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Paul Dahlø, Ordfører

Hvordan vi har det og 
hvordan vi tar det?
Nyhetsbildet som ruller inn over oss hver dag gir 
grunnlag for litt refleksjon jeg gjerne deler. Folk 
kjemper for livet, på Middelhavet, i Syria, i Nepal, i 
Sudan, og over hele verden. De har ingen ting, de 
har bare hverandre, fellesskapet, å stole på. De har 
det forferdelig, og kjemper en fortvilt kamp. Vi bor 
på en grønn kvist i den grønneste delen av hele 
verden. Hvordan har vi det og hvordan tar vi det. Jeg 
innrømmer gjerne at temavalg denne gangen er 
påvirket av to viktige markeringsdager i mai.  1.mai 
hadde stor fokus på å bevare verdiene i en solid 
arbeidsmiljølov, et godt arbeidsliv for alle. 8.mai 
hedrer vi våre forsvarsveteraner, som har deltatt 
aktivt for freden i Norge og freden i verden.

Arbeidsglede og Livsglede var temaer i de to 
åpne seminarene Sørreisa kommune og Sørreisa 
Næringsforening nylig holdt sammen. Sterke gode 
fortellinger om hvordan vi kan bidra til at hverdagen 
blir bedre på arbeidsplassen vår og i dagliglivet 
vårt. Sterke skildringer vi kan sammenligne med 
«go’fot-teorien» som Eggen snakka så varmt om. 
Det handler om hvordan vi kan bidra i fellesskapet, 
bygge et godt lag og sammen bli gode. Det dreier 
seg om å bygge et godt fellesskap!

Politisk styring handler også om å satse sammen 
slik at vi og alle våre gode ansatte i kommunen kan 
gjøre hverdagen bedre for alle som bor i Sørreisa. 
De ansatte i barnehage, skole, kultur, helse, omsorg, 

teknisk, - over alt på alle sektorer, gjør hver eneste 
dag en kjempegod jobb, og de fortjener positive 
politikere som etter go’fot-teorien spiller på lag. 
Det gjelder også når noe har gått litt galt og penge-
bruken viser et overforbruk.

Regnskapsresultatet for fjoråret ble et minus, alt 
for mye minus. Men det er ingen grunn til å miste 
hodet av den grunn. Feil kan rettes opp. Noen av de 
optimistiske vurderingene slo ikke til, og på noen 
sektorer er det rett og slett brukt for mye penger. 
Det er ikke noe annet sted å hente de pengene enn 
innenfor det budsjettet man i den enkelte sektor har 
fått til rådighet. Det er ingen andre tjenestesektorer 
som kan tre støttende til, alle har det likeens. Og 
vi kan kort og godt ikke bruke penger vi ikke har!  
Det gjør det på ingen måte lettere å få dette til når 
inntektene fra staten svikter. Det ligger utenfor vårt 
handlingsrom. Vi skal bruke alle våre partipolitiske 
kanaler til påvirkning av våre politikerkolleger på 
stortinget og i regjeringen.

Jeg er sikker på at sammen med de ansatte skal vi 
også klare også denne utfordringen. Det handler 
ikke om hvordan vi har det, det handler om hvordan 
vi tar det! Sammen skal vi få det til!

Hvem skal bygge Midt-Troms?  Kommunereformen 
høster ingen stor entusiasme hverken hos lokal-
politikere eller befolkning. Like fullt er veldig mange 
lokalpolitikere i ansvarlige posisjoner enig om at vi 
er så utrolig avhengig av hverandre i hele området. 
Halvparten av de som jobber og som bor i Sørreisa 
har en jobb i en annen kommen, og halvparten 
av disse igjen i regionsenterkommunen. Og, den 
andelen som jobber utafor kommunen har de 
siste 20 åra vokst betydelig. Det betyr folkens, at 
næringslivet i Sørreisa har sakka akterut de samme 
20 åra! Samtidig tenker regjeringa på en endring av 
inntektssystemet for kommunene som vil presse de 
små kommunene enda mer. Og, vi er en av de små!

Befolkningen skal få all mulig kunnskap om hva 
kommunereformen kan bringe, med god balanse 
på to føtter, faktafoten og følelsesfoten. Folkemøtet 
den 9.juni vil være en av arenaene for dette. Så skal 
vi i fellesskap finne ut om vi bygger Midt-Troms best 
ved å ha et sterkt samarbeid, eller om vi skal ha en 
stor kommune.  Uansett, så vil det være go’fot-
teorien som gjelder. Det handler ikke om hvordan 
vi har det! Det handler om hvordan vi tar det! Det 
handler om å bygge samfunnet i fellesskap.

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

Gratulerer med kulturprisen, 
Gunvald Bråthen!
OKU ga i år kulturprisen til Gunvald Bråthen for hans 
lange og allsidige innsats i kulturlivet i Sørreisa. Bråthen 
har i en mannsalder bidratt til ulike deler av kulturlivet 
i Sørreisa. De siste årene har han gjort et betydelig 
innsamlings- og dokumentasjonsarbeid og har bidratt 
til bevaring av Sørreisas rike historie og kultur.  

En etterlengtet renovering av svømmehallen er nå 
i ferd med å bli en realitet. I skrivende stund ligger 
oppdraget ute på anbud, og går alt etter planen vil 
arbeidet starte opp seint i sommer. Det betyr at 
svømmehallen vil være stengt utover høsten og 
vinteren. Vi vil komme tilbake med mer informasjon 
om praktiske konsekvenser etter hvert, det er mange 
konkrete avklaringer som vi ikke får gjort før vi er i 
dialog med den som får oppdraget. Det er ikke til å 
komme forbi at renoveringen av svømmehallen er 
et stort prosjekt, og det vil medføre en del ulemper. 
Forhåpentligvis vil det finnes løsninger og tålmodighet 
slik at vi kommer i mål og stolt kan ta i bruk en ny-
renovert svømmehall. 
 
Lørdag 13.juni er det Torgdag, og sammen med med-
arrangørene Sørreisa Næringsforening og Forsvaret/
CRC Sørreisa håper vi selvsagt på godt vær og mange 
besøkende!  Kommunen vil også i år ha stand på Torg-
dagen og kommunereformen blir nok et sentralt tema 
der. Særlig artig er det at det er korpsstevne i Sørreisa 
samme helga, slik at det kan garanteres mye musikk og 
gode rytmer! Se egen omtale i dette nr av Ka skjer. 
 
Det er mye godt i vente framover, mange dager 
med trivelig samvær ute, og mye som skal feires og 
markeres; frigjøringsdagen og veterandagen 8. mai, 
Grunnlovsdagen 17. mai, konfirmasjon og 

sikkert noen bursdager og bryllup også! Fram 
mot 17.mai er vi veldig glade for all dugnad som 
gjøres for å rydde opp etter vinteren slik at det 
blir rent og pent rundt oss til alle festdagene. Et 
trivelig sentrum er viktig både for innbyggere 
og tilreisende, en stor takk til alle som er med og 
bidrar til det! 
 
Vi ønsker alle en flott vår og sommer! 

 
Vennlig hilsen  
Ann Kristin Trondsen, rådmann

Forsiden:  Thea Korneliussen (t.v.) og 
Sandra Midtskogen er klar for 17. mai.



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

Kommunestyret         9  22   18  10   15
  22

   10

Formannskapet  27  17  17   21  12 
 26

   9  
 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 0800-1515 
(sommertid 1. mai - 31. aug) på vedkommendes 
direktenummer.
Telefonliste finner du på www.sorreisa.kommune.no

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

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

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. 
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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.

Halltimer 2015/2016
Lag og foreninger som ønsker å benytte idretts- 
og svømmehallen skoleåret 2015/16  må søke 
kommunen om dette. Det må i søknaden oppgis 
hvor mange timer man ønsker, og til hvilke 
grupper/alderstrinn man søker om timer for.
Søknad sendes innen 15. juni.

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

Tømming av slamavskillere 
i Sørreisa kommune 2015   
Følgende roder tømmes i år: 
Sentrum – Andsvatn, Øvermoveien og Rabbås-
veien. Sentrum – Finnsnes grense inkl Reinelv-
veien 
Tømming starter i løpet av september måned. 
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Kommunestyre- og 
Fylkestingsvalg 2015
Søndag 13. september og mandag 14. september 
er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Hvem har stemmerett?
Norske statsborgere som fyller 18 år i 2015
Nordiske statsborgere bosatt i Norge
Utenlandske statsborgere bosatt i Norge, i minst 
3 år på valgdagen
For å utøve stemmeretten må velgeren være inn-
ført i manntallet i en kommune på valgdagen. 

