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Nå må vi lage liv og røre 
11. august kommer sykkelrittet Arctic Race of 
Norway gjennom Sørreisa. Da har vi Sørreisværinger 
mulighet til å vise oss fram til hele verden. I fjor ble 
TV-bildene fra Arctic Race of Norway kringkastet i 
180 land, og det samme vil skje i år. Jeg oppfordrer 
derfor alle lag og foreninger og privatpersoner til 
å være med å lage en folkefest langs løypa denne 
dagen, slik at vi får satt Sørreisa på kartet på en 
positiv måte. Vi har en unik mulighet til å vise oss 
fram til resten av Norge og ikke minst til mange land 
i verden. En folkefest som kan skape ringvirkninger 
både lokalt, regionalt og nasjonalt. TV-dekningen 
vi får internasjonalt er ikke bare med på å bygge 
Norge som en sykkelnasjon, det er også et stort 
utstillingsvindu for reiselivsnæringen. Her er det 
mulighet til å være kreativ i påfunn av ulike 
aktiviteter som kan skape oppmerksomhet for TV-
dekningen. Et mål må være å få Dag Otto Lauritzen 
til å stoppe i Sørreisa.

Da må vi rydde 
Våren er i anmarsj og vi begynner så smått å se 
barflekker på marken. I år er det særdeles viktig at vi 
rydder i sentrum og langs våre veier. Jeg oppfordrer 
alle til å ta i et tak slik at vår vakre bygd fremstå pent 
og rent til 17. mai – og klar til å ta imot våren, 
sommeren og Arctic Race of Norway. 
 

Arbeidet med kommuneplan
Å spå om fremtiden er ingen enkel oppgave. 
Hvordan vil Sørreisa kommune se ut i 2030? Det 
vet vi ikke i dag. Likevel må vi gjøre det vi kan for å 
bidra til at Sørreisa skal være et godt samfunn å bo, 
leve, arbeide og vokse opp i – i dag og i fremtiden. 
Kommuneplanlegging handler om å løfte blikket fra 
der vi er i dag, og sete langsiktige mål for samfunnet 
vårt. 

En kommuneplan er det viktigste overordnede 
plandokumentet i en kommune. Den består av to 
deler – en samfunnsdel og en arealdel. Samfunns-
delen beskriver hvordan vi vil at samfunnet skal 
utvikle seg i årene som kommer, hvilke mål skal vi 
arbeide mot, og hva må vi gjøre for å nå målene.

Sørreisa kommune har nå startet med å lage en 
samfunnsdel. Vi hadde vårt første folkemøte 25. april 
på kulturhuset og fikk mange innspill og forslag som 
vil bli tatt med i arbeidet. Målet er å ha samfunns-
delen på plass planen i løpet av 2018.

Frigjørings- og Veterandagen 8. mai
Frigjøringsdagen 8. mai er en viktig dag for vår 
nasjon, og dette er også veterandagen, der veteranene 
våre hedres. I år arrangerer Sørreisa, Bardu og 
Målselv kommune i lag med forsvaret denne dagen. 
Her i Sørreisa blir det ei markering med flaggheising 
og frokost på kommunehuset kl. 08.00. Som 
ordfører ønsker jeg alle veteraner velkommen til 
denne markeringen.

Nytt ungdomsråd
Etter lengere tid uten ungdomsråd så har vi nå fått 
på plass et nytt ungdomsråd. Jeg ønsker å 
gratulere Jenny Blekkerud Foldøy som nyvalgt leder. 
Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse 
er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i annen 
norsk lovgivning. Jeg ønsker å jobbe aktivt med å 
sikre reell innflytelse for barn og ungdom, gjennom 
ungdomsrådet. Vi har mange saker som vi ønsker 
at de skal engasjere seg i og komme med innspill 
til oss politikere. Jeg ser frem til mange flotte møter 
med dem!

Gratulerer med Kulturprisen!
Oppvekst- og Kulturutvalget i Sørreisa har tildelt 
Kulturprisen for 2016 til Elin Myhre. Hun tildeles 
prisen for sin lange innsats innen kulturlivet i 
Sørreisa. Gratulerer med Kulturprisen!

Jan-Eirik Nordahl, Ordfører
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Ann Kristin Trondsen, rådmann

Hva mener du om 
Sørreisa kommune? 

I disse dager mottar over 1000 innbyggere en 
henvendelse fra kommunen der vi ber om at de 
svarer  på en innbyggerundersøkelse. Under-
søkelsen er en del av arbeidet med kommune-
planens samfunnsdel, og vil gi politikere og 
administrasjonen en tilbakemelding på 
innbyggernes opplevelse av Sørreisa. 
Vi vil gjerne få vite hvordan du opplever 
kommunen som tjenesteyter og lokalsamfunn, og 
vi håper at alle som får den, tar seg tid til å svare. 
Undersøkelsen har tre hovedtema:
 
• Kommunens omdømme som tjenesteleverandør
• Kommunen som bosted
• Befolkningens tillit til at lokaldemokratiet 
   fungerer
 
Svarfristen er 21. mai, og resultatet vil bli 
presentert på kommunens hjemmeside og lagt 
til grunn i arbeidet med samfunnsplanen. Vi vil 
svært gjerne at svarene gis digitalt via nettsiden 
www.svar.bedrekommune.no.  Dersom noen 
ønsker å svare pr papir, er det bare å ta kontakt 
med servicekontoret så ordner vi det. 
 
Boliger og barnehage
Hemmingsjordlia boligfelt er nå i ferd med å bli 
realisert. Rett etter påske ble eiendommene over-
dratt til kommunen, og kommunestyret vedtok i 
mars at feltet skal bygges ut i kommunal regi. Det 
er ventet at selve grunnarbeidet kommer i gang 
seint på høsten/ tidlig vinter, det kommer litt an 
på hvordan anbudsprosessene går. 
Vi er også kommet godt i gang med 
prosjekteringen av nye Brekka barnehage der 
nåværende Brekka barnehage skal utvides med 
to nye avdelinger, slik at det blir fire avdelinger. 
Brekka barnehage får dermed plass til like mange 
barn som i Gjerdsletta barnehage. Dette er en 
viktig utvidelse for å ha tilstrekkelig med 
barnehageplasser. 
 
År 2016
Året 2016 ble et bra år for Sørreisa kommune med 
mange gode tall. Innbyggertallet økte med 44 
personer. Sykefraværet var historisk lavt. Og det 
økonomiske resultatet ble bra med  et 

regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) 
på kr 7,6 millioner. Resultatet fremkommer etter 
avsetning av kr 4,8 millioner til disposisjonsfond. 
Bakgrunnen for et så stort mindreforbruk ligger i 
flere forhold: økt skatteinngang, redusert vikar-
behov, stillinger som har stått vakante og mer 
inntekter som refusjoner og tilskudd, blant annet 
som en konsekvens av bosetting av flyktninger. 
Selv om årsresultatet er historisk godt og flere 
av nøkkeltallene er betydelig bedret siste år er 
kommuneøkonomien fortsatt sårbar. I budsjett-
arbeidet de siste årene har vi ikke klart å finne 
rom for en buffer for å møte uforutsette 
hendelser, eller budsjettere med en avsetning 
til disposisjonsfond. Den økonomiske bufferen 
i kommuneregnskapet har derfor fremkommet 
ved tilfeldige besparelser og ekstra inntekter. 
 
Vår og gode dager
Det er mye godt i vente framover, mange dager 
med trivelig samvær ute, og mye som skal feires 
og markeres; frigjøringsdagen og veterandagen 
8.mai, Grunnlovsdagen 17.mai, konfirmasjon og 
sikkert noen bursdager og bryllup også! 
Fram mot 17.mai er vi veldig glade for all dugnad 
som gjøres for å rydde opp etter vinteren slik at 
det blir rent og pent rundt oss til alle festdagene. 
Et trivelig sentrum er viktig både for innbyggere 
og tilreisende, en stor takk til alle som er med og 
bidrar til det! 
 
Vi ønsker alle en flott vår og sommer!

Vennlig hilsen  
Ann Kristin Trondsen, rådmann



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

Åpningstid på telefon
Åpningstiden på kommunens sentralbord er 
09.00 – 14.00. Tlf. 77 87 50 00.
Saksbehandlere treffes på telefon fra kl 0800-1515 
på vedkommendes direktenummer.
Telefonliste finner du på www.sorreisa.kommune.no

Sommeråpning 
Servicekontoret
Servicekontoret vil i uke 26 tom 33 ha redusert 
bemanning pga ferieavvikling.
Det vil i denne tiden bli utført redusert tjeneste 
på noen områder. 
Servicekontoret stenger kl 14.30 disse ukene.
Sentralbordet har vanlig åpningstid, dvs mellom 
kl 09 og 14.

Sommertid
Kommunehuset har sommeråpningstid i 
perioden 1. mai til 31. august.
Åpningstiden er mellom kl 08.00 – 15.15.

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

Kommunestyret     16  31      4   22     7   26      7

Formannskapet  24  28  21   25   23   13  29   19
 

  17     1
  21

Oppvekst- og Kulturutvalget    1   26      7  30    11     8

Helse- og sosialutvalget     14   18     6     5     4     7   

Teknisk- og arealutvalget    2    23   27       15  31   12     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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Forsiden
Elin Myhre fikk årets kulturpris i Sørreisa.
   Foto: Arne Ivar Hanssen



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.

