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Det går mot lysere tider 
Sola er tilbake og vi går mot lysere tider, og mange 
benytter lysere dager til skiturer ut i naturen i 
Sørreisa. Som ordfører setter jeg stor pris på denne 
muligheten til skiturer i de mange løypene som er 
etablert i Sørreisa. Jeg vil oppfordre bygdas inn-
byggere til aktiv bruk av skiløypene, til beste for 
folkehelsa og for gode naturopplevelser.

Planlegging av ny sentrumsskole i Sørreisa 
Kommunestyret har nå vedtatt planprogram for 
detaljregulering av ny sentrumsskole i Sørreisa. 
Dette var første steg i arbeidet med regulerings-
planen. Et planprogram er et dokument som skal 
gjøre rede for formålet med planarbeid, plan-
prosessen med frister og deltakere, opplegget for 
medvirkning, hvilke alternativer som blir vurdert og 
behovet for utredninger som er nødvendig for å gi 
et godt beslutningsgrunnlag.  Formålet er å finne 
de beste areal løsningen som er kostnadseffektive 
og som gir en fremtidsrettet og hensiktsmessig 
skolestruktur. 
 

Utbygging av Brekka barnehage og 
planlegging av ny barnehage 
Kommunestyret vedtok på sitt møte i februar 
at Brekka barnehage vil bli bygd ut med to nye 
avdelinger, samt personalavdeling ved barnehagen. 
Brekka barnehage vil etter utbyggingen doble antall 
plasser i forhold til i dag. Vi håper at utbyggingen 
er ferdig og står klar til barnehageåret 2018. I det 
samme kommunestyremøtet ble det også vedtatt 
at vi skal starte planleggingen av en ny 4 avdelings 
barnehage. Denne nye barnehagen skal bygges og 
driftes i kommunal regi.  
 
UKM – Ung Kultur Møtes 
Årets lokale UKM, som nå står for Ung Kultur Møtes, 
ble arrangert i Sørreisa 17. februar og det var mange 
flotte kulturelle innslag og deltakere. Årets 
deltakere holdt et meget høyt nivå både blant 
sceneinnslagene og de kunstriske innslagene som 
ble presentert. Som ordfører er jeg stolt over hvor 
flinke og dyktige ungdommer vi har i bygda. 

Felles kommunestyremøte i Midt-Troms 
Det ble avholdt felles kommunestyremøte for alle 8 
Midt-Troms kommunene 13. februar. Hovedtemaet 
på møtet som ble avholdt i Setermoen leir var 
Byregionprogrammet. Agenda var å drøfte og 
forankre innholdet i programmet under mottoet 
“By og land - hand i hand”, og hvordan vi kan 
samarbeide til beste for hele Midt-Troms.  

Kulturuka nærmer seg
Årets kulturuke står for døren og er fullpakket av 
mange ulike arrangement. Jeg håper flest mulig av 
bygdas innbyggere har mulighet til å delta, og jeg er 
imponert over alle som bidrar til de ulike 
arrangementene.

Planlegging av skuterløyper 
Sørreisa kommune forsøker nå å få etablert skuter-
løyper i lag med Dyrøy- og Sørreisa Skuterforening. 
Det har vært avholdt flere arbeidsmøter med 
Dyrøy- og Sørreisa skuterforening, Midt-Troms 
Motorferdselsforening og Reindriftsnæringen 
for å se på mulige traseer. I det videre arbeidet vil 
skuterforeningen kontakte de ulike grunneierne for 
å få tillatelse til å etablere en slik løype. Erfaringen fra 
andre kommuner viser at det kan være lang prosess, 
men ikke umulig å få til hvis viljen er tilstede.

Jan-Eirik Nordahl
Ordfører
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Ann Kristin Trondsen, rådmann

Trives i Sørreisa!
Gode tall 1: Mange flere innbyggere
Det var gode nyheter for Sørreisa da innbygger-
tallene ble presentert tidligere i vinter. En økning 
på hele 44 personer fra forrige år var gledelig. 
Befolkningstallene for Sørreisa har de siste årene 
stått omtrent i ro. Innbyggertallet per 1.1.2014 
var 3 450 innbyggere. Ett år seinere var det økt 
til 3 451. Og per 1.1.2016 var det økt til 3 452 
innbyggere. Men så - per 1.1.2017 kom et stort 
og gledelig hopp - per 1.januar var det 3 496 
innbyggere i Sørreisa, og det er en økning på 
44 personer. I prosent er denne økningen større 
enn i landet for øvrig, og vi er på 4. plass i Troms. 
Årsaken er ikke fødselsoverskudd, men at det har 
flyttet flere til Sørreisa enn det har flyttet fra 
Sørreisa. Det gjelder både innenlandsk flytting og 
flytting fra utlandet.  Dette er meget gode 
nyheter for Sørreisa, og det vil få positive 
virkninger på de økonomiske overføringene til 
kommunen for 2017, først og fremst fordi den 
prosentvise befolkningsøkningen er større i 
Sørreisa (1,27 %)  enn i landet for øvrig (0,96 %). 
Så gjenstår det å se om dette er en ny trend, eller 
om det bare var et tilfeldig hopp i befolknings-
tallet. Uansett: Vi ønsker alle nye innbyggere 
hjertelig velkommen, håper dere vil trives i 
Sørreisa!

Gode tall 2: regnskapet 2016
Administrasjonen er i disse dager i ferd med å 
sette to strek under årsresultatet for kommunens 
regnskap for 2016, og også her blir det gode 
tall å legge fram når den tid snart kommer.  Ut 
fra årsresultater i mange kommuner som har 
kunngjort sine tall, ser 2016 ut til å bli et godt år 
for kommune-Norge generelt, og her blir Sørreisa 
intet unntak. Et godt årsresultat er viktig både 
med tanke på dårligere tider og med tanke på 
neste års drift der vi slipper å dekke inn under-
skudd parallelt med ordinær drift.
 
Kulturuka 2017
Også i år blir det arrangert en innholdsrik 
Kulturuka i Sørreisa. I perioden 17.mars til 26.mars 
vil lag og foreninger sammen med Sørreisa 
Kommune presentere et meget variert kultur-
tilbud som vi alle kan være stolte av og som vi bør 

besøke. Hele Kulturukeprogrammet er presentert 
i denne  utgaven av Ka Skjer.

Vi ønsker alle som skal bidra i kulturuka masse 
lykke til! 

Vennlig hilsen  
Ann Kristin Trondsen, rådmann

17. -  26. mars 2017



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 treffes på telefon fra kl 0800-1535 
på vedkommendes direktenummer.
Telefonliste finner du på www.sorreisa.kommune.no

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

I skranken på Servicekontoret har vi anskaffet 
teleslynge. Bruker du høreapparat, kan du enkelt 
koble inn telespolen i høreapparatet, og du får 
lyden rett i øret.
Du kan også låne en mobil samtaleforsterker 
dersom du skal snakke med ordfører, rådmann, 
helsesøster, lege eller andre som jobber på 
kommunehuset. 

Servicekontoret gir veiledning i bruk av samtale-
forsterkeren.

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

Kommunestyret     13             
 16

     4   22     7   26      7

Formannskapet  24  28  28   25   23   13  29   19
 

  17     1
  21

Oppvekst- og Kulturutvalget    1   19      7  30    11     8

Helse- og sosialutvalget     14   18     6     5   10     7   

Teknisk- og arealutvalget    2    18        6  29   10     7    

Eldrerådet    6     19   25    27    

Råd for funksjonshemmede    13        15   12       28    

                                                             Alle møter er i prinsippet åpne for publikum, dersom ikke noe annet 
                                                              er  bestemt.
                                                              Kommunestyremøtene finner du også på kommunens nettside.
                                                              Sakspapirer til alle møter legges ut på Servicekontoret, 
                                                              biblioteket og nettsiden.Sørreisa kommune
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Utgivelsesplan for  2017
05.05. - med frist for levering av stoff:  21.04.
01.09. - med frist for levering av stoff:  18.08.
17.11. - med frist for levering av stoff:  03.11.