Manntallet blir lagt ut til offentlig gjennomsyn på 
følgende steder, etter 30. juni;
 - Kommunehuset, servicekontoret
 - Prix Sørreisa

Sørreisa kommune
Forhåndsstemmegivning
Ordinær forhåndsstemmegivning foregår i 
perioden 10. august – 11. september.
Tidlig stemmegivning i perioden 1. juli – 9. august
Sted: Kommunehuset, servicekontoret

Ordinær stemmegivning – valgtinget, 
Her kan du stemme;
Stemmekretser, stemmesteder og stemmetider:
Grunnreis/Reinelv, Galtnes samfunnshus
Søndag 13. september fra kl 1600 - til kl 2000
Mandag 14. september fra kl 1400 - til kl 2100
Straumen, Kulturhuset
Søndag 13. september fra kl 1600 - til kl 2000
Mandag 14. september fra kl 1100 - til kl 2100
Skøelv, Skøelv skole
Søndag 13. september fra kl. 1600 - til kl 2000
Mandag14. september fra kl 1400 - til kl 2100

HUSK! Ta med legitimasjon.

Valgstyret i Sørreisa
Tlf. 77 87 50 00
www.sorreisa.kommune.no



Kommunereformen 

Bakgrunn 
Stortinget vedtok 18. juni 2014 en gjennomføring 
av en kommunereform i Norge. Våren 2017 skal 
Stortinget behandle forslag til ny kommunestruktur 
og eventuelle nye oppgaver. Da Stortinget be-
handlet saken ble dette arbeidet som kommune-
Norge nå er godt i gang med, betegnet som den 
største moderniseringen av offentlig sektor på 
50 år. 

Mål for kommunereformen
Kommunereformen skal legge til rette for at flere 
kommuner slår seg sammen til større og mer 
robuste kommuner med økt makt og myndighet. 
Regjeringen har følgende mål for reformen:
• gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 
• helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 
• bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 
• styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner 
flere oppgaver

Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert til 
å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å 
slå seg sammen med nabokommuner. Kommune-
styret i Sørreisa vedtok 18.november 2014 at 
følgende alternativer er aktuelle å utrede nærmere: 
a) Sørreisa forblir fortsatt egen kommune
b) Utredning i tråd med Regionrådets anbefaling 
som innbefatter alle åtte Midt-Troms kommunene
c) De kommunene i ytre Midt-Troms som allerede 
har et omfattende interkommunalt samarbeid, 
Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Sørreisa og Dyrøy
d) Regionsenterområdet, Lenvik og Sørreisa
e) Sammenslåing med indre Troms- kommunene 
Målselv og Bardu, og Dyrøy

Alternativ a), at Sørreisa forblir fortsatt egen 
kommune, utredes gjennom det som kalles 
statusbildet eller utfordringsbildet. Fylkesmannen i 
Troms har laget en egen mal til denne utredningen 
som skal gi en oversikt over hvor kommunen står i 
forhold til sine oppgaver og hva som er og blir de 
viktigste utfordringene framover. 

Alternativ b) – e) utredes gjennom en felles 
interkommunal utredning som Telemarkforskning 
i samarbeid med Utviklingssenteret Finnsnes har 
ansvaret for. Det er til sammen ni ulike alternativer 
som utredes i den felles interkommunale 
utredningen. 

Framdrift og prosess
Kommunene er nå inne i en fase der det er viktig 
å få fram alle fordeler og ulemper med å fortsette 
som egen kommune og med å slå seg sammen 
til større kommuner. Fokuset er å få fram et best 
mulig faktagrunnlag for de beslutninger som 
senere skal tas. Det er planlagt at kommunens 
statusbilde skal være klart innen sommeren. 
Innbyggerne inviteres til folkemøte 9. juni. Den 
interkommunale utredningen skal være ferdig til 
21.august 2015, og den legges fram for 
kommunestyret 10. september 2015. 
Høsten og vinteren 2015/16 vil gå med til å 
vurdere de ulike alternativer og til å vurdere 
hvilke kommuner det eventuelt er aktuelt å slå 
seg sammen med. I juni 2016 skal kommune-
styret gjøre sitt endelige vedtak. Underveis blir 
det invitert til møter og høringer og andre former 
for involvering i prosessen.
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Venneuken 2015 
av Emma Larssen og Andrea Salvesen

Vi på Sørreisa sentralskole hadde venneuke fra 12. til den 
17. april. Hele mellomtrinnet var med på venneuken. 
7. klassingene arrangerte de ulike aktivitetene på skole-
plassen. Det ble laget alt fra armbånd, plakater og dikt. 
Både elevene og lærerne storkoste seg denne uken.
Denne uken gikk ut på at alle skulle fokusere på vennskap.
Alle barna fikk armbånd som det sto ‘’ Venner gjør hver-
dagen bedre’’ på. Dette hadde elevrådet bestemt. 
6. klassingene hadde også flettet armbånd til 7. og 
5. klassingende. 6.klassingende hadde gjort en god jobb! 
Elevene på 7. trinn ble delt inn i 9 grupper, der alle 
gruppene fant ut hvilke aktiviteter de skulle ha i fri-
minuttene. Dette var aktiviteter som for eksempel hoppe 
tau, slåball, fotball og gropsisten. Det var også en bod på 
skoleplassen, der det var forskjellige konkurranser som for 
eksempel tegnekonkurranser og sett halen på enhjørningen. 
Det var også noen elever som løp og ga elever klemmer, 
- det kalte de ‘’Free hugs‘’.  
Elevene fikk også lært seg forskjellige vennesanger, som 
for eksempel ‘’Count on me’’ av Bruno Mars. Her fikk 
elevene vise fram sin fantastiske sangstemme foran 
lærerne.
Hele mellomtrinnet har storkoste seg denne uken. Både 
elever og lærere håper på at Sentralskolen følger dette 
opp neste år.

Folkemøte 9.juni kl 18
Kommunen inviterer sine innbyggere til folkemøte 
om kommunereformen i kulturhuset, tirsdag 
9.juni kl 18. I møtet vil det bli gitt informasjon fra 
statusbildet, om videre prosess og alle blir invitert 
til å gi sitt innspill på spørsmål som :  

• Hvilke forventninger er det til det framtidige 
tjenestetilbudet? 

• Hvilke forventninger er det til kommunens 
utvikling? 

• Hva er viktig å ta med videre (tjenester) i en ny 
kommune? 

• Hva er du mest redd for å miste i en ny 
kommune? 

• Hvilke kommuner kan være aktuelle 
sammenslåingspartnere, og gjelder dette hele 
eller deler av kommunen? 

• Hvilke kvaliteter bør kommunen ha for at det 
skal være et attraktivt sted i framtiden? 

Les mer: www.kommunereform.no 
og på kommunens hjemmesider 
www.sorreisa.kommune.no



Skoleruta 2015/2016
Høst 2015

Måned Fridager Antall 
skoledager

August Skolestart 18.8. 10

September 22

Oktober Høstferie 1.10. – 2.10. 20

November Skolefri 19.11. og 20.11. 19

Desember Skolefri fredag 2.5. 14

Vår 2015
Måned Fridager Antall 

skoledager

Januar  Skolestart 4.1. 20

Februar Vinterferie 22.2.-26.2. 16

Mars Påskeferie 21.3-28.3. 17

April 21

Mai Skolefri 6.5. 18

Juni Siste skoledag 17.6. 13

Her finner du en oversikt over salongens 
åpningstider denne sommeren.

Vanlige åpningstider:
Man-ti og tor-fredag kl 0830 - 1600
Onsdager  kl 1700 - 2100
Lørd i partalls-uker kl 1000 - 1400

Unntak fra vanlige åpningstider:
1. og 13.-14. og 25. mai stengt
15. mai   kl 1800 - 2200
16. mai   kl 0900 - 1500

3. -4. juni  kl 1700 - 2100

13. - 17. juli  kl 1600 -2100

Feriestengt i ukene 30 og 31

Vikavn 5 - Sørreisa - tlf 469 33 751
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På Gottesjord skole er tredje klasse glødende 
interessert i matematikk. Og mye av æren for det 
ligger i matte-match.

Matte-match er en matematikkonkurranse på 
nett som klasser kan melde seg på. Og så er det 
bare å gi seg i kast med en drøss med oppgaver. 
Elias Haug kobler til en PC for å vise meg på 
klassens Smart-board.

”Her ser du listen over skoler som er med i hele 
Norge”, forklarer han. ”Og av alle tredjeklasser i 
landet ligger vi på en foreløpig 6. plass!”

Matte-iver på Gottesjord

Det er helt tydelig at elevene synes det spennende 
med matematikk på denne måten. Og så kan en 
premie være innen rekkevidde:
”Man kan vinne 10 PC-er til sin klasse!”, sier Live.

Vi ønsker lykke til!
Roy-Frode Løvland

Markering av 
Verdens Bokdag
Torsdag 23. april var det Verdens bokdag, og i 
år hadde vi på 6. trinn ved Sørreisa sentralskole 
invitert 4-6åringene fra Gjerdsletta barnehage 
på besøk for å markere denne dagen. 

Det var mange spente unger, både store og små 
som møttes denne torsdagen. Hver elev hadde 
fått en eller to barnehageunger som de skulle 
lese ei bok for. Flinke 6.klassinger leste bildebøker 
og etterpå laget de bokmerker sammen. Til slutt 
koste de seg med saft og bokstavkjeks. 

