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Høsten er en 
spennende tid!
Sommeren er over og høsten kommer med storm-
skritt. For noen er det en �ott tid med bærplukking, 
rypejakt og elgjakt. For andre blir det mørkere og 
vinteren kommer smygende. For de som har mistet 
noen av sine kjære er dette ei tung tid. 
Kjenner du noen som du tror-, eller vet, har det 
tungt på høsten så kan et oppmuntrende ord, eller 
et ka�ebesøk være en god gjerning.

Lykke til med et nytt skoleår
Det er mange som opplever høsten som 
spennende. Spesielt de som starter i 1. klasse, 
eller de som starter på mellomtrinnet ved Sentral-
skolen. Jeg ønsker alle elever, foreldre og lærere i 
Sørreisa lykke til med det nye skoleåret, og håper 
dere får mange gode opplevelser med mestring og 
læring. For ung-dommene våre som starter opp på 
videregående skole- eller høyere utdanning, er det 
også mye spennende i vente. Jeg ønsker dere alle 
lykke til med et spennende skole- og studieår!

Skjebnetid for forsvaret i Midt-Troms
Vi går mot en skjebnetid for Forsvaret i Midt-Troms. 
Regjeringens langtidsplan for forsvaret ble lagt frem 
17. juni, dagen før Stortinget tok sommerferie! 
Vi, forsvarskommunene i Troms, har jobbet hele 
sommeren med dokumentet ’FORSVARET AV 
NORGE. FORSVAR I NORD’. Dette er et militærfaglig 
forankret-, politisk innspill til den pågående 
prosessen for forsvarssektorens utvikling, med en ny 
langtidsplan til drøfting og beslutning i Stortinget i 
november. Dokumentet søker å skape økt forståelse 
for den nasjonale – og allierte – verdi av å styrke 
Forsvaret i Nord-Norge generelt og i forsvarsregion 
Troms spesielt.  Regjeringen svekker vår forsvarsevne 
ved at de ønsker å �ytte Bell helikoptrene og 339 
skvadronen fra Bardufoss til Rygge. Hvis det skjer, 
så vil det få uante konsekvenser for regionen og for 
Bardufoss �yplass. For Sørreisa så jobber vi hardt 
politisk for at Luftforsvarets Programmeringssenter 
skal bli �yttet til CRC Sørreisa. Klarer vi dette så har vi 
lyktes med vår politiske strategi opp mot Stortinget. 
Det blir en hektisk og spennende høst, med mye 
politisk arbeid!

En ny epoke ved CRC Sørreisa
Det var med stolthet jeg var med på åpningen av 
det nye skolesentret ved CRC Sørreisa den 8. august. 
Her starter nå elever og lærere på en helt ny epoke 
ved CRC Sørreisa. Jeg ønsker alle nye befal og elever 
velkommen hit til Sørreisa. Vi skal ta godt imot dere!

Kunstgave til Sykehjemmet
Kunstneren Ivar Svendsen har gitt Sørreisa historie-
lag et �ott maleri over Sørreisa sentrum fra 1951. 
Historielaget har gitt maleriet i gave til Sørreisa 
omsorgssenter. Jeg ønsker å takke Ivar Svendsen og 
Sørreisa historielag for det �otte maleriet som både 
beboere, ansatte og pårørende vil nyte godt av. 

Lørdag 3. september åpnet Statskog en gapahuk 
like ved Vakkerhumpen. Statskog har gitt den til 
Sørreisa historielag som har fått den satt opp. Jeg 
ønsker å takke Statskog og Historielaget for den 
innsatsen de legger ned for fellesskapet i Sørreisa, 
og jeg håper mange vil bruke denne gapahuken når 
de er ute på tur.

Ordfører Jan-Eirik Nordahl



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 
�ber-, 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
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I en klasse for seg!

Kontakt oss i dag 

for gratis befaring!
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I en klasse for seg!

FIRMANAVN AS    
Telefon 72 88 86 64     
Adresse, 7000 Poststed

Kontakt oss i dag 

for gratis befaring!
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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 ka�en.

Flere nye retter kommer etterhvert!

Rikstoto 
- direkte TV-overføring av alle løp.

Tipping
Kioskvarer, leker og gaver

160g

SØRREISA-BURGER
Ren burgerglede!

160 g



3

Så var det 
hverdag igjen...
Høsten kommer stort sett brått på, så også i år. 
Snøen på �elltoppene har allerede varslet om 
andre tider og temperaturer. Høsten betyr også at 
hverdagene kommer, og de må vi ta godt vare på 
- det er dem det er �est av. 

For mange innebærer høsten tid for ny start - 
noen begynner i barnehage, på skolen, studier 
starter opp og det samme gjør fritidsaktivitetene.  
I denne utgaven av Ka Skjer har vi med bilder av 
de �otte elevene som begynte i 1.klasse for noen 
uker siden - hjertelig velkomne skal dere være! 
Håper vi innfrir forventningene! Mange barn har 
begynt i barnehage - hjertelig velkommen til dere 
også!  

Trivselsledere
I år startet lærerne skoleåret med felles kursdag 
der de �kk inngående kunnskap om Trivsels-
programmet som skolene skal ta i bruk. Trivsels-
programmet har blant annet som mål å fremme 
økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene 
og legge til rette for at elevene skal kunne bygge 
gode vennskapsrelasjoner. Å trives og ha det 
bra er viktig, og med trivselsprogrammet ønsker 
skolene å legge til rette for dette. Det er ikke 
lærerne som skal legge til rette for aktivitetene 
i friminuttene, men egne trivselsledere valgt ut 
blant elevene slik at det er elevene selv som leder 
aktivitetene. Trivselslederne får opplæring på leke- 
og aktivitetskurs i regi av Trivselsprogrammet. Her 
gjennomgås et variert utvalg leker og aktiviteter. 
Trivselslederne får tips om hvordan de skal lede 
aktiviteter, og et foredrag om det å være 
inkluderende, vennlig og respektfull. Vi ønsker 
alle trivselslederne lykke til med sitt viktige 
oppdrag!

“Kokkeskolen”, barnehager og svømmehall
Troms fylkeskommune har i mange år leid lokaler 
til mat- og restaurantfaglinja, “kokkeskolen”, av 
Sørreisa kommune. I løpet av sommeren �yttet 
de ut og er nå på plass i nye lokaler i Finn�ord-
botn. Vi takker for et godt og årelangt leieforhold! 
Bygget står inntil videre tomt, og det utredes 
nå hvordan det skal inngå i samlokalisering og 
sambruk knyttet til skolens direkte bruk og andre 
skolerelaterte skole- og ungdomstjenester og evt  

andre aktører, eksempelvis skolehelsetjeneste, 
bibliotek, ungdomsarealer.
 
Oppvekst og kulturutvalget har nylig bedt om en 
utredning der muligheter til å utvide kapasiteten 
innen barnehagesektoren skal vurderes. Hittil har 
alle som har rett til plass i barnehage, fått tilbud 
om plass, og da er det fullt. Dette er en situasjon 
vi ikke er tilfreds med, vi skulle gjerne tilbudt plass 
til alle som ønsker det, men da må kapasiteten 
utvides. Sånn sett står kommunen ovenfor 
betydelige investeringer; skole, barnehage, 
svømmehall, veivedlikehold og en sammensetning 
av befolkningen som vil endre seg med langt �ere 
eldre enn per i dag. Dette vil utfordre 
kommunens økonomi; klarer kommunen alle 
investeringene parallelt med å opprettholde drifta 
av tjenestene? Viktige valg og prioriteringer må 
her tas av kommunestyret. Høsten og arbeidet 
med budsjettet for 2017 og de neste tre årene blir 
med andre ord spennende og utfordrende.
 
Til slutt vil jeg oppfordre til å besøke Folke-
helseparken og teste ut apparatene der og de 
mulighetene de gir til lek og trening. Høsten 
innbyr også til uteaktivitet og Folkehelseparken 
er i ferd med å bli riktig så �ott med tilbud til barn 
i alle aldre! I disse dager settes det opp nye 
apparater - vi gleder oss! 
 
Ønsker alle en riktig �n høst!

Vennlig hilsen  
Ann Kristin Trondsen, rådmann

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 tre�es på telefon fra kl 0800-1535 
på vedkommendes direktenummer.
Telefonliste �nner du på www.sorreisa.kommune.no

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

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

Servicekontoret gir veiledning i bruk av samtale-
forsterkeren.

Møteplan for Sørreisa kommune - 2016
Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Kommunestyret      9   28   23     8   27      8

Formannskapet    5 
 26

 18  15   19   26   14  29   22
 

  18     3
  24

Oppvekst- og Kulturutvalget  13   13      8  31    12   16

Helse- og sosialutvalget    5 
 19

  12     7     2   11     

Teknisk- og arealutvalget  14   14        9  25   13   17    

Vilt- og utmark   16   19     7 30 7    6

Eldrerådet 14 18   13   17    1

Ungdomsrådet        

Råd for funksjonshemmede   25    26        15          6

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

Sørreisa kommune
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Ansvarlig redaktør:
Ann Kristin Trondsen
Redaksjonen:
Kulturkontoret
Grafisk design:
Jack Nilssen

Kontaktinfo: Aina Løhre,  tlf: 992 04 624 
ePost: kaskjer@sorreisa.kommune.no

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

Utgivelsesplan for  2016
04.12. - med frist for levering av sto�:  18.11.