Forsiden
Lill-Grethe Evenmo sammen med  Edel 
Andrea Hagensen på Skolehesten Natali.



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.

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.
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Skoleruta 2016/2017
Vår 2017

Måned Fridager Antall 
skole-
dager

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

Høst 2017
Måned Fridager Antall 

skole-
dager

August Skolestart 21.8. 9

September 21

Oktober Høstferie 5. - 6.10. 20

November Skolefri 20. - 21.11. 20

Desember Siste skoledag før jul 
21.12.

15

Meningen med næringskaféen er å legge til rette 
for en uformell prat om hva vi vil med Sørreisa 
som næringsdrivende, hva er godt, hva mangler 
og hva kan vi sammen gjøre for å fremme 
Sørreisa som næringsområdet.

Næringskaféen skal være et kort frokostmøte på 
maks 45 minutter, og håpet er at vi sammen kan 
utvikle denne til å bli en viktig næringsarena for 
positive tanker om Sørreisa.

Alle som har interesse av, eller driver næring i 
Sørreisa er hjertelig velkommen.

7. mars og 4. april kl. 08.30 

Vi ønsker innspill til hva vi kan finne på før, 
under og etter Arctic Race 2017. Hvordan kan 
vi best utnytte den markedsføringseffekten 
dette gir oss både nasjonalt og internasjonalt?

Frivillig under Arctic race?
Vi trenger 70 frivillige løypevakter.

Kan du tenke deg å være med på festen?

Kontakt Tom Erik Moe, 
nærings- og utviklingsrådgiver

Tilskudd rusfore-
byggende tiltak
Søknadsfrist 05. april 2017

Helse- og sosialutvalget i Sørreisa har vedtatt at 
inntektene fra bevillingsgebyrer, skal disponeres 
til rusforebyggende tiltak for ungdom i Sørreisa. 
Lag og foreninger som driver rusfrie aktivitetstilbud 
for ungdom i Sørreisa kan søke om tilskudd. Det 
er forutsetning at foreningen/ laget som søker, 
i løpet av året initierer og gjennomfører aktivitet 
eller holdningsskapende virksomhet, hvor rus-
middelspørsmål er satt på dagsordenen.  Det gis 
ikke støtte til ordinær drift eller lønnsmidler. Lag 
og/eller foreninger som søker om støtte må fram-
legge årsrapport med regnskap for de siste tre år.
Det kan videre søkes om tilskudd til enkelt- 
arrangement/tiltak, hvor aktiviteten er rettet 
mot ungdom. Arrangementet/ tiltaket må ha en 
tydelig rusfri profil. Ved søknad om enkelt- 
arrangement/tiltak, kan kravet om årsrapporter 
og regnskap fravikes.
Søknad sendes til Sørreisa kommune, Storveien 
20, 9310 Sørreisa eller på e-post til: postmottak@
sorreisa.kommune.no.

Næringskafé på Sørreisa hotell



Ny helsesøster 
i Sørreisa
Jeg heter Bodil Walle og er fra Bardu, bosted 
Setermoen. Jeg er utdannet sykepleier og 
helsesøster. Har jobbet som helsesøster i 25 år, 
mesteparten av tida i Bardu kommune. Under-
veis har jeg hatt et par permisjoner i forbindelse 
med jobb i utlandet, henholdsvis Tyrkia og 
Bosnia. Siste året hadde jeg et års vikariat som 
helsesøster på Evenskjer i Skånland kommune. 
Jeg startet i ny fast helsesøsterstilling i Sørreisa 
5.12.2016. Etter snart tre måneders jobb ved 
Sørreisa helsestasjon trives jeg godt og ser frem 
til å jobbe videre sammen med hyggelige folk i et 
godt sosialt og faglig miljø.

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. Vaksinen anbefales til 
unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og 
forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-in-
feksjon. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser 
gitt i løpet av 6-12 måneder.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt over-
førbare infeksjonen i verden. De fleste som er 
seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste 
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.   

Ta kontakt med helsestasjonen i Sørreisa for time-
avtale, telefon 922 85 681 eller468 23 303.
Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: www.
fhi.no/hpv-vaksine

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

Gratis prevensjon
Vi tilbyr gratis prevensjon for jenter opptil 25 år. 
Tilbudet gjelder p-piller eller p-stav og varierer ut 
fra aldersgruppe. Ta kontakt med oss for 
nærmere informasjon.

Bodil Walle ny helsesøster i Sørreisa

Helsestasjonen 
informerer



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

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

920 61 251

Agnieszka  Seifert, 
Kostholdsveileder  a.seifert@live.no

947 99 610

Sørreisa Tannklinikk 77 86 14 05

Sørreisa Tøy & Bøy AS   

77 86 16 00

Ilona Olekiene
ilonaolek@gmail.com

97 93 64 27

Fysioterapeut/Osteopat 
Korinna Helling tlf. 
korinna@akfi.no

94 83 36 57

MK Gro Elise 464 45 531

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

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 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
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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
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Hundeskitt 
på gang og sykkelveier
Kommunen har fått innspill fra turgåere 
om at det ligger en god del hundeskitt 
på gang og sykkelveier – ofte mye langs 
Nordsiveien.

Vi henstiller til hundeeiere å ta opp etter 
hunden sin!



BÆ, BÆ LILLE 
- teater for de aller minste 
Sørreisa kulturhus 
onsdag 22. mars kl 12 og kl 13
Bill kr 80/80

HTs første «toddlerteater», eller smårolling-
teater ble en kjempesuksess og nå kommer de 
til Sørreisa. Vi gleder oss stort til teater for de 
aller minste 0-3 år!
Katrine Strøm tar oss med i et univers der 
noen har bursdag og en deilig kake blir 
servert. Den ene historien flettes inn i den 
andre i en slags drøm av musikk, bevegelse og 
hendelser.
«Bæ, bæ lille» er en sanselig og visuell forestilling 
uten ord. Katrine Strøm har regi og har skapt 
konseptet mens Ingunn Sønsteby lager 
scenografien. Musikken er av to ganger spele-
mannsprisvinner Christine Sandtorv. 
Nesten all scenografien er strikket, det vil si 
at man skaper et scenebilde som er mykt og 
varmt av garn, hvor de små kan boltre seg på 
smårollingers vis.
Forestillingen varer i ca. 25 minutter. 
Begrenset antall publikum 40 stk x 2!
Forhåndssalg billetter Servicekontoret 
77875000 eller postmottak@sorreisa.kom-
mune.no
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Det er mye flott utsmykking  i de største kommunale 
byggene, deriblant flere verk av Herleik Kristiansen. 
Da Wigdis N. Andersen oppdaget at et av disse ikke 
var signert, tok hun straks kontakt med kunstneren 
og spurte om han kunne tenke seg en tur til Sørreisa 
og sette prikken over i’en. Det sa han seg villig til, 
og i februar tilbrakte han en dag her hvor han bl.a 
signerte et tekstiltrykk og gjenså tidligere arbeider 
på sykehjemmet.   
Kunsthistoriker Gunnar Danbolt (UiB) som har 
skrevet boka Outsideren- Herleik Kristiansens kunst 
uttaler 
– Han har en usedvanlig evne til å huske ting han 
har sett, gjerne helt tilbake til barndommen. Han ut-
former hjemlige ting, og er veldig opptatt av fugler 
og fisk. Han lager aldri motiver han har foran seg, alt 
er erindringsbasert. Og han bruker komposisjons-
prinsipper som ligner veldig på franske modernister, 
som Cezanne.  Blant annet bruker han mye om-
vendte perspektiver, der personer i forgrunnen er 
mindre enn de lenger bak, sier Danbolt. (Vårt Land 
16.02.16)

Herleik Kristiansen ble født i Nesna i 1949. Kom til 
Trastad Gård Kvæfjord i 1963. Har hatt en rekke 
utstillinger, og er innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Kultur-
rådet og Riksgalleriet. Har gjort en rekke offentlige ut-
smykninger: Harstad kirke, Tromsø lufthavn, Vestvågøy 
kommune, Nesna sykehjem m.fl. Er nå pensjonist og 
bor i Harstad. Det er laget dokumentarfilm om 
Kristiansen «Fri som fuglen» (2006), og i 2016 kom 
boka  Outsideren - Herleik Kristiansens kunst.