Alle var enige om at dette hadde vært kjempeartig, 
og at vi må invitere unger fra barnehagen på 
besøk flere ganger! Kanskje dette blir en tradisjon 
og starten på et godt samarbeid?
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17. mai 
togoppstilling 
på veien nedenfor skolen

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

Dugnad
Ryddedag i sentrum

tirsdag 12. mai kl 1800
Ta gjerne med egne redskaper, 

      godt humør, arbeidslyst 
               og still opp!

Sørreisa kommune Sørreisa 
Næringsforening
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Sentrum
0930:  Gudstjeneste Sørreisa kapell
 Bekransing Krigsminnebautaen kl 1015 
 Sørreisa skolekorps deltar.
 
1100: Idrettshallen åpner
1100:  Fiskerbautaen i sentrum
 Søren A Sørensen taler, 
 Sørreisa mannskor synger

1200:  Arrangement ved Sansehagen, 
 Sykehjemmet
 Sørreisa Skolekorps og Sørreisa 
 Musikkforening deltar
1230:  Togoppstilling på veien nedenfor 
 Sentralskolen
1300:  Togavgang
 Sørreisa skolekorps og 
 Sørreisa Musikkforening deltar
1345:  Arrangement på skoleplassen 
 • Barnas tale v/elever i 6. klasse, 
 Sentralskolen
 • Skoleelevene synger
 • Korpsene deltar

1415:  Arrangement m/kafè  inne i idrettshallen.
 Kulturskoleelever, Sørreisa Musikk-  
 forening, Sørreisa Damekor og Sørreisa 
 mannskor
 • Tale for dagen v/Jan-Eirik Nordahl
 Leker på skoleplassen kl 1415
 Film for barna kl 1500

1630 Sørreisa Mannskor synger på sykehjemmet.

 Skøelv - Grendehuset 
1200:  Grendehuset åpner
 Salg av kaffe, kaker, pølser, is, brus og 
 gotterier
1300: Middagsserveringen starter
 Virginiastek m tilbehør
1430:  Tale for dagen v Gunvald Brathen 
1430: Leker for barna
1515:  Sørreisa Mannskor
1700: Middagsserveringen avsluttes

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

Galtnes
Middagsservering på Galtnes Samfunnshus 
fra kl 1300 – 1700

• Svinestek m/tilbehør
• Lapskaus
• Pølser m/u brød
• Dessert
• Kaffe og brus

Alle hjertelig velkommen!

NB! Kun kontant betaling! Har dessverre ikke 
betalingsautomat.

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

17. mai i Sørreisa

17. mai 2015

17. mai toget i 2012



Heidi Kristiansen ny 
på Servicekontoret

Jeg har vokst opp i Dividalen i Målselv, men har 
bodd på Bardufoss fra 1980 tom 2014. Bor nå i 
Finnfjordbotn. Jeg jobbet i perioden 2002-2012 
som sekretær/konsulent/prosjektleder i Troms 
Røde Kors på Haraldvollen. 

Etter det har jeg vært en tur innom Balsfjord 
kommune som gjeldsrådgiver/kontor-
medarbeider og sist Målselv kommune som vikar 
på sykehjem.

Tom Erik Moe ny 
nærings- og 

utviklingsrådgiver
Jeg er 50 år gammel og kommer til stillingen som 
nærings- og utviklingsrådgiver fra stilling som 
økonomisk rådgiver i NAV i Tromsø. Har tidligere 
også arbeidet i Postbanken/ DNB, samt med både 
regionale og internasjonale utviklingsprosjekter.

Født på Finnsnes, men ble «tvangsflyttet» til 
Narvik i en alder av 2 år, ettersom faren min fikk 
jobb der. Men kjærligheten til Målselv og Sørreisa 
har alltid vært med meg på min ferd gjennom 
livet. Derfor gleder jeg meg som en unge til å ta 
fatt på denne artige jobben den 1. juni.

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).
Åpningstiden i sommer er i vanlig kontortid 
kl 0800 - 1515. 

Hilsen helsesøster, telefon 468 00 379 
     eller tlf  468 23 303.
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Lørdag 13. juni 
kl 10.00  Åpning av musikk korpsstevne
 10 korps marsjerer ut fra Sørreisa 
 sentralskole og gjennom sentrum
kl 11.00  Åpning av Torgdagen
kl 11.00 – 15.00 Torghandel
kl 11.00 – 15.00 Konserter og underholdning 
                 på scenen
kl 11.00 – 15.00 Sørreisamesterskap i 
                 Hesteskokasting 
kl 13.30 Gateløp og andre konkurranser
kl 16.30 «Andeløp» i Straumen 

I år blir det ekstra sus over Torgdagen med 
9 tilreisende musikk korps i bygda. De spiller fra 
scenen og holder særkonserter i Kulturhuset. 
Ellers blir det tradisjonen tro utstillinger og salg 
på Torget. Vi ønsker større aktivitet og tilbud til 
barn og unge på Torgdagen, hvis du kan bidra 
med noe vil vi gjerne høre fra deg.  Kontaktperson 
er Tone tlf 40609882 eller tone@haldorsen.no

Tradisjon tro vil CRC Sørreisa (Gumpen) være sterkt 
representert på Torgdagen. Hos oss arbeider folk i 
4 forskjellige avdelinger og innen mange 
forskjellige yrker. På vår stand vil du kunne få et 
innblikk i flere av mulighetene hos oss, både sivile 
og militære jobber samt førstegangstjeneste.

Våre aktiviteter på torgdagen er: 
• Gateløp 3000 meter, påmelding ved Forsvarets 
stand – ingen påmeldingsavgift!
   - Gjelder som årlig fysisk test for alle militære
• Fysisk test (hvem klarer flest armhevinger?)
• Informasjon om utdanning i Forsvaret og jobb 
ved CRC Sørreisa
• Demonstrasjon av vaktsoldaters ferdigheter, 
blant annet anholdelse og selvforsvar. 
• Snakk med en jagerflykontrollør
• Soldataksjonen 2015 «Uten alle er vi ingen»

Temaet for årets Soldataksjon er, «Uten alle er 
vi ingen». Alle soldater og alle stasjoner er like 
viktige for forsvaret av Norge. Som en del av årets 
soldataksjon vil soldater fra CRC Sørreisa være 
til stede og fortelle om deres tjeneste ved 131 
Luftving.

Sørreisa 
Næringsforening

Torgdagen 2015 

Sørreisa kommune



Aktivitetsparken på Bakkejord er til fri bruk for 
alle innbyggere i Sørreisa. Her er en flott grill bu, 
mange lekeapparater og sandvolleyballbanen 
som kan benyttes. Det henger en kalender inne 
i grillhuset hvor dere kan skrive dere opp visst 
det skal arrangeres bursdager etc slik at det ikke 
kolliderer. 

Bakkejord vel vil også utplassere en kasse med 
bok på utkikksplassen Harrehaugen, her er det 
merket sti i fra Øvervegen.

Vi vil arrangere en felles tur til Harrehaugen i 
samarbeid med Sørreisa Helselag 23. august med 
oppmøte Øverveien kl 1200, dette blir en rebus 
tur opp til Harrahaugen. Det grilles pølser og man 
får saft. Premiering til beste lag...

Fellesturer Onsdag 1. juli og onsdag 5. august, 
med oppmøte Øverveien kl 1730

Kontaktperson for parken er Jim Are Jensen Løkke
tlf 92032685 - jimaj@online.no

Aktivitetsparken 
på Bakkejord

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

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

VI SKAPER VERDI foR VåRE KUNDER!
Følg oss på

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

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

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

Visning: Torsdag 19. februar kl. 17-18

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

Visning: Onsdag 18. februar kl. 17-18

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

RINGVEIEN 50 Horisontaldelt tomannsbolig med 
sentrumsnær beliggenhet.

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

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

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

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

SOLGT!

Vår spisskompetanse 
er advokatbistand og 
eiendomsmegling. 

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

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

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

Ringveien 4, 9300 Finnsnes - Tlf 40 00 11 34
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Kalender for Sørreisa
Nr 2 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

Krogstadtunet
Åpen kafe hver lørdag og 
søndag i hele juli + første 
halvdel av august – kl.12 – 18.
Heimebakte fristelser

Westgaard Museum
Åpningsdager: Søndagene 28. 
juni, 12. juli, 26. juli og 9. august 
kl 14-18. 
Salg av kaffe og vafler. Legg 
ettermiddags-kaffen til 
Westgaard Museum i 
Gumpedalen.

Søndag 10. 05.15
Kino:
Asterix: Byplanleggeren
Kl 18.00 
Alle
Julius Cæsar avslører sin senest 
plan om kvitte seg med 
Gallerne en gang for alle. 
Hæren hans har ikke klart å 
knuse “den siste skanse”, så han 
forsøker på en ny måte. Få sivil-
isasjonen inn i landsbygatene. 
Han bygger ett nytt Roma - 
Urbania - rundt Asterixs lands-
by, for å presse Gallerne til å 
tilpasse seg eller forsvinne. 
Til tross for Asterix og Obelixs 
planer om å stoppe 
utbyggingen, dukker bygn-
ingene raskt opp og romerne 
starter å rolig invadere Gallernes 
område, noe som fører til kaos i 
Asterixs landsby. 
Kan dette endelig bety seier for 
Cæsar?

