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Paul Dahlø, Ordfører

Kommunens tredje 
oppgave – Utvikling
Når det snakkes om kommunens oppgaver 
så snakkes det alt for enkelt om kommunens 
lovpålagte oppgaver. Det som er definert som 
den første oppgaven er tjenester, slikt som skole, 
barnehage, pleie og omsorg. Den andre oppgaven 
er myndighetsutøvelse, så som byggetillatelser, 
reguleringer, og kontrollvirksomhet.
Men når vi skal vurdere hvor god kommunen er 
så må vi ikke glemme det som kalles kommunens 
tredje oppgave, alt som har med samfunns-
utvikling å gjøre. Hvordan kan kommunen bidra til 
at folketallet holdes stabilt i forhold til utviklingen 
i landet. Hvordan kan vi bidra til å skape bedre 
levekår for alle? Hvordan kan vi bidra til at 
arbeidslivet og næringslivet utvikler seg positivt.
Dette er svært så komplisert, men samtidig er det 
nettopp denne delen av kommunens virksomhet 
som lettest faller ut når vi har lite økonomiske 
ressurser.

Honnør til lag og foreninger
Når en familie vil velge hvilken kommune ungene 
skal vokse opp i, så er det ikke bare skoleforhold 
og barnehageforhold som teller. De er tross alt 
lovpålagt. Men hva slags tilbud kan ungene få på 
fritida. Siste uke kan være et positivt eksempel. 

Barnekarneval, Fotballmyldring, UKM, Håndball, 
turn, skolekorps, svømmetrening, og sikkert mye, 
mye mer.  Hvordan kan vi oppmuntre disse lag og 
foreningene i forhold til den enormt viktige opp-
gaven de gjør. De bidrar sterkt til utvikling!

Arbeidsliv og næringsliv
Halvparten av alle i Sørreisa som er i arbeid har 
arbeidet sitt i en annen kommune. Det er i 
mange, mange kommuner, alt fra Hammerfest 
og Nordsjøen til Tromsø, Målselv, og Dyrøy. Men 
halvparten av de som har jobb i en annen 
kommune, godt over 400, jobber i Lenvik, i 
Regionsenteret. Dette er en del av tendensene til 
sentralisering, en urbanisering av samfunnet. Vi er 
med andre ord helt avhengig av den utviklingen 
som skjer i regionsenteret og i regionen. By-
regionprogrammet for Midt-Troms og Finnsnes er 
et kjempeviktig utviklingsprogram. Lenvik skal ha 
all honnør for at de tok initiativ til at Midt-Troms 
ikke ble stående utenfor dette utviklings-
programmet for alle byregioner i landet. 

Kompetansesamfunnet
På alle mulige områder i samfunnet spørres det 
stadig etter mer kompetanse og høyere kvalitet. 
Studiesenteret Finnsnes har gjennom mange år 
stadig utviklet seg for å gi høyere utdanning som 
både kommunene og næringslivet etterspør.  
Dette er høyskoleutdanning for voksne som er 
bosatt i regionen. Etter siste runde i Stortinget før 
jul ble finansieringen av Studiesenteret berget, 
selv om Regjeringen hadde foreslått å kutte til-
skuddet. Nå går pengene vegen om Universitetet 
i Tromsø, som har vært meget positive til å bygge 
videre opp dette fantastiske bra tilbudet. Virkelig 
et bra tiltak for voksne i Sørreisa, for alle som vil 
bedre sin kompetanse, og for alle arbeidsplasser 
i regionen som etterspør godt utdanna personer. 
Sammen med de andre kommunene står vi vakt 
om dette tiltaket.
Prøvesteinen på om vi kan lykkes som kommune 
i framtida er hvorvidt vi kan ivareta kommunens 
tredje oppgave, hvordan vi best kan bygge opp 
under utvikling i hele regionen. Dette vil være en 
meget viktig sak når vi tilslutt skal vurdere om vi 
fortsatt skal være en egen kommune.

Ordfører Paul Dahlø
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Forsiden:  Anita Nyheim stiller ut malerier i 
Kulturuka. Her med et av bildene sine.



Ann Kristin Trondsen, rådmann
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Utgivelsesplan for  2015
08.05. - med frist for levering av stoff:  24.04.
04.09. - med frist for levering av stoff:  21.08.
20.11. - med frist for levering av stoff:  06.11.

Møte med lag og foreninger
Ordfører og rådmann vil invitere lag og foreninger til 
felles møte på ettermiddagen onsdag 25.mars etter 
samme lest som i januar 2014. Møtene i 2014 var både 
nyttige og hyggelige, og vi håper at alle inviterte lag 
og foreninger kan delta. Hensikten er å skape en arena 
for dialog og innspill - der det felles siktemålet er gode 
hverdager og at Sørreisa skal være en god kommune å 
bo og leve i. 
 

Musikalske jubilanter
At kulturlivet i Sørreisa står sterkt, er det ingen tvil om. 
Denne utgaven av Ka Skjer viser virkelig det. Ekstra 
artig er det at begge korpsene markerer sitt jubileum 
i forbindelse med kulturuka. Sørreisa Skolekorps har 
50- års jubileum og Sørreisa musikkforening  har 100 
års-jubileum. Vi gratulerer de musikalske jubilantene! 

45 arrangementer 
på 17 dager! 
Årets kulturuke  i Sørreisa ligger virkelig an til å bli årets 
happening. Den er lengre enn tidligere år, og strekker 
seg over 17 dager med tre helger inkludert.  
Programmet er med sine 45 - 50 ulike arrangementer 
både omfattende og spennende. På programmet 
finner vi en rekke ulike tilbud og aktiviteter til alle 
aldersgrupper. Her får vi virkelig muligheten til å stifte 
nærmere bekjentskap med alt det som rører seg av 
kulturrelaterte ting i bygda. Og det er litt av hvert; vi  
nevner blant annet åpent hus på Lysglimt, skileik og 
Sørreisamesterskap på ski, kunstutstillinger, 
forestilling med Stina Fagerthun og 
Anita Barth-Jørgensen i Sørreisa kulturhus, forstillinger 

i regi av Den kulturelle skolesekken og konsert 
med Sørreisa damekor og BlåCompaniet på 
åpningsdagen. 
Her er det veldig mange som er med og bidrar til 
at dette blir noen flotte dager i mars. 
Kulturavdelingen har gjort en kjempejobb med 
å koordinere det hele, nå gjenstår det bare å fylle 
arrangementene med masse folk, latter, applaus 
og gode opplevelser. Vi gleder oss og ønsker alle 
lykke til! 
 
 
Vennlig hilsen  
Ann Kristin Trondsen, rådmann



Møteplan for Sørreisa kommune - 2015
Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Kommunestyret         9   18  10   15
  22

  18  10

Formannskapet  27  17  17   21  26   23  25  29
 

      10
  24

Oppvekst- og Kulturutvalget  21   30      9  26      7   25

Helse- og sosialutvalget   15   10     4     8   26   

Teknisk- og arealutvalget  20  27   24        5
  26

 21     9   27    4

Eldrerådet   28     9  15   27    1

Ungdomsrådet           
Råd for funksjonshemmede    11   19       3          9

                                                              
                                                              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

Kontaktinformasjon
Sørreisa kommune 
www.sorreisa.kommune.no

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

Åpningstid på telefon
Åpningstiden på kommunens sentralbord er 
09.00 – 14.00. Tlf. 77 87 50 00.
Saksbehandlere treffes på telefon fra kl 0800-1535 
på vedkommendes direktenummer.
Telefonliste finner du på www.sorreisa.kommune.no

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

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

Du kan også låne en mobil samtaleforsterker 
dersom du skal snakke med ordfører, rådmann, 
helsesøster, lege eller andre som jobber på 
kommunehuset. 

Servicekontoret gir veiledning i bruk av samtale-
forsterkeren.

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 Bostøtte-
kontoret i kommunen, eller du kan søke elektronisk, 
skjema finner du på www.husbanken.no

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. 
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Søknaden skal til uttalelse hos helse- og sosial-
rådgiver og lensmannen, før en bevilling 
eventuelt kan gis. 
Det må søkes på fastsatt skjema. Søknadsskjema 
fås ved henvendelse til Servicekontoret eller du 
kan søke elektronisk, skjema finner du på www.
sorreisa.kommune.no.

Vikarer barnehagene
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? 

Søk elektronisk via vår hjemmeside.

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, eller 
du kan søke elektronisk, skjema finner du på 
www.sorreisa.kommune.no

Ny Sorteringsordning for 
avfall fra 01.01.2015
Alle skal ha egen dunk for:
Restavfall, der våtorganisk avfall (matavfall) 
leveres sammen med annet brennbart 
ikke-gjenvinnbart avfall: tilsølt papir, plast og 
matrester.

Papir/papp/kartong, der rent papir, papp, skylt 
drikkekartong leveres sammen.

Sekk for plastemballasje, der skylt plast legges 
i sekken og sekken settes ut når den er fylt opp, 
sammen med dunkene på tømmedag.

For ytterligere informasjon vises det til den ny 
brosjyren som alle husstander skal ha fått tilsendt 
fra Senja Avfall AS

Sykehjemmet takker  

Beboere og personale på Sørreisa Omsorgssenter 
ønsker å takke alle våre samarbeidspartnere 
som har gledet oss med trivselsskapende tiltak 
gjennom året 2014. Takk også for gaver, samt 
blomster, frukt og konfekt til jul. Vi setter umåtelig 
stor pris på deres bidrag for å gjøre hverdagen 
meningsfull og trivelig for våre beboere. Vi ønsker 
dere alle et riktig godt nytt år, og ser frem til et 
fortsatt godt samarbeid i 2015. 



Skoleruta 2015
Vår 2015

Måned Fridager Antall 
skoledager

Januar Skolestart mandag 5.1. 20

Februar Vinterferie 23.2. – 27.2. 15

Mars 20

April Påskeferie 30.3 – 6.4. 16

Mai Skolefri fredag 15.5. 19

Juni Siste skoledag fredag 19.6. 14

Høst 2015
Måned Fridager Antall 

skoledager

August Skolestart tirsdag 18.8. 10 
September 22

Oktober Høstferie 1.10. og 2.10. 20

November Skolefri 19.11. og 20.11. 19

Desember Siste skoledag før jul 18.12. 14

Sørreisabilder
Gi ditt bidrag til Sørreisa kommune sitt 
bildegalleri! 

I forbindelse med oppstart av kommuneplan-
arbeid vil vi oppdatere kommunens bildegalleri og 
derfor ber vi engasjerte innbyggerne til å sende 
oss bilder som er tatt innenfor kommunegrensen. 

De beste bildene blir brukt som illustrasjoner i 
kommuneplanen og på hjemmesiden.  Bildene 
kan illustrere det dere er opptatt av i kommunen 
og/eller fine utsikter, spesielle hendelser. Det bør 
stå kort beskrivelse til hvert bilde. Bildene sendes 
til: postmottak@sorreisa.kommune.no

Vi gleder oss til å se deres innblikk av kommunen 
gjennom fotografi! 
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Antidoping Norge 
besøker Sørreisa 

CRC Sørreisa har invitert Antidoping Norge 
til Sørreisa 7.april. 
Det blir to åpne foredrag i kulturhuset.

- Nær og personlig historie av person som direkte 
eller indirekte har blitt berørt av doping-
problematikken 
- Kosttilskudd – hva har det med doping å gjøre? 