Outsideren 
- Herleik Kristiansens kunst 
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Et stort ønske fra de minste i familien er kaniner, så 
det blir nok noen kaniner og kanskje en stallkatt 
som flytter inn etter hvert. Per i dag er det 4 hester 
som har flyttet inn og rideskoledrifta er kommet i 
gang, nå med rideskole to dager i uka. Vi er heldige 
og får låne flere skolehester lokalt, i tillegg til de vi 
eier selv og kan per nå tilby grupper på 5 og 6 
hester. I tillegg til rideskoledrift kan private leie plass 
til sin hest både på fullpensjon, og halvpensjon.
Det jobbes per i dag med å videreutvikle tilbudet 
som har som mål og kunne tilby rideundervisning 
for barn og unge, samt ridetimer for voksne på uke-
dager. Det blir også hestehelger hvor barnet/
ungdommen er på gården fredag-søndag og deltar 
i det som foregår av både ridning og lek. Ride- og 
aktivitets leir for både nybegynnere og vider-
ekomne barn og voksne arrangeres i ferier.  
Denne uken er det vinterferie, og da gjennomføres 
det aktivitetsleir for barn i alderen 5-16 år. Ungene 

får da delta i morgenforing og stell av hestene. De 
får ri alle dagene i tillegg til andre vinteraktiviteter 
som skigåing og aking. Ikke minst blir det tid til 
båling og mange trivelige stunder rundt matbordet.
Nye kurs starter 21.03. og at det er mulig å melde 
seg på til disse allerede nå.

Tre uker rett etter skoleslutt og de to siste ukene før 
skolen starter igjen i sommer skal vi ha rideleir. Info 
finnes på vår Facebook gruppe. Påmelding til disse 
ukene er også åpnet.

Både Lill-Grethe og Stian har gjennom erfaringene 
fra arbeid i Barnevernsinstitusjon, og som foster-
foreldre et ønske om og kunne tilby et bredt spekter 
av opplevelser for flere enn sine egne. Drømmen 
om egen stall har alltid vært der for Lill-Grethe, og da 
familien fikk mulighet til og kjøpe naboeiendommen 
kunne endelig drømmen realiseres. Når det så ble 

Thea Korneliussen leier hesten Hurre(26 år) med Lotte Evenmo, 5 år, og bak leier Sandra Midtskogen hesten Natali 
med Edel Andrea Hagensen. Stian Evenmo står i bakgrunnen, foran stallen, og ordner bål til jentene som skal 
grille pølser og pinnebrød etter ridetimen.

Satser på hest
Evenmo Fritidsgård AS ligger idyllisk til på Sørsiveien i Sørreisa kommune og drives av 
Lill-Grethe og Stian Evenmo. På gården er det plass til 8 hester i nystallen og 2 hester og en 
ponni i lille-stallen. 
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bestemt å bygge stall, var begge enige om at de 
ville bygge større enn til eget bruk, og på den måten 
realisere ønsket om å bidra til økt folkehelse, og et 
bredere tilbud til barn og unge i kommunen og 
Midt-Troms. «Spesielt ønsker vi å ha fokus på de som 
har ekstra utfordringer i hverdagen.» 
Vi venter i dag i spenning på resultatet av markeds-
undersøkelsen vi har sendt ut. Der spør vi foreldre til 
alle førskolebarn og skolebarn i 1-7 klasse om de vil 
benytte seg av Alternativ SFO på gården fra høsten 
av. Den nyoppstartede bedriften håper også å 
kunne bidra som alternativ arena for barn som sliter 
i skolen, eller voksne som har behov for alternativt 
dagtilbud. I tillegg har de fått en samarbeidsavtale 
med en fysioterapeut som i mai er ferdig med sin 
videreutdanning som ridefysioterapeut. Det vil 
si at fra høsten av vil Evenmo fritidsgård AS kunne 
tilby refusjonsbasert ridefysioterapi til brukere i Midt 
Troms. 
«Nærmeste tilbyder jeg kjenner til per i dag holder 
til i Balsfjord.» sier Evenmo

Samfunnsengasjementet, grunntanken om en 
familie med et felles mål og prosjekt, i tillegg til den 
enorme fasinasjonen for hest, hestesport og 
kunnskapen om hvor nyttig hesten kan være i 
terapeutiske situasjoner, gjør det enkelt for Lill-
Grethe og Stian og satse på et slikt prosjekt.
«Det at vi gjør det sammen betyr alt. Vi ser 
muligheter der andre ser begrensninger og etter-
spørselen vil avgjøre hvor mange medarbeidere vi 
kan ansette, og dermed hvor mange som kan bruke 
tilbudet.» sier Evenmo. 
Nye kurs starter 21.03 og at det er mulig og melde 
seg på til disse allerede nå. 
 

Lill-Grethe Evenmo 

Ine Brattli Hansen som leier Alma Alvestad Hansen på 
fjordingen Balder.



17. -  26. mars 2017

  Søndag 19. mars

  Mandag 20. mars

  Tirsdag 21. mars

  Onsdag 22. mars

 Fredag 17. mars

• Bygdekino Kulturhuset kl. 1800 
og 2000

• Vigslingsgudstjeneste av 
Skøelv kapell kl. 1100

• Kunstutstilling 1200- 1600, 
tidligere Kokkeskolelokaler

• Privilegium Gospel m/band 
,  konsert i Kulturhuset kl. 1900. 
Sørreisa damekor deltar.

• Sørreisa historielag, Historie-
kveld på Kramvigbrygga kl. 1900

• Kunstutstilling 1400-1800, 
tidligere Kokkeskolelokaler

• Seniortreff med musikk
Frivilligsentralen kl 9 -14
Kl 11 Andrea Johnsen synger

• Utdeling av premier Ti turer til 
topps og Telltur, Kulturhuset  
kl. 1830

• Kunstutstilling 1400- 1800, 
tidligere Kokkeskolelokaler

• KONSERT Sørreisa Musikk-
forening i Sørreisa Kulturhus kl. 
1800. Tittel på konserten er  
“Perler på en snor” og Gudrun 
Falch blir med på vokal, Steve 
Andrews på gitar og Sigbjørn 
Solheim på piano.

  Lørdag 18. mars 

• “Bæ bæ lille” - Hålogaland 
teater med forestillinger for barn 
fra 0- 3 år. Kulturhuset kl 1200 og 
kl 1300.

• Kunstutstilling 1400- 1800, 
tidligere Kokkeskolelokaler

• Sørreisa Hotell: Thaibuffet med 
korsang. Sørreisa hotell i 
samarbeid med Sørreisa damekor. 
Fra kl. 1700- 1900.