Avengers: Age og Ultron (2D)
Kl 20.00
11 år
Marvel Studios presenterer 
“Avengers: Age of Ultron,” den 
episke oppfølgeren til den 
største superheltfilmen gjennom 
tidene. Når Tony Stark prøver 
å kick-starte et sovende freds-
bevarende program, går ting 
galt og jordens mektigste helter, 
inkludert Iron Man, Captain 
America, Thor, The Incredible 
Hulk, Black Widow og Hawkeye, 
blir satt på den ultimate testen 
når planetens skjebne henger i 
en tynn tråd. 

Lørdag 9. mai
Skøelv Grendehus Solglimt 
kl 10.00 til 17.00
Kafé m loppis

Tirsdag 12. mai
Kl 1800
Dugnad i sentrum

Søndag 17. mai
Alle arrangementer i eget 
program her i bladet.
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Torsdag 21. mai
O-jakt 
Unglyn stadion kl 18
Arr: Sørreisa O-lag

Torsdag 28. mai
O-jakt 
Unglyn stadion kl 18
Arr: Sørreisa O-lag

Torsdag 4. juni
O-jakt 
Kollen kl 18
Arr: Sørreisa O-lag

Søndag 7. juni 
Friluftslivets år 2015
Ordførerens tur
Søndagstur i nærmiljøet
Oppmøte kl 13.00 v/Grunnreis-
gården. 
Tema: Fjærvandring med bål-
kjele og grill. Historiefortelling.

Torsdag 11. juni
O-jakt 
Kollen kl 18
Arr: Sørreisa O-lag

Lørdag 13. juni
Sørreisa sentrum:
Torgdagen kl. 11-15
Se eget program
Arr: Sørreisa Næringsforening, 
Sørreisa kommune og 
CRC Sørreisa

Sentralskolen
kl 1000
Jubileumsstevne – 50 års feiring
Sørreisa skolekorps med mars i 
sentrum

Tirsdag 9. juni
Kulturhuset kl 18
Folkemøte om kommunereformen

Lørdag 20. juni 
kl 15-20 på Skøelv stadion 
St.Hansfeiring m andeløp

Torsdag 25. juni
O-jakt 
Hemmingsjord kl 18
Arr: Sørreisa O-lag

Søndag 28. juni 
Westgård museum Gumpedalen
kl 14 
To nye temautstillinger under 
hovedutstillinga «Klær på 
vandring» åpnes. De har fått 
navnet «Kvinnehandverk» og 
«Gumpedal under krigen». 

3.-5. juli 
Ridebanen Skøelv stadion 
Kurs “Johansens horseman-
ship” 

Tirsdag 21. juli 
Fra kl 1100
Vikadagen på Kramvigbrygga. 

Torsdag 6. august
O-jakt 
Rabban kl 18
Arr: Sørreisa O-lag

Søndag 9. august 
Gamle Gumpedal skole kl 14 
«Åpen skole»

Onsdag 12. august 
Fra kl 1100
Jernalderdag på Kramvigbrygga.
Arr: Midt-Troms Museum og 
Sørreisa historielag.

Torsdag 20. august
O-jakt 
Fotballbanen kl 18
Arr: Sørreisa O-lag

Lørdag 22. august
Idrettshallen:
Dansegalla
Arr: Skøelv IGL

Torsdag 27. august
O-jakt 
Fotballbanen kl 18
Arr: Sørreisa O-lag
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Og da skiftet korpset etter hvert like godt navn 
til Skøelv og Gottesjord skolekorps. Det som den 
gang het Sørreisa skolekorps ble dessverre ned-
lagt.  Skøelv og Gottesjord skolekorps var i mange 
år det eneste skolekorpset, et korps for hele 
kommunen. Da skiftet en på nytt navn til Sørreisa 
skolekorps. Det var historia fram til dagens skole-
korps med 27 entusiastiske musikanter.

Jubileumsstevne på torgdagen i juni.
Korpset har invitert til regionstevne i jubileums-
året, og da var det nesten en selvfølge at stevnet 
ble lagt til torgdagen, den 13. juni. Våre gode 
venner i Sørreisa Musikkforening blir med oss 
som medarrangører, og de har også jubileum. De 
er 100 år i år! Det vil bli 12 korps som deltar med 
mye forskjellig musikk og drill den helga, og som 
skal ha det kjempetrivelig sammen. 
Når torgdagen starter så vil korpsene i tur og 
orden rulle inn i sentrum. Aldri har det vært så 
mye musikk på torgdagen!  Og selvfølgelig blir 
det jubileumsfeiring i lag med våre gjestekorps, 
med fest og festmiddag.
Har du spilt i skolekorps; Det er enda ikke for seint 
å bli med i jubileumskorpset! Ta kontakt!
Korps er kult! Kjemperekruttering i jubileumsåret.
Det er det normale liv er at man etter hvert blir for 
gammel til å være ordinært medlem i skolekorpset. 

Jubileumsstevne – 50 års feiring
Det var i 1965 det startet, Skøelv skolekorps ble stiftet av noen korpsentusiaster. På slutten av 
70-tallet var det omtrent like mange i korpset fra hver av de to skolekretsene, Skøelv og Gottesjord. 

Men det er utrolig trivelig oppover i ungdomsåra 
å dra nytte av de musikkferdighetene en har 
fått, i ungdomskorps eller voksenkorps. Nye må 
rekrutteres til skolekorpset, helst hvert år.  I år har 
skolekorpset satset sterkt og invitert til et spesielt 
opplegg.  Kom og prøv instrument i lag med oss, 
helt gratis, nå i vår!  Så kan de nye få tenke seg 
om og være klar til å starte opp fra høsten, først i 
aspirantkorpset og så i hovedkorpset. Og det er 
kjempetrivelig at korpset faktisk kan bli omtrent 
dobbelt så stort fra høsten. Det må en virkelig 
kalle jubileumsfeiring! Vi håper mange, mange av 
de som nå er med i prøveperioden oppdager det 
samme som oss; Korps er kult!
Takk for all støtte fra hele Sørreisa, bli med på festen!

Skolekorpset opplever en stor 
støtte fra hele bygda. Loppe-
markedet er et godt eksempel 
og det er også en økonomisk 
grunnmur, hvert år. 
Slik blir det i år også, lørdag den 
5.september. 
Vi inviterer hele kommunen 
til å være med oss på den 
kjempestore 50-års feiringa på 
Torgdagen!
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Sørreisa Idrettslag - Håndball

 – Vi er strålende fornøyd etter å ha vunnet 
finalen med to mål over hjemmelaget Stok-
marknes, sa en jublende glad Sørreisatrener, 
Svein Tore Haugen like etter kampen.
 Sørreisa-jentene lå under 8-11 ved pause, gikk 
opp til 11-12 ved starten av 2. omgang for så å 
vinne 19-17 over Stokmarknes. En fantastisk 
innsats av hele laget og evne til å stå på helt til 
slutt avgjorde kampen. Jentene spilte godt og 
holdt et høyt tempo gjennom hele helga.
Finalen gikk for fulle tribuner og mange lag 
var kommet for å se finalen og for å heie på 
lagene. Dette ble et «rotterace» av en kamp, 
og det var en utrolig jevn og spennende kamp 
som til slutt endte med Sørreisaseier. 
Dette ble en unik opplevelse for jentene, og en 
inspirasjon for videre satsing.

10 lag fra Nord-Norge var samlet til denne top-
cupen i helga, og Sørreisajentene startet fredag 
med seier over Tromsø-laget Bravo. Semi-

finalen søndag morgen gikk mot storfavoritten 
Valnesfjord, der Sørreisa-jentene overbeviste 
og dro i land seien. Dermed var finaleplassen 
et faktum for jentene. 
Vårcupen på Stokmarknes ble ei jubelhelg for 
jentene, og viser at det er fullt mulig å nå langt 
med god trening, samhold, innsats og et godt 
humør. Seieren må også deles med de 10-talls 
fantastiske foreldrene som var med og stilte 
opp for alle jentene. Tidligere i år ble Sørreisa’s 
jenter 12 også seriemestre. 

Aktiv håndballklubb
Til sammen har Sørreisa IL Håndball nå 
nærmere 150 aktive spillere, og vi ønsker 
flere spillere velkommen. Til høsten vil antall 
spillere og lag øke når vi nå legger til rette for 
et jenter 16 lag. I tillegg jobber klubben aktivt 
med samarbeid med våre nabo-klubber BOIF, 
Bardu og Lenvik innenfor flere områder.

Disse jentene er best i Nord-Norge! 
Sørreisa ILs jenter 12 slapp jubelen løs søndag 27. april gikk av med seieren under Vårcup i 
håndball på Stokmarknes. Dette var et uoffisielt regionmesterskap for 12-års jenter i Nord-Norge. 
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Sommer 2015 på 
Westgaard Museum 
i Gumpedalen
Velkommen til kulturhistorisk museum i 
Gumpedalen – et gårdsmuseum med stor 
tekstilsamling

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

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

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

Åpningstider sommeren 2015
Åpningsdager: Søndagene 28. juni, 12. 
juli, 26. juli og 9. august kl 14-18. 
Salg av kaffe og vafler. Legg ettermiddags-
kaffen til Westgaard Museum.

