
Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 3  2017

Kulturhuset 25 år
Mannskoret 80 år 

Sørreisa kommune



2

Bruk stemmeretten din! 
11. september er det stortingsvalg og sametings-
valg. Som velgere har vi muligheten til må være 
med å bestemme utviklingen i landet vårt. 
Stemmerett handler om likeverd. Om menn og 
kvinners rett til å bidra til og delta i samfunnet på 
lik linje, og det er dette som er grunnlaget for vår 
velferdsstat i dag. Når flere er med på å skape så får 
vi alle mer å dele.

Stemmeretten
Stemmeretten er en hardt tilkjempet rettighet 
som gradvis er blitt utvidet etter at Norge fikk 
sin grunnlov i 1814. Det tok nesten hundre år før 
stemmeretten ble allmenn. Det skjedde i 1913 da 
også kvinner fikk stemmerett. Senere er stemme-
retten utvidet ved at aldersgrensen er blitt endret til 
dagens 18 år. Personer med innvandrerbakgrunn er 
også kommet med, og i dag har mer enn fire 
millioner mennesker rett til å levere sine stemme-
sedler i valglokalene.

Ser vi oss rundt om i verden kan vi se mennesker 
som slåss i gatene for de samme rettighetene som 
vi tar for gitt i dag. Stemmeretten er en politisk 
rettighet som vi bør bruke for det den er verdt.

Den offentlige debatten 
I dag er terskelen for å delta i offentlige debatter 
lavere enn noen gang. Aldri før har forutsetningene 
for demokratiet vært bedre i Norge. Den 
teknologiske utviklingen har gjort det enklere for 
flere å delta i samfunnsdebatten. Facebook-grupper 
til støtte for eller i protest mot saker dukker daglig 
opp. Unge og gamle kan være med å påvirke den 
offentlige debatten, og samfunnet er fullt av små- 
og store agendasettere.
 
Norge er et godt land å bo- og leve i. Det kan lede til 
skuldertrekk og likegyldighet. Dessverre er det ikke 
alle som benytter sin stemmerett. Slik velger de 
frivillig å stille seg utenfor våre demokratiske 
prosesser. Vi har fått en rettighet til å være med og 
bestemme hvem som skal representere oss i styre 
og stell, men vi har ingen plikt. Stemmeplikt hører til 
i samfunn vi ikke ønsker å sammenligne oss med.
 
I Sørreisa var valgdeltakelsen ved forrige stortings-
valg 75,2%. Vi må ha et mål om å komme over dette.
 
Jeg oppfordrer derfor alle til å delta ved valget og 
bruke sin stemmerett. 
 
Ha et godt valg alle sammen!

Jan-Eirik Nordahl, Ordfører

Her kan du stemme på valgdagene
Søndag 10. september og mandag 11. september 
er det stortings- og sametingsvalg.

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!

Jan-Eirik Nordahl, Ordfører



Ann Kristin Trondsen, rådmann

Hvordan kan 
Sørreisa nå 
sine mål? 

Tusen takk til alle som var med og bidro til et 
flott opplegg da Arctic Race suste 
gjennom Sørreisa 11.august! Sørreisa fikk vist 
seg fram på en meget positiv måte med flotte 
tv-bilder av både folk og natur og med flere 
“Dag-Otto-stopp” på tur gjennom 
Sørreisa - herlig!
 
Ny start
For mange innebærer høsten tid for ny start - 
noen begynner i barnehage, på skolen, på ny 
skole, studier starter opp og det samme gjør 
fritidsaktivitetene.  I denne utgaven av Ka Skjer 
har vi med bilder av de flotte elevene som 
begynte i 1.klasse for noen uker siden - hjertelig 
velkomne skal dere være! Håper vi innfrir 
forventningene! Mange barn har begynt i barne-
hage - hjertelig velkommen til dere også! 
 
Folkehelseparken
Folkehelseparken utvikles videre og er i ferd med 
å bli et skikkelig flott anlegg - og aller best  - det 
ser ut til at det er mange som bruker parken til 
lek, aktivitet og trening. Et av våre målsettinger 
er å skape en park som gir et tilbud til all alders-
grupper og det er lagt vekt på dette når apparater 
og annet utstyr er valgt ut. Parken skal opp-
muntre til å være aktiv og bruke kroppen og ha 
det moro og slik bidra til gode hverdager og gode 
opplevelser.
 
Samfunnsplanen
Vi er kommet godt i gang i arbeidet med 
samfunnsplanen, og planprogrammet skal vedtas 
nå i begynnelsen av september. I vår var fokuset 
på målene, hva er viktig for Sørreisa og hvor vil 
vi. Nå i høst skal selve planen lages, og det blir da 
viktig å finne ut hva vi skal gjøre for komme dit vi 
vil med samfunnsutviklingen.  
12. oktober kl 1830 inviterer vi til nytt folkemøte 
der fokuset blir nettopp dette - hvordan kan 
Sørreisa jobbe for å nå sine mål og hvilke tiltak 
kan bidra til å nå målene? Vi håper at mange tar 
seg tid til å komme og dele sine synspunkter på 
dette. Innbyggernes synspunkter og forslag til 

videre utvikling er viktige for kommunen. Som en 
del av planarbeidet sendte vi derfor ut en 
innbygger undersøkelse til 1513 av kommunens 
innbyggere. Her kom det inn 295 svar. Svarene 
samsvarer godt med det som kom fram under 
folkemøtet i vår. 
Ett av hovedtrekkene er at i Sørreisa trives inn-
byggerne. Her snakker vi positivt om kommunen, 
og anbefaler andre å flytte hit i større grad enn i 
andre kommuner. Dette er et godt utgangspunkt 
for videre utvikling. Tilbakemeldinger om lavt 
servicetilbud innen post, bank og møteplasser i 
sentrum, samt dårlig kollektivtilbud og dårlige 
veger, utfordrer til å ha fokus på disse områdene 
og på hvordan dette kan forbedres.

Det er mye positivt på gang i Sørreisa og det blir 
en spennende høst - blant annet er vi spente på 
responsen når de nye boligtomtene i 
Hemmingsjordlia legges ut for salg. Kanskje vil 
det sammen med øvrige nye boligfelt bidra til 
ytterligere vekst i innbyggertallet?

 
Vi ønsker alle en fin høst!

Vennlig hilsen  
Ann Kristin Trondsen, rådmann
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Kontaktinformasjon
Sørreisa kommune 
Telefon 77875000
Storveien 20, 9310 Sørreisa kommune
postmottak@sorreisa.kommune.no
www.sorreisa.kommune.no

Åpningstid på telefon
Åpningstiden på kommunens sentralbord er 
09.00 – 14.00. Tlf. 77 87 50 00.
Saksbehandlere treffes på telefon fra kl 0800-1535 
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.

Disse nyanskaffelsene har kommunen gjort for å 
hjelpe de hørselshemmede som besøker kom-
munehuset.

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        4     7   

Teknisk- og arealutvalget    2    23   27      15  31   12     9    

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
17.11. - med frist for levering av stoff:  03.11.

Forsiden
Martin Terje Nikolaisen og Søren A. 
Sørensen markerer at både de selv og 
Sørreisa Mannskor er 80 år. 



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

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

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

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

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

Tilrettelagt transport (TT)
Søknadsfrist er 1. mai og 1. oktober hvert år.
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.

5

 Kulturstipendet 2017

Sørreisa 
Næringsforening

Ungdommens kulturstipend er på 10.000 
kroner. Stipendet tildeles ungdom fra 
Sørreisa som satser på kultur, enten med 
utdanning eller spesielle aktiviteter.

Alle former for kultur innbefattes, men ikke idrett.
Er du mellom 16 og 26 år  så kan du søke på 
kulturstipendet.
I søknaden må du fortelle om deg sjøl, hva dine 
kulturplaner er, og hva du ønsker 
å bruke stipendet til.

Utfyllende opplysninger kan du finne på    
 www.sorreisa.kommune.no
 Send søknaden din til 
 Sørreisa sang og musikkråd, 
 Storveien 20, 9310 Sørreisa 
 innen 1. okt 2017.

Stipendet vil bli utdelt ved nærmere avtale, 
og er et samarbeid 
mellom Sørreisa Næringsforening og 



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.

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 er startet, og vil foregå i september-
oktober. 
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.

Jeg er 46 år gammel og kommer fra den lille koselige 
bygda Solli på vakre Senja. Holder til på Silsand, hvor jeg 
har bodd de siste 17 årene. Unntatt fjoråret, da jeg jobba 
ved Kila skole i Harstad. Har to voksne døtre på 20 og 23 
år. Den yngste jobber og den eldste studerer i Tromsø.

Har adjunktutdannelse fra høgskolen i Nesna, og 18 
års erfaring fra læreryrket.  I tillegg har jeg jobba  som 
skoleleder i Torsken kommune i 2 år. 

Tiltrådte i jobben som rektor her ved Gottesjord skole 7. 
august, og trives foreløpig svært godt. Ser fram til mange 
spennende utfordringer og et godt samarbeid med alle 
mine medarbeidere i kommunen.

Monica Pettersen
Ny Rektor, Gottesjord skole



I år går TV-aksjonen av stabelen 
søndag 22. oktober. 
Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, 
står et helt lands fremtid på spill. Årets TV-
avksjon skal gi skolegang og håp til barn der 
krigen raser. 
UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon 
for barn, og har som hovedoppdrag å sørge 
for at alle barn får sine rettigheter ivaretatt. 

Bli med på verdens største dugnad!
Bli bøssebærer; ring 778 75 000 eller gå inn 
på blimed.no

Følg oss på facebook.com/unicefnorge
Bli med på dugnad for næringslivet, 
organisasjoner, skoler, barnehager og tros-
samfunn-engasjer dere på:: blimed.no/blimed
Del dine bilder: #nrktvaksjonen
TV-aksjonskonto: 8380 08 09005

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEF`s arbeid for å gi 
utdanning til barn rammet av krig og konflikt. 