• Onsdagsdans i foajeen 
fra kl. 1800
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• KONSERT  i Skøelv kapell , 
markering av kapellets 50-års-
jubileum kl. 1800. Vennekoret 
og Young voices, Halvard, Øyvind 
og Mona  Bjørkås, Sunniva og 
Ivar Eliassen, Sørreisa Mannskor. 
Historiske innslag i ord og bilder. 
Fri entre. Kollekt til Skøelv kapell. 
Etter konserten stort kakebord 
på Skøelv grendehus, Solglimt. 
Konferansier: Ivar Bjørkås

• Kunstutstilling med lokale 
kunstnere i tidligere Kokkeskole-
lokaler i sentrum. Åpning kl. 1800 
med levende musikk og for-
friskninger. Åpent til 2000. Maleri, 
foto og skulptur. Salgsutstilling

• Familiearrangement på 
Tømmernes leirsted  fra kl. 1200-
1500. Skileik for store og små m/
premieutdeling. Hesteridning. 
Sporleik. Kaste på blink.  Grill-
ing. Mimrestund. Sangstund v/ 
Vennekoret,Young voices og  
Roy Frode Løvland. Lørdagsgrøt, 
pølser, kakebord, kaffe og saft.  
Ordfører Jan-Eirik Nordahl deltar.
Barn kr. 50.- , voksne kr. 100.-

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

• Kunstutstilling 1100- 1600 , 
tidligere Kokkeskolelokaler

• Lørdagsåpent bibliotek 
kl 1100 - 1500

KONSERT! 
PrivileGium 
Gospel   

Tirsdag  
21. mars  
Kl 19 
SØRREISA 
KULTUR-
HUS 

Billett: 100kr/gratis 

GJESTER: 
SØRREISA  
DAMEKOR 

KAFÈ 
FØR OG ETTER 

KONSERTEN 

KONSERT! 
PrivileGium 
Gospel   

Tirsdag  
21. mars  
Kl 19 
SØRREISA 
KULTUR-
HUS 

Billett: 100kr/gratis 

GJESTER: 
SØRREISA  
DAMEKOR 

KAFÈ 
FØR OG ETTER 

KONSERTEN 



• Skolekonserter “ABBA” på 
dagtid i Kulturhuset

• Lysglimt forsamlingshus . 
Aktiviteter for elever fra 5. klasse 
og eldre fra kl. 1830-2030.

• Kunstutstilling 1800-2000, 
tidligere Kokkeskolelokaler

  Torsdag 23. mars

• ABBA-konsert i Sørreisa Kultur-
hus med Sørreisa skolekorps og 
Sørreisa Kulturskole. Konserten 
starter kl. 1830.

• Torsdagsklubb i Kapellet 
kl.1730-1830 . Velkommen til 
foreldre, besteforeldre , små 
og store søsken og ellers alle i 
menigheten som ønsker å være 
sammen med barna ( 4-10 år) og 
oppleve  sang, bibelfortelling, lek 
og ei kosestund med enkel 
bevertning. Nærmere info tlf 
98864404

• Kunstutstilling 1400- 1800, 
tidligere Kokkeskolelokaler

 Fredag 24. mars

  Lørdag 25. mars   Søndag 26. mars
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• Sørreisa mannskor markerer 
første del av sitt 80-årsjubileum 
sammen med KOR FLOTT fra 
Stonglandseidet , Erling og Helge 
Stangnes. Sørreisa Kulturhus.
Konserten starter  kl. 1700.
Musikere er Bengt Karlsen, Steve 
Andrews og Trond Lande. Pause 
med salg i foajeen.

• Kunstutstilling 1100-1600, 
tidligere Kokkeskolelokaler

• Lørdagsåpent bibliotek 
kl 1100 - 1500

• Språk-kafé kl 1600
Straumen kapell, menighetssalen
Hvis det blir vær- og føreforhold 
til skigåing starter vi opp 
utendørs ca kl 14.30 og fortsetter 
med kakao eller varm solbærsaft i 
menighetssalen etterpå. 

• Kunstutstilling 1200-1600, 
tidligere Kokkeskolelokaler

Aktivitetsdag på Skøelv stadion 
fra kl 13.00 - 16.00. 
Skibakker, skiløyper og hesterid-
ning. Vi tenner grillen og serverer 
gratis pølser

• Søndagskafé på Sørreisa 
omsorgssenter kl. 1600. 
Arrangementet er åpent for alle. 
« Henry`s og co» underholder. 
Åresalg hvor inntekten går til 
velferdsbussen. Gratis kaffe og 
kaker. Arrangør er Sykehjemmets 
velforening.

 17. -  26. mars 2017

“Bæ bæ lille” - Hålogaland teater med 
barneforestillinger 22. mars

Ti turer til topps



Sørreisa historielag

Velkommen til Sørreisa historielags  
Vårprogram 2017

KULTURUKA
Fortellerkveld på Kramvigbrygga 
tirsdag 21. mars kl.1900

Fangstfolk, fiskere, båtbyggere og bønder -  
Den allsidige sjøsamekulturen                                                                                          

Professor Alf Ragnar Nielsen holder foredrag om 
sjøsamene i nordre Nordland og Sør-Troms

Sjøsamenes historie i Nordre Nordland og Sør-
Troms er i dag i liten grad kjent. Det har mange 
årsaker, blant annet at sjøsamene i dette området 
ble mye tidligere fornorsket enn i nord.  Men 
forskninga har i de seinere år fått øynene opp for 
denne viktige delen av den gamle kystkulturen i 
Norge, noe som vil bli redegjort for i foredraget. 
Sjøsamene er ei kulturgruppe som er lite kjent 
i Nordre Nordland og Sør-Troms, til tross for en 
tusenårig historie i området. Høvding Ottars 
beretning fra 800-tallet kan fortelle om en livlig 
handel med samene, der havets produkter 
inngikk som et viktig element. 
Sjøsamene var et aktivt folk som levde i fjordene 
og på øyene og utnyttet ressursene på en 
særdeles allsidig måte. Et viktig kjennetegn var 
båtbyggerkunsten, som det berettes om allerede 
i sagalitteraturen.   Sjøsamene fortsatte å være de 
mest driftige båtbyggerne helt fram til ca. 1800 og 
bygde de fleste bergensjektene. Av andre næringer 
jaktet de på kval, sel og sjøfugl, drev fiskerier og 

sanket egg og dun ute på øyene. Opp mot nyere 
tid ble de fleste sjøsamene bofaste på egne gårder 
med egne rettigheter (kalt ”finneodel”).  
                         
KONTORTIDER PÅ KRAMVIGBRYGGA
Fram til mai vil historielaget ha kontortid på 
brygga mandager fra kl 1800-2000. Inngang fra 
vest, 2. etasje.

SALGSTEDER FOR HISTORISKE BØKER OG 
KALENDRE
Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2016, Sørreisa-
kalender 2017 og diktsamlinga Heimbygda mi, 
selges på: Servicekontoret Sørreisa kommune og 
Biblioteket. Årbok og diktsamlinga selges også 
på Coop Extra i Sørreisa. 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. 

Tilbud
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
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Konsert Sørreisa musikkforening

Sang: 
Gudrun Falch

Gitar: 
Steve Andrews

Piano, konferansier: 
Sigbjørn Solvang

Lørdag 18. mars, kl. 18:00
Sørreisa kulturhus
Pris: kr 200,- kaffe og kake er inkludert
Barn tom 10. klasse gratis.



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 Heia-
varden, 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. 
Følger traktorvei opp til Reinvatnet, går videre til 
Skihytta (Karlstadhytta) og møter løypa opp til 
Vakkerhumpen. Ofte løype fra Reinvatnet til Lysheia.

Skutere bes vennligst om 
IKKE å kjøre 

i oppkjørte skiløyper!

