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Paul Dahlø, Ordfører
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Takk for godt samarbeid!
Min ordførerperiode går nå veldig raskt mot slutten, 
og jeg vil bruke denne muligheten til å takke alle for 
et godt samarbeid. 

Kommunestyret er valgt på forskjellige lister, og 
derfor med forskjellige prioriteringer. Mitt mål var at 
vi skulle ha et godt mellommenneskelig miljø, gode 
debatter om sak, og i størst mulig grad enes om 
klare gode vedtak. Jeg føler at vi har klart det. Ikke 
alltid like enige, men med respekt for hverandre og 
for at det blir et flertall. De aller fleste vedtak er gjort 
samstemt, i budsjettvedtak så vel som andre saker. 

Alle ansatte i kommunen gjør hver dag en kjempe-
god jobb, og følger lojalt opp de vedtak som er 
gjort. Det er rådmannens oppgave å være daglig 
leder for alle ansatte, og som ordfører “kjenner jeg 
bare rådmannen”. Men jeg opplever hele tiden hvor 

godt alle jobber for at den tjenesten de utfører skal 
være best mulig. Jeg er opptatt av at dere skal ha 
gode arbeidsforhold. Det er et faktum at vi over år 
har måttet trekke ned budsjettene og ikke har noe å 
gå på. Vi kan ikke bruke penger vi ikke har, men det 
er dere ansatte som da merker trykket. 
På vegne av meg sjøl og hele kommunestyret vil 
jeg si et hjertens takk til alle, til rådmann og leder-
gruppe, alle andre ledere, og alle ansatte som står 
på i den tjenesten dere har. Jeg håper det nye 
kommunestyret også skal være opptatt av arbeids-
forholdene til de ansatte. Det er dere som kan 
fagområdene og jeg håper også i framtida på et 
sterkt og godt trepart-samarbeid mellom de folke-
valgte, rådmannen med ledere, og ansatte!

Befolkningen i Sørreisa har gitt meg veldig god 
støtte. Takk for alle de gode tilbakemeldingene jeg 
som ordfører har fått, og for overbærenhet når det 
er ting jeg kunne gjort annerledes.

Takk til omverdenen! Pressen gjør en viktig jobb 
i samfunnet og jeg vil takke dere alle for saklig godt 
samarbeid. Vi liker alle positiv omtale, og jeg tåler 
kritikk når det er det jeg skal ha.
Det interkommunale samarbeidet er viktig for 
Sørreisa. Også der er mange ansatte som gjør en god 
jobb. Og samarbeidet med mine politikerkolleger 
i de andre kommunene har vært positivt og viktig. 
Det samme er samarbeidet med folkevalgtkolleger i 
Fylkesting og Storting.  Takk til dere alle!

Jeg ønsker lykke til for det nye kommunestyret 
og den nye ordføreren i den gode jobben dere skal 
gjøre for Sørreisas befolkning!

Vennlig hilsen
Paul

4 nr. i året Næringsliv Lag/ikke kommersielle

Pr. nr Pr. år Pr. nr Pr. år

1/4 side 650 2.000 325 1.000

1/2 side 1.220 3.750 650 1.875

1/1 side 2.440 7.500 1.300 3.750

Priser eks. mva

Annonsepriser: 2015



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

Forsiden:  Isabell Dybdahl Haug koser seg 
utenfor Gottesjordskolen.

Skolestart, kommune-
reform og friluftsliv
Høsten er tid for ny start og oppstart av barnehage, 
skole, studier, aktiviteter. I dette nr av Ka Skjer har vi 
med bilder av de flotte elevene som begynte i 
1. klasse for noen uker siden.  Hjertelig velkomne 
skal dere være! Håper vi innfrir forventningene! 
Mange barn har begynt i barnehage - velkommen 
til dere også! 

Høsten er på mange måter en spennende tid, det er 
mye som skjer, og i år er det ekstra mye i og med at 
det er kommunevalg. Mange er engasjert og 
debattene går friskt, og slik skal det være i et 
levende demokrati. Jeg vil benytte anledningen til å 
takke alle som har engasjert seg politisk i perioden 
2011-2015, som faste medlemmer eller som vara-
medlemmer i ulike styrer, utvalg, råd og nemder!