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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Tømming av slamavskillere 
i Sørreisa kommune 2017 
Følgende roder tømmes i år: 
Rode 8   Sentrum – Andsvatn 
Rode 9  Øvermoveien 
Rode 10 Rabbåsveien 
Rode 11 Storneset 
Rode 12 Sentrum – Galtnes 
Rode 13 Leirbogsløyfa 
Rode 14  Nordliveien 
Rode 15 Furøy 
Rode 16 Valen
Rode 17-18 Hemmingsjordveien 
Rode 19 Reinelv-veien 
Rode 20 Nordbakkveien 
Rode 21 Øyjordveien 
Rode 22 Engslettveien 
Rode 23 Djupvåg 
Rode 24 Kollenveien

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

Klagefrist vedrørende septiktømming: 
1 mnd. Etter utført tømming til Perpetuum Miljø 
AS, 9350 Sjøvegan, tlf 77 17 27 50. 
Andre henvendelser: 
Sørreisa kommune, servicekontoret, tlf 77 87 50 00.

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.

Halltimer 2017/2018
Lag og foreninger som ønsker å benytte idretts- 
og svømmehallen skoleåret 2017/18  må søke 
kommunen om dette. Det må i søknaden oppgis 
hvor mange timer man ønsker, og til hvilke 
grupper/alderstrinn man søker om timer for.
Søknad sendes innen 15. juni.

Ny leder barnevernstjeneste 
Arijana Hadri
Arijana Hadri er gift og har to barn. Hun har 
juridisk bakgrunn og en mastergrad i styring. 
Har lang og varierende arbeidserfaring fra både 
stat, kommune og privat bransjen som bl. a. leder, 
rådgiver, prosjektansvarlig og juridisk saks-
behandler. 
Ariana er opptatt 
av fag, relasjoner 
og mennesker. 
Hun har vært 
leder for barne-
vernstjeneste for 
Dyrøy og Sørreisa 
siden januar 2017.
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Kartverket har startet navnesak (sak 23/2016) 
etter Lov om stadnavn for 3 adresseparseller 
(vegnavn) i Sørreisa kommune;

1. Veg ned til industriområdet på Gottesjordnes.
2. Fylkesveg 86 – fra Nordsiveiens slutt til Målselv 
grense.
3. Fylkesveg 211 – Langs kysten fra Skøelv til 
Dyrøy grense.

Forskriften til loven § 8 har bestemmelser om at 
ikke bare de foreslåtte adressenavnene, men alle 
forekomster av navnene fra offentlige kart og fra 
matrikkelen må vurderes.
Sørreisa kommune ber derfor om uttalelse fra 
lokale organisasjoner og privatpersoner.
Frist for uttalelse settes til 2. juni 2017.
På kommunens hjemmesider 
(http://www.sorreisa.kommune.no ) 
er utfyllende opplysninger i saken lagt ut.

Veinavn i Sørreisa kommune
Navnesak 23/2016 -  høringsfrist 2. juni

Gebyrforskrift - 
høringsfrist 30. juni
Sørreisa kommune legger med dette forskrift om 
vann- og avløpsgebyrer på høring, dokumentene 
er tilgjengelig på hjemmesiden eller ved 
henvendelse til kommunen.
Frist for høringsinnspill er 30 juni. Høringsinnspill 
merkes med saksnr 16/1215 og sendes 
postmottak@sorreisa.kommune.no, eller 
Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa 

Nedleggelse av bygge- og deleforbud
I TAU sak 16/17 ble det gjort følgende vedtak:
Enstemmig:
I henhold  til Plan- og Bygningslovens prgf 13-1 
nedlegger Sørreisa kommune midlertidig dele- 

og byggeforbud i 2017 og 2018 for sentrum i 
henhold til kart i vedlegg 1.

Tiltak som ønskes gjennomført i perioden i 
området behandles etter prgf 13-1, 2.ledd.



17. mai 
togoppstilling 
på veien nedenfor skolen

• Politiet sammen med to barn fra 
  Skøelv private barnehage
• Flaggborg 
• Folkevalgte
• Sørreisa Skolekorps
• Barnehagene
• Skøelv skole og Gottesjord skole
• 5.-7. klasse sentralskolen
• Sørreisa musikkforening
• 8.-10. klasse Sentralskolen
• Lag og foreninger
• Andre

Stortings- og 
Sametingsvalg 2017
Søndag 10. september og mandag 11. september 
er det stortings- og sametingsvalg.

Hvem har stemmerett?
Norske statsborgere har stemmerett ved valget 
hvis de
• vil ha fylt 18 år innen utgangen av 2017 og
• ikke har mistet stemmeretten etter Grunnlovens 
§ 53 og er, eller noen gang har vært, folkeregister-
ført som bosatt i Norge (For ansatte i diplomatiet 
eller konsulatvesenet og deres husstand gjelder
særskilte regler) For å utøve stemmeretten må 
velgeren væreinnført i manntallet i en kommune 
på valgdagen. 

Manntallet blir lagt ut til offentlig gjennomsyn på 
følgende steder;
- Kommunehuset, servicekontoret
- Coop Extra Sørreisa

Forhåndsstemming fra 10. august
Ordinær forhåndsstemmegivning foregår i 
perioden 10. august – 8. september.
Tidlig stemmegivning i perioden 3. juli – 9. august
Sted: Kommunehuset, servicekontoret

Her kan du stemme på valgdagene
Stemmekretser, stemmesteder og stemmetider:

Grunnreis/Reinelv, Galtnes samfunnshus
Søndag 10. september fra kl 1600 - til kl 2000
Mandag 11. september fra kl 1400 - til kl 2100

Straumen, Kulturhuset
Søndag 10. september fra kl 1600 - til kl 2000
Mandag 11. september fra kl 1100 - til kl 2100

Skøelv, Skøelv skole
Søndag 10. september fra kl. 1600 - til kl 2000
Mandag 11. september fra kl 1400 - til kl 2100

HUSK! Ta med legitimasjon og gjerne valgkort!

Valgstyret i Sørreisa
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Sentrum
0800 Flaggheising v Speiderene 
 ved Sørreisa kapell
0810 Ottesang ved Sørreisa kapell 
0930:  Gudstjeneste Sørreisa kapell. 
 Sørreisa skolekorps deltar
1015 Bekransing Krigsminnebautaen  
 Sørreisa skolekorps deltar.
1030: Idrettshallen åpner
1100:  Bekrasing Fiskerbautaen i sentrum
 Teksten i sangen “Måke fortell” er sentral 
 i arrangementet. Sørreisa Mannskor 
 deltar. Tale ved Søren A Sørensen
1200:  Arrangement ved Sansehagen, 
 Sykehjemmet
 Sørreisa Skolekorps, Sørreisa 
 Musikkforening og ordfører deltar
1230:  Togoppstilling på veien nedenfor 
 Sentralskolen
1300:  Togavgang
 Sørreisa skolekorps og Sørreisa Musikk- 
 forening og Ordføreren deltar. 
1345:  Arrangement på skoleplassen 
 • Barnas tale v/elever i 6. klasse, 
 • Skoleelevene synger
 • Korpsene deltar
1415:  Arrangement m/kafè inne i idrettshallen.  
 Betalingsterminal!
 Kulturskoleelever, Sørreisa Musikk-  
 forening, Sørreisa Damekor og Sørreisa 
 mannskor
 • Tale for dagen v Tonje Lavik       
 Leker på skoleplassen kl 1415
 Film for barna kl 1500
1630 Sørreisa Dameskor synger på sykehjemmet.

 Skøelv - Grendehuset 
1200:  Grendehuset åpner
 Salg av kaffe, kaker, pølser, is, brus og 
 godterier
1300: Middagsserveringen starter
 Virginiastek m tilbehør
1445:  Tale for dagen - Tor-Esben Nergård
1500: Leker for barna
1515:  Sørreisa Mannskor
1630: Middagsserveringen avsluttes

All servering vil være stengt under talen og 
Mannskorsanger.
Arr: Skøelv IGL
Hjertelig velkommen!

Galtnes
Middagsservering på Galtnes Samfunnshus 
fra kl 1300 – 1700

• Svinebogstek m/tilbehør
• Lapskaus
• Pølser m/u brød
• Dessert: Gele m vaniljesaus og is
• Kaffe og brus

Alle hjertelig velkommen!

NB! Kun kontant betaling! Har dessverre ikke 
betalingsautomat.

-------------------
Gassfolieballonger selger fra vaskehallen på Shell.
Roger Halvorsen hos Thune Autoservice.

17. mai i Sørreisa

17. mai toget i 2012
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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. 14

April Påskeferie 10.3-17.3. 14

Mai Skolefri fredag 26.5. 19

Juni Siste skoledag 21.6. 14

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. 17

Juni Siste skoledag 21.6. 16

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

VETERANDAGEN
Sørreisa, Bardu og Målselv kommune sammen med Forsvaret inviterer til arrangement på 

Frigjørings- og Veterandagen 8. mai

Tidspunkt og sted Program 
0745 - Sørreisa Flaggheising og frokost på kommunehuset
1000 - Bardu Veteraner inviteres til Forsvarsmuseet. Åpent for publikum
1115 - Bardu Oppstilling og seremoni  Forsvarsmuseet 
1200 - Bardu Salutt 
1210 - Bardu Veteranlunsj i Setermoen leir. Felles avgang med buss fra 
 museet. Påmelding til lunsj sendes Bardu kommune, 
 veteran@bardu.kommune.no senest 4. mai
1500 - Målselv Oppstilling og markering ved Veteranmonumentet Bardufoss sentrum
1600 - 1630 Målselv Målselv kommune inviterer til kaffe og kake i Istindportalen
1630 - 1800 Målselv Foredrag i Istindportalen“Okkupasjon og samarbeid”. 
 Historisk foredrag om Tysklandsbrigaden og etableringen av   
 Brigaden i Nord-Norge. Historiker/oblt Palle Ydstebø.