Forsiden
Fredrik Erstad fra Mix kiosk og veikro tar seg 
en Sørreisaburger.



Tømming av slamavskillere 
i Sørreisa kommune  2016  

Følgende roder tømmes i 2016:
Rode 1 Skøelv – Bjørga
Rode 2 Skøelv – Gumpedal – Skøvatn
Rode 3 Lyshaugveien – Skarveien – Lyshaug
Rode 4 Skøelv – Straumen
Rode 5 Bakkejordveien
Rode 6 Bonhaugveien
Rode 7 Sørsiveien m/ Sjømannsveien

Tømmingen starter i løpet av september.

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.

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

Søknadsskjema, sammen med nødvendig 
dokumentasjon sender du innen fristen til 
Bostøttekontoret i kommunen.
Søknadsfrist er den 14. i hver måned. Utbetaling 
den 10. i påfølgende måned.

Leilighetsvis skjenkebevilling
Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling eller for 
en enkeltanledning må være levert kommunen 
minst 14 dager før arrangementet finner sted. 

Motorferdsel i utmark og 
vassdrag
Dispensasjon gis ihht. Nasjonal forskrift for bruk 
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vass-
drag til følgende formål:
• Transport mellom bilveg og hytte, må ligge 
minst 2,5 km fra brøytet veg. Disp. gis til hytteeier, 
evt. ektefelle og barn
• Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
• Transport for massemedia og reportasjeoppdrag
• Transport av funksjonshemmede ved varig 
bevegelseshemming. Her må legeerklæring 
foreligge
• Transport av ved. Transport i forbindelse med 
jordbruk-, skogbruk- og reindriftsnæring er 
hjemlet direkte i motorferdselsloven. Slik kjøring 
kan foregå uten dispensasjon
• Transport etter dispensasjon etter forskriftens § 
6, må påvise særlige behov som ikke knytter seg 
til turkjøring, og som ikke kan dekkes på andre 
måter

Søknaden skal fremmes på fastsatt skjema. 
Sammen med søknaden skal det foreligge:
• Kart med inntegnet trasè
• Kopi av evt. papirer som har betydning for 
behandling av søknaden

Behandlingstid: Inntil 3 uker.
Søknadsskjema får ved henvendelse til Sørreisa 
kommune, Servicekontoret, tlf. 77 87 50 00.
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Foreldrebetaling i 
barnehagen
Foreldre med barn i barnehagen skal ikke betale 
mer enn maksprisen for en barnehageplass. 
I tillegg er det �ere moderasjonsordninger, hvis 
du har �ere barn eller har lav inntekt.

Maksprisen er 2 655 kroner per måned. For hele 
året er maksprisen 29 205 kroner.
Barnehagene kan kreve betaling for kost (mat-
penger) i tillegg til maksprisen. De kommunale 
barnehagene i Sørreisa krever 125 kr pr måned i 
kostpenger. 

Moderasjonsordninger
Har du �ere barn i barnehagen?
Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme 
kommune får du reduksjon i foreldrebetalingen. 
Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søsken-
moderasjon uavhengig av om barna går i 
forskjellige barnehager, og i barnehager med 
forskjellige eiere.
Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent. 
For det tredje barnet og oppover er det 50 
prosent reduksjon.
Du trenger ikke å søke om søskenmoderasjon.

Har du lav inntekt?
Det er to moderasjonsordninger for familier eller 
husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 
for familier med lav inntekt
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den 
samlede inntekten til familien eller 
husholdningen, skal du ha en redusert pris. 
Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 
6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2016 
gjelder det for husholdninger som har samlet 
inntekt som er lavere enn 486 750 kroner.
Dette gjelder både kommunale og private barne-
hager.

Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer
Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og 
barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger 
med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis opp-
holdstid i barnehage per uke. Den ordningen 
gjelder for familier eller husholdninger som har en 
samlet inntekt på mindre enn 417 000 kroner.

Hvordan søke?
For å få redusert foreldrebetaling og/eller 20 timer 
gratis kjernetid må du sende søknad til Sørreisa 
kommune. Det skal søkes på eget søknadsskjema 
som du �nner på Sørreisa kommunes hjemmeside. 
Ved søknaden skal det leveres dokumentasjon 
på husholdningens samlede inntekt. 
På søknads-skjemaet �nner du nærmere 
informasjon om hvilken dokumentasjon som 
kreves for at søknaden skal kunne behandles.  

Vikarer - barnehage
Vi har behov for å knytte til oss �ere 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/servicekontoret tlf. 77 87 50 00, eller 
søk elektronisk via 
www.sorreisa.kommune.no – ledige stillinger.
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Sørreisa kommune

Informasjon fra Dyrøy og Sørreisa legekontor

Ny fastlege 

I forbindelse med ny legehjemmel ved kontoret 
ble en del av våre pasienter overført til ny fastlege 
fra 01.09.16.

Utvelgelsen og overføringen skjedde automatisk 
og ble utført av Helfo etter et tilfeldig utplukk. 
Dette ble ikke utført fra vårt kontor.
De det gjelder har allerede fått, eller vil få brev fra 
Helfo, en av de nærmeste dagene.
Kontoret har over lang tid hatt lang ventetid på 
time. Ved opprettelse av ny legehjemmel ble det 
mulig for oss å redusere legenes pasientlister, og 
vi håper med dette på å få ned ventelistene slik at 
dere kan komme raskere inn på time.
Vi beklager dette overfor de som nå har blitt 
�yttet over på ny liste.

Det er selvsagt mulig å bytte tilbake til “gammel” 
fastlege når denne får ledige plasser på sin liste.
For å se hvilke leger som jobber hos oss, og sjekke 
ledige plasser, gå inn på Helsenorge.no, videre 
meny og “bytte av fastlege”

Timebestilling og 
reseptbestilling på SMS
Når det gjelder time- og reseptbestillinger via SMS 
minner vi om at vi har inntil 3 dagers behandlings-
tid på disse. SMS må ikke benyttes ved behov for 
snarlig legetime. Da må dere ringe oss.

Nytilsettinger 
ved kontoret
• Fra 1. mars i år ble Mari Jakobsen tilsatt som ny 
fastlege hos oss. Hun har overtatt pasientlisten 
etter Iris Øien. I tillegg til å være fastlege er Mari 
tilsynslege ved en av avdelingene på Sørreisa 
sykehjem 

• Kontoret har fått tilført en ny legehjemmel. 
Denne er nå besatt. Fra 1. september trådte Ghita 
Marit Holten-Lund inn i denne stillingen. Ghita 
skal være fastlege med egen pasientliste samt 
sykehjemslege med ansvar for sykehjemmet i 
Dyrøy og for to av avdelingene på Sørreisa 
sykehjem. 

• Greta Brancaleoni har permisjon fra sin stilling 
hos oss for å jobbe 6 måneder på sykehus. 
Elisabeth Wiik er ansatt som vikar for Greta. 
Elisabeth begynte hos oss 01.09.16

• Helen Latifi kom tilbake fra svangerskaps-
permisjon i midten av august.

• Kjetil Jakobsen er sykepleier og er ansatt hos oss 
fra 01.09.16 i 70 % stilling

Vi ønsker alle disse hjertelig velkommen i vår stab, 
og vi er svært fornøyd med at alle våre stillinger 
nå er besatt.
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Nesten 5000 virksomheter over hele landet er 
serti�sert Miljøfyrtårn, fra små- og mellomstore 
enkeltvirksomheter, til store konsern og 
kommuner. Det �nnes serti�seringsmodeller som 
passer for de �este bransjer.

Miljøfyrtårn blir framtidsvinnere
Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. For 
å nå framtidens lavutslippssamfunn har alle et 
ansvar, både enkeltindivider, myndigheter, og 
bedrifter. 

Næringsliv og o�entlig sektor har en nøkkelrolle i 
omstillingen. 80 % mener næringslivet selv har et 
ansvar for å legge om til mer miljøvennlig praksis. 
Kunder, ansatte og myndigheter forventer at 
bedrifter tar miljøansvar, og Miljøfyrtårn er det 
konkrete verktøyet som gir resultater. 

Gode grunner til å bli miljøfyrtårn er: 
Ta samfunnsansvar, gå foran – vis verden at 
fremtidens løsninger er bærekraftige, driv smart 
virksomhetsstyring, sett miljømål og skap 
resultater, sikre godkjent miljødokumentasjon til 
bruk i anbuds-prosesser, reduser virksomhetens 
sykefravær mv.

Miljøfyrtårnportalen er et verktøy for serti�serte 
virksomheter, konsulenter og serti�sører. Den 
�nner du også på miljofyrtarn.no, der du også 
�nner både verktøy og inspirasjon.

Norges største miljøserti�sering lanserer en ny serti�seringsløsning som gjør det enklere 
for �ere virksomheter å ta miljøansvar. Det nye digitale verktøyet gir oversikt over 
hvilken innsats den enkelte virksomhet kan gjøre for miljøet. I tillegg tilbys verktøy og 
hjelpemidler som gjør det enklere å innføre miljørutiner på arbeidsplassen. Dermed blir 
det både smartere og enklere å ta miljøansvar!
Du �nner mer info her: miljofyrtarn.no

Bli 
miljøfyrtårn!
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Tilskudd til 
rusforebyggende 

tiltak
Søknadsfrist  27. sept 2016

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 aktivitets-
tilbud for ungdom i Sørreisa kan søke om til-
skudd. 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 pro�l. 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  27. sept 2016.