Kosttilskudd, naturmidler og naturpreparater er 
ikke legemidler og det er ingen offentlig kvalitets-
kontroll før disse produktene kommer på 
markedet. 

Målgrupper er skole, helsearbeidere, trenings-
sentre og folk flest. 
Mer info kommer på kommunens fb-side.

Høsten 2014 kom frisør Normund Johansen med 
ideèn om oppgradering av frisørtilbudet for 
brukerne av omsorgsenteret og tilbød seg å 
bestille inn det som trengtes, samt stille som frisør. 
Fra før har det vært tilbud om hårpleie her og i 
tillegg tilbud om fotpleie. Til fasiliteten hører det 
også med et stort, heisbart badekar, som 
selvfølgelig er mulig å bruke. 
Jeg kontaktet lag og foreninger i Sørreisa og 
spurte om sponsormidler til dette og fikk inn hele 

kr 13.000.-. Kjempeflott! 
Sørreisa Pensjonistforening, Sørreisa Helselag, 
LHL Sørreisa og Hemmingsjord Sanitetsforening 
stod bak pengegaven. 

På vegne av Sørreisa kommune rettes det en stor 
takk til lag og foreninger for sponsormidler og 
til frisør Normund Johansen for sitt flotte tilbud. 
Takk rettes også til fotterapeut Mona Sørfossbog, 
for den jobben hun gjør for våre brukere.

Frisørtilbud på sykehjemmet
Anne Winther Bergh får hårpleie av Normund Johansen mens Mona Alfredsen bistår med godt humør
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Tilskudd til 
Rusforebyggende tiltak
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 
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 lønns-
midler. 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. mars 2015.

Prevensjon
Vi har fått prosjektmidler og kan tilby subsidiert 
eller gratis prevensjon for jenter opptil 25 år. 
Tilbudet gjelder p-piller eller p-stav og varierer 
ut fra aldersgruppe. Ta kontakt med oss for 
nærmere informasjon.
Helsestasjon for ungdom holder til i helse-
stasjonslokalene på kommunehuset (kjelleren).
Åpningstider: 
Mandager kl 14.00-16.30 (stengt i skoleferier). 
Lege treffes 14.30-15.30.

Hilsen helsesøster, telefon 468 00 379 
     eller tlf  468 23 303.

 Kulturstipendet 2015

Sørreisa 
Næringsforening

Ungdommens kulturstipend er på  8.000 
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. mai 2015.

Stipendet vil bli utdelt under 
Torgdagen, 13. juni, og er et samarbeid 
mellom Sørreisa Næringsforening og 
Sørreisa Sang og Musikkråd.
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Kommunalt 
næringsfond
Søknadsfrister: 1. mai og 1. oktober.

Små og mellomstore bedrifter kan søke om bedrifts-
støtte fra det kommunale næringsfondet. Frivillige 
organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter 
knyttet til stedsutvikling. Det kan også gis til-
skudd til videreutvikling av eksisterende bedrifter. 
Det gis ikke tilskudd til drift, gjeldssanering eller 
ferdigstilte prosjekter.
Formannskapet – som utgjør næringsfondsstyret 
– behandler innkomne søknader og avgjør hvilke 

prosjekter som skal støttes samt størrelsen på til-
skuddet. Prioriterte områder er etablering av nye 
virksomheter, utviklingsprosjekter for å øke antall 
arbeidsplasser i enkeltbedrifter, samarbeids-
prosjekter mellom bedrifter, samt prosjekter og 
tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom. 
Søknadsfristene er primært 1. mai og 1. oktober, 
men saker behandles også fortløpende. Vedtekter 
for næringsfondet og søknadsskjema fins på 
kommunens hjemmesider.
 
For tiden er det seniorrådgiver Wigdis N. Andersen 
som følger opp henvendelser og saker knyttet til 
næringsfondet og evt pågående saker. 
Etablerere og bedrifter er velkomne til å ta 
kontakt.

Funksjonshemmede som ikke kan bruke ordinær 
kollektiv transport, kan søke om TT-kort.
Denne søknadsrunde gjelder nye brukere og de 
som har godkjenning som utløper 30.06.2015. 

Eventuelt godkjenning vil være gyldig f.o.m.
01.07.2015. 
TT-kort brukere som har godkjenning til 
31.12.2015 skal søke på nytt i neste 
søknadsrunde med søknadsfrist 01.oktober 2015.

Søknaden med legeerklæring sendes innen 
fristen til:
Sørreisa kommune
Pleie og omsorgskontoret
Sykehjemsveien 37
9310 SØRREISA

Søknadsskjema og kriterier for brukergodkjenning 
fås ved henvendelse til Servicekontoret og 
pleie- og omsorgskontoret.
Du finner også søknadsskjema på 
www.tromsfylke.no.

Søknadsfrist:

01.mai 2015

TT-kort
Transporttjenesten 

for funksjonshemmede

Kulturprisen
Kulturprisen tildeles enkeltpersoner, lag og 
foreninger i Sørreisa kommune som har gjort en 
særlig innsats innenfor kommunens kulturliv.
Begrunnede forslag til kandidater sendes til 
Sørreisa kommune innen 17. april 2015.
Prisen ble første gang delt ut i 1984, og her finner 
du oversikt over vinnerne siden årtusenskiftet:

2000 - RIGMOR STEINKELLNER - KFUK – speider
2001 - RANDOR NORDNES – skiidrett og sang/ 
        musikk
2002 - SVEIN ROALD ØSTREM – sang og musikk
2003 - IVAR SVENDSEN – billedkunst
2004 - SØRREISA O-LAG – orientering
2005 - ”ONSDAGSDANSEN” – dans
2006 - SØRREISA MANNSKOR – sang og musikk
2007 - SKØELV IDRETTS- OG GRENDELAG 
           - dansegalla, idrett
2008 - PER EIRIK MATHISEN OG SOLVEIG LJONES    
             MATHISEN - barne- og ungdomsarbeid
2009 - GERALD LIND – idrett
2010 - ARVID SKJELLHAUG – samisk kultur
2011 - SØRREISA HISTORIELAG - kulturvern
2012 - UNGLYNREVYEN - revy
2013- GRY OG STÅLE BJØRKLUND 
             – musikk, svømming



Styret består av Trine Rydeng,  Bodill Engevik 
Eriksen, Judith Edvardsen, Solfrid Bergrud, Lynn 
D Nord,  Åse Noreng, Eivor Johansen og Trude 
Rokstad
Vi har et veldig godt miljø og er flinke til å møtes 
til sosialt samvær.  Medlemsmøter har vi fast hver 
siste onsdag i måneden kl. 19.00. Disse avholdes i 
Næringshagen og de bekjentgjøres i lokalavisa.  
Alle, medlemmer og ikke medlemmer er velkommen. 
Det koster ingenting og det serveres kaffe med 
noe til. Vi har også åresalg med grønne premier.
   
Vi har foredragsholdere som lærer oss om 
gjødsling, grønnsaker, leplanting og stauder som 
passer inn i vårt klima.            
Vi samler frø, sår og prikler. Sist, men ikke minst 
møtes vi for å utveksle erfaringer. Alle har noe å 
bidra med. Du trenger ikke ha mer ei krukker på 
altanen.                       
Vi har også hagevandringer i vår egen kommune 
og nabokommunene. Vi drar på turer, gjerne i lag 
med andre hagelag i regionen.                                                                                                                   
Vi har i flere år plantet og stelt på over 100 graver 
på de 4 kirkegårdene vi har i kommunen.  Dette 
er en hyggelig og inntektsgivende jobb som gjør 
at laget har god økonomi. 

Sørreisa hagelag ble gjenopprettet etter å ha 
ligget nede noen år og har nå eksistert i over 20 
år. Hagelaget er tilslutte Det norske hageselskap 
som har over 25000 medlemmer i Norge og ca 
350 lokale lag. I Troms er det 10 aktive hagelag.
Det norske hageselskap er en landsomfattende, 
frittstående og ideell kultur- og miljøorganisasjon, 
som er åpen for alle.  Dens formål er å fremme 
hageglede og hagekultur, landskapspleie og 
nærmiljøsaker til beste for det enkelte menneske, 
familien og samfunnet.  Som medlem i Hage-
selskapet får du 10 nummer av Norsk Hagetidend 
rett hjem i postkassen. Hagekonsulenter svarer 
gratis på hagesprøsmål og det gis rabatter på 
enkelte hagesentre, i nettbutikken og på tema-
reiser til blomstrende reisemål.
Som medlem har en fremfor alt, ett aktivt lokallag 
å være med i.

Vi gjør som Hageselskapet sentralt, slår et slag for 
våre pollinerende insekter, spesielt humla ved å 
så og plante planter hun liker og må ha. 
Her et bilde fra siste års Markedsdag hvor vi 
hadde stand med aktiviteter for barn og voksne.
   

SØRREISA HAGELAG                                                                                                                  

Sørreisa hagelag består i dag 20 glade damer som liker å ”hage”. Aktivitetene i laget spenner fra 
enkelt sosialt samvær, foredrag, kurs, turer, legatplanting, hagevandringer og turer til hagesentra 
og lokale og perifere hager. 
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Aktivitetene foregår i 1. etasje på Omsorgs-
senteret tirsdager og torsdager 09-15. Kommunen 
har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet til 
tilbudet.

Tanken er at pårørende med krevende omsorgs-
oppgaver kan få avlastning,  og at personer med 
demenssykdom dermed kan bo hjemme så lenge 
som mulig. Vi ønsker å bedre pårørendes situasjon 
gjennom avlastning, opplæring, samtale, råd og 
veiledning.

Dagtilbudet skal gi brukeren en hverdag med 
oppgaver som er tilpasset evner og interesser. 
Stikkord for innhold i tilbudet kan være: Miljø-
behandling med fokus på lokale tradisjoner, 
kultur og næring, «den gode dagen» - øyeblikkets 
gleder, utendørsaktiviteter, måltider, fysiske 
aktiviteter ute og inne, sang og musikk, og Arbeid 
med minner fra «det gode liv.» 

Prosjektperioden varer ut mai 2015, og 
kommunen vil da vurdere om dette skal bli 
et fast tilbud. 

Aktivitetstilbud for demente 
Sørreisa kommune har startet opp dag-
aktiviteter for hjemmeboende personer med 
demens. Tilbudet drives av sykepleierne 
Vibecke Andreassen og Gry Dahlø Bjørklund, 
med frivillige hjelpere etter behov.

AKTIVITETSPLAN FOR 2015
Sørreisa Hagelag har faste hagelagsmøter siste 
onsdag i hver måned kl. 19.00 i kjelleren på 
Næringshagen.
Januar 28.01.: Bestille frø. Vi deler erfaringer om 
når de enkelte plantene kan såes. Mange med-
lemmer har samla frø og har kanskje noen å dele 
med andre. Vi sår stemor i dag.
Februar 25.02.: Foredrag om bærbusker.    
Mars: Oppstart av studiering  
Mars 25.03.: Urteforedrag. Vi lærer om hvordan 
lage liten urtehage.                       
April 29.4.: Stueplantebytting. Planlegging av 
potetsetting.                                                         
Mai 27.5.: Tur til Barnestøtta eller i nærområdet, 
for hele familien.                                                                            
Mai/juni: Pløying av felles potetland på Bakke-
jorda. Potetsetting og rømmegrøt.
Juni 09. el 10.06: ”Legatplanting” på kirkegårdene
Lørdag, 13.06: Tur til Grytøy og Drageland.
Juli: Vanning og stell på kirkegårdene. 
Hagevandring.
Lørdag 29.08. kl. 11.00: Lammelår i grop på 
Rydeng. Tur til Gammen eller Gapahuken for de 
som vil, mens vi venter på at låret steikes.

