
Ann Kristin Trondsen, rådmann
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Boligtomter i 
Hemmingsjordlia 
legges nå ut for salg 
Endelig kan Sørreisa kommune legge tomtene 
ved Hemmingsjordlia boligfelt ut for salg. Hvis alt 
går som planlagt så vil kommunestyret i møte 15. 
mars vedta pris for tomtene. Dette blir et meget 
spennende boligfelt med en flott beliggenhet. 
Vi har store forventninger til dette prosjektet, og 
håper selvsagt at mange vil finne veien hit og 
bygge sin nye bolig I Sørreisa. Løp og kjøp!

Positivt regnskap for Sørreisa
Regnskapet for 2017 er nå ferdig og det viser at 
vi klarte å gå med et overskudd på kr 8.875.000 i 
2017. Resultatet fremkommer etter avsetning av 
2,0 millioner til disposisjonsfond. Det er veldig 
gledelig å kunne presentere et så stort overskudd, 
dog med forbehold om at revisjonen finner alt i 
orden. Dette viser at vi har kontroll på økonomien, 
og at ledere og medarbeidere I alle ledd gjør en 
god innsats for å holde budsjettene. Det er dog 
viktig å understreke at ca halvparten av det gode 
resultatet kommer som en konsekvens av tilskudd 
I forbindelse med bosetting av flyktninger. 
Samtidig har vi en stram situasjon på drifta vår, og 
vil I løpet av kommende halvår gjøre en 
«generalgjennomgang» av kommunens drift med 
sikte på å effektivisere drifta ytterligere. Dette 
kommer også som en konsekvens av kommune-
styrets vedtak fra desember der rådmannen 
bes utrede tiltak tilsvarende 11 millioner for å få 
økonomiplanen I balanse. Vi står fortsatt framfor 
store investeringer der renter og avdrag skal 
betales, og kravene til kompetanse og ressurser 
I alle tjenester blir ikke mindre etter hvert. Sånn 
sett står vi framfor en krevende situasjon - selv 
om også årets regnskapsresultat er meget godt. 
Jeg er sikker på at vi alle I fellesskap vil finne gode 
løsninger for framtida også på dette området. 

Innbyggertall
Det er alltid knyttet stor interesse til SSB sin 
framlegging av utviklingen av innbyggertallet I 
kommunene. Årsaken til det ligger I at antall inn-
byggere har svært mye å si for kommunens 
økonomiske betingelser, og vel så viktig - det gir 
best uttelling dersom folketallet øker og øker mer 
enn gjennomsnittet for landet for øvrig. For 2017 
ser vi at antall innbyggere I Sørreisa er redusert 
med 2 personer fra 3496 innbyggere da året 

startet, til 3494 ved årets slutt. Tallene for 2017 
viser videre et negativt fødselsoverskudd på 
fire. Det flyttet inn 158 personer fra annet sted I 
Norge, men det flyttet 190 personer fra Sørreisa 
til annet sted I Norge. Det som opprettholder 
antallet innbyggere, er dermed innvandring fra 
utlandet, der det er en netto tilflytting på 37 
personer. Vi ser altså at innvandring fra utlandet 
er viktig for folketallet I Sørreisa. 

Samfunnsplanen
Kommunens nye - og første - samfunnsplan står 
også på sakslista når kommunestyret kommer 
sammen 15.mars. Den skal legges til grunn I alt 
annet planarbeid, og det skal bli veldig 
spennende å jobbe mor de målene som settes 
der. Her er det viktig å tenke langsiktig og skritt 
for skritt, for planen er ambisiøs og det handler 
om å sette retning på hvordan politisk nivå ønsker 
å utvikle Sørreisa-samfunnet videre. 

Kulturuka 2018
Tradisjonen tro er det kulturuke I Sørreisa I mars, 
og også denne gangen er det masse spennende 
og flotte arrangementer. Alle håper selvsagt på 
gode besøk, og vi oppfordrer alle til å dra på ett 
eller flere arrangement, det burde være noe for 
enhver smak! Vi ønsker alle lykke til med sine 
arrangement!

Vennlig hilsen  
Ann Kristin Trondsen, rådmann



Møteplan for Sørreisa kommune - 2018
Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Kommunestyret     15      3   21     6   25      6

Formannskapet  23  27  20   24   24   12  28   20
 

  16
  30

  20

Oppvekst- og Kulturutvalget   7   11     6  29      5     7

Helse- og sosialutvalget      10    5      3     4     6   

Teknisk- og arealutvalget    1      12       7  30     4     8    

Eldrerådet      5   28   19   10     12    

Råd for funksjonshemmede    20    29   15   10       12    

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

Sørreisa kommune
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Kommunal informasjonsavis for Sørreisa som 
distribueres gratis til alle husstander og en rekke 
bedrifter i kommunen 4 ganger i året. 

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

Forsiden
Sørreisagutten Erik Valnes ble U23-verdens-
mester på ski.                              Foto: Erik Borg 

Kontaktinformasjon
Sørreisa kommune 
Telefon 77875000
Storveien 20, 9310 Sørreisa kommune
postmottak@sorreisa.kommune.no
www.sorreisa.kommune.no

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

4 nr. i året Næringsliv Lag/ikke kommersielle

Pr. nr Pr. år Pr. nr Pr. år

1/4 side 650 2.000 325 1.000

1/2 side 1.220 3.750 650 1.875

1/1 side 2.440 7.500 1.300 3.750

Priser eks.mva

Annonsepriser



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

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

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

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

Tilrettelagt transport (TT)
Fylkeskommunen har ansvaret for transport-
tjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). 
Formålet med transporttjenesten er å gi et 
transporttilbud til mennesker som pga.en varig 
funksjonshemming, er helt eller delvis avskåret 
fra å bruke ordinære kollektive transportmidler. 
Det er utarbeidet kriterier for godkjenning som 
bruker av transporttjenesten. Kommunene god-
kjenner brukere av ordningen, med bakgrunn i 
legeerklæring, søknadsskjema og vedtatte 
prioriteringskriterier.

Søknaden for nye brukere/ny brukergodkjenning, 
må være sendt kommunen to måned før tildeling 
av kort. Søknadsfristen for innsending til 
kommunen er 1. mai og 1. oktober hvert år.
Brukergodkjenning varer normalt i to år. Brukere 
som har vært godkjent i mer enn 2 år, må sende 
inn ny søknad og legeerklæring.
Kommunene har ansvaret for å informere brukere 
som må søke på nytt ved tildelingens utløp.

Følgende kriterier må være oppfylt for å bli god-
kjent som bruker:
1. Funksjonshemming av minst 1 års varighet.
2. Betydelige vansker med å benytte seg av 
offentlige kommunikasjonsmidler på grunn av 
funksjonshemmingen.

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

Hjelpemiddelformidling i 
Sørreisa kommune
Ved behov for hjelpemidler kontaktes 
ergoterapeut Lars Reigstad. Telefon 99204710, 
lars.reigstad@sorreisa.kommune.no, 
sykehjemsveien 37 9310 Sørreisa. 

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

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

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

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

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

Pårørendeskolen 
i Sørreisa

Kurs for pårørende til 
personer med demens 

21. mars – 25. april 2018
Kurset holdes over 5 samlinger på dagsenteret, 
Sørreisa omsorgssenter fra kl 17.30 til kl 20.00 på 
følgende datoer: 

21. mars, 4. april, 11. april, 18. april og 25. april.    
    
Enkel servering. Kurset er gratis!

For nærmere opplysninger og påmelding: 

Kontakt Demensteamet i Sørreisa 
v/ Vibecke Andreassen eller Gry Dahlø Bjørklund
tlf. 99204641 eller send e-post til:
vibecke.andreassen@sorreisa.kommune.no

Påmeldingsfrist: 14. mars 2018
Arrangør: Demensteamet i Sørreisa

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som 
har et familiemedlem eller en nær venn med 
demenssykdom. Personen med demens kan 
bo hjemme eller på institusjon. 
Gjennom faglige forelesninger, plenums- og 
gruppesamtaler får du kunnskap om demens 
og treffer andre pårørende i samme situasjon 
og fagpersoner med kompetanse på området.
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Høst 2018
Måned Fridager Antall 

skole-
dager

August Skolestart 20.8. 10

September 20

Oktober Høstferie 4. - 5.10. 21

November Skolefri 19. - 20.11. 20

Desember Siste skoledag før jul 
torsd 20.12.