Pårørendeskole 
i Sørreisa 
oktober 2016
Kurs for pårørende til personer med 
demenssykdom

Hva er pårørendeskolen?
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som 
har et familiemedlem eller en nær venn med 
demenssykdom. Personen med demens kan bo 
hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige 
forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får 
du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger 
sykdommen kan ha for personen med demens, 
deg som pårørende og øvrige familie. Du tre�er 
andre pårørende i samme situasjon og fag-
personer med kompetanse på området.

Pårørendeskolens målsetting
• Gi pårørende økt kunnskap om demens-
sykdommer
• Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og 
samhandling med personer med demens
• Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til 
rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får 
kontakt med hjelpeapparatet
• Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende 
som er i samme situasjon

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i 
trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som 
kommer frem, skal forbli mellom deltakerne. 

Kursansvarlig: demensteamet i Sørreisa ved 
Vibecke Andreassen og Gry Dahlø Bjørklund. 

Kurset blir lagt opp over 5 samlinger på 2,5 time 
på ettermiddagstid. Vi kommer tilbake med 
nærmere opplysninger om aktuelle datoer og 
påmelding på kommunens nettside: sorreisa.
kommune.no og i Folkebladet. 

For nærmere opplysninger kan vi kontaktes på tlf. 
99204641 tirsdager og torsdager. 
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TV-aksjonen 2016  
Søndag 23. oktober 2016

Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende 
helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden 
– sivile rammet av krig og kon�ikt. Røde Kors er 
mange steder den eneste hjelpeorganisasjonen 

Skoleruta 2016/2017
Høst 2016

Måned Fridager Antall 
skoledager

August Skolestart 22.8. 8

September 22

Oktober Høstferie 6. - 7.10. 19

November Skolefri 21. - 22.11. 20

Desember Siste skoledag før jul 21.12. 15

Vår 2017
Måned Fridager Antall 

skoledager

Januar  Skolestart 3.1. 21

Februar Vinterferie 27.2.-3.3. 18

Mars Vinterferie 27.2.-3.3. 20

April Påskeferie 10.3-17.3. 14

Mai Skolefri fredag 26.5. 19

Juni Siste skoledag 21.6. 14

10

som slipper til med humanitær 
bistand, og har gjennom lokale 
frivillige tilgang til dem som 
ellers ikke får hjelp. Gjennom TV-
aksjonen skal �ere mennesker 
i krig og kon�iktområder få 
livsviktige medisiner, helsehjelp, 
rent vann og mat. Behovet er 
enormt, og hvert bidrag er med 
på å redde liv.

Bli med på verdens største 
dugnad!
Bli bøssebærer; ring 778 75 000 
eller gå inn på blimed.no
Følg oss på 
facebook.com/tromstvaksjonen
Bli med på dugnad for nærings-
livet: giverstafett.no
Del dine bilder: #nrktvaksjonen
TV-aksjonskonto: 8380 08 09005



FJØSKONSERT

O�siell åpning av �øsen ved 
ordfører Jan Erik Nordahl. 
Konsert med Sørreisa Skolekorps og 
Sørreisa Musikkforening

Inngang kr 50 inkl. ka�e og kake
TA MED STOL!

Fjøskonsert i ny�øsen til 
familien Bjørklund 
på Hemmingsjord

Mandag 19. september kl 1900

Sørreisa Musikkforening er satt i bås og klar 
for å spille Fjøskonsert på Hemmingsjord
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Helge gir seg ikke! 
Etter at Helge Haugen ble pensjonist gikk han 
i gang med sin karrieres største jobbprosjekt. 
Han utvidet Mix-kiosken til veikro med en 
ambisiøs meny som inneholder både 
hamburgere, pizza, påsmurte baguetter, kaker 
og mye mer. Flaggskipet er bygdas egen 
Sørrisaburger. Og spesialiteten er en hamburger 
basert på lokalt slaktet reinkjøtt fra rein-
slakteriet ved Andsvatnet. 
Snakk om kortreist mat!  

I tillegg lover Helge at menyen kommer til å bli 
utvidet etterhvert: 
- Så snart vi ser at det er naturlig med endringer 
så gjør vi det bare. Og vi håper faktisk at våre 
kunder vil komme forslag til nye retter eller 
endringer av de rettene vi allerede har. Syns vi det 
høres fornuftig ut så forandrer vi bare på det som 
trengs, forklarer Helge. 
- Det samme gjelder aktivitetene. Vi har konkrete 
planer om å arrangere pizzakveld. Men, hvis noen 
har forslag til andre aktiviteter vi kan arrangere, 
så kom med dem. Etterhvert regner vi med å søke 
om bevilling for å selge alkohol. Da kan vi feks ha 
vinkvelder i veikroa, ler Helge. 

Veikroprosjektet er en gammel idé som lot seg 
realisere da Posten �yttet sine tjenester ut av 
kiosken.  
- For dårlig betalt! kommenterer Helge. 
- Og så begynte folk å snakke om at kiosken skulle 
legges ned fordi jeg ble pensjonist.

Men, det var aldri i planene til Helge. Han ønsket 
hele veien at kiosken skulle videreføres i en eller 
annen form. Og da lokaler ble frigjort etter Posten 
framsto mulighetene for veikro i tillegg til kiosk, 
mye tydeligere. Så Helge tok seg en prat med 
sine ansatte Bente Skavik Meier og Janne Bjørn-
slett, som begge var helt med på de nye planene. 
Med på lasset er nå også Fredrik Erstad (som du 
allerede har sett på forsiden av denne utgaven av 
Ka skjer) og tre andre ungdommer. Sammen har 
de utviklet menyen som får enda en lokal vri med 
kjente stedsnavn fra Sørreisa på de forskjellige 
rettene og pizzaene. Reinburgeren er naturligvis 
oppkalt etter reinslakteriet og bygdas mest 
markante �ell Hjerttind. 
Maten tilberedes i et nytt og toppmoderne 
kjøkken som er i stand til å tilberede hvilken som 
helst restaurantmat. Det er også kommet inn �ere 
pizzaovner. 

 
Maten kan inntas i en ny kaféavdeling med 30 
sitteplasser. Helge har brukt ettersommeren til å 
bygge inn terrassen sånn at spiseavdelingen blir 
utvidet med 20 sitteplasser til. Etter at Åse-butikken 
i underetasjen ble nedlagt har det åpnet seg plass 
til enda en avdeling i veikroa. Litt ombygging og 
møblering har gitt enda 20 sitteplasser i tillegg. 
Lokalet nede er foreløpig ment å brukes som 
spillrom med skjerm med direkte visning av alle 
Rikstotoløpene. Lokalene gir også mulighet til 
annen utnyttelse, - feks møter og sammenkomster. 
 
- Det blir spennede å se hvordan dette utvikler 
seg. Alle er hjertelig velkommen! avslutter Helge 
Haugen som er vert for Sørreisas første veikro.

Helge Haugen viser stolt fram sin veikro med 
innbygget terrasse i forgrunnen

Bente Skavik Meier og 
Janne Bjørnslett 
lager burger



Klart for 
trim og velvære 
i svømmehallen 
Normal drift fra mandag 12.sept 

Sørreisa svømmehall sto ferdig allerede i 1974, 
og har vært i drift siden da. Det er stort behov for 
renovering, og planene har vært klare i et par år. 
Kommunestyret vedtok i junimøtet at renoveringa 
skal utsettes, og at vi skal utrede bygging av ny 
svømmehall. Dette hadde bakgrunn i uforutsette 
kostander ved renovering.

Noen forbedringer er nødvendig for at vi skal 
kunne holde svømmehallen åpen og 
formannskapet vedtok i august tiltak som 
gjennomføres snarest mulig: 
- nytt taktekke
- utvendig drenering inkl. slamming av mur 
- div. komponenter til tekniske anlegg

Hallbetjent Nils-Morten Ingvardsen tror 
utbedringene skal kunne gjennomføres uten 
å stenge svømmehallen;  - Det vil i så fall være 
snakk om kort tid for å rydde etter utskifting av 
lysarmaturer, så jeg tror ikke det kommer til å gå 
utover o�entligbadinga.  

Hallen er åpen for o�entlig bading:
Mandag  18-20
Onsdag   19-21
Fredag     17-20

Kommunen fortsetter det gode samarbeidet 
med Sørreisa svømmeklubb, der klubben står for 
badevakt mandag og onsdag. Til gjengjeld får de 
redusert leie på treningstid.

Gratulerer med 
kulturprisen, Nina!
Oppvekst -og kulturutvalget vedtok  at Nina Pedersen 
skulle få Sørreisa kommunes kulturpris for 2015, for sin 
store innsats i Sørreisa svømmeklubb. Det er Spare-
bank1 Nord-Norge som gir prisen på 10.000 kroner, og 
den ble delt ut på kommunestyremøtet i juni. 