- Statssekretær Tom Cato Karlsen deltar på vegne av Regjeringen -
Veteraner m/følge fra nasjonal og internasjonal tjeneste inviteres.

Søndag 7. mai Veteranmarsjen (IVV turmarsj) fra Bardufoss sentrum
Start mellom kl 1000 - 1200 

Sørreisa kommune
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Foto: Arne Ivar Hanssen

Kulturprisen tildeles enkeltpersoner, lag og 
foreninger i Sørreisa kommune, som har gjort 
en særlig innsats innenfor kommunens kulturliv. 
Prisen er på 10.000 kroner, som gis av Spare-
bank1Nord-Norge. Oppvekst - og kulturutvalget 
i Sørreisa vedtok enstemmig i sak 13/17 onsdag 
25.april at Kulturprisen for 2016 skal gå til Elin 
Myhre. Det var Hermod Skogheim som hadde 
foreslått Elin som kandidat.

 I forslaget heter det bl.a: Da Elin kom til bygda 
så vi straks at hun var en kulturperson vi ville få 
stor glede av. Hun hadde ikke bodd her lenge 
før hun gikk i gang med å få Sørreisa historielag 
på føttene igjen, etter en periode med noe laber 
drift. Hun var leder i historielaget i mange år, og 
tok initiativ til utgivelse av Sørreisakalenderen og 
Årbok for Dyrøy og Sørreisa. Sistnevnte har vært 
oppslagsverk for sørreisakulturen i 14 år.  Elin har 
hatt sitt daglige virke som museumspedagog i 
Midt Troms museum.  Hun har vært en pådriver 
for å få museet til å starte renovering av Kram-
vigbrygga – og vi alle vet hvor viktig brygga er 
som kulturhus.  Hun var også primus motor for å 
få utgitt diktboka «Heimbygda mi» med dikt av 
Ole Solvang. Elin er nå pensjonist, men hun i full 
aktivitet for sitt interessefelt. Hun er styremedlem 

i Stiftelsen Westgaard, og har ansvaret for de 
unike samlingene av klær fra gamle dager. Drevet 
av forskningstrang og formidlingsiver er hun nå i 
gang med bokprosjekt om samlinga. 

Elin har vært leder av Troms historielag, og er nå 
nestleder. Hun er valgt til leder for Landslaget for 
lokalhistorie som organiserer 400 historielag og 
ca. 80000 medlemmer.

Ny leder for Oppvekst- og kulturutvalget, Otto 
Skogheim uttaler: - Det er veldig gledelig at Elin 
Myhre får kulturprisen. 
Hun har gjennom 
mange år lagt ned en 
formidabel innsats 
for lokalhistorie og 
kulturvern. Hun har 
dermed bygd lokal 
identitet og bidratt 
til lokal tilhørighet 
og stolthet. Høyst 
fortjent!

Gratulerer med kulturprisen, Elin Myhre!

Leder for OKU, Otto Skogheim 



Bygg og anlegg, Handtverkere
Bertheussen Malerservice AS 930 86 085

Byggfag 77 86 43 11

77 86 20 20

GK Norge as, avd Sørreisa,
Vikavn 46

77 84 21 20

905 47 318

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

480 70 450

Midt Troms Rørtjenester 
roylynghaug@rortjenester.no

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

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 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 75012



Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa
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

993 72 273

Frivilligsentralen 992 04 651

Guttorm Bakkehaug - Tysk/Engelsk 900 55 700

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

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

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

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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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

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
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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

15

Friluftsskolen (10-12 år) 
16. - 18. august
Også i år blir det arrangert friluftsskole i Sørreisa i 
samarbeid med Midt-Troms friluftsråd. Informasjon 
deles ut på skolen i løpet av mai. 
Antall plasser er begrenset, - første mann til mølla...



Kulturuka 2017 var fra fredag 17. mars til og med 
søndag 26. mars. Det ble gjennomført i alt 31 
kulturarrangementer disse 10 dagene, og det er 
gledelig at det var aktiviteter rundt om i hele 
kommunen. 

Kulturkontoret i Sørreisa koordinerer programmet 
og gjør en god del praktiske avtaler, men det er de 
forskjellige lag og foreninger som selv står for plan-
legging og gjennomføring av sine arrangementer. 
Sørreisa Kommune bidrar med gratis husleie, lyd og 
lys i Kulturhuset i Kulturuka.
Etter å ha fått inn informasjon fra alle arrangører, så 

viser det at om lag 2600 personer har vært innom 
de 31 arrangementene, enten som publikum eller 
som aktører. 

Vi har i år opplevd ei kjempeflott kunstutstilling i 
«Kokkeskolelokalene», vi har vært på ABBA-konsert, 
stort kapelljubileum i Skøelv, flotte arrangementer 
i regi av kirka, første del av Sørreisa Mannskor sitt 
80-årsjubileum, Tai-buffet med korsang på Sørreisa 
hotell og mye, mye mer. Dette viser et mangfold i 
det frivillige kulturliv i Sørreisa! 

Takk til alle som bidro i årets Kulturuke i Sørreisa!

Kulturuka 2017
ABBA-konserten med Sørreisa skolekorps og kulturskolen

Skolekorpsets lagerrom  fylles stadig opp med 
flotte ting til årets kjempestore loppemarked.
Sett av lørdag den 2. september til ei trivelig 
stund i Idrettshallen.
Der kan du gjøre et loppemarkedskupp, eller et 
auksjonskupp, treffe mye trivelige folk, drikke 
kaffe, og høre på korpsmusikk.  Og så har du 
samtidig automatisk støttet skolekorpset med 

økonomi!
Vi vil gjerne ha mer lopper. Aller helst levert 
eller hentet den 1. september, men vi skal også 
prøve å stable helt under taket utover sommeren 
på lageret vårt. Meld gjerne til  
Paul (97718700) eller Gry(45235850)      

Hilsen Sørreisa Skolekorps

Gigantisk loppemarked også i år!
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Takk, fra et 
aktivt skolekorps!
Sørreisa skolekorps er et veldig aktivt gjeng, 
og de er virkelig gode musikere! Når korpsåret 
nå går mot slutten vil vi gjerne få takke alle 
som gir oss støtte. Det gjør det mulig for disse 
flotte ungdommene å utvikle seg. Ikke bare 
musikalsk utvikling på sitt instrument, men 
utvikling i lagspill, lytte til de andre samtidig 
som en spiller sjøl, og å ha et veldig godt sosialt 
fellesskap! Læring for hele livet!

Loppemarkedet har hvert år gitt oss et veldig 
viktig økonomisk fundament. Det er flott at så 
mange vil levere inn ting, og flott at så mange 
møter opp når det skal selges i september.
Øvingshelger må til. Det er intensiv opplæring 
i alt skolekorpset står for. Vår egen helg er 
alltid i oktober. Så er det ekstra trivelig å få øve 
og opptre sammen med alle de andre korpsene 
i Midt-Troms. Det skjer hvert år i slutten av 
januar.

Musikken som øves inn har gjennom årene 
beveget seg mye fra den tiden skolekorps var 
det samme som marsjer. Nå er det populær-
musikk, moderne låter, musikaler, kirke-

musikk, kort sagt hele spekteret, selvfølgelig 
med noen marsjer og! Konkurranser er 
inspirerende. Hvert år har korpset vårt gjort 
det veldig bra i Nordnorsk mesterskap. Og at et 
skolekorps ikke bare deltar i UKM, men faktisk 
går videre til fylkesarrangementet, det er 
faktisk oppsiktsvekkende.

I konsertene kan korpset vårt få gitt dere 
tilbake litt av den musikken de trener. på Abba-
konserten, Julekonserten, UKM-framføringa, 
- og vil dere høre flott korpsmusikk til salme-
sangen så skal dere gå i Kapellet på 17.mai!

Sommertur er en obligatorisk happening. I 
år igjen drar korpset til Tyskland og deltar i 
en kjempestor festival med opptog i Gosslar. 
Korpset var der i 2013 og gleder seg stort til 
å komme tilbake. Reisefølget blir på hele 48 
deltakere, med reiseledere.

Også i år er det opp mot 10 nye musikanter 
som tenker å starte fra høsten av. Vi 
ønsker dem hjertelig velkommen inn i et godt 
felleskap med mye musikk.

Takk til vår trofaste musikklærer og dirigent, 
Kirsti K Vaeng!  
Takk til alle som støtter musikkungdommene 
i skolekorpset! 
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Sommer 2017 på 
Westgaard Museum 
i Gumpedalen
Velkommen til kulturhistorisk museum i 
Gumpedalen – et gårdsmuseum med stor 
tekstilsamling

Stiftelsen Cessy Havikbotn Westgaard og 
Lars Westgaards samlinger og gårdsmuseum 
er en privat stiftelse på gården Westgaard 
i Gumpedalen i Sørreisa. Museet består av 
våningshus, driftsbygninger og utstillings-
anlegg i nær tilknytning til gården. Museet 
ble en stiftelse i 2004 og driftes i dag av 
frivillige ildsjeler hjemmehørende i Sørreisa.
 