Skoleruta 2017/2018
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.
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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



Verdensdagen for psykisk helse 
10. oktober 

Tema i år for verdensdagen er 

“Noe å glede seg over”.

Temaet handler om å finne de små og store 
tingene rundt seg som gir glede for deg selv 
og andre. Det kan gi bedre psykisk helse i 
hverdagen. 
Dagen skal markeres i Sørreisa men programmet 
for dagen er ennå ikke klart.
Programmet blir lagt på kommunens 
hjemmeside så følg med der.

Ragnhild Hjorthen - Daglig leder Sørreisa Frivilligsentral - Tlf 922 04 651
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Vi fikk innhentet priser, lagde budsjett og søkte 
kommunen om penger til oppussing. Glad ble 
vi da søknaden ble innvilget og arbeidet kunne 
begynne. I tillegg til pengene fra kommunen har 
vi mottatt pengestøtte fra Lions Club Sørreisa og 
Sørreisa helselag som går til innkjøp og 
oppgradering av utstyr.

Siden jeg selv ikke har noen stor kompetanse 
på oppussing av kjøkken måtte jeg innhente 
hjelp. Budsjettet tilsa ikke at vi kunne leie inn all 
arbeidskraft og da måtte jeg ty til de frivillige.                 
Otto Kjell Antonsen har vært «prosjektleder» som 
har innhentet priser og hatt det faglige ansvaret. 
Han rev gammelkjøkkenet, malte vegger og tak 
og la nytt gulvbelegg. Werner Karlsen hjalp til med 
montering og tilpassing og de ble et bra team. 
Selv har jeg vært handlanger, malersvenn og sett 
til at arbeidsfolket har fått næring i seg.

Nå står et fint, funksjonelt kjøkken ferdig til bruk 
og det har blitt en fryd å jobbe der. Takk for støtte 
til prosjektet fra Sørreisa kommune, Lions Club 
Sørreisa og Sørreisa Helselag. Men mest må jeg 
takke Otto Kjell og Werner – fra LHL Sørreisa 
-  som har lagt ned mange frivillige timer for at vi 
skal få en bedre plass å være.

Ragnhild Hjorthen

Nytt kjøkken Sørreisa Frivilligsentral
Sørreisa Frivilligsentral er så heldig å få holde til i et stort fint lokale. Lokalet er eid av 
kommunen og er på langt nær nytt, men er lett tilgjengelig for alle de som bruker det. 
Gjennom årenes løp har frivillige vært med på en del oppussing for å gjøre det fint rundt 
oss. Kjøkkenet trengte også sårt ei oppgradering, men et slikt løft hadde ikke 
frivilligsentralen økonomi til.



Ragnhild Hjorthen - Daglig leder Sørreisa Frivilligsentral - Tlf 922 04 651
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Opprydding ved 
gravlundene
Bevaringsplangruppen har hatt flere møter og 
har nylig foretatt en befaring ved Nordstraumen 
gravlund med tanke på å få oversikt over tilstand 
på eldre gravminner, antallet og hvordan man 
skal tilnærme seg arbeidet.
I den forbindelse drøftes også alle nedlagte 
gravminner, graver uten festere og utfordringer 
ved å gjøre vedlikehold ved gravlundene. Det er 
tidligere vedtatt å hente ut alle gravminner som 
lå nede ved alle gravlundene.  Arbeidet ble utsatt 
en tid, men gravminner kan ikke bevares til evig 
tid. Mange forhold skal vurderes, bl.a. gravminnets 
tilstand, om det finnes festere til graven, hvordan 
kommunens framtidige gravplassbehov vil bli, 
hvem som skal ta kostandene ved de som evt. 
skal bevaring osv. 
Fester for grav er den som står i gravferds-
registeret som ansvarlig for graven. Det kan ikke 
være flere festere for en grav, men flere i familien 
kan spleise på kostnadene for festeavgift dersom 
det er ønskelig å ta vare på graven når frednings-
tid og gratis festetid utgår. Festeren har ansvar for 
tilsyn ved graven og gravminnet. Fester har ansvar 
for å holde graven i hevd og føre tilsyn med 
gravminnet. Dersom gravminnet forvolder skade 
på folk eller ting vil fester være rett saksøkt. Fester 
har plikt til å melde adresseforandring til gravlund-
forvaltningen. I tilfeller fester ikke bor på stedet 
der graven(e) ligger, må fester selv sørge for at 
noen andre fører tilsyn med grav og gravminnet.
Bevaringsplangruppen består av valgte 
representanter blant kommune- og fellesråds-
politikere i Sørreisa og Dyrøy. Det er gjennomført 
både felles og lokale møter og i Sørreisa har man 
i siste møte fattet følgende vedtak etter befaring 
på Nordstraumen gravlund:

• Bevaringsplangruppen erfarer at denne grav-
lunden har en del gravminner som klart må 

vurderes og som er i grenseland i forhold til å 
vurderes, i henhold til kriteriene i en 
bevaringsplan.

• Bevaringsplangruppen erfarer at 5-600 graver i 
Sørreisa står uten festere, at en rekke gravminner 
ligger nede, noen står i fare for å velte, og at ved-
likehold ved gravlundene er utfordrende hvis det 
ikke foretas opprydding.
Bevaringsplangruppen ber derfor fellesrådet 
vedta at alle gravminner som ligger nede, er i ferd 
med å velte eller som på annen måte i betydelig 
grad skjemmer ved Nordstraumen gravlund 
(sentrum i Sørreisa) skal tas ut og settes til lagring 
ved inngangen til gravlunden, innenfor gjerdet, i 
løpet av uke 39/2017. De lagres fram til 10. august 
2018, deretter destrueres disse. I tilfelle det finnes 
festere til noen av disse gravene blir disse tilskrevet. 

• Evt. graver/gravminner som skal bevares tilfaller 
offentlig ansvar og vil bli tatt hånd om.

• Bevaringsplangruppen orienterer innbyggerne om 
tiltaket i KA-skjer/ menighetsbladet i september.  
Det oppfordres til at alle som mener de har 
relasjon eller festeansvar for graver ved grav-
lundene i Sørreisa, men som er usikker på om de 
er registrert som festere, å ta snarlig kontakt med 
kirkekontoret på mail: menighet@sorreisa.kirken.
no eller på tlf. 90542231. 

• Arbeidet med å slette festerløse graver, graver 
som det ikke er betalt festeavgift for og graver i 
alderen 60 -100 år, som ikke skal bevares, holder 
fram ved alle gravlunder.

• Bevaringsplanarbeidet vil pågå over en periode 
på 2-3 år, og vil legge grunnlaget for en 
opprydding på gravlundene slik at de på sikt kan 
fremstå som tiltalende, verdig og som et sted der 
besøkende finner ro.
Dersom det er spørsmål knyttet til dette kan det 
tas kontakt med gravlundforvaltningen, som vil 
hjelpe til med avklaringer.

Rachel Vangen Hoholm
Kirkeverge



INFLUENSAVAKSINE 
SESONGEN 2017-18
Helsestasjonen vil tilby influensavaksine til 
personer i risikogrupper i løpet av høsten (så 
snart vaksinene blir tilsendt). Informasjon om 
tidspunkt annonseres i Troms Folkeblad, på 
kommunens hjemmesider, samt oppslag.

Følgende personer har økt risiko for alvorlig 
sykdom og død ved influensasykdom (risiko-
grupper), og anbefales derfor influensavaksine: 

• Personer som er 65 år eller eldre
• Voksne og barn med kroniske hjerte/
karsykdommer, alvorlige luftveislidelser, alvorlig 
astma, diabetes, nedsatt infeksjonsresistens, 
kronisk nyresvikt, kronisk leversvikt, kronisk 
nevrologisk sykdom/skade, alvorlig fedme (BMI 
over 40) eller ved individuell vurdering av lege.
• Gravide i 2. og 3. trimester.

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende 
grupper, primært for å beskytte andre:
• Helsepersonell som har pasientkontakt 
• Husstandskontakter til personer med nedsatt 
immunforsvar 
• Svinerøktere og andre som har regelmessig 
kontakt med levende griser

Helsestasjon for ungdom (HSU) er et gratis 
tilbud for ungdom mellom 13 og 25 år. Her kan 
du søke råd og veiledning om f.eks seksualitet, 
prevensjon, psykiske vansker, rus, kosthold, 
generelle helsevansker, vanskelig livssituasjon 
osv. 
På HSU treffer du helsesøster og lege (lege 
etter avtale). 
HSU tilbyr gratis p-piller eller p-stav for jenter 
opptil 25 år Ta kontakt for mer informasjon.
Åpningstid: mandager 14-15.30 (helse-
stasjonenes lokaler). Ønsker du en avtale på et 
annet tidspunkt kan du ta kontakt på telefon/sms.
Helsesøster 468 00 379 eller 468 23 303
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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-
infeksjon. Vaksinasjonen består av tre vaksine-
doser 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



Med fantastisk god hjelp fra Sørreisa mannskor 
og teknisk etat er vi nå etablert i de nye lokalene, 
og undervisningen startet 4. september, ei uke 
senere enn det som er vanlig.
Dette blir for dette skoleåret musikkens hus i 
Sørreisa da både Sørreisa damekor, Sørreisa 
Mannskor, CITE, Dr. Yes, Chosen ones og 
Blåkompaniet har dette som øvingslokaler i 
tillegg til at 72 Kulturskole-elever får undervisning 
hver uke.
Så får tiden vise hvor lenge i får bli i disse lokalene.