Nina har vært ildsjel og «primus motor» i svømme-
klubben i en årrekke, hun har hatt alle roller – fra 
utøver sjøl på 80-tallet, i styre og stell og som trener. 
Og det er som instruktør og trener vi best kjenner 
henne. Hun startet som trener i 1997, og det frivillige 
arbeidet hun har lagt ned for svømminga siden da, må 
telles i årsverk. Selv sier Nina:
-Eg har vært utrulig heldig som har fått lov å holde på 
med svømmeopplæring og trening med de fantastiske 
ungan og ungdomman vi har i kommunen, også i 
nabokommunan. Mange har eg fått følge fra dem kom 
som 5-6 åringa nervøs på kanten med den eine handa 
godt planta i mamma og pappa si, og i den andre en 
vaskeklut, i tilfelle det sku komme vann i øyan. Det 
e nesten skremmanes å tenke på at mange av disse 
ungan e voksen no. De 19 åran har gått rasanes fort, å 
eg kan nesten ikke skjønne kor dem e blitt av. 

Foruten langvarig styredeltakelse i svømmeklubben 
lokalt, har Nina hatt styreverv i Norges svømme-
forbund, og hun sitter for tiden i kretsstyret. 
Nina holder på å kvali�sere seg til dommer i nasjonale 
mesterskap, og sier hun vil trappe ned litt som trener, 
men fortsatt bidra i klubben.  Vi kan visst trygt regne 
med Nina framover, nedtrappinga består i at hun blir 
å se «bare» 2-3 ganger i uka på bassenget – mot 5-6 
ganger i uka tidligere.



Ka skjer i S
ør

re
isa

Kalender for Sørreisa
Nr 3 2016

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

Sørreisa folkebibliotek
Åpningstider:
Mandag kl 16.00-19.00
Tirsdag  kl 14.00-17.00
Onsdag  kl 10.00-15.00
Torsdag  kl 15.00-19.00
Sommerstengt 11.7.-22.8. 2016

Straumen kapell 
Torsdagsklubben annenhver 
torsdag 

Speidere: onsdager kl 1730 
annenhver uke.

Lysglimt og Blåkors 
- Gottesjord forsamlingshus  
fredager kl 18.30-20.30 

Lysglimt har klubbkvelder 
følgende datoer høsten 2016:
Uke 35   2. september
Uke 37   16. september
Uke 39 30. september
Uke 41 14. oktober
Uke 43 28. oktober
Uke 45 11. november
NMS julemesse lør 19. nov
Uke 47 25. november
Uke 48   2. desember

Frivilligsentralen 
Eldretre�
Mandager 0900-1400

Småbarnstre�
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Lørdag 10. september
Idrettshallen kl. 10.30 Sørreisa 
Skolekorps
Arrangerer årets gigantiske 
loppemarked
Auksjon kl. 12.30. Kafe, med 
mye godt, grillmat
Vi har betalingsterminal

Mandag 12. september 
Fotballbanen Skøelv:
Kl. 18.00 Skøelv Herrer: 
Skøelv – Salangen 2

Torsdag 15. september 
Fotballbanen Skøelv:
Kl. 18.00 Skøelv Herrer: 
Skøelv – Målselv

Lørdag 17. september
Sørreisa sentrum kl.11-17 
Ulike aktiviteter for store og små 
i regi lag og foreninger og andre 
aktører 

Frivilligsentralen kl.12-15
Kafe med varmretter fra det 
syriske kjøkken og ka�e og 
kaker   

Søndag 18. september 
Fotballbanen:
Kl 16.00 Sørreisa Herrer: 
Sørreisa- Krokelvdalen 2 

Kl 18:00, Gråtass gir gass 
Aldersgrense: Alle 
En dag Gråtass er ute i skogen 

for å hjelpe til med 
tømmerhogsten, faller et stort 
tre over ham! Han blir nesten 
totalvrak, og “hjertet” hans: den 
magiske tennpluggen, lyser 
svakere og svakere. For å redde 
sin bestevenn, skynder Gustav 
seg å �ytte tennpluggen over i 
en annen motor. Gråtass våkner 
og oppdager til sin forskrekkelse 
at han er en glinsende, rød 
sportsbil! Men sjokket går raskt 
over da han innser hvor mye 
positiv oppmerksomhet han får. 
Det blir rally, fart og spenning 
når den stadig mer populære 
Gråtass stiller opp i billøp! 
Men Gustav savner den gode 
gamle traktoren. Vil Gråtass 
noensinne bli seg selv igjen? 
 

Kl 20:00, Bridget Jones’ Baby: 
Alle... 
Aldersgrense: Alle 
Bridget Jones er tilbake! Og som 
vanlig er livet hennes fullt av 
komplikasjoner. Det sies at alle 
gode ting er tre, men det er ikke 
så enkelt å være Bridget når hun 
både har følelser for eksen Mark 
Darcy, så vel som kjekkasen 
Jack, som hun akkurat har møtt. 
I alle fall ikke når det viser seg 
at Bridget venter barn med en 
av dem. Hadde hun bare visst 
hvem av dem det er.
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Mandag 19. september 
«Fjøskonsert» på Hemmingsjord 
kl. 19.00
Ny�øsen til familien Bjørklund 
på Hemmingsjord åpnes 
o�sielt ved 
ordfører Jan Erik Nordahl
Konsert med Sørreisa Skole-
korps og Sørreisa Musikk-
forening
Inngang kr 50 inkl. ka�e og kake
TA MED STOL!

Onsdag 21. september 
Teaterforestilling i Kulturhuset 
kl. 19.00
Hålogaland teater presenterer 
forestillingen 
Zap�e. Billetter fås kjøpt på 
Servicekontoret hos 
Sørreisa Kommune

Fredag 23. september
Sørreisa Kulturhus kl. 19.00
Konsert Tusen Bitar med Sør-
reisa Mannskor
Med musikerne Bengt Karlsen, 
Einar Lønberg, 
Haavar Sandnes og Trond Lande 
fremfører sanger
Av Bjørn Afzelius og Mikael 
Wiehe
Inngang kr. 200,- Pause med 
salg i foajeen

Lørdag 24.september
Sørreisahallen kl. 13.00 
Håndball
Bravo – Sørreisa Gutter 16

Søndag 25. september 
Fotballbanen Skøelv:
Kl. 15.00 Skøelv Herrer: 
Skøelv – Storsteinnes

Sørreisahallen kl. 13.00 
Håndball
Sørreisa – Bodø Gutter 16

Fredag 30. september
Sørreisa kulturhus
Peter og Dragen
Aldersgrense: 6 årAldersgrense: 6 år

I mange år har den gamle 
treskjærereren Mr. Meacham 
(Robert Redford) gledet lokale 
barn med sine historier om den 
voldsomme dragen som ligger 
dypt inne i skogen i Paci�c 
Northwest. For hans datter, 
Grace (Bryce Dallas Howard), 
som jobber som skogvokter, er 
disse historiene ikke mer enn 
bare skrøner ... inntil hun møter 
Peter (Oakes Fegley). Peter er en 
mystisk 10-åring uten familie og 
hjem, og hevder at han lever i 
skogen med en gigantisk, grønn 
drage som heter Elliott. Og fra 
Peters beskrivelser, synes Elliott 
bemerkelsesverdig lik dragen 
fra Mr. Meacham historier. Med 
hjelp av Natalie (Oona Lau-
rence), en 11-år gammel jente 
hvis far Jack (Wes Bentley) eier 
det lokale sagbruket, drar Grace 
ut for å �nne ut hvor Peter kom 
fra, hvor han hører hjemme, og 
sannheten om denne dragen.

Lørdag 1. oktober 
Fotballbanen Skøelv:
Kl. 14.00 Skøelv Herrer: 
Skøelv – Foot04/NIL2

Søndag 2. oktober
 Kl 18:00, Gilberts grusomme 
hevn 

Aldersgrense: 6 år 
Lengde

Mandag 3. oktober
Frivillighetssentralen 
kl. 11.00 – 14.00
Eldrerådet i Sørreisa inviterer til 
markering av FN`s 
internasjonale eldredag. Lett 
musikalsk underholdning og 
enkel servering. Middagssalg.
Skyss kan bestilles hos Ragnhild 
Hjorthen 
på tlf. 99 20 46 51

Fredag 14. oktober 
Skøelv grendehus, Solglimt 
kl 20
Quizkveld – Quizmaster Tom 
Mjønes 

Kultur på Brygga
Tirsdag 18. oktober
Kramvigbrygga kl 1900
Sang og underholdning

Fredag 21. oktober
Galtnes samfunnshus kl. 16.00 
Seniortre� med underholdning, 
musikk og dans.
Inngang kr. 150,- som inkl. ka�e, 
kaker/smørbrød, 
underholdning og dans.

Kramvigbrygga kl. 20.00
Sørreisa Damekor inviterer til 
damenes aften. Sang
Av damekoret, Quiz, allsanger, 
årelotteri mm.
Billettpris kr. 200,- inkl. mat og 
ka�e/kaker
Salg av vin/øl 
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Lørdag 22. oktober
Galtnes samfunnshus kl. 20.00 
Unglyn
Pubaften med quiz fra kl. 20.30 
– 22.30, påmelding 
av lag innen 19 okt. til tlf. 
91197422. inngang kr. 100,-
Salg av øl/vin

Kulturhuset 
Sørreisa Pensjonistforening
Dansekveld med mat og drikke. 
Musikk: Belg og komp
Billett kr. 300,- pr pers. Bindende 
påmelding til Ellen på
Tlf. 936 71 055 innen man. 3. okt

Sørreisa historielag
Mandag 24. oktober
Kramvigbrygga kl. 19.00 
Historielaget
Lansering av årbok for Dyrøy og 
Sørreisa 2016
Og Sørreisakalenderen for 2017
Det vil bli kaffe, kaker og 
åresalg. 