14

Antall skoledager høst 2018 85

Vår 2019
Måned Fridager Antall 

skole-
dager

Januar  Skolestart 7.1. 19

Februar 20

Mars Vinterferie 4.3.-8.3. 16

April Påskeferie 15.4-22.4. 16

Mai 20

Juni Siste skoledag 21.6. 14

Antall skoledager vår 2019 105

Vår 2018
Måned Fridager Antall 

skole-
dager

Januar  Skolestart 4.1. 20

Februar Vinterferie 26.2.-2.3. 17

Mars Påskeferie 26.3-2.4. 15

April 1. dag etter påske 3.4 20

Mai Skolefri fredag 11.5. 18.5. 17

Juni Siste skoledag 21.6. 16

Skoleruta 
2018/2019

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.

Flaskeinnsamling 3.-5. 04. 2018
8. klasse holder på å samle inn penger til klassetur.
Elevene kommer på dørene etter påske og spør 
etter flasker.
De blir veldig glade hvis dere ønsker å støtte dem.
Hilsen dugnadskomiten 
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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

Erik Valnes ble 
verdensmester på ski U-23. 

Vi gratulerer!

Sørreisa kommune

Felles-fyrverkeriet 
på nyttårsaften ble en stor suksess! Sørreisa 
næringsforening tar ansvaret for å gjenta 
suksessen i årene framover. Innsamling til 
fyrverkeri er i gang og du kan overføre penger til 
å støtte fyrverkeriet via Vipps nr 508736, 
eller ved å søke på “Fyrverkeri Sørreisa”.
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Gebyramnesti på 
biblioteket i kulturuka
Vi gir våre lånere amnesti for purregebyr  hele 
kulturuka; hvis du leverer i perioden 9.mars 
– 18.mars så slipper du å betale noe for sent 
leverte filmer, spill og bøker.

Påskekrim
Det er en særnorsk,  nærmere hundre år 
gammel tradisjon å lese og se krim i påske-
ferien. Vi på biblioteket bidrar gjerne til å føre 
tradisjonen videre, så kom og sikre deg en solid 
forsyning spenning og grøss til årets påskeferie.

Biblioteket er stengt «den stille uke», så siste 
åpningsdag før påske er torsdag 22.mars.



Sørreisa kommune

Informasjon fra Dyrøy og Sørreisa legekontor

Digital dialog 
med fastlegen
Din fastlege ved Dyrøy og Sørreisa legekontor 
kan i tiden framover tilby inntil fire tjenester på 
helsenorge.no. Hvor mange tjenester du vil se 
når du logger deg inn vil være avhengig av hvilke 
tjenester din fastlege har valgt å tilby. De fire 
mulige tjenestene er:

• Start e-konsultasjon
• Kontakt legekontoret
• Forny resept
• Bestill time

Start e-konsultasjon
En e-konsultasjon er gjennomføringen av en 
legetime gjennom sikre, digitale kanaler. Det vil 
være en situasjon hvor du får helsehjelp, og som 
kan erstatte og/eller supplere en fysisk legetime. 
Du betaler vanlig egenandel for denne tjenesten, 
altså det samme som for en vanlig legetime. Giro 
sendes deg i etterkant av konsultasjonen. 
E-konsultasjoner kan kun benyttes ved etablert 
sykdom/lidelse hos deg som pasient, og hvor det 
ikke krever fysisk oppmøte. Legen har 5 virkedagers 
svarfrist og tjenesten skal derfor ikke brukes 
til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner. I slike 
tilfeller må du slik som før ringe legekontoret. 

Kontakt legekontoret
Tjenesten “kontakt legekontoret” gir deg en 
trygg kommunikasjonskanal med legekontoret. 
Denne tjenesten kan brukes til administrative 
spørsmål, som ferieavvikling, adkomst, bestilling 
av drosje med Pasientreiser. Spørsmålene via 

denne tjenesten vil besvares av resepsjonen på 
legekontoret.  Du kan ikke få helsehjelp via denne 
tjenesten. 

Forny resept
Du kan sende en melding til fastlegen din og be 
om å få fornyet resept på dine faste legemidler, 
medisinsk utstyr og annet som forskrives på 
resept. Denne tjenesten er gratis. Du vil få 
melding når resepten er fornyet. Dermed slipper 
du bomtur til apoteket. 

Bestill time
Du vil kunne få en time som passer og 
bestillingen skal kunne gjøres når det passer deg. 
I tillegg skal du kunne se dine bestilte timer og 
avbestille disse, samt få påminnelse om timen. 
Denne tjenesten er gratis. 

To løsninger for timebestilling er tilgjengelig via 
innloggede sider på helsenorge.no:

• Timebestilling - dette vil gi mulighet til se timer 
fastlegen din har gjort tilgjengelig for bestilling, 
velge blant disse og bestille time direkte. Det er 
ikke alle våre fastleger som tilbyr slik «online» 
timebestilling av timer, og det vil i så fall kun 
legges ut noen få timer i uka til slik bestilling, i alle 
fall til å begynne med. 

• Forespørsel - du kan også sende en melding til 
fastlegen og be om en time som passer. 
Henvendelsen håndteres manuelt av resepsjonen 
på legekontoret, og du får bekreftelse når timen 
faktisk er bestilt.

Det er din fastlege som avgjør hvilke av de to 
timebestillingsalternativene som tilbys.     9



Sørreisa kommune

Informasjon fra Dyrøy og Sørreisa legekontor

Fastlegetjenester for barn
Fastlegetjenestene nevnt over kan også benyttes 
for dine barn under 12 år. Tjenestene er enn så 
lenge ikke tilgjengelige for barn mellom 12 og 16 
år, men det jobbes med saken fra sentralt hold. 
Foreldre med foreldreansvar for barnet kan da 
sende meldinger og benytte dialogtjenestene 
på vegne av barnet. Meldinger legges i barnets 
pasientjournal.
Foreldre vil motta varsel på e-post eller sms, 
avhengig av hvilke profilinnstillinger de har valgt 
i helsenorge.no. Det vil vises i meldingsoversikten 
hvilke meldinger som gjelder barnet.

Trygt, og du sparer tid
Du kan ta kontakt med fastlegen uten å være redd 
for dine helseopplysninger. De fire tjenestene med 
fastlegen er utviklet etter strenge krav til 
sikkerhet og personvern. Dette gjør at du trygt 
kan utveksle informasjon om dine sykdommer 
med legen.
Å bruke fastlegetjenestene via Helsenorge.no har 
flere fordeler:
• Du slipper telefonkøer, slippe å bruke tid på å 
kjøre til og fra legekontoret, og slipper ventetid 
på venterommet vårt. 
• Du kan ta kontakt når det passer deg, 24 timer i 
døgnet. Svaret kommer senest innen fem arbeids-
dager.
• Å bestille time og fornye resepter og forbruks-
materiell er gratis (i dag betaler du 12 kr for hver 
melding du sender oss via Helserespons).
• Når du bestiller time kan du se fastlegens ledige 
timer og bestille den timen som passer best for 
deg (dersom fastlegen din har aktivert denne 
tjenesten)
• Fastlegen din kan sende deg brev slik som 
prøvesvar o.l. elektronisk. Brevet blir øyeblikkelig 
tilgjengelig for deg i meldingsboksen din på 
Helsenorge. 

Andre nyttige tjenester 
på Helsenorge
• Se din kjernejournal – gir helsepersonell rask 
tilgang til opplysninger om din helse. Det er 
spesielt nyttig vis du blir akutt syk. Du kan 
registrere helseopplysninger du ønsker helse-
personell kjenne til, og du kan registrere viktige 
kontaktpersoner. 
• Se dine resepter – hvilke resepter er aktive og 
hvilke må fornyes. 
• Dine henvisninger og epikriser til/fra sykehus og 
spesialist i Helse nord
• Sjekke status på dine henvisninger til spesialist/
sykehus i Helse Nord (Har legen sendt den? Har 
den kommet frem? Har sykehus/spesialist vurdert 
den? Har du fått time?)
• Oversikt over timeavtaler hos fastlege og sykehus. 
Foreløpig er ikke alle timeavtaler tilgjengelige på 
Helsenorge
• Pasientreiser - send søknad om dekning av 
reiseutgifter til/fra behandling som dekkes av det 
offentlige. 