En spesiell plass i museet har ferdaskrinet 
som rydningsmannen Lars Simonsen fra 
Tynset hadde med seg da han kom nord-
over i 1822. 

De eldste gjenstandene gir en unik 
dokumentasjon av nybyggerlivet og det 
livsmot som måtte være tilstede for å rydde 
seg land og skape seg et livsgrunnlag i dette 
marginale jordbruksområdet. 

Unik tekstilsamling
Gjenstandssamlinga er de siste åra utvida 
med mange hundre tekstile gjenstander. 
De dokumenterer klær på vandring og levd 
kvinneliv i Gumpedalen og kan dateres 
tilbake til midt på 1800-tallet. I 2014 sto 
utstillinga «Klær på vandring» ferdig. 
Enkelte av gjenstandene har stor nasjonal 
interesse.

Åpningstider sommeren 2017
Åpningsdager: Søndag 3. juli kl 14-17. 
Salg av kaffe og vafler. Legg ettermiddags-
kaffen til Westgaard Museum.

Søndag 16. juli kl 12 blir det 
utegudstjeneste på Westgaard
Etter preken blir museet åpent til kl 1700 
og det blir anledning til å kjøpe kaffe og 
vafler.

Søndag 6. august kl 14 - åpen dag på 
gamle Gumpedal skole. 
Fin musikk og sang. Fortellinger m.m. 
Åresalg. Salg av rømmegraut,  kaffe og 
kaker.
Etter skoledagen er museet åpent til 
kl 1800.

Inngang museet kr 50.

For omvisning andre datoer: 
Hermod Skogheim, tlf 950 38 750. 
Epost: h-skoghe@online.no

18



Kafé + kultur 
= Krogstadtunet sommeren 2017

Kafé 
Hver lørdag og søndag i hele juli + første halvdel 
av august fra kl.12 – 18 er det koselig kafé i fjøset, 
eller utekafe dersom været er supert. Her er god 
plass for ungene å leke mens de voksne slår av en 
prat og koser seg med heimebakte kaker, egen-
klappa klappkake med sirup, sveler, lefser og mye 
annet godt. Vi har også glutenfrie alternativ + 
kaker for diabetikere. 

Kultur: 
Sett av tid til en tur gjennom den private samlingen. 
Guidet tur kl.13 og kl.16 i helgene, og ellers ved 
henvendelse i resepsjonen. Du kommer til å bli 
overrasket over hvor mye rart og spennende som 
fins her. Med guide får du også høre historiene til 
gjenstandene….og kanskje kan vi utveksle 
historier – det er spennende!! Guiding også på 
engelsk og tysk dersom du har besøk fra utlandet.
Har du litt ledig tid en dag, og har lyst til å være 
med å bake lefse eller flatbrbød? Ta kontakt, så 
blir det baking.  Ingrid og Åshild har bakedag om 
onsdagene – og du kan ringe og melde deg på. 
Da får du bake, steike og smøre din egen lefse 
til ettermiddagskaffen. Ingrid lager deigen og 
smurningen, men jobben gjør du sjøl….. Og da 
smaker nok lefsa ekstra godt!!! Er du mer glad 
i det litt salte, så kan du være med når vi baker 
flatbrød.

Ingrids fjøsbutikk 
har litt av hvert å by på: håndarbeid (strikket, 
heklet, sydd eller tovet), saueskinn fra villsau, 
noen utvalgte produkter fra Neo Folgerø (bl.a. 
myggstiften «Siste stikk»), og nytt av året - ei 
lita avdeling med gamle ting…..(en liten brukt-
butikk). Så her er noe for enhver smak.  Vi selger 
selvfølgelig også lefser og flatbrød m.m. 

Ellers kan tunet tilby:
• 2 lokaler til leie for selskap, feiring av rund dag, 
klubbkveld m.m.
• 2 kanoer til leie - plass til 3 i hver kano. Vi har 
redningsvester i alle størrelser.
• Koselig bålplass med bord og benker. Her kan 
du spise lunsjen din eller bare nyte freden og 
roen og utsikten over den fine Tømmerelva.
• Rusletur opp til utsiktsplassen - 1,5 km å gå, litt 
bratt, men du får belønning i form av ei 
vidunderlig utsikt over bygda, Solbergfjorden og 
Senja. Utsiktsplassen er en del av 10 turer til topps

NB! Dersom du har vansker med å gå - kom 
innom tunet så får du låne nøkkel til bommen, så 
kan du kjøre nesten helt fram til utsiktsplassen. 
Det er balsam for både kropp og sjel å sitte der og 
nyte den fine utsikten! 
Følg med på Krogstadtunets Facebookside, så får 
du vite hva som skjer. 

Velkommen til Krogstadtunet sommeren 2016!!
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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 historielag

Velkommen til Sørreisa historielags  
Sommerprogram 2017

Tirs 13. juni kl. 1100 - 1900 
Barnas museumsdag - et samarbeid med Midt- 
Troms Museum.

Tirs 27. juni kl. 1800  
Kulturvandring og torvstikking i 
Hemmingsjordskaret. Sigurd Hanssen 
demonstrerer torvstikking og forteller. Ta av ved 
Hemmingsjord og kjør mot Reinelv. Kjør forbi 
Hemmingsjordvannet. Parkering ved anvisning.   

Tirs 18. juli kl. 1100-1700  
Vikadagen - et samarbeid med Midt- Troms 
Museum.

Ons  9. aug kl. 1100-1700  
Jernalderdag - et samarbeid med Midt -Troms 
Museum.

Lør 19. aug kl. 1300 
Reisveien kulturminnevandring.  Guide 
Ragnvald Barkli. Et ledd i kulturminnedagene 
«Kulturminner i samfunnets tjeneste». Ny trase i 
år via den nye gapahuken ved Vakkerhumpvatnet 
og ned til Nordliveien. Ta med mat. Gode sko nød-
vendig. Ca 4-5 timers vandring. Buss fra Sørreisa 
hotell kl 13 med start i Møllerhaugen kl 14. Skyss 
fra Nordlia til hotellet. 

                         

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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FORHÅNDSSALG AV BILLETTER: KONTAKT EN AV DAMENE, ELLER INA PÅ SMS 93682819 

SØRREISA DAMEKOR INVITERER TIL 
VÅRKONSERT PÅ KRAMVIGBRYGGA 

FØR DAMENE DRO 
(TIL GALWAY, IRELAND) 

ONSDAG 14. JUNI 2017 
KL.19.00 

BILL. 200,- INKL. KAFFE OG ENKEL SERVERING 

 

FØR DAMENE DRAR
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Undervisningstilbud og 
Påmeldingsskjema 

Søknadsfrist 10. juni

Sørreisa kulturskole skoleåret 2017/18

Roger Jr Power
holder takten
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Sørreisa Kulturskole
Stortinget bestemte i 1997 at alle kommuner skal ha et musikk og/eller Kulturskoletilbud, 
og at dette skal være et frivillig skoletilbud til barn,ungdom og voksne som ønsker 
opplæring i forskjellige kunstfag.

Alle kan søke om plass ved Sørreisa Kulturskole, men vi har valgt å prioritere barn og ung-
dom i grunnskole og videregående skole. Undervisningstilbudet vil variere litt fra år til år, 
alt etter hvilke lærere vi har, og hvilken økonomi vi har til rådighet.

Kulturskolen

Hva koster det?
Kommunestyret i Sørreisa har vedtatt at en elev-
plass ved Sørreisa kulturskole skal koste kr 2395,- pr 
skoleår. Det sendes ut 4 regninger á kr 599, - 2 hvert 
halvår.
Kulturskoleelever som også er medlem i Sørreisa 
skolekorps betaler årlig elevavgift på kr 1674,-.
Det gis ikke søskenmoderasjon.
Instrumentleie for samme periode er kr 226,- pr år 
for tangentinstrumenter og kr 465,- pr år for øvrige 
instrumenter.

Kulturskolen har noen fløyter, klarinetter og sakso-
foner for utleie. Elever som tenker å gå kun i kultur-
skolen på instrumenter som kulturskolen ikke har, 
feks messinginstrumenter, må gjøre en avtale med 
Sørreisa skolekorps om leie av slike instrumenter. For 
elever som skal gå både i kulturskolen og i skole-
korpset, blir det ordnet med leie av instrumenter.

Hvordan søke om elevplass?
Skjemaet fylles ut, og sendes Servicekontoret Sørreisa Kommune,Storveien 20, 9310 Sørreisa. 
Skjemaet MÅ underskrives av foresatt , og det er viktig at mobilnummer og e-postadresse fylles ut.