Søndag 28. juni kl 14 
åpnes to nye temautstillinger under 
hovedutstillinga «Klær på vandring». 
De har fått navnet «Kvinnehandverk» og 
«Gumpedal under krigen». Den siste som 
et ledd i markeringa av årets 
krig/fredsjubileer.

Skoletreff lørdag 8. august
Lørdag 8. august blir det skoletreff ved 
gamle Gumpedal skole. Skolen ble ned-
lagt i 1958. I år inviteres det til treff for 
alle tidligere elever som har mulighet for 
å komme. Treffet bli i anledning «Åpen 
skole» som er samme helg.

Åpen skole søndag 9. august kl 14: 
På gamle Gumpedal skole arrangeres det 
«åpen skole» søndag 9. august kl 14
Fortellinger, rømmegraut og andre godsaker.

Kontaktperson: 
Hermod Skogheim, tlf 950 38 750. 
Epost: h-skoghe@online.no
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Undervisningstilbud og 
Påmeldingsskjema 

Søknadsfrist 10. juni

Sørreisa kulturskole skoleåret 2015/16

Kulturskoleelever som også spiller i skolekorpset



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

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

Kulturskolen

Hva koster det?
Kommunestyret i Sørreisa har vedtatt at en elevplass 
ved Sørreisa kulturskole skal koste 2275 kroner pr 
skoleår. Det sendes ut 4 regninger a kr. 569, - hvert 
halvår.
Kulturskoleelever som også er medlem i Sørreisa 
skolekorps betaler årlig elevavgift på kr 1592,-.
Det gis ikke søskenmoderasjon.
Instrumentleie for samme periode er 215 kroner pr 
år for tangentinstrumenter og 440 kroner pr år for 
øvrige instrumenter.

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

For nærmere opplysninger: 
Kontakt  Oskar Larsen, tlf 99204741, evt e-post til
oskar.larsen@sorreisa.kommune.no

I første del av august blir det sendt ut beskjed til alle 
søkere om de har fått elevplass eller ikke fra høsten 
2015 ved Sørreisa kulturskole.

Se også: www.sorreisa.kommune.no

Det er viktig å overholde søknadsfristen:

10. juni 2015
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Undervisningstilbud
Undervisningstilbudet vil ha sammenheng med 
økonomiske rammer.
For skoleåret 2015/2016 kan det søkes på:

Elever 1. og 2. klasse
• minitrompet
• blokkfløyte

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

For elever fra 5. klasse og opp.
• kornett, trompet, althorn, baryton, trombone evt  
   alttrombone
• klarinett
• saksofon ( fra 6.klasse)
• tverrfløyte
• blokkfløyte
• gitar

Kulturskolen
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• piano/keyboard, akkord-/besifringsspill
• bassgitar
• slagverk
• rockeband
• piano/sang
• gitar/sang
• ukulele

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



Søknadsskjema 2015/2016 
- Sørreisa Kulturskole
Søknaden sendes Sørreisa Kommune, Servicekontoret, Storveien 20, 9310 Sørreisa, evt 
e-post til postmottak@sorreisa.kommune.no. Søknadsfrist er 10. juni 2015.

Opplysninger om søker:

Navn :__________________________________ 

Fra 01.08.15:______klasse v/ ______________________________ skole

Adr    :______________________________________ Elevens mobilnr:____________

Elevens e-postadresse:____________________________________________________

Jeg søker på:
Jeg ønsker undervisning på _____________________________ skoleåret 2015/16

Dersom det er mulig vil jeg også ha undervisning på ____________________ ______________

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

Opplysninger om foresatte:
(vennligst  oppgi betalers navn først)

Navn: _______________________________  Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Navn: _______________________________ Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Foresattes underskrift :

Dato : _______________ Navn _________________________________________________

I noen tilfeller gir Sørreisa Kultur-skole 45 minutters
individuelle undervisning, og det betales for 1 ½ 
elevplass (for 2015/2016 blir det kr 3412,-  for hele året). 
Kulturskolen forbeholder seg retten til å vurdere om
dette er relevant , men de elever som ønsker dette 
setter X her 

Kulturskolen Riv ut og send inn

Sørreisa kommune
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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.

•      Varmearbeider

Sørreisa kommune deltar i programmet “Sammen om en 
bedre kommune”. I den forbindelse arrangerte kommunen 
møte med lag og foreninger onsdag 25. mars på Kramvig-
brygga.  
Det var godt oppmøte og vi hadde en trivelig ettermiddag 
i lag. På møtet hadde vi en gjennomgang av de innspillene 
som kom på forrige møte med lag og foreninger, som var i 
januar 2014 og vi gikk gjennom hva som er gjort eller ikke 
gjort på hvert av innspillene som kom. 
Deretter informerte rådmann og ordfører om saker som 
er aktuell, som for eksempel hvem som arrangerer torg-
dagen, gjennomføring av det årlige motivasjonsseminaret 
for alle innbyggerne i kommunen og arbeidet som pågår i 
forhold til kommunereformen. Videre var møtet åpent for 

Monica Mikkelsen inviterte til fellesmøte

Fellesmøte med 
godt oppmøte

at alle kunne komme med innspill eller 
informasjon om hva de som lag eller 
forening jobbet med. Tilslutt hadde vi 
en runde med hva som savnes av tilbud 
her i Sørreisa.
Hele referatet fra møtet og liste over 
tiltakene med en statusoppdatering pr 
mars i år, kan du lese på kommunens 
hjemmeside.  

Opplysninger om søker:

Navn :__________________________________ 

Fra 01.08.15:______klasse v/ ______________________________ skole

Adr    :______________________________________ Elevens mobilnr:____________

Elevens e-postadresse:____________________________________________________

Jeg søker på:
Jeg ønsker undervisning på _____________________________ skoleåret 2015/16

Dersom det er mulig vil jeg også ha undervisning på ____________________ ______________

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

Opplysninger om foresatte:
(vennligst  oppgi betalers navn først)

Navn: _______________________________  Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Navn: _______________________________ Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Foresattes underskrift :

Dato : _______________ Navn _________________________________________________
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Sørreisa historielag

Velkommen til Sørreisa historielags  
Sommerprogram 2015

21/7. Vikadagen på Kramvigbrygga. 
Dette er et samarbeid mellom 
Midt-Troms Museum og historielaget.
Vikadagen starter kl. 1100

12/8. Jernalderdag på Kramvigbrygga.
Dette er et samarbeid mellom 
Midt-Troms Museum og historielaget.
Teaterforestillinga «Nøkkelen» kl. 1400
Jernalderdagen starter kl. 1100                        

6/9. Kulturvandring fra Møllerhaugen i Målselv 
til Leirbogen i Sørreisa.
Siden det er Friluftslivets år blir Sørreisa historielag 
i samarbeid med Midt-Troms Museum å arrangere 
en kulturvandring fra Møllerhaugen til Leirbogen. 
Mellom Møllerhaugen og Leirbogen var det en 
vei/ sti som mange brukte i tidligere tider. Den 
var brukt både til besøk mellom bygdene og til å 
frakte varer. Turen er 9 km lang og tar ca. 4-5 timer. 
Nærmere info om startsted, tid og transport 
kommer senere. Se oppslag på butikker.
Info om turen kontakt, 
Ernst Nilsen, mob.416 08 101.

Krigsminner i Sørreisa
Sørreisa historielag ønsker å få til en gruppe 
som skal jobbe med krigsminner i Sørreisa. Er du 
interessert i krigshistoria til Sørreisa og vil være 
med på å synligjøre den, ta kontakt med leder på 
tlf. 92629826.

Salgsteder for historiske bøker og kalendre
Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2014 selges på Coop 
Prix, Servicekontoret og Biblioteket. 
Sørreisakalender 2015 selges på Servicekontoret 
og Biblioteket.
På Kramvigbrygga selges også alle tidligere 
utgitte årbøker for Dyrøy og Sørreisa, Krigsår bind 
2. samt «Vi hadde utedo og vedsjå» utgitt av Troms 
Historielag.
Bøker og kalender kan også bestilles over tlf og på 
e-post. Ved forsendelse kommer porto i tillegg. 

TILBUD
Pakkepris alle årbøker kr 900,-

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

Fra historielagets tidligere kulturvandringer
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Vi fortsetter med åpen kafe hver lørdag og 
søndag i hele juli + første halvdel av august – 
kl.12 – 18. Koselig kafe i fjøset, eller utekafe 
dersom været er supert. Her er god plass for 
ungene å leke mens de voksne slår av en prat og 
koser seg med heimebakte kaker, egenklappa 
klappkake med sirup, sveler, lefser og mye 
annet godt. Vi har også glutenfrie alternativ + 
kaker for diabetikere. 