Ved tekniske problemer 
med løsningen
Ikke ring legekontoret, men 800HELSE 
(80043573). De kan hjelpe deg med informasjon 
om selvbetjeningsløsninger eller å finne frem på 
helsenorge.no. 
Benytt tastevalg 1. Hverdager: 08:00 - 15:30
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Sørreisa kommune

Informasjon fra Dyrøy og Sørreisa legekontor

Bemanning
Legetjenesten har i en periode hatt redusert 
bemanning av leger. Dette har medført større 
belasting på de legene som har vært til stede, noe 
som igjen har medført lengre ventetid på timer 
hos alle våre fastleger. 
En lege er ute i svangerskapspermisjon, og 
ytterligere to leger skal snart ut i svangerskaps-
permisjon. 
Tjenesten har derfor jobbet iherdig for å få lege-
vikarer på plass, og har nå kommet i mål med 
dette arbeidet.
• Natasja Tholstrup Bomholdt skal være vikar for 
Ghita Holten – Lund fram til Ghita er tilbake fra 
permisjon til høsten. Startet 19.02.18. Skal være 
tilsynslege på Dyrøy Sykehjem og på Bo 2 og Bo 3 
på Sykehjemmet i Sørreisa. 

• Aleksandra Narkowicz skal være vikar for 
Elisabeth Wiik i perioden 15.03.18 til 31.03.19. Skal 
jobbe 2 dager i uka på kontoret i Dyrøy. Skal ha 
ansvaret for helsestasjonen i Dyrøy, samt ung-
dommens helsestasjon i Sørreisa

• Jørn Bendiksen skal være vikar for Helen Latifi i 
perioden 03.04.18 til 31.03.19. Skal være turnus-
veileder og jobbe alle dager i Sørreisa.

• Camilla Hansen Helander, som avslutter sin 
turnustjeneste hos oss 28/2, vil være vikar for 
Helen Latifi i perioden 01.03.18 til 23.03.18, i 
påvente av at Jørn Bendiksen starter.

• Ny turnuslege, David Hygen, starter 01.03.18. 
Kontoret har fått økt bemanning med en ny 
sykepleierstilling fra januar i år. Dette håper vi 
vil redusere ventetiden for å komme gjennom 
på telefonen, samt ventetid for å komme inn på 
skadestue og laboratoriet. 
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Løypelaget ønsker å ”henge med i tiden” og gi 
brukerne av løypenettet vårt et best mulig tilbud 
–derfor har tråkkemaskin stått høyt på ønskelisten 
vår i flere år. Nå er den endelig på plass!
Til sommeren planlegger vi å bygge garasje til 
maskinen.
En stor takk til Nordhaug Maskin for god hjelp i 
forbindelse med kjøpet!

Innkjøp av tråkkemaskin og garasje er en stor 
investering for Sørreisa Tur og Løypelag som er et 
forholdsvis lite lag med en begrenset økonomi. 
Løypelaget har brukt egne midler, tatt opp et lån 
hos Nordhaug maskin, fått støttemidler fra Spare-
bank 1 fondet og jobber mot sponsormarkedet for å 
finansiere tråkkemaskinen.

Vi har også startet kronerulling.
Ønsker du å bidra med økonomisk støtte til innkjøp 
av tråkkemaskin og garasje, kan dette gjøres på to 
måter:
1) Vipps til Sørreisa Tur og Løypelag nr: 91957
2) Innbetaling til lagets konto: 4705.20.30346
Vi tar i mot små og store bidrag med glede – alle 
monner drar!

Mvh Sørreisa Tur og Løypelag

Sørreisa Tur og Løypelag har 
kjøpt tråkkemaskin!
Sørreisa Tur og Løypelag har i samarbeid med Nordhaug Maskin gått til anskaffelse av tråkkemaskin og 
kan nå friste med tråkkemaskinkjørte skiløyper. De inviterer til å støtte laget gjennom en kronerulling!

Kro
ner
ulli

ng

Ti Turer Til Topps 2018
Kort kan kjøpes på XY og Mix-kiosken. 
20 topper å velge mellom og mange av 
toppene er fine å ta på ski. Kr. 100,- pr kort.
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Sørreisa sentralskole deltok i den regionale 
turneringa på Finnsnes med hele fire lag, og Team 
Aquard fra 9. trinn gikk seirende ut fra konkurransen. 
De fikk dermed muligheten til å delta på Fornebu. 
Før de kunne gå ombord i flyet på Bardufoss 
lufthavn med kurs for finalen, måtte laget jobbe 
videre med prosjektet deres og ikke minst finne 
velvillige sponsorer.
For å skaffe nok midler til reise, opphold og 
påmelding, måtte både elever og foreldre trå til. 
De samlet inn en del penger selv, men det 
viktigste var sponsormidlene. Bedrifter, 
organisasjoner og privatpersoner viste stor vilje 
til å støtte til laget. Uten disse hadde ikke denne 
fantastiske opplevelsen og reisen vært mulig.

Laget satset lokalt i sitt forskningsprosjekt, hvor 
løsningen deres omhandlet hvordan 131 Luftving, 
altså Gumpen, kunne spare på og gjenbruke vann 
i kritiske situasjoner, for eksempel ved atomkrig. 
Derfor besøkte Team Aquard anlegget i Gumpen 
for å studere hvordan deres nåværende anlegg 
fungerer og hvordan de kunne forbedre dette. 
Selv om det ikke ble noen priser på Sørreisa-
gjengen i finalen, imponerte de og gjorde seg be-
merket med sin innsats gjennom sang, samarbeid 
og engasjement. Elevene sitter igjen med mye 
kunnskap og en flott opplevelse de vil huske for 
livet. De har blitt flinkere til å samarbeide, fått nye 
venner og et bedre klassemiljø. First Lego League 
er i tillegg en god måte å lære på og anbefales av 
Team Aquard på det sterkeste.

Takk til alle som gjorde dette mulig!

First Lego League 
2. desember 2017 gikk den skandinaviske finalen i First Lego League av stabelen i Statoils lokaler 
på Fornebu. I alt deltok 45 lag på den årlige teknologi- og realfagskonkurransen, og et av disse var 
Team Aquard fra Sørreisa.

Team Aquard besto av elever fra niende trinn ved Sørreisa Sentralskole

(Tekst: Andrine Haugen og Thomas O. Skogheim)
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 Dette er lagets sponsorer, - de som gjorde det mulig.
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Løypene kjøres i helgene, hvis ikke annet er nevnt. 
Det tas forbehold om gode snøforhold.

Straumen og Finnset – Farfarhaugen, 
Heia og O-hytta 
Start ved Sørreisa stadion. I nedre del følger løypa 
skogsbilveien. Ved «Demninga» tar den av mot 
Heiavarden, eller man kan følge veien helt til 
Bukkhola og ta av derifra.
Løypa fra Øvermoen/Finnset kommer inn på 
overnevnte løype i området Lyshaugen.

Reinelv grendehus - Reinvatnet. 
Det blir kjørt løyper hver helg dersom forholdene 

tilsier det fom juleferien og ut april fra Reinelv 
Grendehus og til skihytta (Målselv IL).

Traseen går over Reinvatnet og kobler seg på 
Målselv IL sin løype i krysset til Møllerhaugen. Her er 
det satt opp skilt.

Ellers kjører vi løype til Lysheia i påsketiden. Noen 
ganger kjører vi løype også til Svartvatnet og ned 
til Reinvatnet. Herfra kan du også gå til skihytta via 
Karlstaddalen (Vakkerhumpløypa).

Skiløyper i Sørreisa

Dette er en oversikt over 
skiløypene i Sørreisa. Kartet 
har løypetraseene inntegnet. 
Her er de merket med 
symbolet P ved starten, der 
det er parkeringsmuligheter. 
Noen turmål er også 
avmerket.