For nærmere opplysninger: 
Kontakt  Oskar Larsen, tlf 99204741, evt e-post til oskar.larsen@sorreisa.kommune.no
I første del av august blir det sendt ut beskjed til alle søkere om de har fått elevplass eller ikke fra 
høsten 2017 ved Sørreisa kulturskole.
          Se også: www.sorreisa.kommune.no

Det er viktig å overholde søknadsfristen:

10. juni 2017
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Undervisningstilbud
Undervisningstilbudet vil ha sammenheng med 
økonomiske rammer.
For skoleåret 2017/2018 kan det søkes på:

Elever 1. og 2. klasse
• minitrompet
• blokkfløyte

Elever 3. - 4. klasse
• minitrompet
• blokkfløyte
• kornett,trompet,althorn
• klarinett (fra 4. klasse)
• ukulele 

For elever fra 5. klasse og opp.
• kornett, trompet, althorn, baryton, trombone evt  
   alttrombone
• klarinett
• saksofon ( fra 6.klasse)
• tverrfløyte
• blokkfløyte
• gitar
• piano
• bassgitar
• slagverk
• rockeband
• piano/sang
• gitar/sang
• ukulele

Kulturskolen
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Kurs i direksjon
Vi trenger å rekruttere nye dirigenter, så vi vil tilby 
et 12 timers kurs i grunnleggende direksjon hvor 
vi i første omgang fokuserer på grunnleggende 
slagteknikk. Deltakere må ha en viss musikalsk 
erfaring fra instrumenter eller sang. Vi ønsker 
gjerne at deltakere i voksenkor/korps melder seg 
som deltakere, i tillegg til kulturskoleelever.

Kurset blir i utgangspunktet på 12 klokketimer 
høsten 2017, med mulighet for oppfølgingskurs 
våren 2018. Elever fra 8.klasse og eldre kan delta. 
Kurset koster kr 500,-.
Vi må ha minst 4 deltakere for å starte opp kurs.

• All undervisning blir lagt til Kulturskolens lokaler 
i Sørreisa sentralskole.
• Elever som får individuell undervisning har 30 
minutter undervisning pr uke, elever på gruppe-
undervisning får 45 minutter.
• Det blir lagt undervisning både til ordinær 
skoletid og til ettermiddagstid, etter avtale med 
elever og foreldre.

Elever som har kulturskoletilbud innenfor 
ordinær skoletid/undervisningstid, vil få et 
skolefravær(timefravær).
Fraværet vil være gyldig. Elever på ungdoms-
trinnet kan få et vedlegg til vitnemålet der det 
fremgår at det har hatt et kulturskoletilbud i 
skoletiden.



Søknadsskjema 2017/2018 
- Sørreisa Kulturskole
Søknaden sendes Sørreisa Kommune, Servicekontoret, Storveien 20, 9310 Sørreisa, evt 
e-post til postmottak@sorreisa.kommune.no. Søknadsfrist er 10. juni 2017.

Opplysninger om søker:

Navn :__________________________________ 

Fra 01.08.17:______klasse v/ ______________________________ skole

Adr    :______________________________________ Elevens mobilnr:____________

Elevens e-postadresse:____________________________________________________

Jeg søker på:
Jeg ønsker undervisning på _____________________________ skoleåret 2017/18
Dersom det er mulig vil jeg også ha undervisning på ____________________ ______________

Dersom jeg ikke kan få plass på noen av de overnevnte tilbud, så kan jeg tenke meg
undervisning på 
  ________________________________

Opplysninger om foresatte:
(vennligst  oppgi betalers navn først)

Navn: _______________________________  Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Navn: _______________________________ Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Foresattes underskrift :

Dato : _______________ Navn _________________________________________________

Kulturskolen Riv ut og send inn

Sørreisa kommune
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Opplysninger om søker:

Navn :__________________________________ 

Fra 01.08.17:______klasse v/ ______________________________ skole

Adr    :______________________________________ Elevens mobilnr:____________

Elevens e-postadresse:____________________________________________________

Jeg søker på:
Jeg ønsker undervisning på _____________________________ skoleåret 2017/18
Dersom det er mulig vil jeg også ha undervisning på ____________________ ______________

Dersom jeg ikke kan få plass på noen av de overnevnte tilbud, så kan jeg tenke meg
undervisning på 
  ________________________________

Opplysninger om foresatte:
(vennligst  oppgi betalers navn først)

Navn: _______________________________  Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Navn: _______________________________ Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Foresattes underskrift :

Dato : _______________ Navn _________________________________________________

Det blir en frisk og livlig avslutningskonsert der elever og lærere ved Sørreisa Kultur-
skole presenterer alt fra klassiske go`biter til smektende pop-ballader.

Sørreisa kulturskole presenterer

Tenne på Musikk
Konsert i Sørreisa kulturhus 

onsdag 8. juni kl. 1900. - Gratis inngang.

Gjester på konserten er 6. klassene ved Sørreisa 
Sentralskole, som sammen med Kulturskole-
lærerne fremfører masse tøffe låter, bl.a tittel-
låten «Tenne på Musikk!»
Arrangør : Sørreisa Kulturskole

Elever og lærere ved Sørreisa kulturskole 
holder også konsert på 
Sykehjemmet fredag 9. juni kl. 1100 og på 
Frivilligsentralen mandag 12. juni kl. 1100.

Elever fra 6. klassene ved Sørreisa Sentralskole deltar
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Kalender for Sørreisa
Nr 2 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 sommeren er 
fredag 12. mai.

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
Sommerstengt 17. 7.-13.8. 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 
siste kveld den 5. mai.

Frivilligsentralen 
Eldretreff
Mandager 0900-1400

Småbarnstreff
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Søndag 7. mai 
Idrettshallen: 
kl 13.00 Våroppvisning  
Åpen kafe fra kl 12.30
Arr: Sørreisa Turn

Mandag 8. mai
Kommunehuset
kl 0745 Veterandagen starter

Onsdag 10. mai
Frivilligsentralen
kl 1100 - Kåseri med Tore 
Skoglund, se egen annonse.

Torsdag 11. mai
Furøy/Halsen:
Kl 18.00 O-jakt
Arr: Sørreisa o-lag

Søndag 14. mai
Kulturhuset: 
Kino:
Kl.18.00 Richard Storken
Aldergrense: 6 år
Arr. Bygdekinoen

Torsdag 18. mai
Fotballbanen/Brekka:
Kl 18.00 O-jakt
Arr: Sørreisa o-lag

Onsdag 24. mai
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans
Arr: Onsdagsgjengen

Unglyn skistadion/Galtnes:
Kl 18.00 O-jakt
Arr: Sørreisa o-lag

Fredag 2. juni 
Skøelv Grendehus - Solglimt
kl 20.00 - Fredagsquiz

Torsdag 8.juni
Kollen:
Kl 18.00 O-jakt
Arr: Sørreisa o-lag

Kulturhuset:
kl 19.00 Konsert med Kultur-
skolen: Tenne på musikk

Lørdag 10. juni
Tømmervik:
KM-mellomdistanse i 
orientering
Arr: Sørreisa o-lag

Søndag 11. juni
Kulturhuset:
Kino:
Kl.18.00 -  Kl 20.00 
Arr. Bygdekinoen

Skøelv Grendehus - Solglimt:
kl 17.00 Søndagskafé med 
Bingo

Tirsdag 13. juni
Kramvigbrygga:
Kl. 11.00 Barnas museumsdag
Arr: Sørreisa historielag

Onsdag 14. juni 
Kramvigbrygga: 
Kl. 19.00 Vårkonserten «Før 
damene dro»
Arr: Sørreisa damekor

Torsdag 15.juni
Tømmervik/Gambia:
Kl 18.00 O-jakt
Arr: Sørreisa o-lag

Lørdag 17. juni 
Sørreisa sentrum
Kl. 10.00 Torgdag i 
Sørreisa sentrum 

Torsdag 22.juni
Vakkerhompen/fjelløp:
Kl 18.00 O-jakt
Arr: Sørreisa o-lag

Lørdag 24. juni 
Skøelv: Fra kl. 14.00
St Hansfeiring med aktiviteter 
og Andeløp

Ka skjer i S
ør

re
isa
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Tirsdag 27. juni
Hemmingsjordskaret:
Kl 18.00 Kulturvandring og torv-
stikking i Hemmingsjordskaret
Arr: Sørreisa historielag

Søndag 2. juli
Westgaard museum
Kl.14.00 Åpent museum 
Salg av kaffe og vafler.
Arr: Westgaard museum

Skardalen kl 14.00 - 18.00
Aktivitetsdag ved Gapahuken 
til Skøelv IGL

Søndag 16. juli
Westgaard museum
Kl 12.00 Ute-gudstjeneste
Kl.13.00 Åpent museum 
Salg av kaffe og vafler.
Arr: Westgaard museum

Tirsdag 18. juli
Kramvigbrygga:
Kl. 11.00 Vikadagen
Arr: Sørreisa historielag

Søndag 6. august
Westgaard skole og museum
Kl.14.00 Åpen skole
Åpen museum 
Salg av rømmegrøt, kaffe og 
kaker.
Arr: Westgaard museum

Onsdag 9. august
Kramvigbrygga:
Kl. 11.00 Jernalderdag
Arr: Sørreisa historielag

Lørdag 19. august
Oppmøte v/Sørreisa hotell:
Kl. 13.00 Reisveien kultur-
minnevandring
Arr: Sørreisa historielag

Torsdag 24. august
Finnfjordbotn/Gymnaset:
Kl 18.00 O-jakt
Arr: Sørreisa o-lag

Lørdag 2. spetember: 
Idrettshallen:
Kl. 10.30 Loppemarked 
Salg av kaffe og kaker
Arr: Sørreisa skolekorps

Søndag 3. september
Kulturhuset:
Kino: Kl.18.00 og Kl 20.00 
Arr. Bygdekinoen

  
Søndag 10. september
Stortingsvalget 2017 

Mandag 11. september
Stortingsvalget 2017 

Muntert kåseri 
om 
galgenhumor
med  
Tore Skoglund
Sørreisa Frivilligsentral, 
Onsdag 10. mai-kl.11

Salg av kaker og kaffe 

Kafé + kultur 
= Krogstadtunet sommeren 2017

Kafé hver lørdag og søndag, visning av den private samlingen, 
Ingrids fjøsbutikk med litt av hvert av handarbeid og div, 
kanoleie og naturopplevelser.
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Skøelv IGL
Facbookside: skøelv idrett -og grendelag 
Hjemmeside: www.skoelv-igl.no

Tradisjonell 17. maifeiring
Se 17. mai programmet i egen annonse.