Lørdag 29. og 
søndag 30. oktober
Historielaget vil ha stand på 
Kunst og
Håndverksmessa

Fredag 4. november
Sørreisahallen kl. 20.00 Hånd-
ball
Sørreisa – Bravo Gutter 18

Lørdag 5. november
Frivilligsentralen kl. 11 
Julemesse 

Finnsnes Kirke  
KORPSWAY TO BROADWAY
Konsert med Sørreisa Musik-
kforening
Finnsnes Kirke 
lørdag 5. november
Solister: Gudrun Falch, Dag Erik 
Enoksen og Astrid Myrvang 
Hagen

Sørreisahallen kl. 10.00 
Håndball
Sørreisa – Bossekop Gutter 18

Sørreisahallen kl. 18.00
Sørreisa – Bodø Gutter 18

Søndag 6. november
Sørreisahallen kl. 10.00 
Håndball
Bossekop – Sørreisa Gutter 18

Lørdag 12. november
Sørreisahallen kl. 16.30 
Håndball
Sørreisa – Honningsvåg 
Gutter 16

Søndag 13. november
Sørreisahallen kl. 12.45 
Håndball
Bossekopp – Sørreisa Gutter 16

Tirsdag 15. november
Kramvigbrygga kl. 19.00: 
Historielaget
Historielagskveld – med kaffe 
og åresalg.

Lørdag 19.november
Sørreisa kulturhus kl 1000
Misjonsmesse  
NMS julemesse
Skøelev grendehus, Solglimt
Julebord med julebuffet og flott 
musikk.

Tilrettelagt transport (TT)
Søknadsfrist  1. oktober 2016.
Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten, som skal gi et 
transporttilbud til mennesker som pga.en varig funksjonshemming, 
er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transport-
midler. 
Det er utarbeidet kriterier for godkjenning som bruker av transport-
tjenesten. Kommunene godkjenner 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 god-
kjent 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 
godkjent som bruker:
1. Funksjonshemming av minst 1 års varighet.
2. Betydelige vansker med å benytte seg av offentlige kommunikas-
jonsmidler på grunn av funksjonshemmingen.

Kommunene godkjenner brukere av transporttjenesten. Klage på 
vedtak skal sendes til kommunen som har behandlet søknaden.
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Digitale tjenester
Vi forbinder biblioteket først og fremst med 
bøker, og etter hvert kanskje også andre fysiske 
media. Men på biblioteket får du tilgang til �ere 
databaser og ressurser du kan søke i. Her �nner 
du avisartikler, tidsskriftartikler og ordbøker.

Digitale ressurser som er tilgjengelig 
i biblioteket:

Atekst - Norske aviser i fulltekst.
Idunn - En tidsskriftsdatabase med artikler i 
fulltekst fra over 50 fagtidsskrift
PressReader-En avis- og magasinportal med over 
5000 titler på mer enn 60 språk som er 
tilgjengelig i 72 timer etter at du har forlatt 
biblioteket

Digitale ressurser som er 
tilgjengelige overalt:

E-lån Troms
Lån e-bøker direkte på din pc, nettbrett, lesebrett 
eller telefon. Se også Lån e-bøker under fanen Alt 
om lån.

B i b l i o t e ke t

Helsebiblioteket
Finn informasjon om helse, sykdommer, behandling
Webdeweysearch
WebDeweySearch er en systematisk inngang til 
Biblioteksøk. Man kan enten søke på et ord og se 
hvilke emnehierarkier ordet tilhører, eller bare bla 
i de forskjellige hierarkiene. Tre�isten lenker til 
postene i Biblioteksøk som har dette 
emnenummeret.
Filmbib
En �lmstrømmetjeneste. Se kort�lmer og 
dokumentar�lmer med ditt nasjonale lånekort.
Bokhylla
Nasjonalbiblioteket har digitalisert alle bøker 
utgitt i Norge til og med år 2000. Bøkene er til-
gjengelig for brukere med norske IP-adresser. 
Noen av bøkene kan lastes ned, men de aller 
�este må leses på nett.
OER Global search
Her kan man søke etter åpne, kvalitetssikrede 
digitale læringsressurser. Tjenesten henter inn-
hold fra 15 – 20 av de meste brukte nettjenestene 
som er gratis og tilbyr innhold med fri lisens.

 
 
Åpningstid 
Mandag  kl 16.00 - 19.00
Tirsdag    kl 14.00 - 17.00
Onsdag  kl 10.00 – 15.00 
Torsdag   kl 15.00 – 19.00

Sørreisa mannskor inviterer til 
Kultur på Kramvigbrygga 

tirsdag 18. oktober  kl. 1900.

Det blir selvfølgelig en del korsang, litt 
allsang samt annen underholdning fra 
kormedlemmene.
Loddsalg og Quiz hører med, og det gjør 
også god bevertning som er betalt 
gjennom inngangsbilletten på kr. 150.-
Velkommen til Kultur på Brygga!

Arr: Sørreisa Mannskor
Kultur på Brygga
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Øyjordnesveien

Storveien

Industriveien

Mitra as

Tojo as

Pukkverk

X
Grovavfall

Brannstasjon

Salg 
av ved

X

Gratis levering 
av grovavfall
Rundt container for glass og metall ved Kollenveien blir 
ofte større enheter grovavfall satt igjen utenfor 
containerene. Dette medfører betydelig merarbeid og 
er helt unødvendig. Sørreisa har egen stasjon der grov-
avfall kan leveres gratis. Du �nner stasjonen ved 
pukkverket øverst på Øyjordneset.  
Se kartskisse på denne siden.

Stasjonen er bemannet 
torsdager i oddetallsuker kl 17 - 20.

Arne Nordby ved grovavfallsstasjonen
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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 på forrige side.

Tørrved
60 liters sekker 

kr 60,-
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Masse �otte loppemarkedsting. Kafeen åpner en halv time tidligere, korpset spiller, 
auksjon ca. kl. 12.30, kafé med mye godt, også grillmat.
Vi tar gjerne imot �ere lopper, fredag den 9. fra kl. 17 i Idrettshallen! 
Vi takker også om du vil bidra med noe til kafèen, meld da til Gry, 452 35 850. 
Betalingsterminal. Velkommen til en kjempe�n dag i Idrettshallen!

Årets Gigantiske 

Loppemarked

Nytt korpsår!
Sørreisa Skolekorps har startet opp et nytt positivt korpsår med hele 37 musikanter, noen helt nye av året, 
og noen «veteraner». Vi tar mål av også i år å bidra til et positivt oppvekstmiljø med musikk!  Dirigent for så 
vel Aspirantkorps, Hovedkorps, og Blæs er også i år Kirsti Karlstad Vaeng. 
Søndag den 2. oktober blir neste konsert hvor også de nyeste blir med og spiller! 
Takk for at du støtter skolekorpset!

Idrettshallen, Sørreisa,
Lørdag den 10. sept. kl. 10:30

 

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 . 
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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

01.05.16 Serine Othelie Jensen
08.05.16 Niklas Johnsen Migioiu
15.05.16 Tuva Johanne Lillegård Opheim 
(bosatt Tromsø)
19.06.16 William Kvitberg Lynghaug
19.06.16 Filip Edvart Nordli Sørfosbog
31.07.16 Andreas Jølbo Rasmussen (bosatt Oslo)
31.07.16 Gabriel Heggmo Karlborg 
(bosatt Tromsø)

18.04.16 Astri Marie Langaune, f. 1930
26.04.16 Eva Julie Halvorsen, f. 1929
14.05.16 Aud Marie Pettersen, f. 1942
25.06.16 Synnøve Angell, f. 1940
26.06.16 Trude Nina Karlsen, f. 1964
05.07.16 Torbjørn Palle Bjørnslett, f. 1930
22.07.16 Rolf Jenssen, f. 1931
27.07.16 Tor Amund Johnsen, f. 1929
11.08.16 Magnus Emil Pedersen, f. 1937

PÅ BLOKKA
«En sommer er over...» synger vår nordnorske 
Kirsti Sparboe, og det må vi nok gi henne rett 
i nå når vi er kommet uti september.  Vi i Sør-
reisa menighetsråd håper dere alle har hatt en 
�n og givende sommer med gode opplevelser 
der dere har fått samla kre�er til en ny høst og 
vinter! Men høsten er jo også ei �ott årstid med 
skjønne farger i naturen og  mange muligheter 
for de �este av oss.

Nå har vi nylig hatt Menighetens tur til 
Tømmerneset leirsted  her i Sørreisa. Etter en 
herlig og barnevennlig familiegudstjeneste  
inne i kapellet, var det grilling ute og lek og 
moro både for små og store. Den digre, lu�fylte 
hoppemadrassen ble �ittig brukt av barna og 
kanopadlinga ble også en del voksne med på, 
selvsagt alle med redningsvester på! Alle seks 
kanoene var i bruk! Skal si det er spennende å 
padle kano, særlig opp gjennom Jungelelva bak 
leirstedet!