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



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 Mat-
vatnet 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. Det kjøres også 
løyper fra Solmoen og fra Fossmoen til O-hytta. Hvis 
forholdene tillater 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. To 
alternativer: ”Fjellveien” (5,7 km) eller om Stabburs-
vatnan (6,8 km). Helgepreparering.
- Gjerdsletta barnehage – Stabburvatnan (4,6 km).
Helgepreparering sporadisk
- Vakkerhumpen – Berrskallen. 
- Stabbursvatnan – Vegavatnet – Veltasetra – 
Vakkerhumpen. Helgepreparering fra medio februar 
ved fine værforhold

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. For Unglynløypene 
kan man se på skisporet.no

Foto: Frank Millerjord
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Kalender for Sørreisa
Nr 1 2017

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 
Eldretreff
Mandager 0900-1400

Småbarnstreff
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

(Kulturuka 17. -23. mars 
– eget program)

Fredag 3. mars
Skøelv grendehus: 
Kl. 20.00 Quizkveld
Arr. Skøelv IGL

Søndag 5. mars
Idrettshallen: 
Handballkamper
Kl 09.00 Kamper 8-9 års lagene
Arr: Sørreisa IL handball

Kulturhuset: 
Kino:
Kl.18.00 Trio – Jakten på Olav-
sskrinet

Kl 20.00 Tungeskjærerne
Arr. Bygdekinoen

Krogstadtunet: 
Kl 13.00 Lørdagskafe
Arr: Sørreisa husflidslag

Onsdag 8. mars
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Lørdag 11. mars
Galtnes samfunnshus:

Kl. 12.00 Unglynmarked
Arr: IL/BL Unglyn

Onsdag 22. mars
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Søndag 19. mars
Kulturhuset:
Kino:
Kl.18.00 Karsten og Petra – ut 
på tur

Kl 20.00 Skjønnheten og Udyret
Arr. Bygdekinoen

Lørdag 25. mars
Idrettshallen:
Handballkamper
Kl. 09.00 Kamper 10 års lagene
Arr: Sørreisa IL handball

Lørdag 1. april
Svømmehallen: 
Kl. 10.00 Vårstevnet
Åpen Kafe
Arr: Sørreisa svømmeklubb

Søndag 2. april
Svømmehallen: 
Kl. 10.00 Vårstevnet
Åpen Kafe
Arr: Sørreisa svømmeklubb

Søndag 2. april
Kulturhuset:
Kino:
Kl.18.00
Kl 20.00
Arr. Bygdekinoen22
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Onsdag 5. april
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Onsdag 19. april
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Lørdag 22. april
kl 11-15 Åpent bibliotek
Verdens bokdag 

Søndag 30. april
Kulturhuset:
Kino:
Kl.18.00
Kl 20.00
Arr. Bygdekinoen

Onsdag 3. mai
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Søndag 14. mai
Kulturhuset:
Kino:
Kl.18.00
Kl 20.00
Arr. Bygdekinoen 23

Fotefar  & 
Julie 

Alapnes

Landsdelsmusikerne i Fotefar skal i april ut på turne, med rykende fersk plate i sekken! De har det 
siste halvanna året jobba med materiale samla av Edvard Ruud, arrangert og tilpassa til Fotefar-
formatet. Med Julie Alapnes som vikar på fele turnerte de våren 2016 deler av Troms og Sør-Norge 
med konserten «Flygande kråka får alltid nåkka». Nå er Ragnhild Furebotten tilbake som felespiller 
i trioen, og de tar Edvard Ruud- konseptet videre som kvartett. To av Norges fremste felespillere 
topper bandet, som er kjent for sine knallsterke arrangement, heftige gitarspill og magiske vokal. 

Arr: Sørreisa sang- og musikkråd i samarbeid med Musikk i Troms.

Foto: Trym Ivar Bergsmo

 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

B i b l i o t e ke t

Lørdagsåpent bibliotek
Kulturuka
Vi ønsker velkommen til biblioteket lørdag 18.mars og 25.mars 
kl. 11-15. Vi byr på kaffe og masse god påskekrim!

Verdens bokdag
Verdens bokdag 23.april faller i år på en søndag. Vi markerer 
den lørdag 22.april 11-15 med kaffe og gebyramnesti.   

Fredag 21. april kl 1900
Kulturhuset
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Advokat: 
Våre advokater jobber innenfor de 
fleste rettsområder. Vi tilbyr bistand 
til privatpersoner, næringsliv, kom-
muner, og øvrige offentlige instans-
er. Vårt fokus vil være å ivareta dine 
interesser med faglig og praktisk 
innsikt slik at din sak kan løses på 
best mulig måte. Vi stiller strenge 
krav til oss selv, og til den faglige 
kvalitet som vi skal levere.

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

VI SKAPER VERDI foR VåRE KUNDER!
Følg oss på

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

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

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

Visning: Torsdag 19. februar kl. 17-18

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

Visning: Onsdag 18. februar kl. 17-18

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

RINGVEIEN 50 Horisontaldelt tomannsbolig med 
sentrumsnær beliggenhet.

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

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

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

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

SOLGT!

Vår spisskompetanse 
er advokatbistand og 
eiendomsmegling. 

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

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

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

Ringveien 4, 9300 Finnsnes - Tlf 40 00 11 34
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Sørreisa Idrettslag - Håndball
http://www.sorreisa-il.no/h/

34
Fotograf Oddrun Kolstad

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Søndag
Mix 10
16.30-17.30

J12
17.00-18.00

G14
17.00-18.00

G12
17.30-18.30

G12
18.00-19.00

J14
18.00-19.00

G16/18
18.00-19.30

Mix 8-9
18.30-1930

J12
18.30-19.30

G14/J16
19.00-20.00

J16
19.30-21.00

J14
19.30-21.00

G14
19.30-20.30

J14
20.00-21.00

G16/18
20.30-22.00

J16
20.30-22.00

G16/18
21.00-22.00

Treningstider ut sesongen 2016-17

SIL Håndball J14 – vinnere av Nyttårsturnering 2017

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



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

Fredagsquiz 3.mars og 21.april kl 20.00 
på Skøelv Grendehus. 50 kr i deltageravgift 
som går til premier. Maks fire per lag. Salg av 
kaffe og snacks. Quizmaster Tom Mjønes! Ta 
med venner, naboer, familie, kollega eller andre 
bekjente - dette blir gøy!

Årsmøte søndag 19. mars kl 18 på Skøelv 
grendehus, Solglimt - vanlige årsmøtesaker

Aktivitetsdag på Skøelv stadion søndag 
26. mars fra kl 13.00 - 16.00. Her blir det 
skibakker, skiløyper og hesteridning. 
Vi tenner grillen og serverer gratis pølser med 
brød, frukt, saft og kaffe! Ta med venner og 
familie til en hyggelig utedag!

Gubberenn skjærtorsdag torsdag 13. 
april på Skianlegget til Skøelv IGL på Solmoen. 
Minigubberennet for barn starter kl. 12.00, 
påmelding fra kl. 11.30. Kafé på Skøelv grende-
hus, Solglimt. Premieutdeling på kafeen.
Gubberenn starter fra Solglimt (starttidspunkt 
annonseres senere) med afterski utover 
kvelden  - fin musikk.

Tradisjonell 17. mai feiring på 
Skøelv grendehus, Solglimt. Kafé fra kl. 12.00. 
(Detaljprogram kommer senere)

Sankthansfeiring /aktivitetsdag på 
Skøelv stadion lørdag 24. juni fra kl. 14.00
Hesteridning for barn, rebusløp, fotballkamper, 
grilling, båltenning og Andeløp i Skøelva. 
Gratis frukt og saft til barna.