Fredagsquiz 2. juni 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!

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. Offisiell åpning av gapahuken 
ved Ordfører. Turgåing fra Luneborg, 
snuplassen i Skaret, 1,4 km til gapahuken. Tur 
videre innover Skardalen og opp til Varden/
turbok på Middagsfjellet. Og retur til Gapa-
huken og Luneborg. Turleder Odd Lekang.
Aktiviteter for barn, grilling og båltenning. 
Gratis pølser, saft, kaffe og te til alle.

        Hjertelig velkommen til 
        alle våre arrangementer!

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

Søndagskafe med Bingo 
på Skøelv grendehus!
11. juni klokken 17:00 til 19:00
Vi selger kaker, kaffe og saft, samt bingoark og 
tusjer.
Velkommen til en hyggelig ettermiddag på 
Solglimt!

Idemyldring 
om 
Arctic race 
i Skøelv
På Skøelv grendehus Solglimt
15. mai kl 1900 
Åpent for alle!
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ANDELØPET 2017
24. juni fra kl 1400

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 
Kontakt: Bjørge 
Blekkerud, tlf 90859286

Utleie av Solglimt 
Se hjemmesiden:
www.skoelv-igl.no

Grendehuset kan leies ut til 
privatpersoner, 
lag/foreninger og bedrifter. 
Huset leies ikke ut til russear-
rangement eller offentlig fest 
som ikke er i regi av Skøelv 
IGL.  
Leietaker må være over 18 år. 

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

Kontaktpersoner 
Skøelv IGL 
Otto Skogheim, leder, mob. 
45222812

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

Medlemskap i 
Skøelv IGL 2017 
koster 
Medlem kr. 125,-
Par: Kr. 200,-
Pensjonister: Kr. 100,-
Familie: ( 2 voksne + 2 barn under 16 år) kr. 
250,-

25 % rabatt på overtrekks-
drakt på Intersport Finnsnes 
(trenger ikke å ha reklame på 
drakten!)
Betal inn til kontonr: 4705 04 
03358, merk med 
Medlemskap Skøelv IGL
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17. juni er det 100 år siden Lions Club 
International ble stiftet. 

Det første møtet ble holdt i Chicago og 
foranledningen var å få på plass en 
organisasjon som kunne gi hjelp til 
mennesker i nød. 
Etter hvert spredte organisasjonen seg, og i 
dag er Lions representert over store deler av 
verden.

Lions Club Sørreisa - som fylte 40 år høsten 
2016, er en del av denne organisasjonen.  
Vårt humanitære bidrag går til internasjonale, 
nasjonale og ikke minst til lokale hjelpetiltak. 

3. april var Lions Club Sørreisa medarrangør 
og en av initiativtagerne til den gripende 
teaterforestillingen #HENGDEG som ble vist i 
Istindportalen for elever på ungdoms-
trinnene i grunnskolen. 
Teaterforestillingen tok for seg mobbing og 
hvilke konsekvenser det kan få for den enkelte.

Lions Club Sørreisa vil nytte anledningen til 
å takke Sørreisa kommune, Sparebanken 
Nord- Norge, bedrifter og privatpersoner 
for økonomisk støtte til forestillingen. Må 
videre få gi ros til lærere og helsepersonell 
som stilte opp for elevene både før og etter 
forestillingen.
Lions Club Sørreisa ønsker å markere 100 
–årsjubileet med en ”torgdag” i Sørreisa 
sentrum den 17. juni 2017.

Se programmet.

Program Torgdag 
lørdag 17. juni i Sørreisa Sentrum
(med forbehold om endring)

Kl 1000 Salg fra boder.  Flere ledige plasser. 
Bilforhandlere er invitert til å stille ut nye biler til 
demonstrasjon.
Politiske partier er invitert til å ha valgkamp stander.
Innledende omganger i Sørreisa Mesterskap i 
hesteskokasting 2017.
Tippekonkurranse om hvilken presset bil og hvilke 
bildeler v/ Haldorsen AS.

kl 1030 Demonstrasjon av kollisjonskrefter med bil 
med fall fra stor høyde
v/ Haldorsen AS og Sørreisa Kran og Transport AS på 
gamle bussholdeplass ved brua. Bil nummer 1 slippes.

Kl 1100 Offisiell åpning av dagen 
v/ ordfører Jan-Eirik Nordahl.
Sørreisa Musikkforening spiller.
Lions Club Sørreisa gir ut jubileumsgaver i form av 
økonomiske bidrag.
Lions serverer gratis kaffe, kaker og pølser 
i Lions Club teltet. 

Kl 1230 Finale i Sørreisamesterskapet i hesteskokasting.

Ca kl 1315 Andeløpet starter. 
Nå slepper vi alle endene i elva. 

Kl 1340 Demonstrasjon av kollisjonskrefter med bil med 
fall fra stor høyde v/ Haldorsen AS og Sørreisa Kran og 
Transport AS på gamle bussholdeplass ved brua. 
Bil nummer 2 slippes.

Ca kl 1350 Kunngjøring av vinnerne i Andeløpet fra 
scenen, v/ ordfører Jan-Eirik Nordahl.

Kl 1400-1700  After Duck på Sørreisa Hotell, 
med musikk og ”tedans”.
Hotellet har matservering.   

Vel møtt til en trivelig lørdag i Sørreisa Sentrum!

Lions Club 
International 

100 års markering
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Lørdag 18.mars arrangerte Lions 
Club Sørreisa isfiske på Reisvannet 
i ett nydelig vær! Harald Gustavsen 
stilte naustet til disposisjon, og 
vi kosa oss med bålkaffe og grilla 
pølser i finværet! Denne fiskeglade 
familien fra Syria, som bestod av 
far Milad, mor Paghrid og datter 
Sumaya dro opp både torsk,sei og 
lyr, den største fisken fikk mor sjøl! 
Og selvfølgelig ble det diplom på 
fiskerne, utdelt av Harald!

Isfiske på 
Reisvannet

Er du klar for en ny utfordring?

Ved hjelp av kløkt, logikk og konsentrasjon skal du løse gåter, finne koder, åpne
hengelåser og lukkede dører, og komme ett steg nærmere løsningen. Og friheten...



mastermind

escape

       
       



Ung kultur møtes
UKM Sørreisa ble arrangert i Kulturhuset 
17. februar , og 22.-23. april deltok de som gikk 
videre på Fylkesmønstringen på Finnsnes. 

Vi hadde med Ellinor og Nanna Moan, begge 
utrolig flinke jenter som driver med diverse former 
for billedkunst. Så hadde vi på sceniske innslag 
med Ingrid Bergmann Larsen på sang , Thomas 
Bjørklund på euphonium samt  Sørreisa skole-
korps. I tillegg var Mia Solset Malik og søstrene 
Marie og Dina Bråthen med i samarbeid med 
sangere og musikanter fra andre kommuner. 
Ellinor gikk videre til landsfinalen med sitt maleri, 
se under.

Bortsett fra noen få musikanter i Sørreisa skole-
korps så er alle elever ved Sørreisa Kulturskole, og 
vi er veldig stolte over å kunne få fram slike flinke 
representanter for ungdomskulturlivet. De gjorde 
alle kjempefine opptredener på Finnsnes, og 
høstet stor applaus for sine fremføringer.

Vi får håpe disse, og mange flere vil fortsette å 
jobbe og kose seg med den kunstformen de liker 
best . Vi trenger påfyll av unge, flinke 
kulturformidlere.

En stor takk til Trond, Bengt og Kirsti som gjør så 
god jobb og hjelper ungdommene.

Oskar Larsen, Kulturskolerektor

Ellinor Moan på UKM
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Sørreisa Idrettslag - Håndball
http://www.sorreisa-il.no/h/

Sesongen 2016-17 for Sørreisa IL Håndball

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

Årets håndballsesong nærmer seg slutten for 
de aller fleste av lagene våre, og det ser ut til å 
ha vært en av de bedre sesongene vi har hatt 
det siste tiåret. Dette med bakgrunn i mange 
aktive utøvere i stort sett alle årsklasser fra 8 til 
18 år, godt samhold og god sportslig framgang. 

Gode trenere, dommere, oppmenn og engasjerte 
foreldre har gitt tydelige resultater i en god 
sportslig utvikling blant alle våre lag. Det har 
faktisk vært så bra at 5 av våre 9 lag i seriespill 
avsluttet sesongen på pallplass i sine respektive 
avdelinger. For årsklassene 14-16 år arrangeres 
Regionsmesterskap i Tromsø 21. – 23. april, hvor 
J14, G14 og G16 fra Sørreisa IL Håndball stiller, 
men som i skrivende stund ikke er startet. 

Disse tre lagene har også gjort egen dugnads-
innsats i løpet av sesong slik at de kan delta på 
større turneringer sør i landet, hvor G14 og 
G16 skal delta på Baldus Cup i Lillehammer i 
slutten av april og J14 skal delta på Fredrikstad 

Cup i starten av juni. Dette er sesongens 
høydepunkt for disse lagene og vi ønsker de 
masse lykke til.