September: Vanning og stell på kirkegårdene.
90 dag etter setting: Potetopptaking Bærtur/
sopptur.    
Oktober 28.10: Baking av potekaker/ -lefser
Vurdere studiering igjen.
November 18.11:  Julebord og Årsmøte.

Alle velkommen til våre møter og våre aktiviteter. 
Det er gratis å delta.
Vi ønsker å bidra med hageglede og faglig påfyll. 
Vi har alltid kaffe og noe å bite.
Hvis spørsmål, ring eller meld til Trine 90937753
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 6.  -  22. mars 2015

• DKS-forestilling (musikk)  på 
dagtid ,Kulturhuset

• Lysglimt/ Blå Kors Motorklubb: 
Åpent hus på Gottesjord 
forsamlingshus kl. 1830- 2030. 
Vanlige aktiviteter, 
gratis bevertning. 

• Fredagskafe i Storstua, Sørreisa 
Omsorgsenter kl. 1100. Under-
holdning, kaffe og noe å bite i. 
Arrangement  i samarbeid med 
Frivilligsentralen.

• “Som plommå i egget med 
damene”,  Sørreisa Damekor, 
konsert sammen med 
Blåkompaniet 
i Kulturhuset kl. 1900.  

  Søndag 8. mars

  Mandag 9. mars

  Tirsdag 10. mars

  Onsdag 11. mars

 Fredag 6. mars
• Sørreisamesterskapet på ski. 
Unglyn skistadion kl. 1200. 
langrenn, kulekjøring, andre 
aktiviteter. Bål, vafler, kaffe, saft, 
pølser. Påmelding kr. 100.- , 
premie til alle. Arrangør: Unglyn 
ski. Kontaktperson: Eirin Nordnes, 
99238041

• “Sang for MBAMBA BAY”, 
konsert hvor alle inntekter går 
til Tanzaniaprosjektet. Sørreisa 
Mannskor, Kor Flott, Oh! , Mia 
Solset Malik. Kulturhuset kl. 1800. 
Kontaktperson: Oskar Larsen

• Kulturkafe på kokkeskolen 
kl 10-14
• Krogstadtunet:  Grytklute-
utstilling åpen kl. 1800- 2000. 
Salg av kaffe. Husflidslaget.

• Fortellerkveld på Kramvig-
brygga kl. 1900. Foredrag v/
konservator Kåre Rauø “Pest, død 
og ødelagte gårder i Sørreisa”. 
Visning av gamle fotografier v/ 
museums-konsulent Dag Arild 
Larsen. 
Salg av kaffe  og mat.  Åresalg.  

• Kulturelle spaserstokken: 
TORE og TOM på sykehjemmet 
kl. 1045. Kontaktperson: Vibecke 
Andreassen

• Kulturelle spaserstokken: 
TORE og TOM 
på Frivilligsentralen kl. 1215. 
Kontaktperson: Vibecke Andreassen

• Brent land. Utstilling og 
foredrag ved forfatter Elisabeth 
Johansen på Kramvigbrygga kl. 
1900. Arrangør er Sørreisa folke-
bibliotek, Sørreisa Historielag og 
Midt-Troms Museum.

• Alf Storelvmo`s minnekonsert 
Kulturhuset kl. 1800. Unglyn Ski 
har salg i foajeen før forestillingen 
og i pausen.  Kontaktperson: 
Randor Nordnes

• Kulturkafe Krogstadtunet 
kl. 1300- 1600. Åpning av 
Grytkluteutstilling. Arr: Sørreisa 
Husflidslag .

  Lørdag 7. mars 

Den 
kulturelle
spaserstokken

• Senja Vg. skole, avd for 
restaurant og matfag i Sørreisa 
(Kokkeskolen) har Kulturkafe 
fra kl. 1000-1400

• Onsdagsdans foajeen 
fra kl  1900

• Sørreisa Kulturskole: skolekon-
sert på Skøelv skole kl. 1230 for 
elever i 3. og 4. klasse. Kontakt-
person: Oskar Larsen.
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  Torsdag 12. mars

• Senja Vg. skole, avd for 
restaurant og matfag i Sørreisa
(Kokkeskolen) har Kulturkafe fra 
kl. 1000 - 1400

• Krogstadtunet: 
Grytkluteutstilling åpen 18 - 20. 
Salg av kaffe. Husflidslaget

• Gamtofta: Samiske veivisere 
har undervisningsopplegg for 8. 
klassene ved Sørreisa sentralskole 
kl 1030- 1300

• Sørreisa kulturskole: LUNCH-
KONSERT på personalrommet, 
Sørreisa sentralskole kl. 1045. 
Kontaktperson: Oskar Larsen

• Fredagskafe i Storstua på 
Sørreisa Omsorgsenter kl. 1100. 
Underholdning, kaffe og noe å 
bite i. Arrangement i samarbeid  
med Frivilligsentralen.

• Gamtofta: Samiske veivisere  
har undervisningsopplegg for 7. 
klassene ved Sørreisa sentralskole 
kl. 1030- 1300

• Konsert med kulturquiz på 
KRAMVIGBRYGGA kl. 1900. 
DURMÅL fra Tromsø holder kon-
sert, Sørreisa sang og Musikkråd 
er arrangør. 
Kontaktperson: Oskar Larsen

  Tirsdag 17. mars

 Fredag 13. mars

• «Sykehjemmet som 
konsertarena», arrangement på 
sykehjemmet kl. 1630 i regi av 
Sørreisa mannskor. Kontakt-
person: Odd Bjørnar Rasmussen

• Privilegium Gospel med band 
har  konsert kl. 1800 i  Sørreisa 
kulturhus sammen med Venne-
koret. Salg i foajeen før og etter 
konserten. Voksne kr. 150.- , barn 
under 16 år gratis . 
Kontaktperson: Lise Løvland 

• Minimesse på Frivilligsentralen 
kl. 1100, kontaktperson: Ragnhild 
Hjorthen

• Krogstadtunet: Grytklute-
utstilling åpen 1800-200. Salg av 
kaffe. Husflidslaget

  Mandag 16. mars 

  Lørdag 14. mars

  Søndag 15. mars

• Sørreisa Musikkforening, 
jubileumskonsert 
Kulturhuset kl. 1800.  
Kontaktperson: Knut Thorstensen

• Karusellrenn Skøelv IGL på Skø-
vatnet fra kl. 1200. Isfiskekonkur-
ranse og grilling. Arrangør: 
Skøelv IGL, kontaktperson Otto 
Skogheim

• Kino Kulturhuset  
Kl 18:00, 
SvampeBob Firkant Filmen - 
Svamp på land
Aldersgrense: Alle
SvampeBob Firkant er tilbake i 
denne sprø animasjonsfilmen 
basert på den populære 
Nickelodeon-serien. Denne 
gangen tar han og kompisene en 
tur over i vår verden - i full 3D.

Kl 20:00, 
Natt på museet: Gravkammerets 
hemmelighet
Aldersgrense: 7 år
Forbered deg på den villeste 
natten hittil når vår favorittnatt-
vakt Larry begir seg ut i verden 
med sine merkverdige venner fra 
New York. Denne gangen treffer 
de en rekke historiske personer 
fra The British Museum i London, 
og sammen tar de fatt på en 
eventyrlig jakt for å redde magien 
som gir dem liv om natten.

• Salmekveld i Tømmervik kirke  
kl. 1800. Ansvarlig: Menighets-
rådet og Ivar Jarle Eliassen

• Søndagskafe på Skøelv 
grendehus kl. 1700- 1900. Kaffe, 
kakebord, åresalg. Kontaktperson: 
Merethe Nøstvik.

  Søndag 15. mars forts
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• Kulturukeskileik og kafe. På 
jordet ved Næringshagen . Lang-
renn, hopp, slalom, orgeltramp 
og kulekjøring. Påmelding og 
kafe i kjelleren på Næringshagen. 
Kom når du vil mellom kl. 11.00 
og 14.00,og velg selv hvilken 
aktivitet du vil være med på. 
Startkontigent kr. 50.- premie til 
alle. Arr:  Sørreisa Skilag,  kontakt-
person:  Finn Arne Haugen

• Premieutdeling for 10 Turer til 
topps og for Telltur ca kl. 1400 
ved Næringshagen , etter at 
skileikarrangement er over. Hvis 
godt vær foregår premie-
utdelinga ute. Kontaktperson : 
Odd Lekang

• Lokale kunstnere: Kunstut-
stilling kl. 1000 – 1600 i lokaler i 
Sørreisa Sentrum. Kontaktperson 
: Anita Nyheim. Sørreisa kultur-
skole underholder kl. 1100 og 
kl. 1300.

 Lørdag 21. mars

  Søndag 22. mars

• Familiegudstjeneste 
i Straumen kapell kl. 1100.

• Lokale kunstnere: 
Kunstutstilling kl. 1100 – 1600 
i lokaler i Sørreisa Sentrum. 
Kontaktperson : Anita Nyheim. 
SØRREISA KULTURSKOLE under-
holder kl. 1200

• Sørreisa Skolekorps, jubileums-
konsert i kulturhuset kl. 1800.  
Kontaktperson: Paul Dahlø.

• Sørreisa kulturskole : LUNCH-
KONSERT hos uteseksjonen, 
Sørreisa kommune kl. 1100, som 
inviterer Gulbygget , Byggtorget 
og Haldorsen på konsertbesøk.

• Fredagskafe i Storstua på 
Sørreisa Omsorgsenter kl. 1100. 
Underholdning, kaffe og noe å 
bite i. Arrangement i samarbeid 
med Frivilligsentralen.

• Stina Fagerthun/Anita Barth 
Jørgensen : Forestilling for 4 og 5 
åringene i Sørreisa`s barnehager. 
Kulturhuset kl. 1015

• Stina Fagerthun/Anita Barth 
Jørgensen : Forestilling for 1. og 
2. klassene ved Skøelv skole og 
Gottesjord skole. 
Kulturhuset kl. 1200

  Fredag 20. mars forts. • Dans for godt voksne på Skøelv  
grendehus fra kl. 2000. Tore Lind 
og Tom R. Johansen spiller opp 
til dans. Kontaktperson: Otto 
Skogheim.

  Onsdag 18. mars

• Sørreisa Kulturskole: Skole-
konsert på Gottesjord skole 
kl. 1215 for elever i 3. og 4. klasse. 
Kontaktperson: Oskar Larsen.

• Strikkekafe på Frivilligsentralen 
kl. 1800- 2100, kontaktperson: 
Ragnhild Hjorthen

  Torsdag 19. mars

• Torsdagsklubben i Sørreisa 
kapell: Åpent hus fra kl. 1800-
1900. Velkommen til foreldre, 
besteforeldre, store og små 
søsken og ellers alle i menigheten 
som  ønsker å være sammen 
med barna ( 4-10 år) og oppleve 
sang, bibelfortelling, lek og ei 
kosestund med enkel bevertning. 
Nærmere info  tlf 98864404

  Fredag 20. mars

• Sørreisa kulturskole: LUNCH-
KONSERT hos uteseksjonen, 
Sørreisa kommune kl. 1100, som 
inviterer Gulbygget , Byggtorget 
og Haldorsen på konsertbesøk.