Aktivitetsdag ved Gapahuken til 
Skøelv IGL i Skardalen søndag 02. juli 
kl 14.00 - 18.00. Offisiel åpning av gapahuken 
ved Ordfører. Turgåing fra Luneborg, 
snuplassen i Skaret, 1,4 km til gapahuken. 
Aktiviteter for barn, grilling og båltenning. 
Gratis pølser, saft, kaffe og te til alle.

        Hjertelig velkommen til 
        alle våre arrangementer!

ANDELØPET 2017
24. juni

Vi har nå startet salg av ANDELODD til 
 ANDELØPET 2017
    Kr 100,- pr lodd

Totalt premier for kr 25 000,-

1. premie kr 15 000,-
2. premie kr   4 000,-
3.-5. premie kr   2 000,-

Bestill også lodd på 
vår hjemmeside:
http://skoelv-igl.no
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KONSERT! 
PrivileGium 
Gospel   

Tirsdag  
21. mars  
Kl 19 
SØRREISA 
KULTUR-
HUS 

Billett: 100kr/gratis 

GJESTER: 
SØRREISA  
DAMEKOR 

KAFÈ 
FØR OG ETTER 

KONSERTEN 

Sørreisa 
Mannskor

Første del av 80-årsjubileet markeres med

NORD-NORSK AFTEN
i Sørreisa Kulturhus lørdag 25. mars kl. 1700

I tillegg til Sørreisa mannskor deltar Helge og Erling Stangnes 
samt Kor Flott fra Stonglandseidet.

Vi har med oss Bengt Karlsen, Trond Lande og Steve Andrews som musikere, 
Jan-Olav Vaeng på lyd og 
Åge Larsen på lys.

Inngang kr. 200.-
Pause med salg i foajeen.

Andre del av Sørreisa mannskor sin 80-årsfeiring skjer 
23. september i Sørreisa Kulturhus. 
Dette annonseres nærmere i Ka Skjer som kommer ut først i september.

Foto Hugo Løhre
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Gospel   

Tirsdag  
21. mars  
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KAFÈ 
FØR OG ETTER 

KONSERTEN 
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22. mars trenger du 
ikke lure på hva du 
skal ha til middag!

Nydelig thaibuffet

Sørreisa hotell
Kl 17-19

250,- per pers

22.MARS 2017
THAIBUFFET 
OG KORSANG
Sørreisa hotell og Sørreisa damekor inviterer til 
hyggelig ettermiddag med thaibuffet og korsang.

Hva er bedre enn både mat og sang, 
midt i kulturuka! 

TA MED EN VENN OG KOM!

SØRREISA HOTELL
Vikaveien 1

9310 SØRREISA
Tlf 95289520

www.sorreisahotell.no

kontakt@sorreisahotell.no
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no

UNGLYNMARKNAD
Kjøp og salg/loppemarket
På Galtnes Samfunnshus
Lørdag 11. mars kl. 12:00
Har du ryddet i klesskap, skoskap, boder, 
barnerom, skuffer og skap.
Har brukte leker, strikker, syr, snekrer eller 
baker du, eller har andre ting som du vil 
selge fra egen salgsbod,
eller du vil gi IL/BL Unglyn som “lopper” 
eller salgsvarer, så hører vi gjerne fra deg.
Hvis noen har møbler de vil gi til 
marknaden, så er det flott, men vi har 
ingen lagringsplass for disse.
Det som kan gjøres er å ta bilder, så har vi 
det og kan vise disse, så kan kjøper hente 
det hos giver.
For å melde på “stand” ta kontakt med 
Karin Mikkelsen tlf.: 915 27 330.
For levering av lopper ta kontakt med  
Gøran Henriksen tlf.: 911 97 422.
Det blir kafe med salg av kaffe og brus, 
vafler og pølser.
Alle hjertelig velkommen.

IL UNGLYN FOTBALL 
TRENINGSTIDER
Da nærmer det seg oppstart på fotball-
sesongen 2017. Vi har pr i dag 3 lag som er 
med i sesongen. Dette er Gutter 15-16 år, 
Mix 7-8 år og mix 5-6 år.
 Gutter 15-16 år trener fast på Onsdag 
19-20 i ballbingen på Finnsnes, og Torsdag 
kl.1930-21 i  bardufosshallen.
Mix 7-8 år starter opp i Mars med 
treninger i gymsal på Gottesjord.
Mix 5-6 år har allerede startet opp 
treninger på Onsdager klokka 18-19 
i gymsalen på Gottesjord.

Ta kontakt med leder i IL Unglyn fotball, 
Kim Vegard Johansen på telefon 41683775 
visst du kunne tenke deg å begynne å spille 
fotball.

Galtnes Samfunnshus
Egne utleiepriser/regler for medlemmer 
av IL/BL Unglyn
Utleieansvarlig: Jill Annie Roaldsdatter 
Torstensen (tel: 952 73 685, 
e-post: jillannie81@gmail.com
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Lørdagskafé på Krogstadtunet 
18. 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!

Utstillinga er åpen hver lørdag og søndag
kl 12:00-16:00 i gitte tidsrom.
Det blir mulig å se utstillinga 
mandag-fredag etter avtale.
Billett utstilling kr 50,-.
Krogstadtunet v/ Ingrid Krogstad, 
mobil: 414 61 015
Sørreisa Husflidslag v/Sissel Sørfosbog, 
mobil: 922 63 180

STED: Krogstadtunet i Sørreisa  
Åpent i tidsrommet: 21.01.- 26.03.2017

Kulturformidler og Kunsthandverker

KARIN FLATØY 
SVARSTAD

Utstillinga viser resultat av
hennes arbeid med ull og om sau i 
landene i Vesterled:
Shetland, Orknøyene, Færøyene, 
Norge, Island, Grønland,
Isle of Man og Ytre Hebridene.

NORTH ATLANTIC NATIVE
SHEEP AND WOOL
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Skøelv kapell - 50 år
Jubileumskonsert fredag 17. mars kl 1800
Medvirkende:
Sunniva og Ivar Jarle Eliassen • Young Voices og Vennekoret
Halvard, Øyvind og Mona Bjørkås • Sørreisa mannskor

Fri entre - Gave til kapellet
Etter konserten, - stort kakebord på Skøelv grendehus - Solglimt
Vigslingsgudstjeneste søndag 18. mars kl 11



SØRREISA 
MENIGHET
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

20.11.16  Mathias Kirkvik Nøstvold, 
    døpt i Målselv kirke
11.12.16  Linneah Sofie Nilsen
29.01.17  Aksel Vevang Trulsen

30.10.16  Paul Jakobsen   f. 1937
05.11.16  Stein Harald Nergård    f. 1943
06.11.16  Reidar Lund, bosatt Gibostad   f. 1932
09.11.16  Arnfinn Angell Pedersen    f. 1938
11.11.16  Oddfrid Kristianne Lyshaug     f. 1932
25.11.16  Viktor Haldorsen     f.1930
03.12.16  Ragna Nelly Lovise Rokkan Nilsen   
     f. 1921
13.12.16  Sonja Barbro Bråthen   f. 1927
22.12.16  Maria Elisabet Haupt    f.1950
04.02.17  Dagmar Gundersen    f. 1917

PÅ BLOKKA
Nå er vi allerede godt uti det nye 
året 2017 i Sørreisa menighet, 
og vi håper og ber om et godt og 
velsignet år for alle 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 med-
mennesker, i familien, i nabo-
laget og i resten av kommunen.
Den norske kirke er nå ikke 
lenger en statskirke, men er blitt 
selvstendig, et eget rettssubjekt 
som det litt kjedelig heter. Dette 
etter en årelang prosess og i 
enighet mellom stat og kirke. 
Mange hensyn og argumenter 
har ført til dette resultatet. 