Sørreisa IL Håndball avholdt årsmøte 26. mars, 
hvor nytt fullsatt styre ble valgt: leder Truls 
Johnsen, nestleder: Evy Katrin Svendsen, styre-
medlemmer: Rune Hansen, Marius Fredriksen, 
Veronica Jakobsen og Eirik Edvardsen. Det nye 
styret har allerede avholdt sitt første styremøte 
og er i gang med planleggingen av sesongen 
2017-18, som kan se ut til å bli vel så bra som 
årets. 

Dersom du, eller kjenner noen som har lyst til 
å spille, trene eller se på håndball kommende 
sesong så er det bare å kontakte oss på hand-
ball@sorreisa-il.no eller facebook.com/SIL-
handball for mer informasjon. 

Vi ser fram til oppstart av håndballsesongen 
2017-18 i august 2017. 

Fotograf Oddrun Kolstad
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no

IL Unglyn Fotball
Vi har meldt på 2 lag til årets sesong.
Mix gutter/jenter 5-8
Trenere: Morten, Stian og Finn-Arne

Mix gutter/jenter 9-10 år
Trener: Harald 

17. mai
Middag på Galtnes fra kl. 13.00 til 17.00

- Svinebogstek med tilbehør.
- Lapskaus
- Pølse m/u brød
- Dessert: Gele m/vaniljesaus og is 
- Kaffe og brus.

Vårlotteri 
Ta vel i mot våre loddselgere.
Vinn flotte premier fra:

Hovedstyre:
Karin Mikkelsen: Leder
Steinar Halvorsen: Nestleder
Rita Rasmussen: Sekretær
Kjell Johansen: Kasserer
Tor-Andre Haugan styremedlem.
Kim Johansen: Leder fotball
Morten Smevik: Leder ski
Rune Johansen: Leder bygdelaget
Gøran Henriksen Leder husgruppa.

Panteautomat 
Coop Extra Sørreisa
Panter du flasker på Coop Extra velger du 
alternativ og donerer pengene til IL/BL Unglyn
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Vi som står bak dette skriv er medlemmer av en frivillig dannet arbeidsgruppe, som 
har som formål å samle inn penger til å finansiere innkjøp og oppsetting av flomlys 
til utvendig belysning av Tømmervik Kirke.

Arbeidsgruppen har derfor opprettet et prosjekt som vi kaller 
«FLOMLYS PÅ TØMMERVIK KIRKE».

Vi har satt oss som mål å samle inn midler via frivillige bidrag til å kjøpe og montere 
4 flomlys, til å opplyse Tømmervik Kirke utvendig.
Et foreløpig kostnadsoverslag viser at prosjektet kan fullføres innenfor en ramme på 
ca kr 55.000,-. Når dette mål er nådd vil prosjektet bli satt i gang. Skulle innsamlede 
midler vise seg å overstige kostnadene, vil overskytende beløp bli overført til kirken 
som bidrag til økte strømutgifter.

Vi håper dere er enige med oss i dette tiltak, og håper at og håper at du vil støtte 
tiltaket med et økonomisk bidrag. Ditt bidrag kan overføres til:

Flomlys på Tømmervik Kirke
c/o Postboks 174
9315 Sørreisa
Bankkonto 9741.13.87368

Takk for støtten!

Magnor Olsen/s            Bjørnar Nicolaisen/s              Ole Georg Koch/s             Jarl Kato Solset/s

Flomlys på
Tømmervik kirke



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

19.02.17  Kristine Bjørndahl
16.04.17  Daniel Thomas Rismo (bosatt Oslo)

30.10.16  Paul Jakobsen   f. 1937
04.02.17  Jørgine Rørslett     f. 1926
13.02.17  Per Terje Bjørnslett   f. 1941
14.03.17  Margot Johansen    f. 1923
28.03.17  Villy Meier   f. 1944

PÅ BLOKKA
Jubileumsfeiringa i Skøelv i 
anledning at det er 50 år siden 
kapellet ble tatt i bruk, ble en stor 
begivenhet for alle oss i Sørreisa, 
og spesielt for folk i Skøelv. Jeg 
synes det passet ekstra godt å få 
dette til i kulturuka. Konserten 
på fredag var utrolig bra både i 
bredde og kvalitet med Venne-
koret og Young Voices, Sunniva 
og Ivar Jarle Eliassen og Sørreisa 
Mannskor! Og da Øyvind og 
Hallvard Bjørkås avslutta med 
komping av bestefar Peders 
salmesang, var stemningen til å 
ta og føle på i kapellet! Helt 
perfekt var det også å ta fest
kaffen og kakene i Solglimts 
flotte lokaler. Tusen takk til alle 

sangere, musikere og dirigenter for det vakre dere gav oss, og 
til dere som ordna med serveringa på Solglimt!
Vigslingsgudstjenesten på søndag ble også en verdig del av 
jubileet. Med deltakelse av prost Sigurd, spr Jan Ole, og 
prestene Sigurd, Rolv og Ove og sang av Dyrøyoktetten og spill 
av Paul, ble dette en minnerik begivenhet for oss i Sørreisa 
menighet. Tusen takk til dere alle! Og takk til ordfører Jan Erik 
som tok seg tid til deltakelse begge dagene med hilsener og 
gratulasjoner!
Også økonomisk ble dette et godt løft for Skøelv kapell, med 
store gaver til feiringa, videre drift og vedlikehold av kapellet. 
Tusen takk til alle givere! Og takk til planleggerne Ivar og 
Bjørnar!
Lys på Tømmervik kirke er et nytt prosjekt som er under plan-
legging og som vi håper vil bli gjennomført før høstens mørke 
kommer. Det er etter initiativ fra Ole Georg Koch blitt nedsatt 
ei arbeidsgruppe på fire personer som jobber konsentrert med 
å realisere dette økonomisk og praktisk. Se nærmere om dette 
prosjektet her i bladet. Vi håper du vil gi oss økonomi til å få 
dette til. 
Konfirmasjonen nærmer seg, og vi ønsker alle konfirmantene 
en fin dag og gratulerer alle i familiene med sin konfirmant. 

Nå går det mot vår og sommer, ei veldig fin tid for oss i 
Sørreisa. Vi ønsker dere alle ei fin tid, og sender spesielle 
tanker og bønner for dere som sliter med sykdom og sorg og 
andre plager i hverdagen! 

God sommer!
For Sørreisa menighetsråd
Jarl Kato Solset
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19.02.17  Kristine Bjørndahl
16.04.17  Daniel Thomas Rismo (bosatt Oslo)

30.10.16  Paul Jakobsen   f. 1937
04.02.17  Jørgine Rørslett     f. 1926
13.02.17  Per Terje Bjørnslett   f. 1941
14.03.17  Margot Johansen    f. 1923
28.03.17  Villy Meier   f. 1944

Gudstjenester  i Sørreisa sokn 
våren og sommeren 2017  

07.05. 4. søndag i påsketiden 
Straumen kapell kl 17.00 
Samtalegudstjeneste

14.05. 5. søndag i påsketiden 
Tømmervik kirke kl 11.00 
Høymesse

17.05. 17. mai – Grunnlovs-
dag Straumen kapell kl 09.30 
Familiegudstjeneste

28.05. Søndag før pinse 
Tømmervik kirke kl 10.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste

28.05. Søndag før pinse 
Tømmervik kirke kl 12.30 
Konfirmasjonsgudstjeneste

04.06. Pinsedag 
Tømmervik kirke kl 11.00 
Høytidsgudstjeneste

05.06. 2. pinsedag 
Straumen kapell  kl 17.00 
Forenklet gudstjeneste

11.06. Treenigshetssøndag 
Straumen kapell  kl 11.00 
Høymesse (sjømannskirken)

18.06. 2. søndag i treenighets-
tiden Skøelv kapell 11.00 
Høymesse

02.07. 4. søndag i  treenighets-
tiden Tømmervik kirke 
kl 11.00 Høymesse (konf. jubi-
leum)

16.07. Aposteldagen 
Gumpedalen kl11.00 
Friluftsgudstjeneste

30.07. 8. søndag i  
treenighetstiden Tømmervik 
kirke kl 11.00 Høymesse

06.08. 9. søndag i  treenighets-
tiden  Straumen kapell 
kl 11.00 Høymesse

20.08. 11. søndag i  
treenighetstiden
Tømmerneset kl 12.00 
Familiegudstjeneste

27.08. Temadag 
Straumen kapell  kl11.00 
Samlingsgudstjeneste

10.09. Vingårdssøndag 
Straumen kapell  kl 11.00 
Familiegudstjeneste

17.09. Temadag 
Skøelv kapell kl 11.00 
Høymesse

24.09. 16. søndag i  
treenighetstiden 
Tømmervik kirke kl 17.00 
Konfirmantpresentasjon

Trine Elisabeth Naktun
Ellen-Anita Kleiva Stenslette
Martin Sandnes
Nils Petter Nyland
Sigve Lamark Monsen
Martin Sørfosbog Lia
Maria Emilie Solset Malik
Marlene Undheim
Henrik Kildahl Eriksen
Christer Lilleng Fallsen
Ina Marie Svendsen
Marthe Gjessing