• Fredagskafe i Storstua på 
Sørreisa Omsorgsenter kl. 1100. 
Underholdning, kaffe og noe å 
bite i. Arrangement i samarbeid 
med Frivilligsentralen.

• Stina Fagerthun/Anita Barth 
Jørgensen : Forestilling for 4 og 5 
åringene i Sørreisa`s barnehager. 
Kulturhuset kl. 1015
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Alle inntekter av konserten i 
Sørreisa Kulturhus 

søndag 8. mars kl. 1800 går til 
Tanzaniaprosjektet, som ble 

igangsatt av Einar Johansen fra 
Botnhamn. Med på konserten er 

den prisbelønte 
gruppa Oh! fra Tromsø (med 2 

Sørreisagutter på laget), 
Mia Solset Malik, 

Kor Flott fra Stonglandseidet og 
Sørreisa Mannskor.

Dirigent er Oskar Larsen

Inngang kr. 200,-

www.tanzaniaprosjektet.no

Kontonummer: 9741 1131 754.
Hanne Renland, tlf 977 75915

Tanzaniaprosjektet,
Helsesenterveien 23,

9300 Finnsnes

Sang for MBAMBA BAY
støttekonsert til inntekt for Tanzaniaprosjektet



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

B i b l i o t e ke t

Nettbrett og lap-top
Stasjonære datamaskiner er byttet ut med 
nettbrett og bærbare pc er. Trådløstilkobling 
til skriver – kopi og større utskrifter kan gjøres 
i skranken. Spør i skranken 

Lions aktiviteter
Lions Club, Sørreisa har flere aktiviteter i løpet 
av fjor-året, deriblandt julegrantenningen. Da 
pakker vi gaver som Lions- nissene deler ut til 
barna. Hvert år gir frivillige juletre som settes 
opp og pyntes med lys av medlemmene. Og 
også i år møtte vår eminente ordfører opp og 
sa noen kloke, fine ord før lysene tentes! Også 
ble det julesanger og gang rundt treet. En fin 
tradisjon som vi håper varer i flere år fram-
over! Det var faktisk 35. året på rad at Lions 
Club arrangerer dette!

De siste årene har vi også hatt “Andeløp”. Vi 
selger lodd med fine premier, endene blir 
plassert lengre opp i vannet, seiler under 
brua, og ender i mål i havet.
For en del av inntektene for denne virksom-
heten har vi arrangert julebord for beboere 
på Sykehjemmet, for andre år på rad. Dette er 
noe som beboerne setter stor pris på, og er 
en berikelse også for oss!

Lions Club, Sørreisa
Elin-May Nicolaisen Tlf: 92028

Lions Club-nisser delte ut julegaver ved julegrantenningen

Sted: Skøelv grendehus/Skøelv skole
Dato: 25-26 april 2015
Tid: Lørdag 10.00-19.00 og  Søndag 10.00-17.00

Vi byr på ulike utstillere og aktiviteter. Massasje, 
healing, hudpleie, salg av ulike produkter, klarsynte, 
kurs og foredrag m.m.
Program og oversikt over utstillere kommer 
senere. (FB, plakater, aviser)
Det vil bli mulig å kjøpe dagspass eller helgepass. 
Som sist vil vi ha lotteri med sjamantromme som 
hovedpremie.
Vi har også kafe med salg av diverse.

Velkommen til både utstillere og publikum!!            
Arr. Team Triangel A/S

Lysets Dager
Sørreisa Alternativmesse 2015



Sørreisa skolekorps med venner
feirer 50 år!

Sørreisa kulturhus, søndag 22. mars, kl 18:00
Billett kr 100,-  ink. kaffe og kaker, gratis for barn

Jubileumskonsert
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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 eier i hovedsak alle 
maskiner og utstyr i de klassene 
vi tilbyr. Praksis avholdes i egne 
områder beregnet for opplæring. 
Vi er  via ASAS for å 
holde  sikkerhetskurs. 
ATS nr. 054
For de som har behov for over-

natting har vi eget hybelhus på 
kursområdet som er reservert for 
kursdeltagere.
For mer informasjon om kurs og 
priser til kontakt med oss på 
post@anleggsskolen.no eller på 
77 86 14 40.

LANG ERFARING MED 
SIKKERHETSKURS

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 
o�entlig næringsliv samt 
privat personer.

STRIKKEKAFE` «2 rette og 1 vrang»

eller en møteplass for håndarbeidsgale og 
sosiale mennesker
Vi prøver å lage et uhøytidelig treffpunkt hvor 
alle som er glade i håndarbeid kan treffes 
å utveksle erfaringer. Her vil det være stor 
takhøyde så om du bare vil være sosial så er du 
også hjertelig velkommen. 
Velkommen også til våre nye innbyggere som 
sikkert har noe nytt som vi kan lære av dem og 
kanskje vi kan lære dem noe.
Det vil bli enkel bevertning, men hovedfokuset 
vil være på håndarbeidsglede og det sosiale.
Velkommen på Sørreisa Frivilligsentral onsdag 
18.mars kl. 18 – 21. 

Ta gjerne kontakt med:
SØRREISA FRIVILLIGSENTRAL 
Sykehjemsveien 17, 9310 SØRREISA 
77 87 50 51 / 99 20 46 51
Kontaktperson: Ragnhild Hjorthen
frivillighetssentralen@sorreisa.kommune.no 
På forhånd hjertelig takk, for alle som vil bidra,
Korinna Helling

•      Varmearbeider
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PÅ BLOKKA
Mandag 23. mars vil kommunens innbyggere  
få besøk av konfirmantene. Det gjelder den 
årlige fasteaksjonen til inntekt for Kirkens 
nødhjelp. Vi ber dere ta vel imot  ungdommene 
som banker på deres dør denne dagen, og som  
gjerne vil hjelpe nødlidende mange steder på 
vår klode.
Takk for de mange bidrag til drift av 
Menighetsbladet i året som gikk. Vi håper å 
kunne videreføre Menighetsbladet i Ka Skjer, 
og du kan hjelpe oss med det ved å benytte 
vedlagte giro. Gaver sendes Sørreisa 
menighetsblad, Kapellveien 26, 9310 Sørreisa.     
Kontonr.:4776.1470597

Kulturuka står for døra, og vi vil ønske 
velkommen til ulike arrangement da. Se 
omtale annet sted. Velkommen også til de 
mange gudstjenestene  Se gudstjenestelista.
Livet byr på stadige overraskelser og 
forandringer, så også i Sørreisa menighet. 

Menighetsrådet var kjent med at vår sogneprest, 
Sven Becker, hadde søkt om omplassering til 
sogneprest i Målselv, der  han og Christina 
kjøpte hus  og  flyttet i mai 2014.
4. februar kan Sven melde at han er tilsatt som 
sogneprest i Målselv, og skal tiltre 1. mars. 
Han har sin avskjedsgudstjeneste i  Tømmer-
vik kirke 22. februar. Vi hadde håpet at hans 
tjeneste i Sørreisa skulle blitt av lengre 
varighet. Når han nå flytter, vil vi takke han for 
tjenesten i vår menighet og ønsker han Guds  
rike velsignelse og lykke til i Målselv.
Christina Becker, som er trosopplærer i 
menigheten, har sagt opp stillingen sin hos oss,  
og vil fratre i løpet av  mai. Vi takker også 
henne for tjenesten hun har bidratt med  i 
Sørreisa menighet, - særlig arbeidet med tros-
opplæringsplanen.
Vi ønsker dere alle en fin faste- og påsketid.

For Sørreisa menighetsråd, 
Per Eirik Mathisen, leder

Straumen kapell har fått ny frontvegg



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
Per Eirik Mathisen  
Tlf 77 86 13 18 

23.11.14   Pernille Mananya Borghild 
                 Trohaug-Jelsnes
23.11.14   Markus Andreas Sætre
23.11.14   Amanda Kristine Johnsen 
30.11.14   Elida Johanne Nikolaisen
21.12.14   Adele Bakkejord
21.12.14   Viljar Emilian Pedersen  
                 døpt i Dyrøy kirke
18.01.15   Aria Michelle Bergum  
                 døpt i Stonglandet kirke
08.02.15   Brage Marin Rasmussen  
                 døpt i Skrolsvik kirke

06.11.14   Helga Sofie Ryeng    f. 1916
17.11.14   Mally Jensine Norma Bjørnslett   f. 1942
16.12.14  Nils Sørfossmo   f. 1927
28.12.14  Hulda Lyshaug   f. 1937
31.12.14  Ingrid Viola Larssen   f. 1937
16.01.15  Lars Nikolai Nøstvold   f. 1929
20.01.15  Gudmund Bjarne Sørensen   f. 1951
21.01.15  Alf Johan Antonsen   f. 1950
02.02.15  Randi Vera Hansen   f. 1927
08.02.15  Håkon Edmund Evensen   f.1933
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Hjertelig takk til alle som kom og 
fulgte Gudmund til hans siste hvilested. 
Takk for  blomsterhilsener og takk til 
Gudrun som sang så fint.  
Birgit m/fam.

Straumen kapell
(Se bildet på forrige side)
Frontveggen i Straumen kapell har i mange 
år vært svært dårlig og en har vært redd for 
at den skulle rase sammen. Nå har det skjedd 
store ting. Siden i høst har det vært utført et 
storarbeid i kapellet. Eternittaket er skiftet ut. 
Frontveggen er tatt ned og det er bygd et kor-
parti på kapellet. 
Resultatet ble meget bra. Det fine glass-
maleriet som før virket lite og unselig på den 
store veggen er nå kommet mer til sin rett. 
Linjeføringa i rommet går nå fra kirkeskipet 
og inn mot alteret. Etter et så stort arbeid må 
kapellet på en fin måte bli gjenåpnet. 
Dette skjer ved gudstjenesten 
2. Påskedag kl 11. 



Gudstjenester  i Sørreisa sokn vinteren 2015

Søndag 1.mars 2015 kl 11
Tømmervik kirke 
- Gudstjeneste

Søndag 8.mars 2015 kl 11
Tømmervik kirke - Gudstjeneste

Søndag 22. mars 2015 kl 11
Straumen kapell - Lysvåkengudstjeneste

Søndag 29.mars 2015 kl 11
Skøelv kapell – Gudstjeneste

Torsdag, 2.april 2015 kl 16.30
Sykehjemmet - Gudstjeneste på Skjær-
torsdag m/nattverd

Fredag 3.april 2015 kl 19.00
Straumen kapell - Langfredagsgudstjeneste

Søndag, 5.april 2015 kl 11.00
Tømmervik kirke - Høytidsgudstjeneste

Mandag 6.april (2. påskedag) kl 11.00
Straumen kapell. Høymesse v/prost Sigurd 
Skolle-voll. Vigsling av Straumen kapells nye 
korparti.

Søndag 19.april 2015 kl 11.00
Skøelv - Gudstjeneste

Søndag, 26.april 2015 kl. 18.00
Samtalegudstjeneste Sørreisa

Søndag, 10.mai 2015 kl. 11.00
Tømmervik - familiegudstjeneste

Tradisjonen tro ble den samiske nasjonal-
dagen 6. februar behørig markert på  
Gamtofta.
Skoleelever fra Skøelv og Gottesjord 
skoler  og mange barnehagebarn med 
sine ansatte hadde funnet veien til trive-
lig markering  av dagen der det bl. a.  ble 
framført samiske eventyr.
Etter dette var det tid for dagens guds-
tjeneste. Den ble holdt av  sameprest 
Bergkåsa. Kantor Ivar Jarle Eliassen stod 
for musikken. Her kunne en delta med 
salme-sang på samisk eller norsk alt etter 
ønske og ferdighet. Jeg vil tro dette ble 
«et annerledes minne» for både  barn 
og voksne som fylte Mattishallen denne 
vinterdagen. 
Stor takk til Arvid Skjellhaug og hans 
medhjelpere på Gamtofta  som år etter 

Gudstjeneste på Gamtofta
år  lager til så fin markering av Samenes 
nasjonaldag.
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Her er en liten samling 

snapshots fra BKU-lokallaget 

Motor- og fritidsklubben i 

Sørreisa.