Det første halvåret kommer Kulturskolen til å ha 
minimalt med konsertplaner, da Sørreisabygda fra 
før av er spekket med arrangementer i forbindelse 
med 25-årsjubileet til Kulturhuset samt konserter/
arrangementer som det frivillige musikkliv har 
utenom jubileet.

Vi skal holde noen huskonserter i undervisnings-
lokalene samt ha konsert på 
sykehjemmet (8. desember) og på 
Frivilligsentralen (11. desember).

Sørreisa Kulturskole er nå inne i sitt 40. driftsår, og 
således er det et lite jubileum. Om vi skal markere 
det eller ikke er ganske uvisst. 
I alle fall er 23. september 2018 på dagen 40 år 
siden vi startet opp.

Vi ønsker alle våre elever lykke til med et nytt 
skoleår, og håper på et godt og konstruktivt 
samarbeid med alle foreldre og andre vi 
samarbeider med.

Oskar Larsen
rektor

Sørreisa Kulturskole skoleåret 2017/2018
Dette skoleåret starter vi opp i helt nye lokaler. Sentralskolen fikk i løpet av 
sommeren akutt behov for våre lokaler, og det ble bestemt at Sørreisa Kulturskole 
skulle flytte ned i Kokkeskolelokalene.

Ferdinand Bie på UKM                              Foto: Arne Ivar Hanssen
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Invitasjon til folkemøte om kommuneplan 
for Sørreisa. Delplan for samfunn.
Kulturhuset, Torsdag 12. oktober kl 18.00

Sørreisa kommune er godt i gang med arbeidet 
med kommuneplanens samfunnsdel. Dette er 
første gang kommunen utarbeider en helhetlig 
plan for kommunen både som lokalsamfunn, som 
organisasjon og som tjenesteyter.

Til dette arbeidet trenger vi hjelp fra hele 
kommunen! På folkemøtet i vår var det stor 
deltakelse og engasjement i oppstartsfasen der 
fokus var på hvilke utfordringer Sørreisa kommune 
står over for og hvilke muligheter kommunen har 
og bør gripe fatt i.
Nå går vi videre og ønsker innspill og forslag til 
hvordan kommunen konkret bør jobbe for å bli 
bedre på utsatte/svake områder og hvordan vi 
best kan utnytte våre ressurser til blant annet å
• Bli bedre på folkehelsearbeid
• Møte eldrebølgen
• Styrke vilkårene for lokalt næringsliv
• Utvikle Sørreisa som den beste bokommunen

Kommunens tjenester og arbeid har innflytelse på 
vår hverdag som innbygger i Sørreisa i ulike faser 
i livet. Vi trenger forslag, meninger og innspill fra 
både unge og gamle, og de som er midt i mellom. 
Om du representerer ett lag eller en organisasjon, 
dine hjelpetrengende foreldre eller «bare» deg 
selv, dine meninger er viktige!

VELKOMMEN!

Invitasjon til temamøte om Delplan for 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
Kulturhuset, Torsdag 5. oktober kl 18.30

Sørreisa kommune skal utarbeide delplan for 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Arbeidet inngår 
som en del av kommuneplanarbeidet som startet 
opp i vår.

Planen skal utarbeides etter de krav som kultur-
departementet nå setter for grunnlag for 
behandling av tippemiddelsøknader. 
Mens målet for planarbeidet er like mye å få en 
god oversikt over temaområdet idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv i kommunen. Hva er status 
for aktivitet og tilrettelegging i kommunen i dag, 
hva bør vi jobbe mere med og hvile tiltak bør 
prioriteres.

Temaområder er både holdningsarbeid og fore-
bygging, aktivitetsfremmende tiltak og konkrete 
behov for nye anlegg eller behov for utbedringer.

Svært mye av både idrett og fysisk aktivitet 
baserer seg på lagsarbeid og frivillighet, mens 
friluftsliv i stor grad går utenom både idrettslag 
og kommunens organiserte arbeid. Derfor er det 
så viktig å få med en stor bredde av befolkningen, 
lag og organisasjoner når kommunen nå skal 
utarbeide denne planen.

VELKOMMEN!
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Velkommen til 
Folkemøter om kommuneplanen!



ICDP er et verktøy for å bedre kommunikasjon 
og samhandling med barn og ungdom. Det er et 
bevisstgjøringsprogram som gjør at de som får 
veiledningen blir mer bevisste på måten vi 
samhandler med barna.
Veilederne i kommune har vært gjennom kursing 
fra BUFDIR for å bli sertifiserte ICDP-veiledere, og 
har allerede vært i gjennom en runde med 
veiledningsgrupper.

ICDP veiledningen skal virke forebyggende, i 
den forstand at både foreldre og ansatte blir mer 
bevisste på det de gjør. 
Hensikten med programmet er:

• Styrke din selvtillit som OMSORGSGIVERE
• Hjelpe omsorgsgivere til å forstå hvordan barnet 

har det, barnets behov og gi omsorg til barnet ut 
fra hvordan det har det. 
• Diskutere og snakke om viktigheten av godt 
samspill mellom omsorgsgivere og barn, og lære 
om barnets opplevelser i forhold til omverdenen.
• Snakke om viktigheten av hvordan vi som 
voksne snakker med barn slik at de kan vokse og 
utvikle seg på en god måte.
• Gi deg tro på egen evne til å oppdra barn.

Planen videre er at flere foreldre skal få muligheten 
til å delta på veiledning.

Foran fra venstre: Hassan Alkhalifa, Hala Alkhalifa, 
Manal Kattan 
Bak: Samoal Soliman, Mohamad Alshehabi

Bedre kommunikasjon og samhandling 
med barn og ungdom

Foran fra venstre:  V-H: Mohammad Bablis, Sevin 
Jamo, Fatima Ibrahim
Bak: Samoal Soliman, Anas Aweira
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Det samarbeidet som kommunen har med frivillig 
lag og foreninger har gitt oss muligheter til å søke 
på eksterne pengemidler. Vi har fått penger fra 
Troms fylkeskommunen, Kreftforeninga, Gjensidige 
stiftelsen og Fagforbundet. 

Utvikling av parken: 
Høsten 2015 fikk vi tildelt midler fra Kreftforeningen 
til de første 4 utendørs/helårs styrketrenings-
apparatene for ungdom og voksne. Penger fra 
Troms fylkeskommune gjorde det mulig å opp-
arbeide volleyballområdet som også skal være is-
lagt vinterstid. Vi har fått penger til støtdempende 
matter under aktivitetsapparatene. Det montert 
lys i parken og i paviljongen. I redskapsbua er det 
lagt inn strøm som gir mulighet for uttak av strøm 
til store arrangement. 

Høsten 2016 ble de gamle lekeapparatene fjernet 
og det ble satt inn 3 nye aktivitetsapparat – et for 
barn under 3 år, et for de over 3 år og klatrenettet 

beregnet for barn under 13 år. I tillegg ble det 
montert flere turnapparat som kan brukes av de 
fleste aldersgruppene. Det er også tilrettelagt for 
et mer rolig område ved at det bl.a. er satt inn en 
gapahuk nede ved fjorden.

I løpet av høsten 2017 vil det med penger fra 
Gjensidige Stiftelsen, bli montert 4 nye styrke-
treningsapparat for ungdom og voksne, hvorav 
1 er spesielt tilrettelagt for bevegelseshemmede. 
Volleyballbanen med godkjent sand og nett-
stenger m/nett vil bli ferdigstilt og basketball-
stativ med et lite tilhørende asfaltertområde er 
allerede kommet på plass. Taubanen som har en 
lengde på 30 m, er også beregnet til å kunne tas i 
bruk i løpet av høsten. Etter flere foreldres ønske 
vil det bli satt inn et leskur med benker og bord. 
Nye søppelbokser er også på plass.

I tilknytning til de 8 styrketreningsapparatene for 
ungdom og voksne er det satt opp ei tavle som 

Folkehelseparken 
- utendørs aktivitetstilbud

Natalie Lilleng og Elias (5) bruker et av apparatene i parken

Parken i sentrum som ble tatt i bruk i 1992, har de siste 2 årene, i samarbeid med frivillig lag og 
foreninger, fått et betydelig løft. Kommunens ønske om utvikling av Folkehelseparken er å legge til 
rette for utendørs aktivitet for barn, ungdom og voksne. Det er lagt opp til at aktivitetsapparatene 
skal være et såkalt «lavterskeltilbud» for alle aldre. 
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viser brukerveiledning. Vi gjør oppmerksom på at 
disse apparatene (som har grå farge) kan brukes 
av personer som er over 140 cm høy.

Muligheter for Folkehelseparken:
Folkehelseparken er et meget godt helårs 
utendørs aktivitetstilbud til innbyggerne. 
Sammensetninga av aktivitetsapparatene som 
også er såkalt lavterskeltilbud er lagt opp til at 
barn, ungdom og voksne har et samlet tilbud. 

Frisklivssentralen i Sørreisa som er en kommunal 
tjeneste som veileder personer som er i ei 
livsstilsendring, sier at Folkehelseparken vil bli en 
naturlig aktivitetsarena for dem og vil gi deltakerne 
et økt aktivitetstilbud og bedre mulighetene for å 
få til ei varig livsstilsendring. 

Dersom det ønskes ro er gapahuken nede ved 
fjorden ment å være stedet. Paviljongen som 
nå har fått lys og innlagte stikkontakter er også 
et godt møtested. I tilknytning til leskuret som 
etter hvert vil komme på plass, planlegges det en 
utegrill.

Redskapsbua med videre strømuttak gir mulighet 
for utendørs konserter eller andre kultur-
arrangement. Paviljongen gir muligheter for 
mindre konserter. Den kan også være et utgangs-
punkt for andre arrangement. 
Vi utfordrer kulturlivet til å ta parken i bruk!