Ti turer til topps

Gapahuk

Skutere bes vennligst om 
IKKE å kjøre 

i oppkjørte skiløyper!



Rabban – Svartåsen,  Vegavatnet og Matvatnet. 
Start ved Rabban, løype opp på Svartåsen og en 
trasè via Småvatnan til Vegavatnet. Denne løypa 
knyttes dermed sammen til løype-nettet fra Nordlia. 

Fra P-plass på Rabban kjøres det også løype til 
Matvatnet og ned til Rabbåsen. Når det er gode 
forhold kjøres det løype til Hjerttindtuva.

Unglyn skistadion -Linabrekka og Svartfjellet. 
Start på Unglyn skistadion (øverst i Elvelund bolig-
felt 7.5 km fra Sørreisa mot Finnsnes). Traseen følger 
lysløypa 2.5 km før den fortsetter til Linabrekka og 
Svartfjellet. Hele løypa er 13 km lang. Lysløype har 
mulighet for både klassisk og fristil. 
Lys på til kl. 2300.

Skøelv- O-hytta. Start fra Porkmoen (Øvreveien). 
Løypa ender opp ved O-hytta, hvor den møter 
løypene som kjøres fra Straumen. Hvis forholdene til-
later det kjøres løype fra snuplassen ved Luneborg, 
inn Skardalen mot Tverrfjellet. 
Kontaktperson Otto Skogheim 45222812

Nordlia/sentrum – Vakkerhumpen, Veltasetra 
og Berrskallen
Løyper:
• Parkeringsplassen i Nordlia – Vakkerhumpen.
Etter 1,3 km deler løypa seg i to alternative traséer: 
”Fjellveien” (5,7 km) eller om Stabbursvatnan (6,8 
km). Helgepreparering
• Vakkerhumpen – Berrskallen (rundløype 7,4 km)
Helgepreparering
• Stabbursvatnan – Vegavatnet – Veltasetra –
Vakkerhumpen (ca 11 km)
Helgepreparering fra medio februar ved fine 
værforhold
• Gjerdsletta barnehage – Stabburvatnan (4,6 km).
Preparering ifm Vakkerhumprennet

Løypenettet i Sørreisa er bundet sammen med 
løypenettet fra Målselv (Karlstad/Møllerhaugen) ved 
Vakkerhumpen.

Se Sørreisa Tur og Løypelag sin Facebookside for 
oppdatering av løypekjøring. Tur- og løypelaget og 
Unglyn sine løyper kan man også finne på 
skisporet.no

Foto: Frank Millerjord

Dette er en oversikt over 
skiløypene i Sørreisa. Kartet 
har løypetraseene inntegnet. 
Her er de merket med 
symbolet P ved starten, der 
det er parkeringsmuligheter. 
Noen turmål er også 
avmerket.

Gapahuk



 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, lyd og lys, 
hjelp til billedfremvisning.

• Sørreisa Husflidslag. 
Lørdagskafe Krogstadtunet 
kl 1200- 1600. Salg av Sørreisa-
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-
tjenesten.

• 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.
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• 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 
Sykehjemmet. Frelsesarmeen 
underholder.

• 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. 1600. 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!



Helse og velvære
Aurora pilates 469 32 218

www.bioform.no
salg@bioform.no

77 86 18 68

Ilona Olekiene
ilonaolek@gmail.com

979 36 427

Legekontoret Sørreisa 77 87 51 00

Midt-Troms psykologtjeneste 467 73 725

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

932 58 267

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

920 61 251

Sørreisa Tannklinikk 77 86 14 05

Sørreisa Tøy & Bøy AS   77 86 16 00

Fysioterapeut/Osteopat 
Korinna Helling 
korinna@akfi.no

94 83 36 57

Judy’s lille under
judybabe67@yahoo.no

900 41 729

MK Gro Elise 464 45 531

Mona’s fotterapi
monasin@frisurf.no

402 27 093

Massør Jorunn Vollstad
jorunn@vollstad.com

938 02 425

Midt-Troms psykologtjeneste
lindaholmgren@yahoo.no

467 72 633
467 73 725

Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa

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

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

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

Bli med på laget du også!

Vennlig hilsen
Tom Erik Moe, nærings- og utviklingsrådgiver

Tom Erik Moe, 
nærings- og 
utviklingsrådgiver

Industri
Elverums produkter
i-elver@online.no

932 61 865

               www.haldorsen.no

77 86 22 00

Mitra AS
www.mitras.no

77 86 29 80

913 28 999

 

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

920 61 196

Drosjesentralen 77 86 11 80

Anlegg og Maskin AS
post@amask.no

77 86 22 35

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

77 86 38 00

Nordhaug Maskin AS
www.nordhaug-maskin.no

77 86 22 50

466 36 621

Sørreisa Kran og Transport AS 918 04 342
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Bygg og anlegg, Handtverkere
Bertheussen Malerservice AS 930 86 085

Byggfag 77 86 43 11

77 86 20 20

Fimek as, stål- og metallarbeider
jack@fimek.no

41 58 84 41

GK Norge as, avd Sørreisa,
Vikavn 46

77 84 21 20

905 47 318

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

480 70 450

Midt Troms Rørtjenester 
roylynghaug@rortjenester.no

481 52 084

 
Mur, puss og flis • post@mureren.org

913 35 538

Myre Elektro Teknikk AS
www.myre-holding.no

77 86 34 00

www.oaovesen.no

77 86 20 00

gulbygget.no
Rørsystem AS
post@rorsystem.no

905 88 655

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

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

Mob: 930 61 528 Bjørn Simonsen

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

post@snekkersimonsen.no

930 61 528

Sørreisa Elektroinstallasjon AS
tore@sorreisaelektroinstallasjon.no

77 86 18 03

Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa
Varehandel
AMNOR AS
www.amnor.as

91 59 41 51

Andsvatn Reinslakteri 97 77 75 52

BMShop - Bakkan Multishop
butikk@bmshop.no

413 30 530

Coop Midt-Troms BA 77 86 13 45

Furøy Geir Agentur
grfuroy@broadpark.no

90 72 36 93

Guttorm Bakkehaug 
- Vedproduksjon
bakkehaug@gmail.com 

900 55 700

Nordhaug Dekk
firmapost@nordhaug-maskin.no

930 86 085 
480 62 717

Spar 77 86 10 74

Reisa Grillhus AS 77 86 13 00

Rema 1000 77 86 46 50

www.rosaboble.no 464 45 531

Sentrum Kiosk AS 77 86 17 95

Sørreisa yx 77 86 12 35

Skokroken 77 86 49 44

Sørreisa Solavskjerming 950 38 750

Varehandel forts

Reiseliv og bevertning
Sørreisa hotell 77 86 46 00

952 89 520

Furøy 
Fishingcamp
furoyfishingcamp.com
furoyfishingcamp@hotmail.com

412 38 499
412 38 496
77 86 41 35

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

56 55 55 23
77 86 16 50

Gamtofta Samisk Boplass 77 86 19 05
404 78 633

Krogstadtunet
post@krogstadtunet.no
www.krogstadtunet.no

77 86 14 61
414 61 015

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

476 63 447

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

40 00 19 35

Nordhaug dekk ble 40 år 
den 1. januar 2018.

Vi gratulerer!

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

77 87 50 07
458 49 048

Sørreisa kommune 
Fagleder landbruk, miljø og natur
Wenche Bergum

916 89 621

Sørreisa kommune
Fagleder skogbruk Alf Rune Hoff

957 64 526

Senja Næringshage 926 81 333

Sørreisa Næringsforening 
- Anita Endrestad

Sørreisa 
Næringsforening

919 12 800

Tjenesteyting
AMnor AS
arne@amnor.as

915 94 151

anleggsskolen.no

77 86 14 40

www.bakkehaugbil.no

77 86 29 00

 

post@dittsmadyrkrematorium.no

77 21 26 60

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

993 72 273

Frivilligsentralen 992 04 651

Guttorm Bakkehaug - Tysk/Engelsk 900 55 700

Hos Wendy 469 33 751

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

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

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

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

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

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

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

Storveien 9, 9310 Sørreisa
Tlf. 77 86 14 70

Forside timekort

Bakside timekort

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

Org.nr.: MVA 983 539 335

Stempel innenfor 74 x 24 mm.
48 20 71 60

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

77 86 38 00

  www.procall.no
77 86 37 00

Reisa Grillhus 77 86 13 00

Sørreisa Frisør 77 86 12 56

77 86 11 74

Thune Autoservice 77 86 12 35

ToJo AS 77 86 11 11

Wellington AS 77 86 45 02

Tlf. 48 20 71 60

www.harfintfrisor.no

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.
Haldorsen as feirer 50 år med 

bilverksted og bil-demontering 
i Sørreisa. 