Og så har vi nettopp hatt en �n samlingsguds-
tjeneste i kapellet i Straumen ved vår dyktige 
sokneprest Jan Ole Berntsen og hans med-
hjelpere, på piano, som kirketjener, medliturg 
og sist men ikke minst: En nydelig kirkeka�e 
med mulighet til å prate med kjente og ukjente. 
Denne gudstjenesten markerer starten på 
høsthalvåret for alle greiner i menigheten, som 
barnekorene, torsdagsklubben, speiderne, Lys-
glimt og Motorklubben, råd og utvalg, 
andaktene på Omsorgssenteret, misjons-
foreningene og Snekkerklubben. Kon�rmantene 
starter sitt kon�rmantår med egen presentasjons-
gudstjeneste senere. Vi i menighetsrådet 
ønsker alle lykke til i det viktige arbeidet i vår 
menighet. Vi vil også takke alle ansatte og 
frivillige som legger ned et stort arbeid i vår 
menighet for å realisere vår kirkes motto som 
nå er: «Mer himmel på jord!»

Vi ønsker dere alle i Sørreisa alt godt framover 
i livet, og sender spesielle tanker og bønner for 
dere som sliter med sykdom og savn og andre 
plager i hverdagen!

For Sørreisa menighetsråd
Jarl Kato Solset
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Gudstjenester i Sørreisa sokn 
september - desember 2016

11.september - 17. søndag i 
treenighetstiden
Skøelv kapell kl.11:00 
Høymesse

18. september - 18. søndag i 
treenighetstiden
Tømmervik kirke kl. 18:00  
Kon�mantpresentasjon 

25. september - 19. søndag i 
treenighetstiden
Tømmervik kirke kl.11:00  
Familiegudstjeneste

2.oktober - 20. søndag i tree-
nighetstiden 
Tømmervik kirke kl. 11:00  
Høymesse

9. oktober - 21. søndag i 
treenighetstiden  
Ingen gudstjeneste

16. oktober - 22. søndag i 
treenighetstiden
Straumen kapell kl. 18:00  
Ungdomsgudstjeneste

23. oktober - 23. søndag i 
treenighetstiden
Skøelv kapell kl. 11:00  
Høymesse

30. oktober - Bots- og 
bønnedag 
Tømmervik kirke kl. 11:00  
Familiegudstjeneste

06. november - Allehelgens-
dag 
Tømmervik kirke kl. 11:00  
Alle helgens søndag

13. november - 26. søndag i 
treenighetstiden   
Ingen gudstjeneste

20. november- Domssøndag/
Kristi kongedag 
Straumen kapell kl 11:00  
Høymesse

27. november - 1. søndag i 
adventstiden
Straumen kapell kl. 11:00  
Familiegudstjeneste

4.desember - 2. søndag i 
adventstiden 
Tømmervik kirke kl. 18:00  
Lysmesse

TAKK!
Takk for all vennlig omtanke og hilsen i 
forbindelse med Helga Higra� ‘s bortgang 
og begravelse. En spesiell takk til Sørreisa 
kommunes omsorgstjeneste for god 
service og pleie.
 

Med vennlig hilsen fra familien

Leirer Tømmerneset 
høsten 2016
9. –    11. sept 5. – 7. Klasse. 
Leirsjef: Øystein Lund
21. – 23. okt 2. – 5. Klasse. 
Leirsjef Anna Meyer
Info: nmsu.no og facebooksida til 
Tømmerneset leirsted 

NMS julemesse i Sørreisa
Førjulsvinterens store misjonslø� i Sørreisa er 
NMS julemesse.

I år blir det å skje lørdag 19. november fra 
kl 10. Denne dagen i kulturhuset vil gi deg 
mulighet til å tre�e bygdefolk, ha det sosialt 
hyggelig, kjøpe varer og mat.
Vil du være med å bidra med varer, kan du ta 
kontakt med misjonsforeningene, der jobbes 
det hele året fram mot messa.
All inntekt går uavkortet til misjonsprosjekt. 
Alle jobber gratis og ingen ting går til admin-
istrasjon. De siste årene har situasjonen i Syria 
og Midt- Østen stått i fokus. Vårt prosjekt har 
vært Sat7 som er en kristen tv-stasjon som 
sender over hele Midtøsten og Nord- Afrika på 
mange språk. 

Sørreisa misjonsforening v. Alf M Larsen
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Også i år ble det arrangert menighetstur til 
Tømmerneset. For at en slik tur skal bli 
vellykket er man avhengig av godt vær. 
Værmeldinga var ikke de beste, det var tåke om 
morgenen.

Sigurd Hansen hadde en familiegudstjeneste 
der temaet var fellesskap. Han aktiviserte 
barna på en veldig �n måte slik at de �kk ved 
hjelp av enkle midler �kk illustrert dette med 

fellesskap. Han spilte og �nt på lag med 
organisten Paul Dahlø.

Etter gudstjenesten klarnet det opp. Hoppe-
madrassen ble fylt med lu� og de 15 barna som 
var der koste seg. Grillene ble tent og de 45 
fremmøtte hadde ei �n stund i solveggen. Etter 
at barna hadde hoppet fra seg måtte foreldre 
eller besteforeldre ut i kanoene. De aller tø�-
este avslutta dagen med bading.

Menighetstur Tømmerneset



MIN SALME
Jeg gikk på folkeskolen i den tiden det var 
vanlig å starte skoledagen med salme og Fader 
vår. Første skoletime var det kristendomsun-
dervisning 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 �este 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 bev-
are 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 
Tekst: Julie Hausmann/
Peter Hognestad (oversetter)
Melodi: Friedrich Silcher

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

PROGRAM FOR   
LYSGLIMT 
HØST 2016
Lysglimt har klubbkvelder følgende 
datoer høsten 2016:

Uke 35 -    2. september
Uke 37 -   16. september
Uke 39 - 30. september
Uke 41 - 14. oktober
Uke 43 - 28. oktober
Uke 45 - 11. november
NMS julemesse lørdag 19. november
Uke 47 -  25. november
Uke 48 - 2. desember
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Ragnhild Hjorthen - Daglig leder Sørreisa Frivilligsentral - Tlf 922 04 651

Dere skal elske 
hverandre som jeg 
har elsket dere.
Teksten er hentet fra en av høstens evangelietek-
ster, fra Joh. 15. 17. Jesus gir oss dette konkrete 
bud, «dere skal elske hverandre». 

Her går Jesus lengre enn det dobbelte kjær-
lighetsbud: om å elske Gud og sin neste som seg 
selv. Vi skal elske hverandre som Jesus elske oss. 
Og hvem kan det? I stedet må vi vel innse at vår 
handlemåte i forhold til andre mennesker svært 
o�e baserer seg på vår egen egoisme, hva kan jeg 
få igjen…? Jesus virker så radikal i sitt budskap 
til oss. Ja, han byr oss til og med å elske våre 
�ender. Vi kommer til kort.

Men det �nnes et evangelium her. Og nøkkelen 
til å se det ligger i den andre delen av opp-
fordringen: «som jeg har elsket dere». Gud har 
grepet inn og handlet. Og kjærligheten ligger 
ikke i at vi har elsket Gud, men at han har elsket 
oss, og at han derfor gav sin sønn for at hver den 
som tror på han skal ha evig liv.

Og nettopp ved denne troen (på Jesus) blir vi 
innpodet på et tre som er Jesus selv. Han sier at 
han er treet og vi grenene. Og så lenge vi ved 
troen er en del av dette treet, det sanne vintre, så 
er vi i Guds og Jesu kjærlighet. Og da skulle det 
være rart om det ikke fantes en og annen frukt 
knyttet til den greina hver og en er. På slik måte 
kan Jesu kjærlighet få strømme ut gjennom oss, 
ut til verden, ut til våre medmennesker. 

Det handler altså om å være en del av «Gud-
sriketreet», først da kan vi elske hverandre som 
Jesus har elsket oss, for da er vi i Jesu kjærlighet, 
- vi er en del av den.

Når vi bærer våre barn fram til den hellige dåp, 
og barnet blir døpt til Faderens og Sønnens og 
Den Hellige Ånds navn, da blir barnet en del 
av dette «Gudsriketreet», og så må vi gi barnet 
opplæring i den kristne tro, slik at det kan forbli 
i troen på Jesus. Og nettopp ved denne tro er det 
vi alle kan få være en del av treet, det treet som 
Jesus sier at han er og at vi er greinene.

Å elske hverandre som han har elsket oss, javel, 
vi kommer til kort i vår egen kra�. Men i Jesu 
kjærlighet er vi en del av selve kjærligheten. Og 
da skulle det være rart om det ikke skulle �nnes 
en og annen frukt på vår grein også.

Sokneprest Jan-Ole Berntsen
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Ragnhild Hjorthen - Daglig leder Sørreisa Frivilligsentral - Tlf 922 04 651

Kan du tenke deg å gjøre 
noe for andre?