Det viktigste er etter min mening at kirken fortsatt fritt kan 
formidle evangeliet om vår Herre Jesus Kristus. Det mener jeg 
den kan, og derfor er det veldig viktig at vi alle slutter opp om 
dette. 
Søndag 8. januar ble en gledens dag for oss i menigheten. Da 
ble tre nytilsatte medarbeidere i Sørreisa Menighet presentert 
i gudstjenesten i Straumen kapell. Det var Ingvild M. Moldsvor 
som er tilsatt som kirkemusiker i 40 % stilling, Heidi Gunnberg 
som er tilsatt i ei 70 % sekretærstilling og Marianne Eng som 
er tilsatt i ei 20 % reinholderstilling. Vi er veldig glad for å ha 
fått så dyktige medarbeidere i disse stillingene, og ønsker dere 
hjertelig velkommen til tjeneste her i Sørreisa Menighet, og vi 
ønsker dere lykke til og en god inngang i menigheten. La oss 
vise disse tre omsorg og varme i tjenesten i vår menighet!
Skøelv kapell er nå 50 år, og vi har vedtatt å markere dette 
viktige jubileet med en jubileumskonsert fredag 17. mars og 
jubileumsgudstjeneste søndag 19. mars i starten av kulturuka i 
Sørreisa. Dette blir to viktige dager for oss i Sørreisa menighet 
og i hele bygda. Se utfyllende informasjon om jubileet i Skøelv 
annet sted her i menighetsbladet og i kulturukeprogrammet 
for Sørreisa kommune. Og hjertelig velkommen til feiring av 
Skøelv kapell!  
Nå har vi fått sola tilbake, og vi gleder oss over lysere dager. Vi 
ønsker alle her i Sørreisa en fin etterjulsvinter og vår!
For Sørreisa menighetsråd
Jarl Kato Solset 

For Sørreisa menighetsråd
Jarl Kato Solset
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30.10.16  Paul Jakobsen   f. 1937
05.11.16  Stein Harald Nergård    f. 1943
06.11.16  Reidar Lund, bosatt Gibostad   f. 1932
09.11.16  Arnfinn Angell Pedersen    f. 1938
11.11.16  Oddfrid Kristianne Lyshaug     f. 1932
25.11.16  Viktor Haldorsen     f.1930
03.12.16  Ragna Nelly Lovise Rokkan Nilsen   
     f. 1921
13.12.16  Sonja Barbro Bråthen   f. 1927
22.12.16  Maria Elisabet Haupt    f.1950
04.02.17  Dagmar Gundersen    f. 1917

Gudstjenester  i Sørreisa sokn 
våren 2017  

05.03 1. Søndag i  fastetiden
Straumen kapell
11:00 Høymesse

12.03. – 2. søndag i faste-
tiden
Straumen kapell 
11:00  Høymesse

19.03. 3.  Søndag i  faste-
tiden Skøelv kapell 
11:00 Høymesse

26.03. Maria budskapsdag 
Ingen gudstjeneste 
11:00 Høymesse

02.04. 4.  Søndag i  faste-
tiden Straumen kapell 
11:00 Familiegudstjeneste

09.04. Palmesøndag 
Straumen kapell 
11:00 Messsefall

13.04. Skjærtorsdag Sør-
reisa sykehjem 
11:00 Gudstjeneste

14.04. Langfredag 
Skøelv kapell 
19:00 Gudstjeneste

16.04. Påskedag 
Tømmervik kirke 
11:00 Høymesse

17.04. 2. påskedag 
Friluftsgudstjeneste 
11:00 Friluftsgudstjeneste

23.04. 2.  søndag i påske-
tiden Straumen kapell 
11:00 Familiegudstjeneste

30.04. 3.  søndag i påske-
tiden Skøelv kapell 
11:00 Høymesse

07.05. 4.  søndag i påske-
tiden Straumen kapell 
17:00 Samtalegudstjeneste

14.05. 5. søndag i påske-
tiden Tømmervik kirke 
11:00 Høymesse

AKTIVITET STED TIDSPUNKT KONTAKTPERSON
Speideren Straumen kapell Onsdager Monica Stenslette 

Tlf. 92034011
Torsdagsklubben Straumen kapell Torsdag kl. 17.30-18.30 

Uke 10, 12, 14, 16, 18
Inger Johanne Larsen 
Tlf. 92831182

Lysglimt/Blå kors 
motorklubb

Gottesjord 
Forsamlingshus

Fredager kl. 18.30- 20.30 
Uke 10,12,16, 18

Solveig Ljones Mathisen 
Tlf. 98864404

Vennekoret Straumen kapell Torsdager kl. 17.30- 
18.30

Fredrik Lantz 
Tlf. 92662354

Young Voices Straumen kapell Torsdager  kl. 18.30 – 
20.30

Fredrik Lantz 
Tlf. 92662354

Språk- kafe Straumen kapell Siste lørdag i måneden 
Kl. 16-18

Annhild Aadland 
Tlf 92853672

Leirer Tømmerneset vår – sommer 2017
5. – 7. mai: Leir for 2. – 7. kl
Aldersdelte opplegg. Mye kreative aktiviteter.
17. – 21. juli: Sommerleir for 2. – 7. kl
Leirene har korte arbeidsøkter, mye variasjon 
og mye egenaktivitet for barna.
Leirbrosjyre kommer på nmsu.no i mars.

Det er behov for flere ledere. Kontakt Øystein Lund tlf 47029275.



Påskeandakt

«Å, la aldri noensinne 
korsets tre meg gå av minne»
Påsken er kirkens største høytid, men 
den er ei høytid som kan være vanskelig å 
forstå, og vanskelig å fortelle om slik at den 
oppleves aktuell for mennesker i dag.
Vår kristne tro er grunnlagt på historiske 
hendelser. Vi tror at Gud har skapt verden. 
Vi tror at Gud sendte sin egen sønn, Jesus 
Kristus til jorda – for å skape grunnlag for 
tilgivelse og evig liv. Vi tror at Jesus døde 
på korset på langfredag, at han sto opp 
igjen på søndag, første påskedag, og at han 
for opp til himmelen 40 dager etter det. 

Dette er historiske hendelser, alt sammen, 
selv om det ikke kan bevises. Vår kristne 
tro blir meningsløs hvis den ikke knyttes til 
Jesus Kristus,  hans lidelse, død og opp-
standelse.

Guds kjærlighet til oss mennesker er bære-
bjelken i påskens budskap. Den lille Bibel, 
Joh. 3, 16 uttrykker dette svært tydelig: 
«For så høyt har Gud elsket verden at han 
ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den 

som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men 
ha evig liv.»

Når Jesus dør på korset på langfredag, kan 
vi med rette si at han dør som resultat av et 
justismord: Pontius Pilatus dømmer Jesus 
til døden, selv om han ikke har gjort noe 
galt. Men samtidig kan vi med like stor rett 
si at det Jesus egentlig dør av, er kjærlighet. 
Han dør av sin egen kjærlighet til alle 
mennesker, inkludert oss som leser dette 
bladet akkurat nå.

Korset er det mest kjente kristne symbol. 
Vi bruker det som et tegn på kristendom, 
og på kristen tro. Korset er ikke først og 
fremst et tegn på død, men et tegn på Jesus 
som døde, og sto opp igjen. Korset er et 
sterkt uttrykk for Jesu kjærlighet til oss.
Jesu død betyr at våre synder er sonet, 
Jesus har gjort opp for oss. 
Jesu oppstandelse betyr at livet har vunnet 
over døden.
Det blir ingen 1. påskedag og oppstandelses-
glede uten langfredagens budskap om Jesu 
død på korset. På den annen side: Jesu død 
på langfredag er verdiløs for oss uten 1. 
påskedags budskap om oppstandelse.