Debatten  går friskt også i forhold til tema 
kommunereform. Vi legger i disse dager siste hånd 
på statusbildet - eller kommunens selfie som ordfører 
kalte det i et tidligere KaSkjer. I statusbildet er det 
prøvd å belyse styrker og svakheter, og utfordringer 
kommunen har på de ulike områdene, og dette er 
vurdert opp mot de ti kriteriene som regjeringen 
har satt for utredningen. Mange vil sikkert ha 
meninger om dette og andre synspunkter, slik at 
statusbildet vil bli lagt ut til høring. Følg med på 
kommunens hjemmesider og facebook. Telemarks-
forskning har gjort ferdig sin rapport der alle de ni 
ulike alternativene for ny kommune i Midt-Troms 
er utredet, og rapporten er lagt ut på kommunens 
hjemmesider.

2015 er friluftslivets år, og veldig mange har i løpet 
av sommeren vært på flotte fjellturer. Nærmest 
fullskrevne “topp-tur-bøker” taler sitt tydelige språk. 

Sommerens friluftsskole  i Sørreisa hadde 20 deltakere 
i alderen 10 -12 år, og ut fra bildene fikk de tre 
spennende og innholdsrike dager med overnatting i 
lavvo, padling og tur - og sikkert mye latter og moro.

22. september inviteres alle som det siste året har 
flyttet til Sørreisa til innflytterkveld . Dette begynner 
å bli en tradisjon, og vi håper mange finner tid til å 
komme.  Se mer om dette i eget oppslag i KaSKjer. Vi 
har en vid definisjon på ny-tilfyttere - alle er hjertelig 
velkomne!

Med ønsker om en flott høst!

Vennlig hilsen  
Ann Kristin Trondsen, rådmann



Møteplan for 2015

Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Kommunestyret         9  22   18  10   15
  29

   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    1     8   26   

Teknisk- og arealutvalget  20  27   24        5
  26

 21     9   27    4

Vilt- og utmarksnemda    9   30

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

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.

Tømming av slamavskillere 
i Sørreisa kommune 2015   
Følgende roder tømmes i år: 

Rode 8    Sentrum – Andsvatn 
Rode 9    Øvermoveien
Rode 10  Rabbåsveien
Rode 11  Storneset
Rode 12  Sentrum – Galtnes
Rode 13  Leirbogsløyfa
Rode 14  Nordliveien
Rode 15  Furøy
Rode 16  Valen
Rode 17-18  Hemmingsjordveien
Rode 19  Reinelv-veien
Rode 20  Nordbakkveien
Rode 21  Øyjordveien
Rode 22  Engslettveien
Rode 23  Djupvåg
Rode 24  Kollenveien

Tømming starter i løpet av september måned. 
Septiktank for bolighus skal tømmes annet hvert 
år. Slamgebyr vil også bli fakturert for de 
eiendommer hvor septiktanken skal tømmes i år, 
men som ikke er klartgjort når slambilen kommer. 
Tanker som er vanskelig å se i terrenget må 
merkes med stake – hvis mulig også med gnr/
bnr. Abonnenten plikter å sørge for adkomst til 
septiktank og at tanklokk er avdekket. 
Klagefrist vedrørende septiktømming: 
1 mnd. Etter utført tømming til Perpetuum Miljø 
AS, 9350 Sjøvegan, tlf 77 17 27 50. 
Andre henvendelser: 
Sørreisa kommune, servicekontoret, tlf 77 87 50 00.
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Sorteringsordning for avfall 
Alle skal ha egen dunk for:

Restavfall, der våtorganisk avfall (matavfall) 
leveres sammen med annet brennbart ikke gjen-
vinnbart avfall: tilsølt papir, plast, 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 papirdunken 
på tømmedag.

For ytterligere informasjon vises det til www.
senja-avfall.no

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.



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

Transporttjenesten for 
funksjonshemmede
Transporttjenesten for funksjonshemmede er 
et tilbud som administreres av Samferdsels-
kontoret i Troms Fylkeskommune.
Vurdering og eventuelt godkjenning av brukere 
er i Sørreisa tillagt  Pleie- og omsorgskontoret.
Vurdering av søknader foretas to ganger pr. år; 
mai og november.
De som allerede er innvilget transporttjeneste, 
og de som har sendt inn søknad etter januar 
2012, behøver ikke sende inn ny søknad.