Sørreisa Frivilligsentral har i år 15-års 
jubileum. I løpet av disse årene har frivillige 
til sammen lagt ned �ere årsverk med 
frivillig arbeid. Sørreisa Frivilligsentral er 
en sti�else bestående av Sørreisa LHL, 
Sørreisa helselag, Lions Club Sørreisa, 
Sørreisa pensjonistforening og Sørreisa 
kommune. Sti�elsens formål er å jobbe 
aktivt for å etablere og organisere samarbeid 

mellom personer og grupper som ønsker å 
yte eller motta hjelpeinnsats i Sørreisa.

Sørreisa Frivilligsentral har mange 
forskjellige aktiviteter som besøkstjeneste, 
middagsutkjøring, leksehjelp, hente/
bringetjeneste, arbeid med integrering og 
arbeid på sentralen. Vi har mange dyktige 
og ivrige frivillige, men vi har hele tiden 
behov for �ere. Som frivillig bestemmer 
du selv hva du vil gjøre og hvor mye du vil 
jobbe, men jeg som leder må selvfølgelig ha 
litt oversikt for å greie å organisere alt. Som 
frivillig mottar du heller ikke lønn, men får 
igjen noe verdifullt som varer lenger.

Har du noen timer til overs og kunne tenke 
deg å være frivillig så nøl ikke med å ta 
kontakt for en hyggelig prat!

Solarium (Seng 72 rør)

Sørreisa
Tlf 77 86 17 95

Leker - Gaver
Sjekk vårt utvalg

SENTRUM KIOSK

Man - fred 
0930 - 2100

Lørdag
0930 - 2200

1987-2012 =25år

Mat i farta 
- nysmurte baguetter, 
pizza, pølser, kaffe mm

"Hjemmelaget" 
PIZZA

9 varianter + valgfri

BONUSKORT

Agentur

- Restaurering
- Ominnredning forretningsbygg
- Skifting dører og vindu
- Vaktmestertjenester
- Snørydding/Gressklipping
- Andre tjenester og oppdrag

Stornesvn. 41
9310 Sørreisa

Mob: 930 61 528
Mail: post@snekkersimonsen.no
Din kontakt: Bjørn Simonsen

Besøk oss på: www.snekkersimonsen.no
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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!
Fø lg o ss p å

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

E neb o ligen er  b y gget  i 195 7  o g j evnlig ved lik eh o ld t .   B o ligen h a r  o p p r innelige  
planløsninger med bl.a. fire soverom i .etg. Stor tomt som har potensiale for  
utbygging. arasje i tilknytning til huset og delvis overbygget veranda med gode sol  
o g u t sik t sfo r h o ld .  K j eller  m ed  egen innga ng fr a  t o m t a  eller  via  innvend ig t r a p p  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. 

A d r esse:  N y v eng et 1, 9300 Finnsnes
P r isa nt y d ning:  2.500.000,- |  P - r o m :  170m2 
B r a :  216m² |  B y ggeå r :  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 .etasje. Leiligheten er en endeleilighet med 3 soverom og har 44 kvm 
stue/kjøkken. pen og lu ig 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.  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: S el j eb er g an 15, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 2.125.000,- | Fellesgjeld: 573.4 07,- 
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. angavstand til skiløyper og kort vei til 
kunstgressbane. Det er ca. 0 km til Finnsnes sentrum.

A d r esse:  B onh aug v eien 4 9, 9310 S ø r r eisa
Prisantydning: 3.500.000,-| P-rom: 169m2 
Bra: 24 3m² | 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.

L eiligh et en ligger  i et a sj en o ver  c a r p o r t en o g ligger  p å  end en m o t  sø r .  Fr a  leiligh et en 
er  d et  ny d elig u t sik t  so m  k a n ny t es fr a  ver a nd a en.  I nnvend ig h a r  leiligh et en m o d er ne 
standard med tidsriktige farger og moderne løsninger. Leiligheten er pent brukt uten 
nevnever d ig slit a sj e o g gir  et  go d t  h elh et sinnt r y k k .  B r a  p la nlø sning m ed  å p en st u e/
kjøkkenløsning, romslig bad med ekstra baderomsinnredning og to soverom samt inn-
vendig bod. elativt 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. 

angavstand til Finnsnes IL sitt fotballanlegg og turløype som går til arden. Denne 
turløypa er veldig populær og kan brukes både sommer og vinter.

A d r esse:  N y g å r dsp l atå et 25, 9300 Finnsnes
P r isa nt y d ning:  2.4 00.000,-|  P - r o m :  74 m2 
B r a :  77m² |  B y ggeå r :  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.

B o ligen inneh o ld er  t o  leiligh et er .  E iend o m m en er  j evnlig ved lik eh o ld t ,  m en t r enger  
o p p u ssing fo r  å  fr em st å  so m  m o d er ne.  D en ene leiligh et en er  no e o p p u sset  o g 
fremstår som lys og trivelig. I Kjelleren er det bra med boder og lagringsplass. elativt 
st o r  t o m t  so m  er  o p p a r b eid et  m ed  p len o g b u sk er .    
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.

A d r esse:  R ing v eien 50, 9300 Finnsnes
P r isa nt y d ning:  2.500.000,-| P-rom: 157m2 
B r a :  209m² |  B y ggeå r :  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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Bygg og anlegg, Handtverkere
Byggfag 77 86 43 11

77 86 20 20

GK Norge as, avd Sørreisa,
Vikavn 46

77 84 21 20

905 47 318

Midt Troms Rørtjenester 
roylynghaug@rortjenester.no

48 15 20 84

 
Mur, puss og is • 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

Herbalife Distributør
Bente M.Evanger
benteeva@gmail.com

986 92 213

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

Sørreisa Tannklinikk 77 86 14 05

Sørreisa Tøy & Bøy AS   

77 86 16 00

Ilona Olekiene
ilonaolek@gmail.com

97 93 64 27

Fysioterapeut/Osteopat 
Korinna Helling tlf. 
korinna@ak�.no

94 83 36 57

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

BM Mulitshop
bm@bakkan.net

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

MK Gro Elise 464 45 531

Spar 77 86 10 74

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
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Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa

Utdanning

anleggsskolen.no
77 86 14 40

Senja vgs. avd Sørreisa
www.�nn�ordbotn.vgs.no

77 85 08 80

Guttorm Bakkehaug - Tysk/Engelsk 900 55 700

Tjenesteyting
AMnor AS
arne@amnor.as

915 94 151

www.bakkehaugbil.no

77 86 29 00

 

post@dittsmadyrkrematorium.no

77 21 26 60

Frivilligsentralen 992 04 651

Hos Wendy 46 93 37 51

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

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

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

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

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

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

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

Storveien 9, 9310 Sørreisa
Tlf. 77 86 14 70

Forside timekort

Bakside timekort

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

Org.nr.: MVA 983 539 335

Stempel innenfor 74 x 24 mm.77 86 14 70

post@kiste�ell.no

47 60 93 13

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

77 86 38 00

  www.procall.no
77 86 37 00

Reisa Grillhus 77 86 13 00

Sandbakk begravelseshjelp
www.sandbakkbegravelse.no

922 28 999

Sørreisa Frisør 77 86 12 56

77 86 11 74

Thune Autoservice 77 86 12 35

ToJo AS 77 86 11 11

Wellington AS 77 86 45 02

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

480 70 450

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 �nnes 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 Ho�

957 64 526

Senja Næringshage 926 81 333

Sørreisa Næringsforening 
- Anita Endrestad

Sørreisa 
Næringsforening

919 12 800

Reiseliv og opplevelser
Erics Gjestestue AS
Anders Sandborgh

77 86 46 00
952 89 520

Furøy 
Fishingcamp
furoy�shingcamp.com
furoy�shingcamp@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



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.

Den 17. september inviteres store og små, 
gamle som unge, fastboende og tilfeldige 
forbipasserende til en annerledes aktivitetsdag 
i Sørreisa.

Helgen har foreløpig ikke noe «spikret» program, 
men det jobbes på mange fronter for å �nne et 
artig innhold på dagen.
Nettopp 17. september danner starten på en 
aktivitetskalender for Sørreisa, hvor alle som ønsker 
det er hjertelig velkommen til å komme med idéer.

Den store aktivitetshelgen i Sørreisa
Speiderne kommer, Roy Sæthre kommer med 
mange aktiviteter, kafe på Frivillighetssentralen 
med bl.a varmretter fra det syriske kjøkken 
kl 12-15, speakers corner utenfor hotellet, og 
mange �ere aktiviteter.

Ta turen innom Sørreisa sentrum den 17. sept 
mellom kl. 11 – 16, - du �nner helt sikkert noe du 
vil glede deg over.
Hjertelig velkommen til en annerledes lørdag i 
Sørreisa!
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Dansekveld for 
godt voksne
Sørreisa pensjonistforening 
inviterer til dansekveld 
lørdag 22. oktober i Kulturhuset.

Meny: Gryterett m/tilbehør, ka�e og kaker
Salg av drikke til maten: øl, vin, brus
Musikk: Belg og komp
Billett:300 pr. person

Bindende på melding til Ellen på tlf.93671055 
innen mandag  3. oktober 

Markering av 
Eldredagen 2016
Eldrerådet i Sørreisa inviterer til markering av 
FNs internasjonale eldredag.

Mandag 03.10.2016 
Frivilligsentralens lokaler, i Sørreisa.
Dørene er åpne fra kl. 11:00 og vi forventer å 
avslutte rundt kl 14.00. 