I og med at parken ligger tilgjengelig til, vil 
den være en viktig treningsarena og en sosial 
møteplass som vil bidrag til å styrke folkehelsa i 
kommunen.

Bruk den i fellesskap – og styrk helsa!

Her er figurer som viser noen av øvelsene de 
forskjellige apparatene kan brukes til.

Åpning av 
Folkehelseparken

Tirsdag 3.oktober 2017 kl 14:00
Ordfører Jan-Eirik Nordahl åpner den nye Folke-
helseparken ved siden av hotellet. Her vil det bli 
servert mat, informert om Frisklivssentralen sine 
tilbud og det blir mulighet for å prøve ut trenings-
apparatene under veiledning.

(Værforbehold tas, sjekk baksia på folkebladet og 
kommunens nettside for eventuell utsettelse.)

Frisklivsleder Lars Reigstad. Mobil: 992 04 710
Epost: Frisklivssentralen@sorreisa.kommune.no

Styrkeøvelser

Kretsløpsøvelser
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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

481 52 084

 
Mur, puss og flis • post@mureren.org

913 35 538

Myre Elektro Teknikk AS
www.myre-holding.no

77 86 34 00

www.oaovesen.no

77 86 20 00

gulbygget.no
Rørsystem AS
post@rorsystem.no

905 88 655

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

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

Mob: 930 61 528 Bjørn Simonsen

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

post@snekkersimonsen.no

930 61 528

Sørreisa Elektroinstallasjon AS
tore@sorreisaelektroinstallasjon.no

77 86 18 03

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 467 73 725

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

932 58 267

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

920 61 251

Sørreisa Tannklinikk 77 86 14 05

Sørreisa Tøy & Bøy AS   77 86 16 00

Ilona Olekiene
ilonaolek@gmail.com

979 36 427

Fysioterapeut/Osteopat 
Korinna Helling korinna@akfi.no

94 83 36 57

Judy’s lille under
judybabe67@yahoo.no

900 41 729

MK Gro Elise 464 45 531

Mona’s fotterapi
monasin@frisurf.no

402 27 093

Massør Jorunn Vollstad
jorunn@vollstad.com

938 02 425

Midt-Troms psykologtjeneste
lindaholmgren@yahoo.no

467 72 633
467 73 725

Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa

Industri
Elverums produkter
i-elver@online.no

932 61 865

               www.haldorsen.no

77 86 22 00

Mitra AS
www.mitras.no

77 86 29 80

913 28 999

 

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

920 61 196

Drosjesentralen 77 86 11 80

Anlegg og Maskin AS
post@amask.no

77 86 22 35

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

77 86 38 00

Nordhaug Maskin AS
www.nordhaug-maskin.no

77 86 22 50

466 36 621

Sørreisa Kran og Transport AS 918 04 342



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

Tjenesteyting
AMnor AS
arne@amnor.as

915 94 151

anleggsskolen.no

77 86 14 40

www.bakkehaugbil.no

77 86 29 00

 

post@dittsmadyrkrematorium.no

77 21 26 60

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

993 72 273

Frivilligsentralen 992 04 651

Guttorm Bakkehaug - Tysk/Engelsk 900 55 700

Hos Wendy 469 33 751

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

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

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

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

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

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

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

Storveien 9, 9310 Sørreisa
Tlf. 77 86 14 70

Forside timekort

Bakside timekort

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

Org.nr.: MVA 983 539 335

Stempel innenfor 74 x 24 mm.
77 86 14 70

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

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

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

Varehandel forts
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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

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

476 63 447

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

40 00 19 35

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
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Odd Richard Olsen

Jeg er 35 år  og jeg kommer fra 
en liten plass som heter Evenskjer. 
Jeg er utdannet ingeniør innen 
oppmåling og kartfag og har 
studert på Teknisk fagskole 
i Stjørdal og på høgskolen i 
Gjøvik. 
Jeg har jobbet som Oppmålings-
ingeniør i både privat sektor og 
i kommuner. Som ingeniør har 
jeg hovedansvar for oppmåling 
av eiendommer og matrikkel-
føring. 
I tillegg å behandle 
byggesøknader og har ansvar 
for å registrere adresser og 
bygg i offentlige kartportaler. 
Har de siste årene jobbet i 
småkommuner og trives best 
på et lite sted, samt kort vei til 
natur og havet. Jeg ser fram 
til mange år sammen med 
trivelige kollegaer i et allsidig 
miljø.

Jim-Erik Ellila

Jeg er 37 år gammel 
Finnmarking som flyttet 
fra Eidsvoll.
Jobber nå som brann-
mester og vedlikeholds-
arbeider i Sørreisa 
kommune.
Har jobbet innen for 
brann og redning i lang 
tid og har utdanning som 
feiersvenn og fagbrev 
som platearbeider.
Er gift og har 2 barn som 
går på skolene i Sørreisa 
og vi trives veldig godt i 
Sørreisa.

Erlend Andreas 
Finnseth

Jeg er 37 år gammel og 
kommer fra Sørreisa.
Før jeg startet her på 
Teknisk jobbet jeg som 
driftsleder i Consto 
avd. Tromsø. Har 
jobbet 15 år i bygge- 
bransjen, de 13 første 
årene som tømrer/bas.
Er utdannet ved 
Teknisk Fagskole, Bygg 
og anlegg (3-årig).
Jeg har bestandig 
jobbet borte fra hjem-
plassen, så det blir 
spennende å se hvor-
dan det blir å jobbe 
å bo “hjemme” for en 
gang skyld. Min sønn 
på 6 år startet også på 
skolen nå i høst, så det 
var også en grunn til å 
flytte hjem igjen.

Tommy 
Brannfjell

Jeg er 30 år og opp-
vokst i Trollvika uten-
for Finnsnes.
Er økonomiutdannet 
ved Høgskolen i 
Harstad, før jeg 
flyttet tilbake og 
bosatte meg ved 
Gisundet sammen 
med samboeren.
Jeg er tiltrådt i 
stillingen som 
prosjektleder i 
Sørreisa kommune, 
og ser veldig fram til 
å ta fatt på nye 
oppgaver og 
utfordringer.
Jobbet før dette 
med økonomi og 
kvalitetssikring 
innenfor entreprenør-
bransjen.»

 Fra venstre: Odd Richard Olsen,       Tommy Brannfjell,          Erlend Andreas Finnseth,           Jim-Erik Ellila,

Nye krefter på Teknisk og planlegging
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Merovingerfrua 
fra 800-tallet
Søndag 24.september kl 17:00 
Kramvikbrygga i Sørreisa.

Da har du/dere en gylden mulighet til å møte 
Merovingerfrua fra Straumen i Sørreisa. Det blir 
foredrag om gravfunnet fra 800-tallet og veien 
fram til den rekonstruerte kvinnedrakten.
Drakten vil også bæres av fruer av nyere dato.

Foredrag m/kaffe og kaker kr 50,-
Velkommen!

Sentrumsnær tomannsbolig i Sørreisa selges
Pris fra: 1.895.000,-
Offentlige avgifter: 25.425,- (ikke medtatt i pris)
Bruksareal: 73 m²
Antall soverom: 2

Leilighetene leveres nøkkelferdig, klar til innflyttning 
i løpet av høsten 2017. 77 86 20 20 eller 
post@ferdighus.no for ytterligere informasjon.
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Sørreisa historielag

Velkommen til Sørreisa historielags  
Høstprogram 2017

VELKOMMEN TIL LOKALHISTORISK PRAT PÅ 
KRAMVIGBRYGGA
Hver mandag fra kl 1800-2000 er alle velkommen 
til en lokalhistorisk prat med kaffe på brygga.  Har 
du gamle bilder du vil dele med historielaget eller 
ideer til neste års årbok, er vi takknemlige for det. 
Vi er også takknemlig om du bare kommer innom 
for en hyggelig prat og kaffe. Sammen gjør vi 
Kramvigbrygga til et lokalhistorisk samlingssted. 
Inngang fra vest (tidligere tiders ekspedisjons-
inngang) og opp i 2. etasje. Vi har åpent fra 4. 
september og ut året. 

LANSERINGSMØTE                                                                                                           
24. Oktober kl. 1900 på Kramvigbrygga lanseres 
Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2017 og Sørreisa-
kalenderen 2018. Forfatterne presenterer sine 
artikler. Medlemmer av historielaget bes møte for 
å få sine medlemsbøker.

KUNST OG HANDVERKSMESSA
28. og 29. Oktober. Sørreisa historielag har stand på 
Kunst og Handverksmessa. Her selger vi rykende 
ferske årbøker og kalendere, samt tidligere utgitte 
bøker. 

HISTORIELAGSKVELD
14. November kl. 1900 er det historielagskveld 
på Kramvigbrygga. Program kommer senere. Se 
oppslag på butikker og baksida i TF.  

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

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

Tilbud
Pakkepris alle årbøker 2002-2017 kr 900,-

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

Fra kulturvandringa med tema torvstikking på 
Hemmingsjord 27. juni 2017. Sigurd Hansen forteller 
om gamle dagers stikking, transport og tørking av torv.

Sentrumsnær tomannsbolig i Sørreisa selges
Pris fra: 1.895.000,-
Offentlige avgifter: 25.425,- (ikke medtatt i pris)
Bruksareal: 73 m²
Antall soverom: 2

Leilighetene leveres nøkkelferdig, klar til innflyttning 
i løpet av høsten 2017. 77 86 20 20 eller 
post@ferdighus.no for ytterligere informasjon.
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Hver sommer sender Lions Norge ungdommer på 
camp i Europa, eller til et oversjøisk land. I 2018 vil 
Lions Sørreisa sende en ungdom som bor i 
kommunen og er mellom 18 og 21 år. Reise, opp-
hold og lommepenger ordnes av Lions Sørreisa. 
Det er ennå ikke avgjort hvor campen blir lagt.  
Dette blir klart i løpet av oktober. Campen arrang-
eres normalt mellom 20. juni og 15. august og har 
en varighet på ca 2 uker. Lengere tid må påregnes 
hvis campen blir lagt til et oversjøisk land.