Bildene er fra en klubbkveld 

i oktober med over 40 barn 

til stede. Fotograf er Per Eirik 

Mathisen.
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28. desember ble en spesiell dag i vår 
menighet. Et ungt par - Feven og Kibrom 
fra Eritrea - fikk kirkelig velsignelse  av sitt 
borgerlig inngåtte ekteskap i gudstjenesten 
kl. 11 i Tømmervik  kirke. Så høytidelig og 
fint som bare et bryllup kan være!
Brudeparet hadde av ingen av sin familie 
å feire sammen med, men på festen i 
kapellet fikk de dele gleden med ca. seksti  
personer  fra tolv forskjellige nasjoner, og 

ordfører Paul Dahlø var blant dem som 
hadde hilsen til brudeparet. Det var fest-
mat og kaker i overflod-  (dugnad er en fin 
ting!!!)- og selskapsleker, juletregang  og 
afrikanske rytmer  gjorde at både barn og 
voksne kunne storkose seg. 
Vi er takknemlige for  at vi fikk være med 
på en så vellykket  «dobbelt - fest»!

Solveig L. Mathisen

BRYLLUPSFEST + MENIGHETSFEST = SANT

MidtNatta 2015
31. januar var alt klart for MidtNatta 2015, og over 400 
konfirmanter fikk oppleve konsert med Privilegium 
Gospel, gudstjeneste, trylleshow, konkurranser og allsang. 
Bardufosshallen var full av folk og aktiviteter, og det var 
også rikelig tid til å spille volleyball, spise i kafeen eller 
bare være sammen med venner.

Årets utgave av MidtNatta var en ”ny og forbedret ut-
gave”, men med mange av de samme ingrediensene som 
tidligere. 
Og som en rød tråd gjennom det hele gikk kveldens tema 
”En for alle. Alle for en”, ikke minst gjennom MidtNattas 
egen temasang. Takk til foreldre og andre som bidro med 
skyss og med vakter – ungdommene koste seg!

Tekst og foto: Roy-Frode Løvland
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Andakt
Noen tør si det…
sokneprest Sven Becker

Kjerneverdier er “Åpenhet, Tillit, Raushet 
og Utviklingsorientert» heter det i 
forklaringen til vårt bispedømmets visjon 
«Kirke for fremtiden». Jeg opplever at disse 
«kjerneverdier» er rekrutterende - at prest-
ene som søker arbeid hos oss 
reflekterer over dette når de kommer til 
intervju. Hva betyr åpenhet for meg og 
min tjeneste på et bestemt sted? Hva skal 
til for at folket jeg skal være i tjeneste for 
skal oppleve min tillit - og gi meg tillit 
tilbake? Er jeg raus? Og hvordan ytrer det 
seg i min person, mine meninger, mine 
holdninger? Og på hvilken måte må jeg 
se framover i min egen tjeneste, men ikke 
minst i kirkens tjeneste - for at vi blir 
«utviklingsorientert»? - Jo flere spørsmål 
man stiller - jo flere svar vil man potensielt få. 

Men så har jeg begynt å lure på: har denne 
stor-visjonen for vårt bispedømme, som 
alle menighetene tilhører, kommet fram til 
menigheter - og menighetsråd? 
Det er mange menigheter som sliter med 
å finne sin visjon og sine verdier - også 
Sørreisa. Jeg innser nå at vi burde ha brukt 
tid til å definere hvordan bispedømmets 
kjerneverdier virkeliggjøres i Sørreisa 
menighet. Hvordan man får det til å vise 
åpenhet for det uvante, tillit til ansatte og 
frivillige, raushet overfor mennesker som 
tenker annerledes og hvordan setter vi i 
gang en prosess som er utviklingsorientert 
mot en fremtidig kirke som vi bare aner 
hvordan blir. 

Disse tanker kan vi ta med inn i en ny 
tid - for Sørreisa menighet sin del - og 

for min egen del: Jeg sier takk for alle de 
gode møtepunktene som fantes og for den 
lærdommen jeg får ta med meg videre til 
stillingen som sokneprest i Målselv. 
Det er viktig at det ligger noe i bunnen når 
man tenker videre på visjoner og verdier 
- en overbevisning og tro, et fokuspunkt. 
Vår dyktige og kreative menighetspedagog 
Roy-Frode Løvland har formulert det slik 
i temasangen som konfirmantene synger 
opp og ned.

«Det er på tide at noen tør å si det:
Det er ingen over 
og ingen kommer til å bli det!
Det ække lett å vite, 
men du må velge side,
det handler ikke om å være god,
det handler om å tro
at EN ga sitt liv sånn at ALLE kunne gå fri!
Det handler om å være
sammen om å synge DEG VÆRE ÆRE!
Ja, det handler om å ha en venn,
en åpen vei til himmelen…»



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

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

VI SKAPER VERDI foR VåRE KUNDER!
Følg oss på

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

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

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

Visning: Torsdag 19. februar kl. 17-18

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

Visning: Onsdag 18. februar kl. 17-18

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

RINGVEIEN 50 Horisontaldelt tomannsbolig med 
sentrumsnær beliggenhet.

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

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

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

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

SOLGT!

Vår spisskompetanse 
er advokatbistand og 
eiendomsmegling. 

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

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

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

Ringveien 4, 9300 Finnsnes - Tlf 40 00 11 34
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Løypene kjøres i helgene, hvis ikke annet er nevnt. 
Det tas forbehold om gode snøforhold.

Straumen og Finnset – Farfarhaugen, 
Heia og O-hytta 
Start ved Sørreisa stadion. I nedre del følger løypa 
skogsbilveien. Ved «Demninga» tar den av mot Heia-
varden, eller man kan følge veien helt til Bukkhola 
og ta av derifra.

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

Skiløyper i Sørreisa

Løypa fra Øvermoen/Finnset kommer inn på 
overnevnte løype i området Lyshaugen.

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

Hemmingsjord
P Linabrekka

Elvelund
Lysheia

P Reinelv

Reinvatnet
Skihytta

Vakkerhumpen

Veltasætra

Vegavatnet

P

P

P

P

P Rabban

Matvatnet

Svartåsen

Farfarhaugen

O-hytta

Heia

Finnset

StadionSkøelv skole

Nordlia

P

Fossmoen

Skutere bes vennligst om 
IKKE å kjøre 

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

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

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

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

Nordlia/sentrum – Vakkerhumpen, Veltasetra 
og Berrskallen
Løyper:
- Parkeringsplassen i Nordlia – Vakkerhumpen. To 
alternativer: ”Fjellveien” (5,7 km) eller om Stabburs-
vatnan (6,8 km). 
- Gjerdsletta barnehage – Stabburvatnan – Vakker-
humpen (8,3 km).
Helgepreparering fra begynnelsen av januar
- Vakkerhumpen – Berrskallen. 
- Stabbursvatnan – Vegavatnet – Veltasetra – 
Vakkerhumpen. Helgepreparering fra medio februar 
ved fine værforhold

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

Se Sørreisa Tur og Løypelag sin Facebookside for 
oppdatering av løypekjøring

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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Kalender for Sørreisa
Nr 1 2015

Svømmehallen er åpen 
Mandag kl 18.00 – 20.00
Onsdag  kl 19.00 – 21.00
Fredag    kl 17.00 – 20.00
Stengt uke 52 og uke 1 2015

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
Stengt uke 52 og uke 1 2015

Straumen kapell 
Torsdagsklubben annenhver 
torsdag 

Speidere: onsdager kl 1730 
annenhver uke.

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

Aktiviteter:
Mekking, hobbyarbeid, 
miniatyrskyting, samlingsstund,  
kjøring med firhjuling, biljard, 
bordtennis m.m .
Salg  av brus, vafler, pizza
Gutter og jenter fra 5. klasse og 
oppover er velkommen!

Frivilligsentralen 
Eldretreff
Mandager 0900-1400

Småbarnstreff
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Søndag 01. 03.15
Kino:
Sauen Shaun
Kl 18.00
Alle

Shaun er en smart og rampete 
sau som bor sammen med 
flokken sin, under tilsyn av 
bonden og Blitzer, en vel-
menende men lite effektiv 
gjeterhund.
Til tross for Shauns innsats har 
livet på gården blitt rutine og 
Shaun pønsker ut en 
utspekulert plan --- en fridag!

Kingsman: The Secret Service
Kl 20.00
15 år
Da faren til fem år gamle Gary 
“Eggsy” Price ofrer livet sitt 
under et hemmelig militært 
oppdrag, mottar hans familie en 
ukonvensjonell medalje - og et 
telefonnummer de kan bruke 
bare én gang, dersom de skulle 
behøve en favør av hvilket som 
helst slag.

Sytten år senere, lever Eggsy) et 
trist liv i sin mors leilighet, uten 
hverken vitnemål eller jobb. Et-
ter at han arresteres for misbruk 
av stjålne bankkort, bruker 
Eggsy medaljen for å løslates. 

Dette, under regi av selveste 
Harry Hart, en spion som 
skylder Eggsy sin far hans liv.

Lørdag 07.03.15
Idretthallen: 
Handballkamper
Kl 12.30: J12 Sørreisa-Nordreisa 
Kl 13.30: G16 Sørreisa-Lødingen
Kl 14.45: J14 Sørreisa-Nordreisa
Kl 16.00: G16 Lødingen-Sørreisa
Arr: Sørreisa IL handball
 
Søndag 08.03.15
Idrettshallen:
Handballkamper
Kl 12.00: G16 Sørreisa-Harstad
Kl 13.15: J14 Sørreisa-Lenvik
Kl 14.30: G16 Harstad-Sørreisa
Arr: Sørreisa IL handball

Onsdag 11.03.15
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Lørdag 14.03.15
Idrettshallen:
Fotballmyldring barnefotball
Kl 10-15
Arr: Sørreisa IL fotball

Søndag 15.03.15
Idrettshallen:
Handballturnering
Arr: Sørreisa IL handball

Kino: 
SvampeBob Firkant Filmen - 
Svamp på land
Kl 18.00
Aldersgrense: Alle

Natt på museet: 
Gravkammerets hemmelighet
kl 20.00
Aldersgrense: 7 år

Lørdag 21.03.15
Idrettshallen:
Fotballmyldring barnefotball
Kl 10-15
Arr: Sørreisa IL fotball
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Onsdag 25.03.15
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Lørdag 28.03.15
Idrettshallen:
Fotballmyldring barnefotball
Kl 10-15
Arr: Sørreisa IL fotball

Søndag 29.03.15
Ta søndagsturen tilbake! 
Gapahuken ved Fredlund kl 
11-15. Gratis saft og kaffe til alle 
turgåere. 