Vi gratulerer!

Sørreisa kommune



PÅ BLOKKA
Nå har vi ei tid hatt sola godt 
over fjellene her i vakre 
Sørreisa. Vi kjenner også godt 
at den varmer etter en heller 
kald periode i januar og 
februar. Vi går mot lysere og 
varmere tider her i bygdene og 
det er flott å være ut i vår fine 
natur, til fots eller på ski for de 
av oss som er så heldige å ha 
helse til det.
Vi er allerede godt uti det nye 
året 2018 i Sørreisa menighet, 
og vi håper og ber om et godt 
og velsignet år for alle oss som 
bor her i Sørreisa. I en ellers 
urolig verden har vi her veldig 
mye å være glad og takknemlig 
for. La oss bruke våre evner og 
krefter på en positiv og nyttig 
måte for våre medmennesker, 
i familien, i nabolaget og i 
resten av kommunen. Det 
er mange som trenger en 

hjelpende hånd og litt omtanke 
i kverdagen, og kanskje du kan 
bidra der du bor.
I år ble samefolkets dag den 6. 
februar en stor begivenhet her 
i Sørreisa. På Gamtofta var det 
et rikholdig program for store 
og små med aktiviteter både 
ute og inne. Arvid Skjellhaug 
og hans medhjelpere hadde 
lagt godt tilrette med ute-
aktiviteter, bl.a. reinkjøring, 
aking og utegrilling, og 
program inne i begge hallene. 
Taler for dagen og samisk/
norsk gudstjeneste var det fint å 
få med seg. Og så god 
servering etterpå. En god del 
folk var møtt fram, også hele 
mellomtrinnet på Sentral-
skolen og flere barnehager, i 
alt omlag 200 barn! Tusen takk 
for en fin dag på Gamtofta, 
Arvid!
I Sørreisa menighet er det 
veldig mye som skjer nesten 

hver dag. Foruten de fastsatte 
gudstjenestene på søndagene 
har vi frivillige som driver 
både speiderarbeid, torsdags-
klubb, barne- og ungdomskor, 
motorklubb og Lysglimt og 
flere misjonsforeninger. Og 
menighetens ansatte har 
konfirmantarbeidet og flere 
program for barn og ungdom 
i ulike aldersgrupper. Og på 
Omsorgssenteret er det tilbud 
om andakter med sang og 
musikk og gudstjenester der 
både presten vår, organisten og 
frivillige deltar. Vi i 
menighetsrådet er veldig glad 
for det dere alle gjør for våre 
medmennesker, både dere 
ansatte og dere frivillige. 
Tusen takk til dere alle!
Vi ønsker dere alle her i 
Sørreisa en fin etterjulsvinter 
og vår!

For Sørreisa menighetsråd
Jarl Kato Solset
 

Midtnatta 2018 i Bardufosshallen



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

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

Kirkeverge
Rachel Vangen Hoholm 
Tlf 992 04 999

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

Redaksjon 
Ivar Bjørkås
Tlf 478 08 171

19.11.17        Leah Andreassen
19.11.17       Adine Larsen  (bosatt Lenvik)
19.11.17       Andreas Garcia Eriksen
07.01.18       Kevin Nordgård
07.01.18       Hedda Bakkejord  (bosatt Tromsø)
21.01.18       Emma Wictoria Vårlund Stensvik
11.02.18       Nikolay Wilhelmsen Evenmo
11.02.18       Magnus Nicholai Trohaug-Jelsnes

10.11.17      Ragnhild Nikolaisen   f. 1941
30.11.17      Hilbjørg Hansine Rasch  f. 1922
11.12.17      Anne- Karin Fagerli  f. 1944
12.12.17      Mette Marie Solhaug  f. 1926
19.12.17      Johan Jostein Johansen  f. 1944
23.12.17      Per Oddmund Undheim  f. 1925
27.12.17      Johanne Bersvendsen   f. 1920
29.12.17      Dagmar Magna Irene Solbakken  
         f. 1936
31.01.18      Elsa Antonette Johanna Karlsen  
         f. 1937
04.02.18      Hilma Helene Johnsen  f.1922
08.02.18      Åse Gunvor Grønlund  f. 1919

Regnskap Menighetsbladet 2017
Regnskapet for 2017 viser:
Utgift kr. 24.000  •  Inntekt kr. 2.700 (eneste inntektskilde 
er bladpenger fra folk i bygda.)

Lav inntekt for bladet i 2017 skyldes at det ikke ble lagt ved 
giro i bladene i løpet av fjoråret. Bladet gikk derfor med et 
underskudd på kr. 21.300 for 2017.
Bladets inntekter er ene og alene gave/ frivillig kontingent 
fra folk i bygda. Menigheten er helt avhengig av denne 
støtten for å holde bladet i gang. 
Det er derfor lagt ved giro 
i 1. nummer av 2018 og det 
håpes på så stor giverglede 
til bladet at inntektene kan 
redde økonomien både for 
2017 og 2018.
På forhånd; Takk for 
støtten! Takk også til de 
som støttet bladet med 
kr. 2.700 i 2017.

                          Kirkevergen

Påmelding 
til ulike aktiviteter 
i menighetens regi
Det vises til menighetens 
hjemmeside, menighetens 
facebookside og til øvrige 
sosiale plattformer som 
brukes av flere og flere. Det 
er nå mulighet for å melde 
seg på til dåp, leir, ulike 
aktiviteter, konfirmasjon osv. 
via disse sidene. 
Velkommen til våre 
aktiviteter og tilbud!

Kirkevergen

Takk 
for vennlig deltagelse og 
blomster i forbindelse 
med vår mamma 
Dagmar Solbakken`s 
bortgang.

Dagfinn, Ragnhild og 
Siw m/familie.
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Gudstjenester  i Sørreisa sokn 
mars - mai 2018  

04. mars kl. 11.00
Straumen kapell
Høymesse

11. mars kl. 11.00
Straumen kapell
Familiegudstj. 
Tema, fasteaksjon

03. mars
Ingen gudstjeneste

25. mars kl. 11.00
Palmesøndag
Tømmervik kirke
Høymesse

29. mars kl. 16.30
Skjærtorsdag
Sørreisa sykehjem
Høymesse

30. mars kl. 20.00
Langfredag
Skøelv kapell
Høymesse

1. april kl 11.00 
Påskedag
Sørreisa sykehjem
Tømmervik kirke
Høytidsgudstjeneste

8. april kl 18.00
Straumen kapell
Familiegudstj. Barnas påske-
fest, tårnagenter

15. april kl. 11.00
Ingen gudstjeneste i Sørreisa 
Høymesse

22. april kl.11.00
Skøelv kapell
Høymesse

29. april  kl. 11.00
Tømmervik kirke
Høymesse

6. mai kl. 17.00
Straumen kapell
Samtalegudstjeneste

10. mai kl. 16.30
Kristi himmelfartsdag
Sørreisa sykehjem
Forenklet gudstjeneste 

13. mai kl. 11.00
Søndag før pinse
Sørreisa
Høymesse

Andakt v/Jan-Ole Berntsen, sokneprest 

En forsonet Gud!
Uttrykket er hentet fra høytidssalmen som 
benyttes under høytidsgudstjenesten på 
påskedag. 
«Han er oppstanden, store bud! Min Gud 
er en forsonet Gud, min himmel er nå 
åpen!»
Å, om en alltid kunne holde fast på dette 
gudsbildet. Mange ganger tenker vi nok 
stikk motsatt, - tanken at Gud umulig kan 
elske meg som har gjort så mye dumt opp 
gjennom tiden. Og ofte kan det være slik 
at våre feiltrinn, ja, kall det gjerne synder, 
står i veien for å ha et bilde av en kjærlig og 
omsorgsfull Gud. Men da glemmer vi det 
som er kjernen i den kristne tro: At hele 
Guds vrede over synden, rammet Jesus i 
stedet for oss. Derfor kan vi synge ut med 
all verdens frimodighet: 