Lions 
Ungdoms-
Utveksling

Er du en ungdom som ønsker å utvikle dine 
ferdigheter. Har du lyst til å dyrke nye vennskap 
med personer med ulik bakgrunn, tro og skikker? 
Les mere på www.lions.no .  Søkeord: UNGDOMS-
UTVEKSLING

Søknad sendes til: bi.to.ri@hotmail.com. Søknads-
frist 20.10.2018

Tor-Arne Birkelund
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konsert

På dagen 25 år siden Sørreisa Kulturhus ble tatt i 
bruk inviterer Sørreisa sang og musikkråd til myldre-
konsert i Kulturhuset, der Cite, Dr. Yes, 2 Strangers, 
Sørreisa trekkspillklubb, Sørreisa skolekorps, 
Sørreisa damekor, Sørreisa musikkforening og 
Sørreisa mannskor spiller og synger fra 3 forskjellige 
scener.
En uformell kveld med gratis inngang og gratis 
bevertning. Ordfører Jan-Erik Nordahl åpner 
arrangementet, som er første arrangement i feiringen 
av Kulturhusets 25årsjubileum.

Mandag 
4. september 
kl 1800

Første del: Sal og scenegruppa ved Sørreisa 
sentralskole vil gjenta suksessforestillingen de 
hadde i mai 2017.

Etter en liten pause med enkel bevertning er det 
Unglynrevyen som trår til med humor og elleville 
sprell.

En festlig kveld, der billettprisen er 100.- for voksne 
og 50 for barn.

Torsdag 
14. september 
kl 1900

Revykveld

Sørreisa Mannskor 80 år 
Kl 1600 inviterer Sørreisa mannskor til en munter 
konsert i Kulturhuset. I tillegg til vårt eget kor deltar 
Sørreisa Damekor, Kor Flott fra Stonglandseidet, 
Malangskoret og Finnsnes korforening.
Lokale musikere fra Sørreisa bidrar som akkompag-
natører.
Senere på kvelden blir det et lukket arrangement 
for deltakende kor.
Billettpris på konserten er kr 200.- 

Lørdag 
23. september  
kl 1600

Musikkdetektiv Bjørkås
Halvard Bjørkås vil på onsdag 27. september 
holde i alt 3 konserter for de eldste barna i barne-
hagene samt alle elever fra 1.- 4 . klasse i kommunen. 

På torsdag 28. september holder han kurs for 
barnehageansatte.

Onsdag 
27. september  

og

Torsdag 
28. september
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Bravo - Bravissimo
Carlo Allemano er født i Torino. Han er en ledende 
opera og konsert sanger som opptrer på de store 
og viktige operascenene.  Allemano har bla Mozart, 
Vivaldi og Handel i sitt repertouar. 

Anne-Lise Sollied er født på Senja. Hun debuterte 
som Musetta i La Boheme og har gjort en rekke 
kjente operaroller over hele verden. Anne-Lise er 
også blitt belønnet med priser for sitt arbeid, mest 
kjent for oss Nordlysprisen i 2014. 

Lørdag 
7. oktober 
kl 1800

Sørreisa damekor og Sørreisa mannskor er arrangør 
for eldrefesten som avholdes i Kulturhuset. Dette 
blir også markering av eldredagen i Sørreisa 2017,  
og leder i eldrerådet, Magnor Olsen vil holde et kort 
innlegg om eldredagen.
Fra scenen bidrar Hans Inge Fagervik, Hot for swing-
ende med Frits Roy Solvang i spissen, og sist men 
ikke minst: Sørreisa trekkspillklubb. Det blir altså 
både underholdning og mulighet for en svingom.
Gratis inngang , salg av mat og kaffe .    
Åresalg med flott premier hører også med. 

Torsdag 
19. oktober  
kl 1900

Hans Inge Fagervik
Hans Inge Fagervik jobber for Mariastiftelsen, og 
reiser landet rundt for å holde foredrag om rus. 

Han skal kl. 0900 holde foredrag med mye musikk 
for 5.- 7. klassene på sentralskolen. 

Kl 1200 blir det foredrag for alle elever i 8.- 10. 
klassene.

Sørreisa skolekorps
Sørreisa skolekorps med sine tre grupper 
- Aspirantkorps, 
- Hovedkorps 
- BLÆS 
holder konsert kl. 1700. 

100 kroner i inngang, da er kaffe og mat inkludert

Søndag 
1. oktober 
kl 1700

 

Vil du spille i korps ? 
Hvis du ikke har spilt et blåseinstrument 

før så bli med i aspirantkorpset vårt  ! 
 

Kanskje har du spilt før, og vil starte opp 
igjen. 

Ta kontakt med vår dirigent 
Kirsti Karlstad Vaeng ,   mobil 90033525 

 

LOPPER  og  LOPPEMARKED. 

Vi gjentar suksessen med vårt store 
loppemarked.  

Har du lopper, alt mulig av ting og tang 
utenom klær, så er Skolekorpset veldig 

glad for å få det til vårt årlige store 
loppemarked. 

Ring en av oss i styret ,så avtaler vi 
hvordan loppene kan bli levert.  

Vi har lagerplass. 
Gry -  45235850,,  Paul  –  99204601,  

Renate – 97500490,  Korinna – 99598639 

Loppemarkedet blir 

lørdag  15. September . 
 

 
 

Eldrefest

Fredag 
20. oktober  

S ø r r e i s a 
Musikkforening
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The Band Called Oh
The band called Oh har siden oppstarten i 2011 gitt 
ut to EPer og et kritikerrost og Spellemansnominert 
album.
I 2016 jobbet de med, og framførte bestillingsverket
«Guerrilla Gardening» for Varangerfestivalen og i 
mai slapp de første utdrag, «Tree Hugger», fra 
albumet som slippes kronologisk i høst, med første 
låt ute 25. august. «Guerrilla Gardening» er en ode 
til det grønne og fruktbare. 

Lørdag 
18. november 
kl 2000

Marie Vangen Band
Gjennom et aktivt 2016 markerte Sørreisa-jenta 
Marie Vangen seg for alvor som en av landsdelens 
mest spennende artister, med slippet av debut-
EPen First Four, og bunnsolide prestasjoner på 
bl.a. Festspillene i Nord-Norge, Varangerfestivalen, 
Tromsø Kulturhus’ hovedscene, Sortland Jazzfestival 
og Herr Nilsen i Oslo.

Fredag 
8. desember  
kl 2000

Pub-kveld
Sørreisa damekor er arrangør av PUB-kveld i 
Kulturhuset fra kl 2000. 
I tillegg til Pub med alle rettigheter vil det være 
variert og god underholdning fra scenen , der 
«How to kiss a frog» sørger for oppvarming, før 
Rosie Grønnvoll og Elin- Synnøve Bråthen 
bidrar med to sett hver, akkompagnert av Lise og 
Roy-Frode Løvland og Odd-Eivinn Vaeng.
Inngang kr. 200.-

Fredag 
20. oktober  
kl 2000
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Høst igjen, og dermed ny sesong, også for 
Sørreisa mannskor. Dette året er spesielt for 
oss i koret, da vi skal feire at vi har vært en del 
av kulturaktiviteten i Sørreisa i 80 år.

Sørreisa mannskor er i dag 21 sangere i godt 
voksen alder. Vi øver hver tirsdag kl. 1900 i 
Kulturskolens nye lokaler , og vi har også i år 
Oskar Larsen som dirigent, en jobb han har 
hatt i over 36 år.
Det hadde vært trivelig å se og høre nye 
sangere i koret, og helst noen som er av den 
yngre garde. I mannskor så er dette under 60 år.

Vi skal feire oss selv med jubileumskonsert i 
Kulturhuset 23. september, der vi sammen med 
Malangskoret, Sørreisa damekor, Finnsnes 
Korforening og Kor Flott håper å kunne gi 
Sørreisafolket og tilreisende tilhørere en 
uforglemmelig konsert.

Utover høsten har vi mange planer og oppdrag. 

Vi skal bl.a stå som arrangør av eldrefest i 
Kulturhuset i oktober, vi skal delta på Korkamp 
i Istindportalen, også det i oktober. I november 
skal vi være med på konsert i Stonglandet kirke 
sammen med Kor Flott og brødrene Stangnes.
I desember ser vi fram til vår egen julekonsert 
i Sørreisa kapell. Fredag 15. desember kl. 1900 
er dette, og da har vi med oss vår egen Frode 
Larsen som solist, og fantastiske Eirik Fjelde på 
diverse tangenter.

Vi synger og har det sosialt, og synes det er 
litt rart at ikke flere menn vil komme og synge 
sammen med oss. Du trenger ikke være den 
supersangeren for å være med. Med bitte litt 
sangstemme og godt humør så kommer du 
langt. Så derfor : kom til oss, vi skal ta godt 
imot deg.

Jermund Johansen
leder Sørreisa mannskor

Sørreisa 
Mannskor

Mannskoret 80 år
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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



Knusktørr ved til salgs
Ferdigkløyvd ved til salgs, pakket i sekk. 
Veden har vært lagret innendørs, så den er veldig 
tørr og god!

60 liters sekker til kr 60,- pr stk

Bestilles ved henvendelse til Uteseksjonen v/ Arne Nordby, 
tlf 99204852 - man-fred kl 0730 - 1500.
Hvis du kommer til Brannstasjonen på tirsdager kan du 
kjøpe og ta med veden på direkten.
Se kartskisse.