Jeg ønsker alle en velsignet påskehøytid, 
med rom for undring, men også med rom 
for takknemlighet og tro.

Å, la aldri noensinne korsets tre meg gå av 
minne,
Som deg, frelsens fyrste, bar!
Men la kors og død og smerte tale, rope i 
mitt hjerte
Hva min frelse kostet har!
(fra salmen «Naglet til et kors på jorden» 
av B. G. Sporon. Vers 6)

Olav Øygard
Biskop i Nord-Hålogaland

Olav Øygard, Biskop i Nord-Hålogaland
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Nye medarbeidere
Heidi Gunnberg  begynte 1. januar  i 
stillinga som sekretær ved menighets-
kontoret i Sørreisa. Høn er født på Bakke-
jorda og her vokste hun opp. Hun hadde 
en lykkelig barndom med mange barn i 
nabolaget. Handball har vært hennes store 
lidenskap, både som spiller i mange år og 
senere som trener. Etter at barna startet 
med orientering, tok også Heidi opp denne 
sporten igjen. Hun startet på barneskolen i 
Skøelv, fortsatte på ungdomsskolen i 
Straumen og dro deretter til Finnfjorden. 
Etter et praksisår i menighetsbarnehagen 
gikk veien til Bodø og barnehagelærer-
utdanning.  Deretter gikk veien til Oslo og 
arbeid i en barnehage. Etter to år satte hun 
nesen hjemover og menighetsbarnehagen. 
Etter noen år som styrer ved Gottesjord 
barnehage tok hun videreutdanning for å 
kvalifisere seg til læreryrket. Hun arbeidet 
ved Gottesjord skole fra 1995 til 2015. I 
2016 arbeidet hun i Finnsnes kirke i et år. 
Heidi er gift med Arvid og sammen har de 
3 barn. Hun ser med spenning fram til ar-
beidet i Sørreisa menighet, og menighets-
bladet ønsker henne varmt velkommen.
IB

Heidi Gunnberg sekretær ved menighetskontoret

Ingvild Moldsvor er tilsatt som kirke-
musiker 40 % stilling i Sørreisa menighet. 
Ingvild er fra bygda. Etter lærerutdanning 
har hun arbeidet som menighetspedagog 
I Lenvik, vært musikker I metodistkirka 
på Finnsnes, dirigert kor og ellers vært 
med på frivillig barne- og ungdomsarbeid. 
Hun skal spille til gudstjenester, kirkelige 
handlinger og andakter, hun starter opp i 
20 % nå og skal senere øke til 40 %. Det er 
en stor glede å ønske Ingvild velkommen 
til tjeneste i Sørreisa menighet og vi gleder 
oss til samarbeidet.

Marianne Eng fra Høgli på Senja er tilsatt 
som renholder i 20 % stilling i 
Sørreisa menighet. Marianne har erfaring fra 
kontorarbeid som sekretær, regnskaps- og 
revisjonsmedarbeider ved ulike bedrifter og 
virksomheter. Hun har ansvaret for renholdet 
i kirkebyggene og ved kontoret og vil og ved 
behov være vikar for kirketjeneren. Det er en 
stor glede å ønske Marianne velkommen til 
tjeneste i Sørreisa menighet og vi gleder oss 
til samarbeidet.

Ingvild Moldsvor er ny kirkemusiker
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Skøelv kapell  50 år
I 1926 kjøpte indremisjonsforeninga bygget 
der Johan Bjørkås hadde drevet butikk i to år.  
Bygget lå på oversiden av veien ved det nye 
kapellet. Det var enkelt utstyrt og som mange 
andre forsamlingslokaler var det benker å sitte 
på. Disse var mye mer fleksibel enn dagens 
stoler så det var enkelt å presse inn mange 
personer.  Huset rommet anslagsvis 50 – 80 
personer. Her var det møter i regi av 
organisasjoner, det ble fra 1928 drevet sønd-
agsskole og flere barneforeninger. Fram til 
1946 var det nesten utelukkende menn som 
satt i styret for foreninga. I 1946 ble de første 
kvinnene valgt inn.
Tyskerne hadde brukt huset som forlegning 
stort sett under hele krigen. Det var derfor i 
1946 i svært dårlig forfatning. Allerede da ble det 
tatt opp om en skulle finne en annen løsning. 
Det ble gjort henvendelse til kommunen om 
kjøp av den gamle skolen. Svaret var positivt, 
men foreninga kunne ikke få overta  huset før 
ny skole var bygd. Det gamle bedehuset ble da 
reparert og skulle fungere i 20 år til. Utover 
50-tallet ble det mange drøftinger om bygging 
av nytt hus. Årsmøtet i januar 1961 gjør vedtak 
om å starte pengeinnsamling for bygging av 
nytt hus. Siden gikk det slag i slag. Petter Brattli 
ble engasjert til å tegne huset. Tømmer ble 
innkjøpt i 1963, Leif Vaeng kjørte tømmeret fra  
Målselv og Øvre Bardu og Jens Jenssen Rognli 
sørget for å skjæring.  I 1964 ble grunnmuren 
til storsalen samt kortilbygg støypt på dugnad. 
Sommeren 1965 starte bygginga av huset med 

Eilert Berntsen som byggmester og Jakob 
Fossmo som assistent. Bygget uten kortilbygg 
ble gjort ferdig utvendig dette året. Innrednings-
arbeidene startet våren 1966 og kunne innvies 
23. oktober. På åpningsgudstjenesten var over 250 
personer inne, og på festen på ettermiddagen var 
350 mennesker samlet.  Bygda hadde fått et hus 
med sitteplass for 120 personer til en pris som 
var den samme som for et ferdighus. Ca 70000 
kr var brukt. Det meste innsamlede midler. 
Det var tatt opp et lån i Sørreisa sparebank på 
17000 kr.  Orgel ble gitt av Skøelv samvirke-
lag, stoler ble gitt av ungdomslaget Havørn. 
Kortilbygg og inngangsparti ble bygd året etter.  
I 1973 – 74 ble det bygd tilbygg som rommet 
møtesal, bårerom og klokketårn. 
Under hele byggeperioden ble det gitt gaver til 
bestemte formål, både av private og 
organisasjoner. Uten dette hadde ikke bygda 
hatt et fullt utstyrt kapell som det var svært 
liten gjeld på. 
Ut over 50, 60 og 70- tallet ser vi av statistikken 
at de forskjellige organisasjonene har en ned-
gang i bruken. Dette er en nedgang som også 
gjør seg gjeldende på landsplan. Kirkelig bruk 
som gudstjenester, begravelser og bryllup viser  
som i landet for øvrig en jevn stigning. Det 
samme gjelder barnearbeid som søndagsskole 
og speider. Dette medførte at det ble problemer 
for indremisjonsforeninga å drifte huset videre. 
Da den største brukeren var Sørreisa menighet  
og de aller fleste av innbyggerne i bygda ikke 
var medlemmer i indremisjonsforeninga men 
medlemmer av kirka, ble det derfor i 1991 
besluttet å overdra huset til Sørreisa menighet.
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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 
fiber-, 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

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!

Kontakt oss i dag 

for gratis befaring!

71x80- mod. 12

* 
AS

YG
14

LT
CN

 / 
AS

YA
14

LE
CA

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!

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 kaffen.
Kakebord hver lørdag

Kom innom og sjekk 
nyhetene på menyen!

Rikstoto 
- direkte TV-overføring av alle løp.

Tipping
Kioskvarer, leker og gaver

160g

SØRREISA-BURGER
Ren burgerglede!

160 g