Min Gud er en forsonet Gud. 
Forsoning handler om fred, om at staffen 
er sonet, at alt er oppgjort. Det er fred 
mellom Gud og mennesker, fordi hans 
egen sønn, Jesus, gikk i døden for oss.  
Men døden kunne ikke holde på Jesus, han 
brøt dens lenker og stod opp, som vår 
levende frelser. 
Min Gud er en forsonet Gud. 
Dette er evangeliet, dette er det enkle 
budskap som forkynnes på påskedag og 
hver dag ellers. På grunn av Jesu lidelse, død 
og oppstandelse er det fred mellom Gud og 
oss. Og denne freden blir vår ved troen på 
Jesus. Vi skal ikke streve, vi skal ikke det eller 
det….. Vi skal bare ta til oss budskapet. 
Jesus led og døde for oss, han stod opp for 
oss. 
Jesus har gitt oss en forsonet Gud!
God påske! 25



Rapport fra Trosopplæring som har vært 
og informasjon om nye aktiviteter  i 2018 
i Sørreisa menighet

Tekst : Marianne Aanderbakk                         
Foto: Ingvild Moldsvor

Lys Våken!
Den 20.-21.januar ble det arrangert Lys 
Våken i Straumen kapell. 17 deltakerer fra 
6.og 7.klassinger deltok og var med å lage 
en flott gudstjeneste hvor 5.klassinger var 
invitert til å komme å få boken Godt Nytt. 
Helgen og gudstjenesten var så vellykket at 
5.klassingene bare ville vite om de kunne få 
være med neste år og noen av 6.klassingene 
ble rent lei seg da de fikk vite at de ikke 
fikk være med da.

Kode B:
I februar og mars har vi invitert 
7.klassingene til KodeB. Det blir samlinger 
4 lørdager på rad i Straumen kapell og vi 
deltar på gudstjenesten 11.mars. 

K-dag:
26.februar arrangerer vi vår første K-dag 
der vi inviterer 2.klassinger til å være i 
kirka fra 9-15. Dette blir en spennende dag 
og vi håper på mange påmeldte. 

Barnas påskefest og Tårnagenter:
I april feirer vi Barnas Påskefest 8.april, i 
den anledning inviterer vi alle 3.klassinger 
til å være Tårnagenter den helga og de vil 
også være involvert i Påskefesten. 

Babysang:
Vi har også startet med Babysang annen 
hver torsdag kl 10:30 i menighetsalen på 
Straumen kapell, de neste gangene blir 
8.februar og 22.februar. Og så blir det 
oppstart igjen til høsten. 

Behov frivillige medarbeidere: 
 Hvis noen ønsker å være med som 
frivillige under disse arrangementene så ta 
gjerne kontakt med menighetspedagogen, 
vi trenger en hel «landsby»  til å formidle 
Guds ord til våre yngste medlemmer.

Trosopplæring i Sørreisa menighet
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Mer enn 350 konfirmanter var også dette 
året samla til konfirmantfestivalen 
«Midtnatta» i Bardufosshallen. Som 
tidligere år var Ruben Gazki på plass – 
«Svindler med stil», som han selv kaller 
seg.  

Det var mye sang og musikk både fra 
scenen og i hallen. Nytt av året var blant 
annet stabling og klatring på bruskasser.  
De beste klarte mer enn 20 kasser.  
Deltagerne var godt sikret av kyndig 
personell. Ellers var det innebandy og div 
andre aktiviteter.  

I år var også biskop Olav med, han hadde 
et fint innslag hvor han berørte viktige 
sider ved den kristne tro.  Etter hans tale 
fikk konfirmantene anledning til å tenne 
lys, noe mange benyttet seg av. 
Kvelden blei avslutta med nattverdfeiring 
og lysing av velsignelsen.

Midtnatta 2018

Foto: Roy Frode Løvland



Menighetens internasjonale 
engasjement            
Sørreisa menighetsråd har lang tradisjon 
for å bidra til å bygge den verdensvide 
kirke, lindre menneskelig nød og støtte for-
skjellige fattigdomsbekjempende prosjekt.  
Gaver som kommer inn gjennom offer på 
gudstjenester eller fast givertjeneste, blir 
videresendt til forskjellige misjons-
organisasjoner.  For at menigheten skal 
kunne oppleve litt «nærhet» og få trygghet 
for at pengene som samles inn kommer 
fram og blir til hjelp, har menighetsrådet 
inngått avtale med misjonsorganisasjoner 
– tidligere perioder med Det Norske 
Misjonsselskap, nå med Normisjon.
Menighetens misjonsprosjekt er for tiden 
en institusjon for sterkt funksjons-
hemmede barn i Aserbajdsjan.  I 2017 ble 
det gjennom ofringer i Sørreisa samlet inn 
ca. kr 15.000.  I november hadde vi besøk 
av Ingjerd Johnsen fra Malangen, som hver 
høst de siste ti år har besøkt barnehjemmet 
for å gi barna litt ekstra omsorg og 
kjærlighet.  Hvert år har hun med seg i 
bagasjen varme ullsokker, leker og utstyr 
som kan stimulere barna til å bevege armer 
og ben.  Et godt tiltak som gleder mange!

De to siste årene har Språkkafèen i Straumen 
kapell bidradd til å bygge vennskap mellom 
nordmenn og innflyttere til kommunen.  
Dette har vist seg å være et populært 
integreringstiltak og mange av flyktningene 
som er bosatt i kommunen de siste årene, 
har benyttet seg av tilbudet.  Forskjellige 
tema har stått på programmet, slik som 
skidag, riktig fyring i vedovn, strikking, 
fisking, hvorfor og hvordan sortere søppel 
osv. Syriske matretter og arabisk sang, 
musikk og dans stod på programmet en 
lørdag i 2017. Lørdag 17.mars (i kulturuka) 
inviterer vi til en samling med bl.a. norske 
sanger og folkeviser. Denne dagen begynner 
samlingen kl. 14.00, og vi starter med å 
spise suppe sammen (etter norsk og arabisk 
oppskrift).   
I romjula var ca. 100 personer samlet til 
julefest (et samarbeid mellom torsdagsklubb, 
språkkafè og menighetsråd).  Rundt 
juletreet knyttet vi vennskapsbånd på tvers 
av forskjellige kulturer og religioner, og 
gleden «stod i taket»!  
Annhild Aadland

Språkkafèen bygger 
vennskap

Foto: Adnan



Advokat: 
Våre advokater jobber innenfor de 
fleste rettsområder. Vi tilbyr bistand 
til privatpersoner, næringsliv, kom-
muner, og øvrige offentlige instans-
er. Vårt fokus vil være å ivareta dine 
interesser med faglig og praktisk 
innsikt slik at din sak kan løses på 
best mulig måte. Vi stiller strenge 
krav til oss selv, og til den faglige 
kvalitet som vi skal levere.

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

VI SKAPER VERDI foR VåRE KUNDER!
Følg oss på

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

Adresse: Nyvenget 1, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 2.500.000,- | P-rom: 170m2 
Bra: 216m² | Byggeår: 1957

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

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

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

Visning: Torsdag 19. februar kl. 17-18

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

Adresse: Bonhaugveien 49, 9310 Sørreisa
Prisantydning: 3.500.000,-| P-rom: 169m2 
Bra: 243m² | Byggeår: 2001

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

Visning: Onsdag 18. februar kl. 17-18

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

Adresse: Nygårdsplatået 25, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 2.400.000,-| P-rom: 74m2 
Bra: 77m² | Byggeår: 2007

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

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

RINGVEIEN 50 Horisontaldelt tomannsbolig med 
sentrumsnær beliggenhet.