Torsdag 02.04.15 /Skjærtorsdag 
Gubberenn i Skøelv

Søndag 05.04.15
Ta søndagsturen tilbake! 
O-hytta kl 11-15. Gratis saft og 
kaffe til alle turgåere

Tirsdag 07.04.15
Kulturhuset:
Kl 14.00 Foredrag om doping og 
kosttilskudd
Arr: Antidoping Norge

Onsdag 08.04.15
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Fredag 10.04.15
Kulturhuset:
Elevkveld
Arr: 8B

Lørdag 11.04.15
Idrettshallen:
Fotballmyldring barnefotball
Kl 10-15
Arr: Sørreisa IL fotball

Søndag 12.04.15
Skidag for hele familien. Finnset 
grendehus 

Lørdag 17.04.15
Kulturhuset
Dansekveld for godt voksne
Arr: Sørreisa pensjonistforening

Lørdag 18.04.15
Idrettshallen:
Fotballmyldring barnefotball
Kl 10-15
Arr: Sørreisa IL fotball

Onsdag 22..04.15
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Lørdag 25.04.15
Idrettshallen:
Ungdoms- og voksekretsturn-
stevne Kl 16.00 Tropps-
konkurranse «Gym for life»
Kafe åpen fra kl 10.00
Arr: Sørreisa Turn

Søndag 26.04.15
Idrettshallen
Ungdoms- og voksekrets-
turnstevne
Åpning av stevnet 
Kl 13.00 Turnoppvisninger
Kafe åpen fra kl 10.00
Arr. Sørreisa Turn

Tirsdag 07.04.15
Kulturhuset  
Foredrag fra Antidoping Norge 
Arr:CRC Sørreisa og 

Mandag 20.04.15
“Spaserstokk-konsert” med 
Leif Tormodsæter
Sykehejmmet kl 10.45
Frivilligsentralen kl 12.00 

Lørdag 25.04.15
Skøelv grendehus og Skøelv 
skole: Lysets dager : Alternativ-
messe kl 10-19

Søndag 26.04.15
Skøelv grendehus og Skøelv 
skole: Lysets dager : Alternativ-
messe kl 10-17

Ta søndasturen tilbake!
Farfarhaugen kl 11-15
Gratis saft og kaffe til alle tur-
gåere.

 

Lørdag 09.05.15
“Loppis”
Skøelv grendehus, Solglimt 
kl 10.00 - 17.00. Frist for å kjøpe 
bord 29.04

Lørdag 9.05.15
Svømmehallen:
Jubileumsstevne kl 10.00
Åpen kafe kl 09.00
Arr: Sørreisa svømmeklubb

Søndag 10.05.15
Svømmehallen:
Jubileumsstevne kl 10.00
Åpen kafe kl 09.00
Arr: Sørreisa svømmeklubb



Sørreisa historielag

Kulturuka: Fortellerkveld på Kramvigbrygga 
tirsdag 10. mars 2015 kl. 1900.
Sørreisa historielag og Midt-Troms Museum 
inviterer til Fortellerkveld på brygga.
Konservator Kåre Rauø forteller om « Pest, død og 
ødelagte gårder i Sørreisa» et dykk i Trondenes 
jordebok. Fra da svartedauden herjet landet.
Dag Arild Larsen viser gamle stedsfotografier fra 
Midt-Troms Museums fotosamling fra Sørreisa. 
Det blir kaffe og noe å bite i samt åresalg.
Inngang kr 50,-.

Historielagskveld på Kramvigbrygga 
tirsdag 14. april kl. 1900.
Program kommer senere. Se oppslag på butikker 
og baksida i TF.

9. mai  Frigjøringsseminar i Harstad
Troms historielag inviterer til frigjøringsseminar på 
Trondenes.
Et av temaene blir Finnmarksbyen, der en stor 
del av Finnmarkingene ble plassert i påvente av 
å komme hjem etter krigen. Foredrag, utstilling, 
innsamling. Samarbeid med bl.a Gjenreisningsmu-
seet Hammerfest, Sør-Troms Museum og Harstad 
historielag
Program og påmelding kommer senere. 

Salgsteder for historiske bøker og kalendre
Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2014 og Sørreisakal-
ender 2015 selges på Coop Prix, Servicekontoret 
og Biblioteket. 

På Kramvigbrygga selges også alle tidligere utgitte 
årbøker for Dyrøy og Sørreisa, Krigsår bd.1 og 2. 
samt Vi hadde utedo og vedsjå.
Bøker og kalender kan også bestilles over tlf og på 
e-post. Ved forsendelse kommer porto i tillegg. 

TILBUD
Pakkepris alle årbøker kr 900,-. Krigsår bd 1 og 2 kr 
500,-

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

Velkommen til Sørreisa historielags  
Vårprogram 2015
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Sørreisa Turn har gleden av å ta i mot over 500 
turnere fra hele fylket, i alderen 12 år og oppover, 
og vi håper at alle i Sørreisa vil være med på å 
gjøre dette til en flott helg for våre gjester.

Lørdag 25. april blir det defilering i Sørreisa 
sentrum.
Aktivitet i Sørreisahallen;
Lørdag kl 16.00 Gym for life - 
Oppvisningskonkurranse tropp
Inngang kr 50,-

Ungdoms- og voksenkrets-
turnstevne 25.-26. april 2015

Søndag 26. april  kl 13.00 
Åpning av stevnet og oppvisninger. 
Inng kr 80,- (voksne) kr 20,- (barn).

Åpen kafe fra kl 10.00 begge dager.

Et kretsturnstevne er et stort arrangement og en 
viktig inntektskilde for Sørreisa Turn. Vi takker alle 
som er med på å gjøre det mulig for oss å gjennom-
føre dette stevnet.

Alle bilder: Radarfoto/ 
Ole Reidar Mathisen 

Mikael Masvik i luftig svev

Hans Åge Vaeng

Håkon Løkke

Håkon Vollstad

Jenteturnere i fin positur



Kontaktpersoner Skøelv IGL: 
Otto Skogheim mob. 45222812. 
Aktivitetsgruppa Annette Hagen 930 29 409
Utlån av grillbua Jermund Johansen 977 77 925

Utleie av Solglimt: 
Hallstein Myrstad tlf 950 94395 
privat, 7789 4287 jobb 
Brynhild Thoresen tlf 971 63806 
Hanne Bakkehaug tlf 950 86091

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

Telenor-karusellen 2015
på Solmoen
Rennoversikt. Alle renn går kl 1200):
1. mars 
8. mars
15. mars (Skøvannet m isfiskekonkurranse)
22. mars
2. april Gubberenn

Søndagskafe med premieutdeling 
19. april kl 1700 på Solglimt. Kiosksalg.

VSK avholder søndagskafé 
med salg av kaffe og kaker på 
Skøelv Grendehus, Solglimt 
søndag 15. mars kl 1700.
- Åresalg.
Møt opp og ta ettermiddagskaffen sammen 
med oss. Kontakt Merete 957 96 382.

Årsmøte i Skøelv IGL 
blir 08. mars 2015 kl.1800 på Skøelv grende-
hus, Solglimt.
Vanlige årsmøtesaker!
Saker som en vil ha behandlet må være styret 
i hende innen 02. mars. Sendes: Leder Otto 
Skogheim på e.post: otto.skogheim@hotmail.com

Skøelv IGL
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Dans for godt voksne
21. mars kl 2000 på Solglimt.
Salg av kaffe, vafler og pølser.
Musikk ved Tore og Tom

Barnearrangement på Solglimt 
i slutten av mars. Klovn opptrer. Mer info kommer på 
nettsiden.

Gubberenn
Skjærtorsdag 2. april 

Kafe m/ loppis (nytt og gammelt) på Skøelv 
Grendehus Solglimt 9. mai kl 10.00 til 17.00
Her kan du kjøpe et bord for kr:200.-. Frist for å kjøpe 
bord er 29.april.........kontakt May-Britt Kristiansen 
92454255

Husk Andeløpet 2015
og andre aktiviteter 20. juli.
Bestill lodd på nettsiden eller hos herdis på tlf  906 54 
663 eller epost: herdis@gaddholding.no
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Nye kormedlemmer:
Sørreisa Mannskor slit VELDIG med
rekrutteringen..
Sanglade herrer,unge som gamle,er hjertelig
velkommen på øving..
Vi er ett lystig og trivelig gjeng, så kom 
gjerne innom for en prat…eller sang.

Til slutt ønsker vi alle kommunenes
innbyggere en trivelig etterjulsvinter og 
vår…

VI SEES i KULTURUKA!
Hilsen Sørreisa Mannskor

    

  

Sørreisa Mannskor

Aktiviteter fremover:
«Sykehjemmet som kulturarena» 
- tirsdag 17. mars kl 16.30 på Sykehjemmet.
Konsert med allsang, korsang, og servering 
Inngang: 100,- og serveringa er inkludert i 
inngangsbilletten.

Kabaret «med nogot attåt»- fredag 20. 
mars kl 1900 i kulturhuset.
Viser, sketsjer, lotteri, servering og mye godt 
humør. Inngang: 150,-

Synging ved fiskerbauta – 17. mai kl 11

Sørreisa Mannskor er registrert med
GRASROTANDEL hos Norsk Tipping.
Hvis noen av bygdefolket ønsker å støtte
mannskoret på en lettvint måte, så ta
kontakt med Martin Terje Nikolaisen,
på tlf. 907 90 493

Sørreisa Musikkforening
100 år!

Jubileumskonsert 
Sørreisa kulturhus

lørdag 14. mars kl 17.00

Sørreisa skolekorps selger kaffe/kaker.
Velkommen!

Billettpris kr 150,-



Den akustiske folkepopgruppa DURMÅL fra 
Tromsø( med bl.a Jonas Karlsen fra Sørreisa 
på laget)  holder konsert på Kramvigbrygga 
fredag 13. mars kl. 1900. Imellom konsert-
øktene blir det Kulturquiz med premie kr. 
2000.- til den som vinner. Du kan delta som 
enkeltperson eller lag på max fire personer.    
Bevertning som en del av inngangsbilletten 
på kr. 150.-

Arrangør: Sørreisa Sang og Musikkråd

Inntekta av konserten skal gå til å få 
reist et monument over skiløperen og 
skogskaren Alf Storelvmo, 
og på inngangsbilletten kr. 250.- får vi 
oppleve følgende artister:

 Marrakesh
 Sørreisa Mannskor
 Gudrun Falch
 Hot for swingende
 Emil Larsen (fra  Idol)
 Odd Arne Storelvmo
 Randor Nordnes
 Mia Solset Malik
og så vil Tore Skoglund lede oss 
gjennom programmet.
Før konserten, i pausen og etter 
konserten er det Unglyn ski som står 
for salget av forfriskninger i foajeen.

Alf Storelvmo`s Minnekonsert
Lørdag 7. mars kl. 1800 i Sørreisa Kulturhus

Konsert med kulturquiz 
på Kramvigbrygga

Durmål spiller på Kramvigbrygga
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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 . 
 

 
 

Vil du spille i skole-
korpset ?   

-  Helt ny ordning i vår.

I år vil skolekorpset gi en helt ny og bedre 
mulighet for å prøve et instrument i vår 
og så starte opp i skolekorpset fra høsten 
for de som da ønsker det .
Skolekonserten i Kulturhuset den 23.3. 
blir en mulighet for både Mellomtrinnet 
og Skøelv og Gottesjord skoler til å høre 
skolekorpset og bli bedre kjent med det. 
Der vil det også bli gitt informasjon om 
hvordan en kan melde seg på for å prøve 
hvordan det er å spille et instrument i 
korps.