Arrangementet kan by på:
• ett si als  n er ol ning
• n el ser ering a  a e og a er
Det vil også være anledning til å kjøpe seg 
middag før en drar hjem.

Hvis du har behov for skyss til arrangementet 
kan Frivilligsentralen være behjelpelig.  
Ragnhild Hjorten kan kontaktes på 
telefon 99 20 46 51.
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Sørreisa kulturhus
Onsdag 21.september kl.19
Pris kr.195/140/135
Forhåndssalg Servicekontoret tlf .77 87 50 00



Sørreisa 
Mannskor

T U S E N   B I T A R
KONSERT i SØRREISA KULTURHUS FREDAG 23. SEPT KL. 1900

Sørreisa Mannskor
sammen med musikerne Bengt Karlsen, Einar Lønberg, Haavar Sandnes og Trond Lande

framfører sanger av

B J Ø R N    A F Z E L I U S      og    
M I K A E L    W I E H E

Dirigent: Oskar Larsen

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

Velkommen til Sørreisa historielags  
Høstprogram 2016
S TS R T S ST   R 
Siste mandag i hver måned fra 1800-2030 vil det 
være slektshjørne på Kramvigbrygga
Det er en uformell kveld der vi kan få hjelp og 
ideer i slektsforskning. Et samarbeid med DIS.

T RT R  R R  
R 

Fra oktober til juni vil historielaget ha kontortid på 
brygga mandager fra 1800-2000. Inngang fra vest, 
2. etasje.

S R   R  
R R   S RR S  16

Mandag 24. oktober kl 1900 på Kramvigbrygga 
Lansering av Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2016 og 
Sørreisakalenderen 2017.
Det vil bli ka�e, kaker og åresalg.

ST  R S SS   
Lørdag 29. og søndag 30. oktober vil vi ha stand 
på messa.

ST R S   R R
Tirsdag 15. november kl 1900 på Kramvigbrygga 
vil det være historielagskveld
Program kommer senere, se oppslag.  Det vil bli 
ka�e og åresalg.

R S T R
Sørreisa historielag utgir årbok og kalender hvert 
år og trenger bilder og historier.
Vi holder også på med å samle bilder/ historier om 
gamle biler og båter samt at vi planlegger å gi ut 
boka Krigsår Bind 3. Har du bilder eller historier og 
fortellinger, så ta kontakt.

S ST R R ST R S  R  
R

rbo  for rø  og Sørreisa 15  og dikt-
samlinga ei b g a i  selges på Coop Prix, 
Servicekontoret og Biblioteket. Årboka og dikt-
samlinga Heimbygda mi selges også på  Bokhuset 
Libris i Tromsø  

På Kramvigbrygga selges også alle tidligere 
utgitte årbøker for Dyrøy og Sørreisa, Krigsår bind 
2, diktsamlinga Heimbygda mi 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. 

T
Pakkepris alle årbøker 2002-2015 kr 900,-

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

nydelig maleri som Ivar 
Svendsen har vært så 
gavmild å male til Sør-
reisa historielag. Det er 
etter avtale gitt videre til 
Sørreisa sykehjem. 
Fra venstre Camilla 
Stefanussen, Dag 
Martinsen, Ivar Svendsen 
og  ordfører Jan- Eirik 
Nordahl. Bildet er malt 
etter gamle postkort 
fra ca. 1950 og vil pryde 
omslaget av Sørreisa 
kalenderen 2017 samt 
omtale i Årbok for Dyrøy 
og Sørreisa 2016.

Foto: Arne Ivar Hanssen
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no

Puba�en med quiz
Lørdag 22. oktober kl. 20:00 
På Galtnes Samfunnshus
Kl. 20:30 til 22:30 arrangeres det quiz, og vi 
oppfordrer til å danne lag (max 8 på hvert lag) 
og melde dette inn til Gøran Henriksen på tlf.: 
911 97 422 eller mail: skoglyst@gmail.com 
innen 19. oktober.
Salg av øl og vin.
Inngang 100,-
Premier:
Førsteplass kr 1000,-
Andreplass kr  500,-
Tredjeplass kr  300,-

Kosekveld for 
godt voksne
På Galtnes Samfunnshus
Lørdag 8. oktober kl. 19:00
Levende musikk
Salg av øl og vin
Inngang kr. 150,- 
som inkl. mat/kaker og ka�e
Bestilling av billetter hos Siv Langaune på 
SMS til tlf.: 993 89 638 
eller mail: siv@langaune.net
innen 2. oktober.

Kjøp og salg på 
Galtnes samfunnshus
Har du ryddet i klesskap, boder, barnerom, 
brukte leker, sku�er og skap, strikker eller syr, 
baker du eller har andre ting å selge?
Vi planlegger en slik “loppis” og ønsker til-
bakemelding om det kan være av interesse. 

Hver selger får sitt eget salgsbord. 
Vi selger ka�e/brus og mat.
Inntekten for ka�e/brus og mat går til laget, 
ellers så ordner dere selv med veksel for deres 
salgsbord og disse inntektene går selvfølgelig til 
den enkelte selger.
Vi håper å fylle Galtnes Samfunnshus, men vi 
vil ha tilbakemelding om dette er av interesse. 
Gi tilbakemelding til Karin Mikkelsen på mail: 
karin-lm@hotmail.com eller tlf.:  915 27 330.

Brukte mobiltelefoner
IL/BL Unglyn samler inn brukte mobil-
telefoner. Vi får 30 kr pr. telefon. Rydd i sku�er 
og skap og gi ditt bidrag til IL/BL Unglyn. 
Telefonene kan leveres hos Kim på Tøy & Bøy i 
Sørreisa, eller på arrangement i regi av Unglyn. 
Vi samler inn telefoner i uke 37 og 38, og 
oppfordrer alle til å �nne fram gamle telefoner. 
Resirkuleringen skjer i regi av telenor.
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Sørreisa Idrettslag - Håndball
http://www.sorreisa-il.no/h/

Håndballsesongen 2016-17 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 16 år, samt et gutter-18 
lag for første gang på �ere år. 
For lagene i aldersgruppen 12-16 år vil sesongen 
starter med deltakelse i Bravo Høstcup i Tromsø, 
som går av stabelen 16.-18. september. 
Klubben har også planlagt deltakelse på 
turnering i Kiruna i november og nyttårs-
turneringen i Tromsø i starten av januar. 

Velkommen til ny håndballsesong! 
Klubben vil arrangere et dommerkurs og et 
trenerkurs i Sørreisahallen i løpet av 
september. 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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Skøelv IGL

Kontaktpersoner Skøelv IGL: 
Otto Skogheim, leder, 45222812
otto.skogheim@hotmail.com 
Aktivitetsgruppa Bianca Angell 918 10 112
Fotballgruppa Arvid Korneliussen 934 84 187
Banegruppa Arvid Myrstad 907 35 515
Hestegruppa Anne Lena Uteng 41503736
Utlån av grillbua Jermund Johansen 977 77 925

Utleie av Solglimt: 

Brynhild �oresen tlf 971 63806 
Leif Skjellhaug tlf 916 47 552
Hanne Bakkehaug tlf 950 86091

Grendehuset kan leies ut til privatpersoner, 
lag/foreninger og bedri�er. 
Huset leies ikke ut til russearrangement eller 
o�entlig 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

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

Høstens kamper på 
Skøelv stadion:
12. september kl. 18.00 Skøelv - Salangen 2
08. september kl. 18.30 Skøelv - Målselv
25. september kl. 15.00 Skøelv - Storsteinnes
01. oktober kl. 14.00 Skøelv - Foot04/NIL2
Salg av ka�e og va�er!
Velkommen! 

Quizkveld 
fredag 14. oktober kl. 20.00 på Skøelv grende-
hus, Solglimt.
Quizmaster Tom Mjønes
Velkommen! 

Julebord 

19. november på Skøelv grendehus, Solglimt.
Julebu�et og �ott musikk!
Mere info senere!
Velkommen! 
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Tak over hodet!
Det er ingen grunn til å utsette verken den 
korte eller lange turen på grunn av ruskevær, nå 
kan du ta velfortjent kvil med tak over hodet. 
På kommunens to statlig sikra friluftsområder, 
Veltasetra og Storneset er, det satt opp 
gapahuker. Enda gjenstår noe tilrettelegging, 
men ly for været er det. 
Gapahuk er også på plass i folkehelseparken bak 
hotellet og ved Vakkerhumpvatnet. Sistnevnte er 
en gave fra Statskog til Sørreisa 
historielag. Skøelv IGL bygger gapahuk i 
Skardalen, innafor Sætra. De regner med å kunne 
åpne i løpet av november. Utbygginga av 
Folkehelseparken fortsetter i høst, med 
montering av �ere nye apparater både for barn 
og voksne. 

God tur og god trim!

Forsvaret stilte med helikopterhjelp for å frakte 
gapahuken til Veltasetra

Sørreisa Tur- og løypelag  satte opp gapahuken på 
Veltasetra. Nedenfor ser du interiøret i gapahuken.

Slik ser de nye apparatene som skal opp i Folkehelseparken ut. De skal monteres i løpet av høsten.

Gapahuken på Storneset �nner du nede i �æra 
nedenfor Folkehelseparken. Flott utsikt!