Tørrved
60 liters sekker 

kr 60,-
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Kalender for Sørreisa
Nr 3 2017

Svømmehallen er åpen 
Mandag kl 18.00 – 20.00
Onsdag  kl 19.00 – 21.00
Fredag    kl 17.00 – 20.00
Offentlig bading starter 16. okt.

Sørreisa folkebibliotek
Åpningstider:
Mandag kl 16.00-19.00
Tirsdag  kl 14.00-17.00
Onsdag  kl 10.00-15.00
Torsdag  kl 15.00-19.00

Straumen kapell 
Torsdagsklubben annenhver 
torsdag med oppstart 7.9.2017 

Speidere: onsdager kl 1730 
annenhver uke.

Lysglimt og Blåkors 
- Gottesjord forsamlingshus  
fredager kl 18.30-20.30 
Oppstart 15.09.

Frivilligsentralen 
Eldretreff
Mandager 0900-1400

Småbarnstreff
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Søndag 10. september
Stortings- og Sametingsvalg 
2017
Sørreisa Kulturhus:   
16.00-20.00
Galtnes Samfunnshus:  
16.00-20.00
Skøelv skole:   
16.00-20.00

Mandag 11. september
Stortings- og Sametingsvalg 
2017
Sørreisa Kulturhus:   
11.00-21.00
Galtnes Samfunnshus:  
14.00-21.00
Skøelv skole:   
14.00-21.00

Onsdag 13. september
Kulturhuset:
Kl. 19.00  Onsdagsdans

Torsdag 14. september
Kulturhuset:
kl 1900 Revykveld

Fredag 15. september 
Gottesjord forsamlingshus: 
Kl. 18.30 Blåkors motorklubb
Arr: Lysglimt

Søndag 17. september
Kulturhus-Kino:
Kl 18.00 Biler 3
 
Kulturhus-Kino: Kl. 20.00 
Dunkirk aldersgr. 12 år

 
Lørdag 23. september
Åpen brannstasjon 
kl 11:00 til 14:00

Kulturhuset:
kl 1600 Jubileumskonsert
Sørreisa Mannskor 80 år

Søndag 24. september
Kramvikbrygga
kl 1700 Merovingerfrua
Arr: Sørreisa husflidslag og Midt-
Troms museum

Skøelv grendehus
Kl. 17.00 Søndagskafe
Kl 18.00 Bingo
Arr: Skøelv IGL

Mandag 25. september
Kl 1000 Sykehjemmet
Kl 1145 Frivilligsentralen
Happy Forties

Onsdag 27. september
Kulturhuset:
Konserter for barnehagene
Musikkdetektiv Bjørkås

Ka skjer i S
ør

re
isa
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Kulturhuset:
Kl. 19.00  Onsdagsdans

Torsdag 28. september
Kulturhuset:
Foredrag for barnehageansatte.

Fredag 29. september 
Gottesjord forsamlingshus: 
Kl. 18.30 Blåkors motorklubb
Arr: Lysglimt

Lørdag 30. september
Skøelv grendehus:
Kl 11.00 Bruktmarked m/kafe
Arr: Skøelv IGL 

Søndag 1. oktober
Kulturhuset:
kl 1700 Konsert 
Sørreisa skolekorps

Kulturhus-Kino:
Kl 18.00 
Kl. 20.00

Tirsdag 3. oktober
Kl 1400
Åpning av 
Folkehelseparken

Torsdag 5. Oktober
Kulturhuset:
Kl 1830 Folkemøte om 
kommuneplan. Delplan idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv

Lørdag 7. oktober
Kulturhuset:
kl 1800 Bravo - Bravissimo 
Sørreisa musikkforening

Onsdag 11. oktober
Kulturhuset:
Kl. 19.00  Onsdagsdans

Torsdag 12. Oktober
Kulturhuset:
Kl 1800 Folkemøte om 
kommuneplan. Delplan samfunn

Fredag 13. oktober 
Gottesjord forsamlingshus: 
Kl. 18.30 Blåkors motorklubb
Arr: Lysglimt

Søndag 15. oktober
Sørreisa Idrettshall:
Kl. 10.00 Handballkamper G12, 
G14, J14
Arr: Sørreisa IL Handball

Kulturhus-Kino:
Kl 18.00 og Kl. 20.00

Tirsdag 17. oktober
Sørreisa Idrettshall:
Kl. 19.00 Handballkamp G12
Arr: Sørreisa IL Handball

Onsdag 18. oktober
Sørreisa Idrettshall:
Kl. 19.00 Handballkamp G14
Arr: Sørreisa IL Handball

Torsdag 19. oktober
Sørreisa Idrettshall:
Kl. 18.00 Handballkamp J12
Arr: Sørreisa IL Handball

kl 1900 Kulturhuset:
Eldrefest

Fredag 20. oktober
Kulturhuset:
Foredrag Hans Inge Fagervik

Kulturhuset:
kl 2000 Pub-kveld med
Rosie Grønnvoll og 
Elin- Synnøve Bråthen

31

Søndag 22. oktober 
Krogstadtunet: 
Kl. 17.00 Bokbyttekafe

Tirsdag 24. oktober 
Kramvigbrygga:
Kl. 18.00 Lansering Årbok Dyrøy 
og Sørreisa/Sørreisakalenderen 
2018
Arr: Sørreisa Historielag

Onsdag 25. oktober
Kulturhuset:
Kl. 19.00 Onsdagsdans

Fredag 27. oktober 
Gottesjord forsamlingshus: 
Kl. 18.30 Blåkors motorklubb
Arr: Lysglimt

Skøelv grendehus: 
Kl 20.00 Quiz
Arr: Skøelv IGL

Lørdag 28. oktober 
Sørreisa Idrettshall og 
Kulturhus:
Kl 10.00 Kunst og Handverks-
messa 
Arr: Sørreisa IL 

Søndag 29. oktober 
Sørreisa Idrettshall og 
Kulturhus:
Kl 10.00 Kunst og Handverks-
messa 
Arr: Sørreisa IL 

Tirsdag 31. oktober
Kulturhus:
Kl 18.00 Halloween-party 
Arr: Sørreisa Turn

Søndag 5. november
Skøelv grendehus
Kl. 17.00 Søndagskafe
Kl 18.00 Bingo
Arr: Skøelv IGL

Onsdag 8. november
Kulturhuset:
Kl. 19.00 Onsdagsdans
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Ka skjer i S
ør

re
isa

Søndag 22. oktober 
kl. 17.00 - 20.00 

arrangerer vi bokbyttekafé, med 
bøker, kaffe og gode kaker.
 
Ideen bak bokbytte er enkel: 
Ta med ei bok, og bytt til en 
annen. Ta ei opprydding i 
bokhylla di og del med andre ei 

god bok du har lest og gledet 
deg over. 
Dette har vi ikke gjort før….og 
derfor sier vi at du må ikke ta 
med mer enn 5 bøker. Ellers kan 
det hende vi får veldig mange 
bøker etter hvert. 

Hilsen Ingrid og Elsa-Helen

Bokbyttekafé 
Krogstadtunet

Frisklivssentralen i Sørreisa er et tilbud til deg som er 
ute etter en livsstilsendring eller deg som rett og slett 
vil komme i bedre fysisk form. Vi tilbyr veiledet trening 
3 ganger i uka. Du kan også få veiledning og hjelp med 
kosthold og ernæring.

Tidspunkt for trening:
Mandag 14:00-15:00. Trening i Sørreisahallen.
Onsdag 14:00-15:00. Trening i bassenget.
Fredag 14:00-15:00. Trening i Sørreisahallen, styrkerommet.

Kontaktinformasjon:
Hvis du har lyst til å delta på Frisklivssentralen i 
Sørreisa kan du slå på tråden, eller sende en epost.
Frisklivsleder Lars Reigstad. Mobil: 992 04 710
Epost: frisklivssentralen@sorreisa.kommune.no

Fredag 10. november 
Gottejord forsamlingshus 
Kl. 18.30 Blåkors motorklubb
Arr: Lysglimt

Søndag 12. november
Kulturhus-Kino:
Kl 18.00 
Kl. 20.00 

Tirsdag 14. november
Kramvigbrygga
kl. 1900 Historielagskveld

Lørdag 18. november
Kulturhuset:
Kl 2000 The band called Oh

Søndag 19. november
Sørreisa Idrettshall:
Kl 19.00 Handballkamp G16
Arr: Sørreisa IL Handball

Fredag 8. desember
Kulturhuset:
Kl 2000 Marie Vangen Band

Er du på jakt etter ei god bok? 



OPPSTART
SØRREISA 
DAMEKOR

Har du spørsmål? 
Ta kontakt med 

vår leder 
Karine Alvestad 

411 62 767

Et damekor med 
glimt i øyet!

Kvalitet, 
sangglede og 
kreativitet!

Høsten byr på 
høy retrofaktor!

Gamle slagere 
og rød lebestift!

Det blir 
radiostemning!

DIRIGENT LISE LØVLAND
ONSDAG 30.08.17 KL.18

SØRREISA KULTURHUS

VI VIL HA DEG MED!



1. klasse G
ottesjord skole  2017/18

Bak fra venstre: Åste Torsteinsen, Em
il N

ilsen, Savannah Eli, Lea Skogstad, M
athea Rasm

ussen, N
ora Elverum

, Scott-Aleksander Stenslette
M

idtre rekke fra venstre:  Tom
m

y N
ordgård, Sim

on Knarr, Lavinya Bablis, Tirino Ellila, Sverre G
ulbrandsen

Foran fra venstre: Thaer Alarid, Vincent Johannesson, Lexander Johansen, H
ans-Anders Brox, Karoline Eriksen, O

da Eline M
agnussen

Ikke tilstede:  Ella Rokstad
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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

Har du lyst til å sitte i en brannbil? 
Nysgjerrig på hvordan det er inne på 

en brannstasjon?
Vi inviterer til åpen dag med spennende

aktiviteter for små og store.