Har du spilt i Skolekorps?
Bli med i 

Jubileumskorpset!
Sørreisa skolekorps fyller 50 år, og til 

stevnet på Torgdagen i Sørreisa 13. juni 
håper vi å få til et stort  Jubileumskorps.

Dette blir artig! 

Ring dirigent Kirsti og meld deg på, mobil 
90033525

Vårkurset for de som vil prøve å spille et 
instrument er helt nytt, 5 kurstimer fra 
21/4 til 19/5, og de som deltar kan også 
få lov til å marsjere med skolekorpset på 
17.mai.
Kulturskolen har frist for påmelding 
10.juni. Det er et nært samarbeide 
mellom kulturskolen og skolekorpset om 
opplæring på et instrument. De som etter 
prøveperioden i vår bestemmer seg for 
å være med i skolekorpset er da hjertelig 
velkommen til å melde seg på både i 
kulturskolen og skolekorpset.

Bli med  - prøv å spille 
et korpsinstrument i vår!
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Friluftslivets år blir markert med en rekke turer og 
friluftslivsaktiviteter. Noen av disse er med i 
kalenderen i Ka skjer i dette nummeret, og noen 
er med i en felles turkalender fra Midt Troms 
friluftsråd som blir distribuert til alle husstander 
i mars.  Det tas forbehold om endringer i opp-
leggene, og vi anbefaler facebook: Friluftslivets år 
Sørreisar for opppdatert info,. Her vil 
arrangementer/turer/aktiviteter legges inn 
fortløpende og oppdateres ved behov. Kalenderen 
vil også være tilgjengelig på Sørreisa kommune 
sine hjemmesider.Ønsker du eller ditt lag/
organisasjon å arrangere aktiviteter ifm FÅ2015, 
ta kontakt med servicekontoret 958 54 376 epost: 
postmottak@sorreisa.kommune.no)

Sørreisa Tur-og løypelag: 
Ti turer til topps 

Kort koster kr. 100 og er til salgs på Thune Auto-
service (Shell) og Sentrum kiosk. Premie til de 
som har gått på minst 10 topper, eller 6 topper 
for de under 10 år og over 70 år. 20 topper av ulik 
vanskegrad å velge mellom, og merka løyper til 
de fleste turmålene. 
Telltur:  Sørreisa kommune har valgt ut 11 turmål, 

noen lette og noen litt mer krevende turer . Alle 
turmålene er med i Sørreisa Tur og løypelags Ti 
Turer til Topps, og noen premieres

Turorientering
Sørreisa O-lag  tilbyr 60 poster fordelt på 6 nærkart. 
Postene henger ute fra juni til september. Tur-o 
konvolutter kan fås kjøpt på Sentrum kiosk, Shell 
og hos noen av O-lagets medlemmer. Det koster 
200 kroner pr. konvolutt som inneholder 6 kart og 
to klippekort. Postene kan du oppsøke når du vil 
og i ditt eget tempo. Gå gjerne flere i lag. Vi håper 
opplegget vil gi dere trim, naturopplevelser og 
utfordringer igjennom de 8-12 postene som er 
hengt ut på hvert kart. 

Premiering for Ti turer til 
topps og Teltur for 2014
Blir foretatt lørdag 21.mars kl 14, ved nærings-
hagen. De som ikke har anledning til å hente 
premiekruset den dagen kan hente den på 
kulturkontoret.

Foto: Odd Lekang



Den 
kulturelle
spaserstokken

Mandag 9. mars
• Konsert med Tom og Tore 
  på Sykehjemmet kl. 1045

• Konsert med Tom og Tore 
  på Frivilligsentralen kl. 1215

Lørdag 21. mars fra kl. 2000 – 2400

• Dans for godt voksne på Skøelv grendehus. 
Tore Lind og Tom R. Johansen spiller til dans

Mandag 20. april
• Konsert med Leif Tormodsæter 
   på Sykehjemmet kl. 1045

• Konsert med Leif Tormodsæter 
   på Frivilligsentralen kl. 1200

Tore Lind og Tom R. Johansen spiller opp til 
dans på Skøelv grendehus

Frivillige lag, foreninger og næringsforeningen inviteres til 
felles møte. Sørreisa kommune deltar i prosjektet “Sammen 
om en bedre kommune” og hadde i den forbindelse møte 
med alle lag, foreninger og næringsforeningen i januar-
februar 2014. Et av innspillene på møtene var et ønske om 
et årlig felles møte med alle lag, foreninger og nærings-
foreningen. 
Tema på møtet er blant annet en gjennomgang av inn-
spillene som kom på møtene i fjor og hva som er gjort 
i forhold til disse. Det vil bli sendt informasjonsskriv til 
alle lag, foreninger og næringsforeningen om møtet. For 
spørsmål kontakt Monica Mikkelsen, telefon 970 47679. 

Monica Mikkelsen inviterer til fellesmøte

Felles møte for 
lag og foreninger
Kramvigbrygga 25. mars kl 19-2030
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no

Kulturukeaktiviteter
7. mars: 
Kafe i kulturhuset (foajeen) fra kl 17 i 
forbindelse med Alf Storelvmo’s minnekonsert.
Salg av kaker, vafler, kaffe og brus. 
Velkommen til en trivelig kveld hvor vi minnes 
Storelvmo’s skiglede før og etter konserten.

8. mars:
Skirenn og uteaktiviteter på Unglyn skistadion 
fra kl.12. Påmelding 100 kr. Barn og voksne..
gjerne hele Sørreisa’s befolkning kan delta i 
“Unglynløpet”  (trim og konkurranse i lys-
løypa). Medaljer til alle. Bål, kaffe, brus, pølser 
og vaffelsalg. 

For mer info: 
Unglynski@gmail.com eller mob: 99238041. 
Følg oss på facebook: Unglyn Ski

Hilsen Unglyn Ski v/Eirin Nilsen

Unglyn Fotball
Treningsgruppene G 11,12,13 år
Trening kvar Onsdag kl. 18.00 – 19.30 på 
Gottesjord Skole (Gymsalen) 
Kom og bli med! 

Hilsen Fotballgruppa

Galtnes samfunnshus
Vårt flotte hus med utrolig vakker utsikt over 
Finnfjorden og Solbergfjorden kan du leie ved 
å kontakte Jill Annie Roaldsdatter Torstensen 
tel: 952 73 685, e-post: jillannie81@gmail.com 
  

- Huset kan leies ut til privatpersoner over 18 
år, bedrifter, lag og foreninger. 
- Huset leies ikke ut til russearrangement eller 
offentlige fester som ikke er i regi av 
IL/BL Unglyn. 
- Når du leier Galtnes samfunnshus disponerer 
du kjølerom, kaffeservise, middagsservise og 
det som finnes av kjøkkenutstyr.
- Trådløst internett er med i prisen. 
- Vi har også fastmontert projektor og lerret 
som kan benyttes av leietaker. 
- Prisen inkluderer også toalettpapir, tørkepa-
pir, såpe, vaskemidler og lignende.
- NB! Leietaker er ansvarlig for at lokalet 
rengjøres etter bruk.  
- Leietaker er økonomisk ansvarlig for even-
tuelle ødeleggelser.

Utleiepriser
Medlem kr Ikke medl

1 dag 600 1200
2 dager 1400 2800
3 dager 2000 3300

Utover dette belastes 500 kr pr. ekstra døgn. 

Leie av kun møterom og kjøkken: 
• Medlem pr. dag: 300 kr                                                                 
• Ikke medlem pr. dag: 600 kr

Inntektsgivende arrangement (helg): 4500 kr
Leie av garderobe med dusj: 600 kr

 
Ønsker du å se lokalene – ta kontakt med 
utleieansvarlig: Jill Annie Roaldsdatter 
Torstensen (tel: 952 73 685)
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Våren 2015 får klubben besøk av land-
slagsspiller Veronica Kristiansen, og da blir 
det håndballfest i Sørreisa! Bakgrunnen for 
dette celebre besøket er at den unge Sørreisa-
spilleren, Annika Jakobsen (9 år), er utnevnt 
som maskot og minihåndballjente for selveste 
damelandslaget i håndball - og Veronica 
Kristiansen. Dette blir et av årets store høyde-
punkt i klubben, og en stor inspirasjon for 
spillere, trenere, lagledere – og alle engasjerte 
foreldre.

Treningsdag med elitelagsspiller 
Simen Korbøl Kroken
Klubben startet 2015 med en spennende 
treningsdag 2. januar for alle spillere på de 
aldersbestemte lagene, sammen med elitelags-
spiller Simen Korbøl Kroken. Simen er opp-
rinnelig fra Sørreisa og spiller nå for elitelags-
klubben Hammarby Handboll i Stockholm. 
Over 80 spillere stilte på trening sammen med 
Simen denne dagen, og både spillere og trenere 
fikk gode tips til videre satsing. Spillerne og 
trenerne var svært godt fornøyd med dagen. 
Det var også Simen, som fikk egen klubbgenser 
fra Sørreisa IL og «diplom» som takk for at 
han var så sporty og brukte en verdifull dag av 
juleferien på håndballklubben vår, der han selv 
startet sin håndballkarriere.

Sørreisa var 4. største tropp på nyttårs-
turnering i Tromsø!
Sørreisa IL Håndball stilte med hele 11 lag og 
120 spillere i alderen 9 til 17 år på nyttårs-
turneringa i Tromsø 9.-11. januar, og var 
turneringens 4. største tropp målt i antall 
spillere.  Med spillere, trenere, lagledere og 

foreldre var mellom 200 – 300 Sørreisa-
væringer samlet på håndballturnering i 
Tromsø. Det både hørtes og syntes – på banen 
og på tribunen! Stemninga, prestasjonene og 
resultatene er i det store langt bedre enn i fjor, 
og viser at klubben og lagene våre har hatt en 
solid framgang. Mye av framgangen kommer av 
at lagene har fått flere treningstimer i hallen og 
dermed kunne trene langt mer enn tidligere. 
Dette gir resultat og vi er opptatt av å bygge 
videre på dette. Sørreisa IL Håndball er godt 
fornøyd med lagenes- og klubbens innsats og 
resultat på turneringa.

Årsmøte i Sørreisa IL Håndball: 
Onsdag 15. april kl 1900. 
Nærmere info kommer på klubbens nettside: 
http://www.sorreisa-il.no/h/
Vi ønsker alle Sørreisa-væringer hjertelig 
velkommen som heiagjeng på klubbens 
hjemmekamper!

Sørreisa IL får besøk av 
landslagsspiller i håndball

Sørreisa Idrettslag - Håndball

Det er stor aktivitet i Sørreisa IL Håndball og antall spillere har det siste året økt fra 120 til 
nesten 150 i alderen 6 – 17 år. Dette er en svært gledelig utvikling, og klubben jobber aktivt 
med å til rette legge for lagene våre. Fra høsten av er det også gode utsikter til å få på plass et 
Jenter 16 – lag. 