Henriette Andreassen Ramberg
Hella Katharina Helling
Simen Martin Brones
Andrea Isabell Salvesen 
Kristiansen
Emma Bergmann Larssen
Ingrid Bergmann Larssen
Jeanett Amundsen Skjellhaug
Torben Alapnes
Malin Edvardsen Århus
Johannes Alvestad Hansen
Ine Brattli Hansen

Marit Elise Jakobsen
Ferdinand Von Selchow Bie
Eline Rismo
Anne-Sofie Johansen
Pia Lill Sætran
Malin Brattbakk
Tove-Marlen Haugen
Henry Andre Molund
Sigrid Emilie Evenstad
Aurora Linnea Knutsen

Konfirmanter i Sørreisa 2017
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Lørdag 1.april var det igjen klart for språk-
kafe, denne gang med fokus på Syria. Det 
var voksne og barn fra Syria og flere andre 
land, og norske barn og voksne tilstede. 
Vi fikk servert deilig mat som noen av 
de syriske flyktningene hadde laget, noe 
som både barn og voksne satte pris på. Vi 
hadde også besøk av syrere som er bosatt 
i Gryllefjord, og en av dem, Khaled, spilte 
«oud» og sang syrisk folkemusikk, noe de 
andre syrerne satte stor pris på. For noen 
ble det en sterk opplevelse, med tanke på 
landet sitt som de har flyktet fra. De sang 
og klappet med, og noen danset. For oss 
norske var det fint å bli bedre kjent med 
vår nye naboer, og barna lekte og så ut til å 
ha det veldig trivelig. Det var i overkant av 
60 tilstede, omtrent halvparten var barn.
Dette var siste språk kafe dette halvåret, 
men tiltaket fortsetter utover høsten. 

Språk-kafe i menighetssalen 
i Straumen kapell

Takk til Annhild Aadland som har tatt 
initiativ til Språk-kafeen, og organiserer 
samlingene, og til menighetsrådet som har 
søkt om midler til dette fine tiltaket. 

Inger-Johanne Larsen

Khaled spilte «oud» og sang syrisk folkemusikk med tilskuere 
fra både inn- og utland på språk-kafeen i Kapellet
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Fred være med dere!
Dette er kjente ord av Jesus. I denne sammen-
heng er det Tomas og de øvrige disipler som 
blir møtt av denne hilsen. I Joh. 20, 24-31 
kan vi lese beretningen om hvordan Jesus 
møter den tvilende Tomas. Disiplene hadde 
gledesstrålende fortalt Tomas at de hadde møtt 
den oppstandne Jesus. Men Tomas sier: 
«Dersom jeg ikke får se naglemerkene i 
hendene hans og får legge fingeren i dem og 
stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro.» 
Tomas har for ettertiden fått tilnavnet 
«tvileren» Tomas. 

Vi kan lære mye av hvordan Jesus møter Tomas 
og hvordan han behandler han. Tomas får ikke 
refs og blir ikke avskrevet som disippel fordi 
han var så tvilende. Nei, Jesus møter han der 
han er, og lar han få sitt krav oppfylt. «Min 
Herre og min Gud!» er Tomas reaksjon.

Så lyder Jesu ord som strekker seg helt fram 
til oss som lever i dag. «Fordi du har sett meg, 
tror, du. Salige er de som ikke ser, og likevel 
tror.»

Og her er altså vi, vi har ikke rent fysisk fått 
sett Jesus. Men vårt indre øye kan få se og opp-
leve han, ved troen, ved det vitnesbyrd som 
vi kan høre og lese om fra bibelen. Budskapet 
om Jesus som døde for alle våre synder og som 
stod opp igjen, og var seierherre over døden, 
det kan vi få tro på som den dyreste skatt. Det 
hviler ikke på intellektuelle øvelser og logisk 
tenke-måte. For troens innhold er den vi tror 
på, nemlig Jesus og det han har gjort for oss. 

Om vi er tvilende, om vi lar oss forvirre, Jesus 
vil møte oss med nettopp den hilsen som han 
møtte disiplene med: «Fred være med dere!»

MIN SALME
Jeg gikk på folkeskolen  i den tiden det var 
vanlig å starte skoledagen med salme og Fader 
vår. Første skoletime var det kristendoms-
undervisning der vi lærte både bibelhistorie, 
kirkehistorie og katekismen. Vi hadde lærere 
som kunne traktere orgel, og sang var en viktig 
del av skoledagen, - ja, jeg tror vi tok en sang 
de fleste skoletimene. Ved skoledagens slutt 
stilte  vi alltid  opp ved pultene med ranselen 
på ryggen og sang før vi gikk heim. Salmen jeg 
likte aller best var» Så ta da mine hender», som 
ble mye brukt  av  mine folkeskolelærere.
Så ta da mine hender er en salme jeg har satt 
pris på også i voksen alder.
Denne salmen er sterkt preget av tilliten til 
at Gud vil oss det aller beste. For meg har 
den vært  en sterk påminnelse om Guds gode 
omsorg for oss mennesker under alle livets 
forhold, og den er en bønn om at Gud må 
bevare oss gjennom alle livets farer  inntil jeg 
salig ender i himlens hjem.

Min oppfordring er: Les salmen,- tenk over 
innholdet og gjerne syng den. Den er slitesterk 
og tåler å bli brukt gjennom hele livet, ikke 
bare i begravelser.

Så ta da mine hender
Skrevet av Julie Von Hausmann
oversatt av Peter Hognestad (red)

Så ta da mine hender og før meg frem
Inntil jeg salig ender i himlens hjem.
Jeg kan ei gå alene, nei, intet sted
Hvor du meg fører ene, jeg følger med.

La intet mer meg skille fra nåden din,
Og gjør meg ganske stille, o Jesus min.
Ved dine føtter ene er barnet trygt
på deg, på deg alene, min tro er bygt.

Selv om jeg ei fornemmer  din sterke hånd
Min salighet dog fremmer din gode Ånd.
Så ta da mine hender og før meg frem
Inntil jeg salig ender i himlens hjem.

Per Eirik Mathisen
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Informasjon om 
gravlundene 
i Sørreisa
Det har nå vært festeavgift i 5-6 år i Sørreisa 
kommune. Erfaring fra de to siste årene er at 
folk ikke betaler festeavgift og det oppfattes at 
det ikke er ønskelig å beholde graven etter at 
den er 50, 60 og 70 år. Alle som har graver som 
er mellom 50 og 60 år og som ikke har betalt 
festeavgift vil bli bedt om å hente gravminnet 
innen en frist. Dersom disse ikke hentes vil 
gravminner mellom 50 og 60 år tilfalle grav-
lundforvaltningen, de vil da tas ut av grav-
lunden og destrueres i løpet av det neste året. 
Graven slettes.

De lokale reglene for festeavgift er slik at 
dersom det betales festeavgift, kr. 2500 for 10 
år, kan en grav festes for 10 år av gangen fra 
den er 50 år til den er 70 år. Deretter må det 
søkes særskilt om feste fram til 80 og 90 år. 
Når graven er 90 år skal den slettes dersom 
den ikke omfattes av bevaringsregler. Krav for 
å få feste en grav mellom 50 år og 70/ 80 /90 
år er at graven holdes i hevd, har en fester og 
at festeavgift er betalt. Fellesrådet kan gjøre 
vurderinger som tilsier at fornying av feste for 
graven ikke kan imøtekommes. 

Det pågår arbeide med bevaringsplan ved 
gravlundene. Planen omfatter gravminner over 
60 år. Arbeidet forventes ferdigstilt april/ mai 
2018. 
Det legges opp til gjenbruk på den eldste delen 
av Nordstraumen gravlund. Etter hvert som 
tiden går vil også flere felt tas til gjenbruk. 
Dette gjelder for alle gravlundene.

Noen graver er uten festere. Det er enten eldre 
graver der fester er død og nye slektninger ikke 
har overtatt festeansvar, eller det er graver som 
det er vanskelig å få familie, venner eller andre 
til å være fester for. Dette gir utfordringer 
hvis noen senere mener de vil være fester for 
graven, og graven i mellomtiden er slettet slik 
loven krever for festerløse graver.
Det viser seg at arbeidet med å søke etter 
festere for gravene har pågått svært lenge 
uten at man har lyktes med å få dette på plass. 
Departementet innførte tidlig på 2000-tallet 
et skjema som skal sikre at det er fester for alle 
nye graver, og senere har man også fått med at 
det skal oppgis om den døde hadde festeansvar 
for andre graver. Dette gir utfordringer for 
pårørende som ikke ønsker å overta festeansvar 
som den døde hadde, og det har oppstått 
mange festerløse graver over tid. Dette gir også 
utfordringer for gravlundansvarlig som etter 
loven skal slette festerløse graver. Etter avtale 
med gravlundkonsulenten på departementet 
skal det forsøkes med oversikt over festerløse 
graver i lokalavisen. Dette med tanke på å 
finne festere til alle graver. Ta kontakt med 
kirkekontoret dersom det kan gis tips om 
mulige festere slik at disse kan forespørres før 
gravene slettes. Dette gleder særlig for graver 
der mulige festere/ slektninger ikke bor i vårt 
område.

Sommeren 2017
Det vil bli klipt og plantet ved gravlundene 
også i sommer. Dugnader ved gravlundene vil 
bli annonsert på baksiden av Folkebladet og 
ved oppslag ved butikkene når snøen er borte. 
Det legges opp til videreføring av vedlikehold 
av gjerder rundt gravlundene. 
Med ønske om en riktig god sommer!

Kirkevergen
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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