Sørreisa brannvesen, Øyjordnesveien 27, Sørreisa
23 september kl 11:00 til 14:00

Åpen brannstasjon



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 
rusmiddelspørsmål er satt på dagsordenen.  Det gis 
ikke støtte til ordinær drift eller lønnsmidler. Lag og/
eller foreninger som søker om støtte må framlegge 
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.

Søknadsfrist  20. oktober  2017.

Tilskudd til 
Rusforebyggende tiltak



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

Søndagskafe med Bingo 
på Skøelv grendehus!
Lørdag 24.09. 
Kafèen åpner kl 17, bingo fra kl 18. 
Vi selger kaker, kaffe og saft, samt bingoark og 
tusjer.
Velkommen til en hyggelig ettermiddag på 
Solglimt!

Bruktmarked med kafé!
Lørdag 30.09. kl 11- 15. 
 Her kan de som ønsker, kjøpe seg et eller flere 
bord på forhånd(200kr pr bord) og selge ting 
og tang av det de selv ikke har bruk for lengre. 
Gode muligheter for de som ønsker å ha en 
storoppryddning hjemme. 
Påmelding/ “kjøp” av bord gjøres til 
Lona, tlf 95274031.

Quiz
Fredag 27.10: kl 20.00. 
Salg av kaffe og snacks. Ta med det du ellers 
selv måtte ønske å spise og drikke. 
QuizMaster: Tom Mjønes! 
Maks 4 stk pr lag. 
Inng kr 50,-
50 kroner i potten.

Søndagskafe med Bingo 
på Skøelv grendehus!
Søndag 05.11. 
Kafèen åpner kl 17, bingo fra kl 18. 
Vi selger kaker, kaffe og saft, samt bingoark og 
tusjer.
Velkommen til en hyggelig ettermiddag på 
Solglimt!

Sosial sammenkomst/
Aktivitetsdag
Skøelv IGL inviterer til sosial sammenkomst/
Aktivitetsdag på Skøelv stadion, Grillbua, 
søndag 10. sept kl 14 - 17. 
Vi tenner grillene - ta med det dere vil grille og 
drikke!
Fotballspilling for barna på treningsfeltet.
Velkommen!

32

Info
Leder  
Otto Skogheim tlf 452 22 812
Kasserer
Hanne Elvevoll tlf 414 04 686
Aktivitetsgruppa 
Lona Berg tlf 952 74 031
Hestegruppa 
Anne Lena Uteng tlf 415 03 736
Fotballgruppa 
Arvid Korneliussen tlf 934 84 187
Leie av Skøelv grendehus, Solglimt,
Brynhild Thoresen, tlf 971 63 806
Leif Skjellhaug tlf 916 47 552
Arild Kolstad tlf 400 36 785
Lån av Grillbua, 
Gjermund Johansen tlf 977 77 925



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

Velkommen til ny håndballsesong! 

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

Håndballsesongen 2017-18 er like rundt 
hjørnet og noen lag er allerede i gang med 
treningen. Denne sesongen har vi tilbud til 
jenter og gutter fra 8 til 18 år. 

For noen av lagene i aldersgruppen 12-18 år vil 
sesongen starte med deltakelse i Bravo Høstcup 
i Tromsø, som går av stabelen 16.-18. 
september. Klubben har også planlagt del-
takelse på turnering i Kiruna i november og 
samt en annen turnering litt ut i 2018. 

Endelige datoer på kurs og treningstider vil 
bli publisert på våre nettsider fortløpende. For 
mer informasjon er det bare å besøke klubbens 
nettsider på sorreisa-il.no/h, facebook.com/
SILhandball eller ringe 98061005. 
Sees på håndballbanen!
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no

Galtnes 
Samfunnshus
Egne utleiepriser/regler for 
medlemmer av IL/BL Unglyn
Utleieansvarlig: Siv Ellen Jensen 
e-post: siellen@online.no
Tlf: 412 56 727

40
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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

23.04.17            Anna Elisabeth Arneberg 
  (bosatt Mosjøen)
07.05.17            Pia Lill Sætran
04.06.17            Mari Salmi Jacobsen
04.06.17            Sebastian Van Gamst Pedersen
02.07.17            Mille-Sofie Manlapat Tørrissen
02.07.17            Lillian Mussie Merhawie
23.07.17            Peder Rasmussen  
  (døpt i Sauda kirke)
30.07.17            Hans William Antonsen
20.08.17            Matheo-Andrè Gunnberg  
  (døpt i Finnsnes kirke)

10.04.17            Harald Hagensen      f. 1932
12.04.17            John Martin Johnsen    f. 1941
13.04.17            Audhild Antonsen      f. 1947
18.04.17            Ottar Andreas Lia      f. 1941
16.05.17            Arvid Sigmund Ludvigsen   f. 1939
27.05.17           Hanna Marie Augusta Johnsen   
  f. 1933
03.06.17           Britt Hilde  Berg   f. 1957, 
  bisatt fra Målselv kirke
12.06.17           Ernst Rolf Kristiansen     f. 1943
13.06.17           Gerald Zakarias Lind    f. 1931
24.06.17           Kjell Ernst Pedersen    f. 1940
06.07.17 Harold Berg Fossmo  f. 1924 
  (bosatt Asker)
17.07.17           Hedvig Jakobine Grønvold  f. 1938
21.07.17           Håkon Thorvald Sørensen     f. 1930
28.07.17           Ingrid Jørghild Hansine Stefanussen   
  f. 1929
05.08.17           Per Nikolai Olsen   f. 1949
07.08.17           Per- Eirik Nordhus     f. 1945
14.08.17           Ragnar Loth Larsen    f. 1943

PÅ BLOKKA
Nå er det like før høstfargene 
vil gi skogene i Sørreisa sin 
karakteristiske glød og glede 
oss alle med sine utrolige 
farger. Turer i skog, mark og 
på fjellet gir alle oss som har 
helse til det flotte opplevelser, 
særlig når sola forsterker 
fargene for oss.
Det har blitt en tradisjon i 
Sørreisa menighet å starte høst-
halvåret med Menighetens tur 
til Tømmerneset. Først hadde 
vi en herlig og barnevennlig 

gudstjeneste med prest Jan- 
Ole og kirkemusiker Ingvild 
inne i kapellet med mye sang 
og musikk. Deretter begynte 
utelivet med grilling, lek og 
moro, ny hoppemadrass og 
kanopadling for små og store. 
Med dette starter også alle 
aktivitetene i menigheten, 
som barnekorene, torsdags-
klubben, speiderne, Lysglimt 
og Motorklubben, råd og 
utvalg, andaktene på 
Omsorgssenteret, misjons-
foreningene og Snekker-
klubben. Og konfirmantene 

starter sitt viktige konfirmantår 
med egen presentasjonsguds-
tjeneste i Tømmervik den 24. 
september. Vi i menighets-
rådet ønsker alle ansatte og 
frivillige lykke til med dette 
viktige arbeidet i vår 
menighet, og vi vil takke alle 
for innsatsen! 

Vi vil også gratulere 
Tømmerneset leirsted med 
70-årsjubileet nå i år! Tusen 
takk for en utrolig viktig 
innsats for barn, ungdom og 
voksne her i regionen og for 
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Gudstjenester  i Sørreisa sokn 
september – desember  2017  

10. september 
- vingårdsøndag
Straumen kapell kl.11:00 
Familiegudstjeneste

17. september 
- Reformasjonsjubilet, 
tema 2. Skøelv kapell kl. 11:00  
Høymesse

24. september - 16. søndag i 
treenighetstiden 
Tømmervik kirke kl.17:00  
Konfimantpresentasjon

01. oktober - 17. søndag i 
treenighetstiden 
Tømmernes leirsted v/NMS   
kl. 11:00  Høymesse

08. oktober - 18. søndag i 
treenighetstiden  
Tømmervik kirke kl. 11:00 
 
15. oktober - 
Reformasjonsjubilet, tema 3
Straumen kapell kl. 18:00  
Kveldsgudstjeneste

22. oktober - 20. søndag i 
treenighetstiden 
Tømmervik kirke  kl. 18:00  
Familiegudstjeneste

29. oktober - 
Bots- og bønnedag 
Ingen gudstjeneste i Sørreisa. 
Reformasjonsjubileumsguds-
tjeneste i Finnsnes kirke kl. 
11.00

05. november - 
Allehelgensdag 
Tømmervik kirke kl. 11:00  
Alle helgens søndagsmesse m/
lystenning

12. november - 23. søndag i 
treenighetstiden  
Tømmervik kirke kl. 11:00  

19. november- 
Reformasjonsjubilet, tema 4
Straumen kapell kl 11:00  
Høymesse

26. november -
Kristi kongedag
Ingen gudstjeneste i Sørreisa.

03. desember - 
1.  søndag i adventstiden
Straumen kapell kl 11:00  
Familiegudstjeneste

10. desember - 
2.  søndag i adventstiden
Tømmervik kirke kl. 18:00  
Lysmesse m/konfirmanter

oss i Sørreisa menighet! Vi 
er veldig mange som har hatt 
flotte, viktige og ikke minst 
artige opplevelser her på 
Tømmerneset.

I år er det Lutherjubileum 
med hele 500 år siden 
reformasjonen. Dette markeres 
med fire temagudstjenester i 
menigheten vår og dessuten ei 
storsamling i Finnsnes kirke 
søndag 29. oktober for hele 
prostiet. Få med deg denne 
store jubileumsfeiringa som 
kommer til å bli en fin 

markering av reformasjons-
jubileet her i vår region!