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

Adresse: Ringveien 50, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 2.500.000,-| P-rom: 157m2 
Bra: 209m² | Byggeår: 1956

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

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

Praktisk enebolig med blant annet fire soverom og to stuer. Boligen har hatt samme 
eier siden byggeår og er jevnlig oppgradert. Praktisk planløsning med både bad og 
stue, samt soverom i begge etasjer. Stor stue med ekstra takhøyde i andreetasje. 
Utgang til stor veranda med flott utsikt og mye sol. Det er også veranda på 
baksiden av boligen. De fleste overflater er lyse og moderne og boligen gir et godt 
helhetsinntrykk. Eiendommen ligger i populært og barnevennlig boligfelt ca. 3 km 
fra Finnsnes sentrum. Boligen har fin plassering på feltet, og har flott utsikt og gode 
solforhold. Barnehage i gangavstand fra boligen. I nærheten er det videregående 
skole og idrettshall samt lysløype/turterreng. Kort vei til badestrand i Lundefjæra og 
turmuligheter til fjells.
Adresse: Lunde 65, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 3.100.000,-| P-rom: 155m2 
Bra: 169m² | Byggeår: 1978 

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

SOLGT!

Vår spisskompetanse 
er advokatbistand og 
eiendomsmegling. 

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

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

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

Ringveien 4, 9300 Finnsnes - Tlf 40 00 11 34
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Konsert med 
Privilegium Gospel med Band
Sørreisa kulturhus
Tirsdag 13. mars kl 18.30

Privilegium Gospel holder tradisjonen 
vedlike og inviterer til konsert tirsdag i 
kulturuka. 
Koret som består av ungdommer fra både 
Lenvik og Sørreisa, Haiti og Island gjør seg 
for tiden klare til å reise til Island på turne, 
og gleder seg til å «kick-starte» i Sørreisa! 
Med seg har koret habile musikere i 
Privilegium Gospel band, og på repertoaret 
står musikk som tar tak både i kropp og 
sjel! Her blir det liv og røre, og musikk 
med mye smil. Det blir kafé både før og 
etter konserten. 

Velkommen!
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Grasrotandelen
Liste over alle i Sørreisa som er registrert 
til å kunne motta bidrag gjennom Grasrot-
andelen. Legg inn ditt lag sånn at laget får 
5 prosent av din spillerinnsats.

Stiftelsen Cessy Havikbotn 
Westgaard og Lars Westgaards 
samlinger/gårdsmuseum 887 984 182

Kobba sykkelklubb 913 058 593

Midt Troms isklubb 915 326 145

Valkyrie thorsmen mc 916 532 180

IOGT Kvittind, Midt-Troms 
området 

918 311 270

Vendingselvvegen mosjonsløype 920 183 700

Sørreisa mannskor 975 413 829

Sørreisa damekor 975 430 405

Sørreisa IL allianse 975 466 612

Sørreisa O-lag 983 546 765

IL/BL Unglyn 984 016 492

Sørreisa IL fotball 984 040 377

Lions club Sørreisa 984 994 184

Sørreisa tur og løypelag 985 514 607

Skøelv idretts- og grendelag 986 765 824

Sørreisa og omegn båtforening 989 852 442

Midt-troms deputasjonsleir 990 795 436

Sørreisa musikkforening 990 964 459

Sørreisa husflidslag 990 964 521

Sørreisa bridgeklubb  992 106 611

LHL sørreisa 992 560 703

Sørreisa skolekorps  992 580 658

Sørreisa historielag 992 960 221

Reinelv bygdelag 993 309 966

Sørreisa svømmeklubb 993 425 109

Ytterholtet velforening 993 535 915

Sørreisa turn 993 817 287

Sørreisa skilag 994 198 300

Bakkejord velforening  994 674 269

Sørreisa IL handball 995 906 635

Troms historielag 997 890 760
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Musikkorpsenes år 
2018 – stor feiring 
i Sørreisa
Fredag 18. november kunngjorde kultur-
minister Linda Hofstad Helleland at 2018 
får offisiell status som  «Musikkorpsenes 
år». Norges Musikkorps Forbund (NMF) er 
100 år i 2018 og fortsatt en svært viktig 
kulturaktør i samfunnet. Korpsene i Norge 
er et av de beste eksemplene på at 
tradisjon og fornyelse går hånd i hånd.

H.K.H.Kronprins Haakon har senere offisielt 
åpnet Musikkorpsenes år.

Sørreisa Skolekorps har sagt ja til å være arrangør 
av Jubileumsstevnet for Skolekorps i Nord-Norge. 
Skolekorpset har Sørreisa Musikkforening med 
seg som medarrangør, og det er et nært 
samarbeid med Norges Musikkorps Forbund, 
Nord-Norge. Stevnet blir helga 15. – 17. juni , 
og det er påmeldt 17 skolekorps, med over 500 
deltakere.  
I tillegg til skolekorpsene skal også gruppa PULSE 
fra Sør-Afrika, som er i Norge i et samarbeid med 
NMF, dele kunnskap om afrikanske rytmer med 
skolekorpsene.  Her blir det liv!

Gled dere til en skikkelig korpsfestival i Sørreisa!

Fra Sørreisa Skolekorps eget Jubileumsstevne i 2015  

Gøy å spille i 
Skolekorpset, 
vil du være med?
Sørreisa Skolekorps har over 30 glade musikanter. 
Nå kan du begynne å tenke på om du vil være 
med når nye medlemmer i korpset starter i høst.
Skøelv skole og Gottesjord skole får besøk av 
skolekorpset den 16.mars, og det er mulig vi 
kommer ril Mellomtrinnet på Sentralskolen også. 
På programmet står mange fine sanga som 
korpset spiller.
Vil du prøve et instrument så kan du avtale at 
du får det mandag den 19. mars på Skøelv skole 
og fredag den 23. mars på Gottesjord skole.   Så 
det er litt tid for å snakke om dette heime. Også 
i år tilbyr skolekorpset et gratis vårkurs, og først 
etter det kan en bestemme seg for å begynne i 
skolekorpset eller ikke.  De som starter i skole-
korpset må også være elever i Kulturskolen for å 
lære å bruke instrumentet og lære å spille etter 
noter. Dette er en kjempefin ordning både for 
den enkelte og for skolekorpset, for der får eleven 
vanligvis enkelttimer med musikklæreren.
Påmeldingsfrist til det gratis vårkurset er like over 
påske, i uke 14,  møte med foreldrene er i uke 15, 
og så starter kurset i uke 16. Alt dette blir det 
orientert om på skolebesøket den 16. mars. 
Påmeldingsfrist til kulturskolen er 10. juni og 
påmeldingsfrist til skolekorpset er ved skoleslutt 
i juni.
Vi i skolekorpset håper det blir mange nye korps-
musikanter også fra denne høsten og ønsker alle 
hjertelig velkommen!
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Salg av 
kaffe, mineralvann, pølser, lapskaus m.m.

CC: KR. 100.-

Musikk ved:

Bygdefest 
i Skøelv
Skøelv grendehus, 

Solglimt! 
Lørdag 10. mars. Kl. 20.00 - 01.00

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





Velkommen til Sørreisa historielags  
Vårprogram 2018

KULTURUKA, 12. mars kl. 1900 i SØRREISA 
KULTURHUS «SEILTUR GJENNOM 
RUSSLAND»
Per Tore Fredriksen seilte sommeren 2016, 
sammen med fire kamerater gjennom Russland, 
fra St. Petersburg til Vardø. Turen gikk via elver, 
innsjøene Ladoga og Onega samt Belomorsk-
kanalen. Kanalen er 227 km lang, ble bygget i 
perioden 1931-33 og var et prestisjeprosjekt 
igangsatt av Stalin. Flere steder som figurerer på 
FN sin verdensarvliste ble besøkt, blant annet 
klostret på øya Solovki i Kvitsjøen. Den 12. mars 
viser han bilder og forteller om sitt møte med 
russisk kultur og folkene han møtte på turen! 
Det blir også musikalsk innslag ved Åge Tobiassen 
som også var deltager på turen.