Sett av tid til en tur innom den private samlingen. 
Guidet tur kl.13 og kl.16 i helgene, og ellers ved 
henvendelse i resepsjonen. Du kommer til å bli 
overrasket over hvor mye rart og spennende som 
fins her. Med guide får du også høre historiene 
til gjenstandene….og kanskje kan vi utveksle 
historier – det er spennende!! Guiding også 
på engelsk og tysk dersom du har besøk fra 
utlandet.

Har du litt ledig tid en dag, og har lyst til å 
være med å bake lefse? Ta kontakt, så blir 
det baking Ingrid og Åshild har bakedag om 
onsdagene – og du kan ringe og melde deg på. 
Da får du bake, steike og smøre din egen lefse 
til ettermiddagskaffen. Ingrid lager deigen og 
smurningen, men du gjør jobben sjøl….. Og da 
smaker nok lefsa ekstra godt!!! Dersom du hel-
ler vil bake flatbrød, så spør du om det.

Ingrids fjøsbutikk har litt av hvert å by på: 
håndarbeid (strikket, heklet, sydd eller tovet), 
heimefarget garn, saueskinn fra villsau, noen 
utvalgte produkter fra Neo Folgerø (myggstiften 

«Siste stikk», lipsylen «Huldras plystrefett», 
dusjsåpene «Fjelldusj» og «Villmarkssåpe»), og 
sist men ikke minst - ei lita avdeling med gamle 
ting…..(ei slags bruktbutikkavdeling). Her er 
noe for enhver smak.  Vi selger selvfølgelig 
også lefser og flatbrød, heimelaget knekkebrød 
og frokostblanding, og av og til steinovnsbakte 
brød…..mmm.

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

Følg med på Krogstadtunets Facebookside, så 
får du vite hva som skjer. 

Velkommen til 
Krogstadtunet sommeren 2015!!

Krogstadtunet sommeren 2015
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Kontaktpersoner Skøelv IGL: 
Otto Skogheim mob. 45222812. 
Aktivitetsgruppa Bjørge Blekkerud 908 59 286
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

Kafé m/ loppis 
(nytt og gammelt) på Skøelv Grendehus Solglimt 
9. mai kl 10.00 til 17.00

17. mai
Tradisjonell 17. maifeiring
Gredehuset åpner kl 1200 - åpen kafé
Middagsservering starter kl 1300

Ta søndagsturen tilbake
Tur til O-hytta på Heia søndag 21. juni kl 11-17. 
Merket løype fra Bakkejord, Skarpvollen, 
Solmoen og Fossmoen.
Se www.godtur.no
Vi spanderer kaffe, saft og vafler.
Arr: Sørreisas O-lag og Skøelv IGL
Kontakt: Helene Aspevoll Lønberg, tlf 93839913 
og Otto Skogheim, tlf 45222812

Skøelv IGL

ANDELØPET 2015
Vi har nå startet salg av ANDELODD til 
 ANDELØPET 2015
    Kr 100,- pr lodd

For kjøp av andelodd kontakt
Herdis på 906 54 663 eller
epost: herdis@gaddholding.no

Totalt premier for kr 25 000,-

1. premie kr 15 000,-
2. premie kr   4 000,-
3.-5. premie kr   2 000,- Bestill også lodd på 

vår hjemmeside:
http://skoelv-igl.no

St. Hans med andeløp
St.Hansfeiring lørd 20.juni kl 15-20 på Skøelv 
stadion. Andeløpet i Skøelva starter kl 1800. 
- Ridning for barn og unge 
- Rebusløp, Fotballkamp, Grilling 
- Stort St.Hansbål, Salg av rømmegrøt mm

Afterduck på Solglimp fra kl 2100 m levende 
musikk og salg av lapskaus mm.

Kurs “Johansens horsemanship” 
på ridebanen Skøelv stadion 3.-5. juli.  
Påmelding til Lona Berg, mob 95274031.
Arr Hestegruppa
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ANDELØPET 2015
Vi har nå startet salg av ANDELODD til 
 ANDELØPET 2015
    Kr 100,- pr lodd

For kjøp av andelodd kontakt
Herdis på 906 54 663 eller
epost: herdis@gaddholding.no

Bestill også lodd på 
vår hjemmeside:
http://skoelv-igl.no
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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

post@snekkersimonsen.no

930 61 528

Sørreisa Elektroinstallasjon AS
tore@sorreisaelektroinstallasjon.no

77 86 18 03

Helse og velvære

www.bioform.no
salg@bioform.no
trond@bioform.no

77 86 18 68

Herbalife Distributør
Bente M.Evanger
benteeva@gmail.com

986 92 213

Legekontoret Sørreisa 77 87 51 00

Midt-Troms psykologtjeneste 46 77 37 25

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

932 58 267

Sørreisa Tannklinikk 77 86 14 05

Sørreisa Tøy & Bøy AS   

77 86 16 00

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

Naturterapeut, Ragnhild Marie 
Iversen, ragnhild_iversen60@
hotmail.com

418 00 938

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

Guttorm Bakkehaug 
- Vedproduksjon
bakkehaug@gmail.com 

900 55 700

MK Gro Elise 
– Mary Kay hudpleie og makeup
gro.lamark.marykaynorway.no

464 45 531

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

975 73 387

Rimi 77 86 10 74

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

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

Sveising/mekaniske tjenester
Vaktmestertjeneste og snørydding
Wilfred.Westgaard@gmail.com

480 70 450

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.no

77 86 14 61
414 61 015

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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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



Dato og 
kl. slett

Aktivitet Turmål Oppmøte-
sted 

Ansvarlig Mer info

Etter 
nærmere 
avtale  

På tur med en 
lokal-politiker    

Fisketur til 
Bergan 

Sildvika Ole A. Ovesen
Jørn Lindbøl 

Kveldstur- oppstart 
kl 18.  Se fa-side og 
baksida av Troms 
folkeblad for dato

28.05.
kl 20

På tur med en 
lokalpolitiker 

Fototur Tømmervik 
P-plass

May Tove
Grytnes

06.06 Turorienterings-
åpning

Nordsida P-plass Nordlia Sørreisa O-lag Salg av turorienterings 
opplegg

07.06.
kl.13

Ordførertur Vandring i 
Grunnreisfjæra 

Grunnreis-
gården

Paul Dahlø Fjærevandring med 
bålkjele, grill og 
historiefortelling  

17.06 
kl 17.30

På tur med en 
lokalpolitiker   

Heiavarden Fotballbanen Ragnhild 
Hjorthen, 
Samlingslista 

21.juni
11-17

Ta søndagsturen 
tilbake!

O-hytta Merka løype 
fra Solmoen, 
Bakkejord og 
Fossmoen 

O-laget og 
Skøelv IGL

Gratis kaffe og saft til 
alle turgåere!
– Helene Aspevoll 
93839913 og Otto 
Skogheim 

28.06
kl 11-17

Ta søndagsturen 
tilbake!

Gapahuken på 
Gottesjord 

Gapahuken på 
Gottesjord

Gottesjord vel 
v/Per E. 
Mathisen 

Gratis kaffe og saft til 
alle turgåere!

28.06. Ta søndagsturen 
tilbake til fots 
eller på sykkel

Småvatnan Start fra 
Finnset eller 
Andsvatnet

Finnset gren-
delag

 Gratis kaffe og saft 
til alle turgåere og 
syklister!

30.06. 
kl 18

På tur med en 
lokalpolitiker 

Barnestøtta Hemmingsjord 
vannverk

Stein-Morten 
Guldbrandsen, 
Ap 
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Dato og 
kl. slett

Aktivitet Turmål Oppmøte-
sted 

Ansvarlig Mer info

04.07.
kl 18 

På tur med en 
lokal-politiker    

Rotur rundt 
Vegavatnet 

Vei til 
Vegavatnet v/ 
Krogstad

Jarl Kato 
Solset

08.07.
kl.11

Fjellfloratur Vakkerhumpen P-plass Nordlia Påmelding til
Eli B. Helgesen

Ta gjerne med kamera. 
Bål ved fjellvatnan

16.08.
kl 16

På tur med en 
lokalpolitiker

Familietur til 
Harehaugen

Øverveien på 
Bakkejord

Vera 
Nikolaisen, 
Samlingslista  

22.08. 
kl 10

På tur med en 
lokal-politiker    

Tematur til 
flyvrakene i 
Hjerttind

Rabbåsen v/ 
Lynghaug

Lars Eriksen, H

23.08. Fjelltur Hjerttind Rabbås Odd Lekang  
tlf.915 72 090

NB! Påmelding innen 
20.august

30.08.
Kl 11 

På tur med en 
lokalpolitiker

Steinora, 
2.kulpen
Bålplassen

Nygård, innerst 
i Gumpedalen

Hanne 
Fredriksen,  
Samlingslista

06.09. Ta søndagsturen 
tilbake!

Gapahuken på 
Gottesjord

Gapahuken på 
Gottesjord

Gottesjord vel 
v/Per E. 
Mathisen

Gratis kaffe og saft til 
alle turgåere!

09.09.
kl 17 

På tur med en 
lokalpolitiker   

Matfjellet Rabbåsveien 
98

Geir Larsen FrP

15.09. 
kl.11.00

Sopptur Sørreisa hotell

22.09. 
kl.11.00-15

Ta søndagsturen 
tilbake!