Komiteen som jobber for 
«Flomlys på Tømmervik 
kirke» har nå klart å samle inn 
nok midler til å få realisert målet 
om flomlys på kirka vår i høst. 
Vi har hatt flere møter og nå har 
vi bestilt det elektriske arbeidet 
utført. Vi har dessuten hatt 
dugnader med fjerning av en 
del trær rundt kirka. LHL i 
Sørreisa har også tilbudt seg å 
fjerne flere trær etter en plan, 
og vi vil takke dem for positiv 

innsats. Men først og fremst 
vil vi takke alle dere som har 
bidratt med pengegaver til 
prosjektet! Og tusen takk til 
Ole Georg, Magnor og 
Bjørnar for topp innsats, 
humør og trivelig samarbeid 
for vår kirke og folket her i 
Sørreisa!

Vi i menighetsrådet ønsker 
dere alle en fin høst med Guds 
velsignelse over livet til den 
enkelte av dere!

Hjertelig takk for opp-
merksomheten ved Ingrid 
Stefanussens bortgang og 
begravelse.
Stor takk til Omsorgs-
hyblene ved Sørreisa 
Sykehjem for god 
omsorg og pleie.
Vigdis og Per med familier.

Takk!
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Andakt
Men noe falt i god 
jord………
Jesus brukte ofte bilder og lignelser når han 
skulle fortelle noe om Guds rike. En av disse 
lignelser er om en såmann som sådde ut kornet. 
Han opplevde dessverre at bare noe havnet i 
god jord og bar frukt.

Så er vi i gang etter sommeren. Ulike 
aktiviteter starter opp igjen, ikke minst for barn 
og unge. Ledere gleder seg over de mange unge 

som kommer for å bli med på ulike aktiviteter. 
Og mange har nok opp gjennom tiden stilt seg 
dette spørsmålet: «Vil dette bære frukt?» Svaret 
kommer siden…….. Og over år viser det seg 
at «noe falt i god jord». Det skulle vise seg at det 
blei noe av det en strevet for gjennom sesongen. 
Lignelsen lar seg bruke på mange måter i våre 
sammenhenger, innen idrett, innen speider-
virksomhet, innen musikk osv. Selv det lille vi 
synes vi kan bidra med, vil ha sin betydning for 
mange. 

Innen kirke- menighetsarbeid treffer vi i aller 
høyeste grad «spikeren midt på hode». Bud-
skapet om at Gud elsker oss over alle ting, som 
gav sin sønn for oss, det får sin virkning, for 
«noe falt i god jord». Og det som ikke her og 
nå syntes å ha noen betydning eller virkning, 
det kan vise seg på et senere tidspunkt å ha 
avgjørende betydning.

Derfor må vi ikke gi opp med å formidle 
budskapet om Jesus som verdens frelser. For 
budskapet om Jesus er et levende budskap. Og 
noe vil «falle i god jord», og bære rik avling i 
sin tid.

Jesu lignelse om såmannen kan vi i sin helhet 
lese i bibelen i Lukas 8. 4-15.

Lykke til med oppstart av ulike aktiviteter 
denne høsten.

Jan-Ole Berntsen, sokneprest

KLUBB KVELDER   HØST  2017  

I Gottesjord forsamlingshus, Leirbogveien 114, 
fredager kl. 18.30-20.30
For gutter og jenter fra 5. klasse 
og oppover.

15. september 
29. september
13. oktober

27. oktober
10. november
24. november 
1. desember

Aktiviteter:
Div. Spill, mekking, sløyd , kjøring med atv, 
samlingsstund, bevertning, utloddning m.m.
For mer info ring 98864404

LYSGLIMT / BLÅ KORS MOTORKLUBB
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God stemning! 
Menighetsfest på Tømmerneset
Sørreisa menighetsråd inviterte hele 
menigheten til gudstjeneste og uteaktiviteter 
ved Tømmerneset leirsted søndag 27.august. 
Dette var også en markering av og takk for alt 
frivillig arbeid i menigheten. 48 stk i alderen 
1 -80 år deltok i gudstjeneste, grilling, spor-
lek med oppgaver av mange slag og mange 
inntok vannet i kano, mens de yngste koste seg 
på hoppemadrassen. Vi fikk servert nydelige 
sjokoladekaker og kaffe. 

Sogneprest Jan Ole takket for stor frivillig 
innsats i menighetens mange aktiviteter og 
minnet om at det er nettopp frivillig arbeid som 
skaper engasjement og gjør at mange deltar. 
Sørreisa menighet har så mange frivillige 
medarbeidere at det tar tid å sette opp en liste 
hvis en skal lykkes med å få alle med. Det rettes 
en stor takk til alle som er med både i arbeid 
med barn og unge, voksne, eldre, ulike 
aktiviteter og dugnader. 

Mange ungdommer deltok med god prat og 
latter rundt grillen. Menigheten utfordrer både 
foreldre og andre til å være med å skape flere 
aktiviteter for ungdommer i menigheten. 
Sang, ei god preik, latter, god mat, god prat og 
aktiviteter. Rett og slett god stemning!  Takk til 
alle som deltok, dagen ble trivelig.

Tekst /foto: Rachel Vangen Hoholm

Torsdagsklubb 
Sørreisa menighet ønsker alle barn fra 4 år og 
oppover velkommen til Torsdagsklubben 
annen hver torsdag kl. 17.30 – 18.30 i 
Straumen kapell. Plan for høsten 2017:
Torsdag 7. sept, oppstart.
Søn 10.sept- Familiegudstjeneste i Straumen 
kapell kl 11.00. Utdeling av 4-års bok. 
Torsdagsklubben deltar som forsanger 

Klubbtorsdager 21.sept, 28.sept og 12.okt 

Søn 22.okt- Familiegudstjeneste i Tømmervik 
kirke kl.18.00. Utdeling av 6-årsbok. 
Barnekoret synger. 

Klubbtorsdager 26.okt, 9.nov, 23.nov og 
30.nov

Søn 3.des  Familiegudstjeneste i Straumen 
kapell kl.11.00. 5-åringer spesielt invitert

Info om Menighetens julefest for hele 
familien kommer senere   
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INNFØRING AV 
BETALINGS-
ORDNINGEN VIPPS
Sørreisa kirkelige fellesråd har nå innført Vipps 
som betalingsordning for flere forhold;

- Menighetens givertjeneste 
- Ofringer til ulike formål
- Menighetsbladet
- Konfirmantavgift

Fellesrådet har gjort følgende vedtak: 
“.. 2. Sørreisa kirkelige fellesråd .. vedtar å 
innføre Vipps i tilknytning til ofringer og 
givertjeneste fra 20. august 2017. Kostnadene 
ved ordningen belastes innkommet beløp.»

Innføring av menighetens 
givertjeneste
Fellesrådet opprettet givertjeneste til Sørreisa 
menighet, og rådet har budsjettert med 
kr. 26.000 i givertjeneste i 2017. I tillegg til 
givertjenesten er det mulig å gi gave til 
menighetens arbeid ved gudstjenesteofringer 
til egen menighet under gudstjenestene. Midler 
som kommer inn ved givertjenesten går i 
hovedsak til å dekke deler av lønnsmidler til 
trosopplæring og trosopplæringstiltak. Guds-
tjenesteofringer til egen menighet går direkte 
til menighetens arbeid som utstyr til aktiviteter 
til barn og unge, konfirmantarbeidet, kjøp av 
bøker, dåpsmateriell, støtte til speider, 
Lysglimt, kor, osv. 

Gave til menigheten kan trekkes fra på skatten. 
For de som ønsker det kan det etableres trekk 

av et fast beløp pr måned eller det kan over-
føres et beløp når det passer.

Kontonummer for bankoverføring: 
4705 5134717

Bruk av banktjenesten «Vipps» gjøres ved å gå 
App store eller Play butikk og laste ned Vipps. 
Deretter åpne denne og trykke på «KJØPE 
NOE» og søke på Sørreisa menighets nummer: 
119900 eller søke på Sørreisa sokn. 
Innbetalingen belastes med 1,75% av innbetalt 
beløp.
Vippskontoen kan brukes til flere formål, og 
det krever at alle bruker MELDINGSFELTET 
for å skrive hva innbetalingen gjelder. 
Teksten kan være slik; «støtte til menighets-
blad», «konfirmantavgift for Ola Normann» 
«ofring til egen menighet», «ofring til …. 
(formålet)» f.eks. Blåkors, Kirkens Nødhjelp 
eller andre.
På denne måten skal det gå greit å føre inn-
tektene der de hører hjemme. Det vil bli lagt 
fram en årlig oversikt over givertjeneste og 
menighetsbladet.

Kirkevergen

Regnskap menighetsbladet 
Bladet har i 2016 blitt utgitt i samarbeid med 
Sørreisa kommunes informasjonsblad 
Ka Skjer. Det er gitt ut 4 nummer. 
Det er innkommet frivillig kontingent på 
kr. 20.700 i bladpenger. 
Totale utgifter 2016 kr. 25 221. Merforbruket 
kr. 4.521.- ble dekket av menighetsbladfond. 
Fondet er bygd opp av midler fra år der det 
er kommet inn mer penger enn de faktiske 
kostander ved driften av bladet. 
Rest på fondet pr juni 2017 ca kr. 22.000.
Hittil i år 2017 er det innkommet kr. 1.250.-  
Drift av bladet er avhengig av frivillig 
kontingent så vi håper på god oppslutning 
og mange innbetalinger til Vipps! Giro 
legges ved neste utgave av Menighetsbladet 
som kommer 17. november.

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