VELKOMMEN TIL LOKALHISTORISK PRAT PÅ 
KRAMVIGBRYGGA
Hver mandag fra kl 1800-2000 er alle velkommen 
til en lokalhistorisk prat med kaffe på brygga.  Har 
du gamle bilder du vil dele med historielaget eller 
ideer til neste års årbok, er vi takknemlige for det. 
Vi er også takknemlig om du bare kommer innom 
for en hyggelig prat og kaffe. Sammen gjør vi 
Kramvigbrygga til et lokalhistorisk samlingssted. 
Inngang fra vest (tidligere tiders ekspedisjons-
inngang) og opp i 2. etasje. 
Vi har åpent til 14. mai.

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

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

Tilbud
Alle gamle årbøker kr 50,- pr stk.

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

Sørreisa historielag

SOLOVKIMUSEET i Kvitsjøen. Museet står på FN sin verdensarvliste
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Kalender for Sørreisa
Nr 1 2018

Svømmehallen er åpen 
Mandag kl 18.00 – 20.00
Onsdag  kl 19.00 – 21.00
Fredag    kl 17.00 – 20.00

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

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

Lysglimt og Blåkors 
- Gottesjord forsamlingshus  
fredager kl 18.30-20.30 

Frivilligsentralen 
Eldretreff
Mandager 0900-1400

Småbarnstreff
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Ka skjer i S
ør

re
isa

Søndag 4. Mars 
Kulturhus – Kino:
Kl 18.00 Petter Kanin
Spillefilm om Beatrix Potters 
kjente barnebokfigur, Petter 
Kanin.
Få barnebokfigurer er så sjar-
merende som de man finner i 
Beatrix Potters univers. Nå er 
historien om eventyrlystne Pet-
ter Kanin her i en helt ny versjon 
for både barn og voksne.
Petter Kanin forsøker stadig å 
snike seg inn i hagen til Herr 
Gregersen for å stjele grønn-
sakene hans. Det finnes ingen 
grenser for oppfinnsomme triks 
han bruker for å lure den gretne 
bonden.

Kl 20.00  Norske byggeklosser

Sørreisa Idrettshall:
Kl. 10.00 Handballkamp G14, 
J12, 3. div. menn
Arr: Sørreisa IL Handball

Tirsdag 6. mars
Sørreisa Idrettshall:
Kl. 18.00 Handballkamp G12, 

J12, G14
Arr: Sørreisa IL Handball

Onsdag 7. mars 
Kulturhus:
Kl. 19.00  Onsdagsdans

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

Skøelv grendehus
Kl. 20.00 Fredagsquiz
Arr: Skøelg IGL

Tirsdag 13. mars
Sørreisa Idrettshall:
Kl. 18.00 Handballkamp G12, 
J12, G14
Arr: Sørreisa IL Handball

Tirsdag 15. mars
Sørreisa Idrettshall:
Kl. 19.30 Handballkamp G14
Arr: Sørreisa IL Handball

Torsdag 29. mars
Skøelv
Minigubberenn & Gubberenn

Søndag 8. april
Solglimt, Skøelv
Bingo

Lørdag 28. april
Sørreisa kulturhus kl 1800
Gutten som ble til et insekt,
Hålogaland Teater

Søndag 29. april
Solglimt, Skøelv
Bingo

Sørreisa Musikkforening
spiller låter av 

Freddie Mercury (Queen),Tina Turner, Elton John, Deep Purple m.fl.

Sørreisa Kulturhus
Søndag 18. mars 2018 kl 18:00

Solister: 
Ingar Steen, 
Stig Are Iversen
Gudrun Falch
Tonje Larsen
Elisabeth Solheim
Odd Arne Storelvmo

Billett kr 200, – 
kaffe og kake inkludert
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For Sørreisa Damekor står 2018 i retro-musikkens tegn! Møter du Damekoret, møter du 
28 smilende damer, kledd til å matche musikken og tida den er hentet fra. Vårens 
repertoar er kjente slagere fra blant annet Andrews sisters, The Boswell sisters, og også 
noe nye musikk. Alt i kledelig tett harmoni, og med fengende rytmer. 

I mars skal damene delta på publikumssuksessen «In Memory of Elvis» på Finnsnes, og 
senere på våren arrangerer de i samarbeid med Sørreisa LHL et seniortreff for seniorer 
i alle aldre i Sørreisa, der damene står for underholdningen. De blir også å se i bybildet 
rundt i Midt-Troms i juni, og nytt av året er at de på forespørsel kommer og synger på 
DITT arrangement hvis du tar kontakt med korets leder Karine Alvestad.
«So don’t sit under the apple tree, with anyone else than me!”



Foto: Lena Sørensen

Gutten 
som ble til 
et insekt
 Av Franz Kafka

Sørreisa kulturhus
28/04/2018 - 18:00
Gregor er åtte år og bor sammen mor, far og 
tenåringssøsteren Grete. Han er flink på skolen 
og fullt opptatt med sport, fotball, speidern og 
musikk. Alle forventer at han skal være flink, men 
en dag er det nok. Plutselig en morgen når han 
våkner opp er han blitt forvandlet til et insekt!



Skøelv IGL
Facbookside: skøelv idrett -og grendelag 
Hjemmeside: www.skoelv-igl.no
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Info
Leder  
Otto Skogheim tlf 452 22 812
Nestleder
Bjørge Blekkerud mob.: 908 59 286
Kasserer
Hanne Elvevoll tlf 414 04 686
Leder Aktivitetsgruppa 
Lona Berg tlf 952 74 031
Leder Hestegruppa 
Anne Lena Uteng tlf 415 03 736
Leder Fotballgruppa 
Arvid Korneliussen tlf 934 84 187
Leder Baneutvalget 
Arvid Myrstad mob. 907 35 515
Leie av Skøelv grendehus, Solglimt,
Brynhild Thoresen, tlf 971 63 806
Leif Skjellhaug tlf 916 47 552
Arild Kolstad tlf 400 36 785
Utlån av Grillbua, 
Jermund Johansen tlf 977 77 925

Ha fine trimturer, folkens!

Velkommen til arrangement:

Bingo på Solglimt søndagene 08. april, 29. 
april og 03. juni kl.17.00. Hovedpremie kr. 500,-
Kafé med salg av kaffe og kaker.

Quiz på Solglimt fredagene 16. mars og 25. 
mai kl. 20.00. Quizmaster Tom Mjønes. Kafé.

Årsmøte torsdag 15. mars kl. 19.00 på 
Solglimt. 
-Vanlige Årsmøtesaker.
Saker som ønskes behandles må sendes styret 
innen 04. mars på e-postadr: 
ottohenning.skogheim@gmail.com
Bevertning. Velkommen!

Minigubberenn og 
Gubberenn Skjærtorsdag 29. mars. 
Kafé på dagen og fest om kvelden på Solglimt.

Tradisjonell 17. Mai feiring 
på Solglimt.

Salg av andelodd er i full gang. 
Kontaktperson Bianca Angell mob.: 918 10 112

SanktHans feiring, andeløp mm. 
blir SanktHans aften lørdag 23. juni 
på Skøelv stadion.

Friluftgudstjeneste søndag 24. juni 
ved Skøelv IGL,s gapahuk i Skardalen kl. 13.00.
Sørreisa skolekorps har konsert. Grilling.
Gåtur fra Luneborg, snuplassen i Skaret. 

 Lillesalen Solglimt

Gapahuken i Skardalen



Sørreisa Mannskor

I tillegg til korsang blir det salg av bidos, kaffe og kaker.

Da konserten er støttet av den kulturelle spaserstokken 
er det GRATIS INNGANG for alle over 70 år.
Billettpris for de under 70 år er 100.- kroner.

Konserten er et samarbeid mellom 
Gamtofta, Sørreisa Mannskor og den Kulturelle Spaserstokken i Sørreisa.

Konsert under fjellet
Velkommen til konsert med Sørreisa Mannskor 
Gamtofta, Skardalen torsdag 15. mars kl. 1900

Konserten blir i nybygget på Gamtofta.



Leilighet i sentrumsnær 
tomannsbolig i Ytterholtet

- 73m² BRA
- 2 soverom
- Selveier
- Pris: 1.900.000,- inkl gebyrer og avgifter.

Leiligheten kan stå klar til innflytning innen kort tid. 
Ring 77 86 20 20 for ytterligere informasjon, 
eller avtale om visning.

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.
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