Lavvo ved Va-
masshaugen

Start fra 
Unglyn stadion

Karl Sivertsen Gratis kaffe og saft til 
alle turgåere!

Oktober og 
november

Mørketidsturer

Med forbehold om endringer. For mer og oppdatert info, se facebook: Friluftslivets år Sørreisa. 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 
tlf 958 54 376 epost: postmottak@sorreisa.kommune.no)
Mange av turene er merka og er registret på kart på godtur.no.

Sørreisa Tur-og løypelag: Ti turer til topps - Kort koster kr. 100 og er til salgs på Thune Autoservice (Shell) og 
Sentrum kiosk.
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 juni - 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 .



Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no

Pubaften med 
GB BLUES EXPRESS
På Galtnes Samfunnshus 
Lørdag 03. oktober kl. 20:00
Salg av øl og vin.
18 års aldersgrense.
Hold av kvelden, dette blir høstens bluesaften!
Billettsalget starter 17. august
hos Thune Autoservice (Shell Sørreisa)

Unglyn Fotball
3 lag i serien for 2015 
Gutter 13 år - årskull 2002 
- kontakt Haavar Sandnes tlf.: 924 44 314
Gutter 12 år - årskull 2003 
- kontakt Kim Johansen tlf.: 416 83 775
Gutter/jenter 6 - 8 år  - årskull 2007-2008 
- kontakt Harald Larsen 488 87 593
 
Dette er veldig bra, og vi ser fram mot en aktiv 
sesong. Det er masse motiverte trenere og opp-
menn i sving for sesongen 2015, så dette blir et 
bra opplegg.

17. mai på Galtnes
Middagsservering på Galtnes Samfunnshus 
fra kl. 1300 – 1700

• Svinestek m/tilbehør
• Lapskaus
• Pølser m/u brød
• Dessert
• Kaffe og brus.

Alle hjertelig velkommen.

NB! Kun kontant betaling! Har dessverre 
ikke betalingsautomat.

Det er snart tid for å begynne trening 
utendørs, beskjed blir gitt når dette skjer.
Det blir lagt ut informasjon på 
www.unglyn.no
 
Ta kontakt med Haavar, Kim eller Harald hvis 
dere lurer på noe.

GB Bluesexpress med Geir Bertheussen i spissen

36



PÅ BLOKKA
Det nærmer seg 17. mai. Denne våren kan vi 
feire 70 år med frihet og fred i landet vårt. Vi 
har sannelig mye å takke for.
I løpet av sommeren skjer det store endringer 
i staben. Vår menighetspedagog gjennom flere 
år, Roy Frode Løvland, har fått kall fra 
Metodistkirka på Finnsnes til å gå inn i stilling 
der, noe han har takket ja til. Han søker derfor 
permisjon fra stillinga i Sørreisa menighet. Vi 
sier takk til Roy Frode for det gode arbeidet 
han har utført her, og ønsker han lykke til i  
den nye jobben.
Vår utmerkede sekretær, Karin Evenstad, har 
varslet at hun går av med AFP i løpet av 
sommeren.
Vi vil uttrykke stor takk til henne for en lang 
og trofast tjeneste i Sørreisa menighet, og 
ønsker henne lykke til som pensjonist.
 Disse stillingene blir nå lyst ut. I tillegg lyser 
vi også ut 60% organiststilling sammen med 

Dyrøy, og 10 % prosjektstilling i Sørreisa.
Straumen kapell skulle vært tatt i bruk igjen 
i påsken, men en lekkasje i taket satte en 
stopper for det. Nå har byggfirmaet forsikret 
oss om at taket skal være tett, og malere/
elektrikere vil gjøre seg ferdig slik at kapellet 
kan rengjøres og tas i bruk til  gudstjenesten 
17. mai. Pinsedag blir det høytidsgudstjeneste 
der med innvielse av den nye delen.
Heimesida er ikke oppdatert for tiden, så vi 
oppfordrer til å følge med på gudstjenestelista 
i Menighetsbladet og i avisen.
Menighetsrådet vil takke stab og alle frivillige 
som gjør en stor  innsats i vår menighet. Og 
vi ønsker dere alle en god sommer med vår 
kirkes visjon: «Mer himmel på jord».

Per Eirik Mathisen, menighetsrådsleder

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 

Redaksjon 
Per E. Mathisen og 
Ivar Bjørkås.

15.02.15   Adelen Haldorsen
22.02.15   Oliver Johan Bakkehaug
08.03.15   Jonas Hauglid Jørgensen 
22.03.15   Sara Marie Arneberg
29.03.15   Lars Marinius Svinsaas
05.04.15   Johannes Alf Holmemo Yttervoll
05.04.15   Even Håbet
05.04.15   Jonas Kristiansen
12.04.15   Mie Merete Nordnes-Martinsen, 
      døpt i Finnsnes kirke
19.04.15   Hadrian Rafael Larsen
26.04.15   Ken Emmanuel  Marblow
26.04.15   Amalie Haugen 

11.02.15   Arnulf Birger Bratli    f. 1944
19.02.15   Tordis Annie Eliassen   f. 1922
27.02.15   ZejnaTalic   f. 1925
01.04.15   Heggelund Meyer Henriksen   f. 1921
15.04.15  Tordis Oline Nyli   f. 1919

KIRKEVALGET
13.-14. september er det valg,- også i kirka. Da skal vi 
velge medlemmer til bispedømmeråd og menighetsråd. 
Forhåndstemmegiving vil være mulig fra 10. august 
til 11. september. Som tidligere vil det kunne skje på 
kommunehuset. På valgdagen vil kirkevalget foregå i de 
samme  lokaler som kommune-/ fylkestingsvalget, men i 
andre rom som vil være merket KIRKEVALG.
Til menighetsrådet i Sørreisa skal det velges  
6 medlemmer med 5 varamedlemmer.
Til bispedømmerådet skal det velges 7 leke medlemmer 
med 7 varamedlemmer.
Stemmerettsalderen er nå  lovbestemt til 15 år. 
Valgbarhetsalderen er fortsatt 18 år.
Det vil bli sendt ut valgkort til alle som er oppført i 
medlemsregisteret som stemmeberettigede medlemmer.

Menighetstur til 
Tømmerneset
Søndag 16.august blir det igjen 
menighetstur til Tømmerneset. 
Det blir familiegudstjeneste 
kl.12.00, - men kom gjerne 
tidligere dersom det passer. 
Også i år har vi Søndagsskolens 
hoppemadrass, og det bli kano-
padling og bading ( vi skal jo få 
en fin, varm sommer ). Grillene 
tennes opp etter gudstjenesten, 
og alle tar selv med det de skal 
grille, og ellers spise og drikke. 
Velkommen til store og små til et 
hyggelig treff på Tømmerneset!
Tømmerneset leirsted tilhører 
NMS (Det norske misjon-
selskap), og ligger ved enden av 
Finnfjordvannet i Reinelv.
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Gudstjenester  i Sørreisa sokn mai-september 2015

10. mai-  6. søndag i påsketiden
Tømmervik kirke kl. 11.00
Høymesse v/ seniorprest Rolv Bruun

14. mai- Kristi himmelfartsdag
Sørreisa sykehjem kl. 16.30
Nattverdgudstjeneste  
v/ seniorprest Rolv Bruun

17. mai- søndag før pinse
Straumen kapell kl. 09.30
Familiegudstjeneste v/ seniorprest Rolv  Bruun

24. mai—Pinsedag
 Tømmervik kl. 11
Høytidsgudstjeneste –   
v/ prost Sigurd Skollevoll

25. mai   - 2. pinsedag
Straumen kapell  kl. 18.00 
Høymesse  v/ prost Sigurd Skollevoll      
- Innvielse

31. mai  - Treenighetssøndag
Tømmervik kirke kl. 10.00 - A klassen, 
kl 1230 - B klassen
Konfirmasjonsgudstjeneste v / Sokneprest 
Sven Becker, Roy Frode Løvland og Christina 
Becker

Tømmervik kirke kl. 12.30
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ sokneprest Sven 
Becker, Roy Frode Løvland, Christina Becker

7. juni  -  2. søndag i treenighetstiden
Tømmervik kirke kl. 11.00
Høymesse v/ prest Oddmund Brundtland

14. juni -3. søndag i treenighetstiden
Straumen kapell kl. 11.00
Høymesse v / prest Oddmund Brundtland

21. juni- 4. søndag i treenighetstiden
Skøelv kapell kl.11.00
Høymesse v/ prest Oddmund Brundtland

5. juli  -  Aposteldagen
Tømmervik kirke kl. 11.00
Høymesse v/ seniorprest Rolv Bruun  
50-års konfirmanter

19. juli-  8.m søndag i treenighetstiden
Straumen kapell kl. 11.00
Høymesse v/ sommervikar

2. august  -  10. søndag i teenighetstiden
Tømmervik kirke kl. 11.00
Høymesse   v/ sommervikar

16. august – 12. søndag i treenighetstiden
Tømmerneset leirsted kl. 12,00
Familiegudstjeneste  / Menighetstur