Annika Jakobsen 
(9 år) mini-
håndballjente 
og maskot for 
landslagsspiller 
Veronica 
Kristiansen 
sammen med 
sin stolte mor, 
Elin Iversen.
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Privilegium Gospel m/band
           Sammen med 

“Vennekoret”  
            fra Sørreisa

Sørreisa kulturhus
tirsdag 17. mars kl 1800
Billett:
Voksne kr 150,-
Barn u/16 GRATIS 

Kafé



Bygg og anlegg,
Handtverkere
Arunas Podsadinij, handtverker 462 56 401

Bertheussen Malerservice AS 982 56 530

77 86 43 11

EK Automasjon AS
www.ekautomasjon.com

77 86 21 20

www.ferdighus.no

77 86 20 20

Isaksen Eiendom AS 905 47 318

Kulde og VVS Consult AS 952 14 150

Lasse Larsen, Snekker 99 56 01 32

Midt Troms Elektronikkservice 92 68 03 20

Midt Troms Rørtjenester 
roylynghaug@rortjenester.no

48 15 20 84

Myre Elektro Teknikk AS
www.myre-holding.no

77 86 34 00

Nilsen, Tormod, Snekker 77 86 13 04

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

bjosimo@online.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

   www.kiromidttroms.no 
77 86 34 50

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

Tankefeltterapeut 
Anne-Grethe Furøy

93 65 18 61

Fysioterapeut Ilona Olekiene
ilonaolek@gmail.com

97 93 64 27

Mona’s fotterapi 40 22 70 93

Massasjeterapaut Jorunn Vollstad 938 02 425

Midt-Troms psykologtjeneste
lindaholmgren@yahoo.no

46 77 26 33
46 77 37 25

Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa

Utdanning
Anleggsskolen AS
anleggsskolen.no

77 86 14 40

Senja vgs. avd Sørreisa
www.finnfjordbotn.vgs.no

77 85 08 80

Guttorm Bakkehaug - Tysk/Engelsk 900 55 700
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En rekke virksomheter står oppført i bransje-
registeret uten e-mailadresse. 
Meld inn din korrekte e-mailadresse til kaskjer@
sorreisa.kommune.no så gjør du det lettere for 
dine kunder å få kontakt med deg.



Landbruk og Mat
Andsvatn Reinslakteri 97 77 75 52

Arne Mathisen 91 59 41 51

Bjørklund Gård 928 01 201

Borgvald Hanssen 77 86 41 51

Bjørn Arne Bjørkmo 77 86 45 71

Einar Nikolaisen 77 86 18 94

Gry B Bjørklund 77 86 49 98

Ingvald Olsen 77 86 15 92

Jan- Erik Nikolaisen 77 86 10 45

Jarl Kato Solset 77 86 14 36

Jørn Lundberg 77 86 12 10

Knut Inge Midtbø 77 86 17 50

Mathias Emmel 46 80 51 66

NH-Rein Nils Heaika Oskal 41 27 77 54

Odd Magne Lombnes 92 46 10 09

Oddbjørn Olsen 77 86 14 85

Oddgeir Kroken 77 86 18 87

Ole O Lange 77 86 17 02

Otto-Kjell Antonsen 77 86 15 70

Ronny Jakobsen 77 86 16 78

Sjømatbilen Inge Vågå 93 21 22 54

Steinhaug gård 77 86 17 93

Stian og Eirin Nilsen 908 58 862

Vidar Nordli 90 15 48 01

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 90 72 36 93

Rimi 77 86 10 74

Guttorm Bakkehaug 
- Vedproduksjon
bakkehaug@gmail.com 

900 55 700

Polarstrikk - produksjon og
salg av ullester
karnoeid@online.no

975 73 387

Rasmussen Per Import 77 86 41 41

Red-Fox Norge DA 920 44 544

Rema 1000 77 86 46 50

Sentrum Kiosk AS 77 86 17 95

Shell Sørreisa 77 86 12 35

Skokroken 77 86 49 44

Cleper AS, Brukthandel og 
asiatiske matvarer

77 52 00 37 

Sørreisa Solavskjerming 77 86 32 89

Industri
Elverums produkter
i-elver@online.no

932 61 865

               www.haldorsen.no

77 86 22 00

M.A. Kramvig AS 77 86 13 37

Mitra AS
www.mitras.no

77 86 29 80

913 28 999

Treindustrisenteret i Troms AS 952 01 107
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Tjenesteyting
AMnor AS
arne@amnor.as

915 94 151

www.bakkehaugbil.no

77 86 29 00

Bexmo 932 50 065

Dark Design
www.darkdesignstudio.no

482 33 326

 

post@dittsmadyrkrematorium.no

77 21 26 60

Hot for swingende  
Fritz Roy Solvang - Friske toner for 
konsert og arrangement

909 64 058

Frivilligsentralen 992 04 651

Fotograf Ole Mathisen
www.radarfoto.no

932 26 642

Grafisk design
jack.nilssen@gmail.com

951 44 409

Gunvald H Grønlund 91 67 09 25

Gunnvor Bells Eftf.
Begravelsesbyrå

77 86 10 44

Hanssen Bent 91 35 88 75

Helgesen Ivar, O-kart 77 86 11 88

Hos Wendy 46 93 37 51

Hyginor 41 47 11 17

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

Ingeniør Sørfosbog 
ing.aes@online.no

922 66 996

 post@kistefjell.no

47 60 93 13

Larsen Linkup/Distriktstorget   
www.distriktstorget.no
post@distriktstorget.no

905 66 7 72

Larsen Sture 90 61 71 06

Midt-Troms Begravelsesbyrå og 
Gunnvor Bells Eftf
kontakt@midttromsbegravelsesbyra.
no
www.midttromsbegravelsesbyra.no

77 84 11 30

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

77 86 38 00

Midt-Troms Vaktmesterservice 77 86 43 26

Nord-Norsk Skadedyrkontroll 414 71 117

OpenNet        post@opennet.no 21 01 61 50

  www.procall.no
77 86 37 00

Sandbakk begravelseshjelp
www.sandbakkbegravelse.no

922 28 999

www.snn.no

02244

Sørreisa Frisør 77 86 12 56

77 86 11 74

Thune Autoservice 77 86 12 35

ToJo AS 77 86 11 11

Unicotec AS
www.unicotec.no

456 30 200

Vigour Health AS
www.vigourheath.com

954 20 156

Welldone AS 
www.welldone.as

995 60 065

Wellington AS 77 86 45 02

Bedriftssupport
Sørreisa kommune, 
Kontaktperson i næringssaker 
seniorrådgiver Wigdis N.Andersen

77 87 50 07
992 04 603

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 
- Gunvald Grønlund

916 70 925
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Reiseliv og 
opplevelser
Erics Gjestestue AS
Anders Sandborgh

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
www.krogstadtunet.com

77 86 10 71

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

40 00 19 35

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

920 61 196

Drosjesentralen 77 86 11 80

Eilertsen Einar 77 86 11 54

Gundersen Maskiner 77 86 42 22

Jan Pedersen Transport 77 86 19 50

Johnsen Rolf Arne 930 61 659

Anlegg og Maskin AS
post@amask.no

77 86 22 35

Maskinservice 77 86 16 34

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

Stenslette Bil og Maskin
stenslettebilogmaskin.no

90 58 89 43

Svein Molund 45 20 48 46

Sørreisa Kran og Transport AS 918 04 342

Sørreisa Maskin Team AS 90 84 32 99
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Sørreisa pensjonistforenings aktiviteter i vår:

Oppfriskningskurs i 
bilkjøring 65 år+
Arr. Finnsnes Trafikkskole v/ 
Geir Fredriksen, Parkveien 3 på Finnsnes
 3 – dagers kurs med 4 timer hver dag; torsdag 
19.mars, mandag 23.mars og onsdag 25.mars kl. 10-
14.  Pris kr. 1.000,-. Vi hadde et slikt kurs i november 
og det var et lærerikt og kjempeflott kurs! 
Påmelding til pensjonistforeninga v/ Ellen Pedersen 
tlf. 936 71 055.  

Datakurs for 
nybegynnere 
Alle trenger å lære og bruke data, og derfor 
arrangerer vi datakurs igjen. Dette kurset går på 
kommunehuset, møterom1. Det er et 3-dagers 
kurs med 4 timer hver dag; mandag 20.april, tirdag 
21.april og onsdag 22.april kl. 10-14. Pris kr. 2.150,- 
inklusiv kaffe og leie av maskiner og utstyr. 
Påmelding til Ellen Pedersen tlf. 936 71 055.

Dansekveld for godt 
voksne
I aktivitetsåret 2015 arrangerer Sørreisa pensjonist-
forening dansekveld for godt voksne i kulturhuset 
fredag 17.april kl.19-24. Levende musikk og 
servering av lapskaus, kaffe og kaker. Pris kr. 100 for 
medlemmer/ kr. 200 for ikke-medlemmer. 
Mer info og bindende påmelding hos 
Ellen Pedersen tlf. 936 71 055



Fargeglad 
billedkunstner
- Som kolorist er jeg opptatt av at 
fargene i mine bilder skal gi positiv 
energi. Og så er jeg glad i å male hus! 
Jeg har malt mange av husene, låvene 
og naustene i Sørreisaområdet, - og 
selv om jeg forandrer litt på dem og 
kanskje ikke tar med vinduer eller 
dører, så kan man kjenne dem igjen. 
Det gule huset på forsiden av dette 
bladet, står i Bardu.

Det er Anita Nyheim som sier dette. Hun 
skal delta på kunstutstillingen i Kulturuka 
sammen med Eivor Johansen, Anne-Grethe 
Furøy og Anne Grete Stave. Utstillingen skal 
være i et lokale i bankbygget.

Munch og Gauguin
- Kyr, sauer og reinsdyr er også populære 
motiver som jeg har fått fine tilbake-
meldinger på. Dyrene får også en egen 
koloritt og gjerne et ikke helt naturalistisk 
uttrykk i retning av det som i kunstspråket 
kalles naivistisk, fortsetter Anita som har 
vært utstilt bla på Kaffe Møya på Bardufoss, 
En Kaffe Te og i Gavebutikken på Domus på 
Finnsnes og i cafeen i Sørreisa. Hun legger 
også de fleste bildene sine ut på nett på for 
eksempel Nordiske gallerier, Finn.no og på 
facebook. Anita nevner Edvard Munch og 
Paul Gauguin som malere som hun blir 
inspirert av: - Ja, og det er spesielt farge-
bruken som inspirerer, sier hun og ønsker 
alle velkommen til kunstutstillingen som 
åpner fredag 20. mars kl 1800.

Anita Nyheim med et av sine dyrebilder. På forsiden 
av Ka skjer har du allerede sett hennes gule hus.

Eivor Johansen stiller også ut bildene sine på 
utstillingen i Kulturuka. Her et par av hennes 

typiske skjeve hus.
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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

El-sjekk
Elektrisitet er ikke farlig, men 
feil bruk kan være det. Bor du 
i et eldre hus der det elektriske 
anlegget ikke er tilpasset 
dagens bruk? 
Har du, eller kanskje tidligere 
eiere, vært “hobby-elektriker” 
og gjort tilpasninger i anlegget 
som burde vært utført av fag-
folk? Er det dårlig sikring mot 
jordfeil og overspenning i 
anlegget ditt? Da anbefaler vi 
at du får utført en elektrosjekk.

“60% av alle branner skyldes 
feil i det elektriske anlegget.”

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 - Fax 77 86 34 01 
post@myre-elektro.no



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

Skaper positive opplevelser
Daglig leder Hilde Gulbrandsen  Telefon 988 17 845 | 77 86 37 00  E-post  post@procall.no

Er din bedrift opptatt av service?
Opplever du kunder som ikke får tak i deg på tlf?
Vi tilbyr kvalifisert hjelp til nettopp DIN bedrift!
Alt innen kundebehandling:
Møtebooking, kundeservice, oppfølging, salg, 
sentralbordtjenester, sms/chatte tjenester m.m.

Ring oss da vel,
få en bedre opplevelse!

Nord-Norges ledende kundesenter!