23. august - 13. søndag i treenighetstiden
Straumen kapell kl. 11.00
Høymesse

30. august -  Vingårdssøndagen
 Straumen kapell   kl. 11.00
Høymesse / Samlingssøndag

13. september-16. søndag i treenighetstiden
Straumen kapell kl. 11.00
Familiegudstjeneste

Ut på tur med diakoniutvalget
Sørreisa menighets diakoniutvalg inviterer ig-
jen til tur,- og denne gangen  blir det busstur til 
Ibestad. Det blir start fra Straumen kapell tors-
dag 4. juni kl. 9.30. Sigurd Hansen er turleder 
og guide. Det blir omvisning og historikk i 
Ibestad kirke før turen går videre til Engenes 

for middag, litt lokalhistorie v/ gammelord-
føreren,-  og besøk på Opplevelsessentret for 
lakseoppdrett.
Retur til Sørreisa  ca kl. 16.30
Priser: Middag kr. 195/ 295 • Buss: 250,- 
Opplevelsessentret: kr. 50,-
Påmelding innen 28. mai til Lona Vangen, tlf. 
90513546, eller Sigurd Hanssen, tlf. 98632278
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Søndag 19. april ble på mange måter en 
minnerik opplevelse for de som var deltok 
i gudstjenesten i Tømmervik kirke. Ei 
gruppe i menigheten hadde laget et spesielt 
opplegg for denne familiegudstjenesten 
som skulle være barnas påskefest. Og fest 
ble det. 

Etter første salme som hadde sterk med-
virkning av Gospel Tweens var det lysten-
ning v speidere. Rolv Bruun var prest, han 
hadde ei fin og forklarende innledning til 
barnedåpen som fant sted tidlig i guds-
tjenesten og dåpen ble en fin opplevelse for 
alle som var i kirka. 

Barnas Påskefest Konfirmanter leste tekstene. Solveig Ljones 
Mathisen hadde dagens preik. Hun 
presenterte hele påskebudskapet fra palme-
søndag til ei veke etter 1.påskedag. Etter 
preika ledet konfirmanter forbønna.

Menigheta fikk i siste del av gudstjenesten 
oppleve mye sang av av barna. Vi opplevde 
sang av Vennekoret, Gospel Tweens og 
korene sammen. Den var en fryd å høre 
den klokkerene barnesangen, så takk til 
Fredrik og Mona og deres  medhjelpere 
som driver dette fine arbeidet de driver. 
Til slutt i gudstjenesten forente alle barne-
kreftene seg i et par sanger. 

Alle reaksjonene etter gudstjenesten var at 
dette er et konsept som kan og bør gjentas.  

Speidere, torsdagskubb og Lysglimt 
deltok sammen med barnekorene. 
En flott fest for alle!
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MIN SALME
De som var på familiegudstjenesten i 
Tømmervik 19. april , vet allerede hva 
som er min salme, men jeg  er  blitt spurt 
av Menighetsbladet  å skrive om det jeg 
fortalte der. 

Jeg hadde en trygg barnetro til jeg var 12 år 
gammel. Da ble det umulig å tro,- jeg tvilte 
på alt: Kunne det være sant  det med Gud 
og Jesus,- vi kunne jo ikke se noe! Så kom 
påsken og det ble ekstra vanskelig for meg. 
Min kveldsbønn var bare: Kjære Gud, hvis 
det finnes noen Gud, så må du hjelpe meg.
Det ble hverdag, tredje påskedag, og mens 
jeg holdt på med en stor middagsoppvask, 
sang jeg på en påskesang jeg syntes var så 
fin:
“Å, salige stund uten like, han lever, han 
lever ennu.”  
Sangen  slutter slik:
“Du søkte din trøst i den døde og dvelte 
ved gravnatten kun. Så fikk du den levende 
møte, å salige, salige stund.” 

– Jeg så ikke Jesus , men rett etter jeg slutta 
å synge, var det en mild, varm stemme som 
sa til meg:
“Solveig, jeg lever, og jeg ber for deg.”
All tvil ble borte, og jeg var igjen trygg og glad. 

Mor visste at jeg hadde det veldig vanskelig  
denne tida, og hun bad nok ekstra mye 
for meg. Hun hadde klesvask-dag, og uten 
maskin var det flere timers jobb i en stor 
familie. Så snart jeg var ferdig med opp-
vasken, gikk jeg ned i kjelleren til henne, 
og straks hun så meg, kom spørsmålet: 
«Solveig, hva er det som har skjedd,- du ser 
så glad ut?»- «Å, jeg er så  glad, for nå vet 
jeg at Jesus lever». 

Kanskje Jesus så at jeg hadde det så vondt 
og trist at han selv måtte fortelle meg at 
han lever, for litt senere oppdaget jeg at ak-
kurat det som Han sa til meg , står jo i  Det 
nyr testamente! (Romerbrevet 8, 34)
Det som står i Bibelen er det vi har som 
grunnlag for vår tro, og påskemorgen - for-
tellingen  er  bakgrunnen for min salme. 

Salmens siste vers er slik:
Å salige stund uten like, han lever , han 
lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, min sjel, hvor-
for sørger da du?
Du søkte din trøst i den døde, og dvelte ved 
gravnatten kun.
Så fikk du den levende møte, å salige, salige 
stund.

Solveig Ljones Mathisen



Andakt
Gudsnærvær
Fung. sokneprest Sigurd Skollevoll

Nå nærmer vi oss pinse, den tredje av 
kirkens høytider. I den første høytiden 
– julen – feirer vi at Gud tar bolig i 
menneskeheten og fødes som et lite, 
ubeskyttet barn. I den andre høytiden 
– påsken – feirer vi Jesu gjerning for oss, 
en gjerning som betød lidelse, kors og 
død for Jesus, men som for oss betød at 
menneskets synd ble sonet og at dødens 
avgjørende makt ble brutt. Den tredje høy-
tiden – pinsen – er egentlig en slags 
eksplosjon av gudsnærvær! Nå tar Gud 
plass på jorden, ikke bare i ett menneske 
– slik som i julen – men nå handler det om 
at Gud tar bolig i ethvert menneske som 
gjennom dåp og tro hører Gud til, for å 
prege oss og gjøre noe nytt i oss.

Dette gudsnærværet er riktignok ikke 
sammenlignbart med slik det var med 
Jesus selv. Om han sier vi at han var fullt 
og helt menneske og fullt og helt Gud på 
samme tid. Og slik er det ikke med oss!

Men hva handler det om da? Jo, det 
handler at Gud ikke bare er rundt oss, men 
i oss. Jesus sier det slik i følge Johannes 
14,17: Sannhetens Ånd, … blir hos dere 
og skal være i dere. Og den første pinsedag 
kom den Hellige Ånd og tok bolig i Jesu 
disipler, slik han fremdeles er til stede hos 
alle som tror på Jesus Kristus.

Sannhetens Ånd, … blir hos dere og skal 
være i dere. Når Jesus sier det slik, tror vi 
at det ikke er tale om stadig inn- og ut-
flytting, alt etter om boforholdene er gode 
nok. Det står ikke på om du har et trivelig 
nabolag, om boligen er gammel og dårlig 
vedlikeholdt eller om den er ung og 
moderne. For Guds nærvær i oss kommer 
ikke an på oss! Den er det pant vi har fått 
på vår tilhørighet hos Gud.

Pinsens under er også at Gud ønsker å 
gjøre sin gode gjerning på jorden i oss 
mennesker og gjennom oss. Han kaller oss 
til å være lemmer på sin kropp på jorden 
– det er Kirken. Det er den menighet du er 
et lem på og medlem i. Derfor er det også 
slik at pinsens budskap er et kall til oss alle 
om å delta med vårt i det fellesskap som er 
Kristi kropp på jorden.

Konfirmanter i Sørreisa menighet, 31. mai 2015
Thomas Bjørklund, Robin Bjørsvik, Stine Elise Brones, Vidar Walberg Dale, Kevin Vårlund 
Danielsen, William Davidsen, Simen Lindbøl Eriksen, Hanna Eriksen, Elene Evenstad, 
Tina Marie Evenstad, Anita Fredheim, Andre Karlsen Fyhn, Ingrid Andrea Gulbrandsen, 
Matea Alvestad Hansen, Amalie Haugen, Joakim Hauglid, Amalie Skogmo Haugnes, Sara 
Hegland, Martin Henriksen, Simen Henriksen, David Mollan Heitmann, Henrik Andre 
Jakobsen, Philip Perhult Johnsen, Simen Klausen, Fredrik Sebastian Knutsen, Emilie 
Kvalheim, Jenny Elise Larssen, Fredrik Hugsted Lyshaug, Kenny Marblow, Jonathan Simonsen 
Meier, Jørgen Moen, Vilde Li Molund, Andre Myre, Henrik Bardo Myre, Sigurd Dårflot 
Olsen, Benjamin Gåre Pedersen, Thomas Ivan Pedersen, Victoria Pedersen, Celine 
Ramberg, Markus-Zander Solbakken, Elina Thomassen og Odin Alapnes Århus. 
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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!