Følgende kriterier må være oppfylt for å bli god-
kjent som bruker:
1. Funksjonshemming av minst 1 års varighet.
2. Betydelige vansker med å benytte seg av 
offentlige kommunikasjonsmidler på grunn av 
funksjonshemmingen.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til 
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Frisklivssentralen i Sørreisa
Frisklivssentralen i Sørreisa er et kommunalt 
tilbud som har som mål å fremme fysisk og 
psykisk helse, samt forebygge og mestre sykdom. 
Målgruppen ved frisklivssentralen er personer som 
har økt risiko for, eller allerede har sykdommer eller 
utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse. 
Man må altså ikke være syk eller ha en diagnose 
for å være deltaker ved frisklivssentralen.
Regelmessig fysisk aktivitet gir gode helseeffekter 
på både kort og lang sikt. Målet er at deltakerne 
skal kjenne mer overskudd og styrke fysisk og 
psykisk helse. Aktivitetene foregår hovedsakelig 
innendørs. På frisklivssentralen i Sørreisa får du 
veiledet hjelp til å komme i gang og aktivitet som 
er tilpasset deg og ditt nivå.

Frisklivsresepten
For å delta i Frisklivssentralen sine tilbud kan 
man enkelt og greit bare ta kontakt med Frisklivs-
veilederen på tlf. 992 04 710, eller epost frisklivs-
sentralen@sorreisa.kommune.no
En reseptperiode er 3 måneder og koster kr. 300.-. 
Vurdering av forlengelse/fornyelse av resept 
gjøres av frisklivssentralen. 
Alle deltakere som kommer til frisklivsentralen får 
tilbud om en helsesamtale, hvor det kartlegges 
ønsker, mål og behov. 

Frisklivsperioden og tilbud ved sentralen
Ut ifra helsesamtalen settes det opp en plan for 
den 12 uker lange perioden. Vi kan tilby veiledet 
trening – både innendørs og i basseng. De som 
skal ha oppfølging innen fysisk aktivitet, 
anbefales å delta på 2 økter i uka. Treninga vil 
foregå i Sørreisa hallen.
I tillegg tilbyr vi veiledning for kosthold og 
røykeslutt, individuelt eller i grupper. Vi tilbyr 
også kostholdskurset «Bra mat for bedre helse». 

Dette er et inspirasjonskurs som skal motivere, 
hjelpe og støtte til å gjøre positive forandringer i 
kostholdet. 
Mottoet er «små skritt – store forbedringer». På 
kurset lærer du blant annet å lese varedeklarasjon, 
får praktiske råd for hverdagen, motiveres til å 
endre vaner og utveksler erfaring med de andre 
deltakerne.
Temakvelder vil avholdes innimellom, med ulike 
tema, som for eksempel motivasjon, bevegelses-
glede, turtips osv. 

Hvem er vi på Frisklivssentralen?
Frisklivsveileder Lars Reigstad - Utdannet Ergo-
terapeut ved Universitetet i Tromsø 2014
Ansvarlig for helsesamtaler og treningsgrupper i 
Sørreisa
Andre kursholdere leies inn ved behov.
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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.
Siste skoledag før jul 18.12.

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

Regnskogen er avgjørende for klodens klima, 
for vår felles framtid og for 260 millioner 
mennesker som har regnskogen som sitt 
hjem. Halvparten av verdens regnskog er 
er allerede ødelagt, og uten din hjelp kan 
det være for sent å redde det som er igjen. 

Regnskogen forsyner verden med mat og 
vann, er kilde til viktige medisiner, og bidrar 
til å redde klimaet på jorden. Pengene fra 

årets TV-aksjon skal gå til å bevare noen av 
verdens største regnskapsområder i Peru, 
Brasil, DR Kongo og på øya 
Ny-Guinea.

Regnskogen består når urfolk får rettig-
hetene til sitt eget landområde. Derfor 
samarbeider Regnskogfondet tett med 
menneskene som bor i regnskogen. Dette 
gjør vi gjennom rettighetsopplæring, 
advokatbistand, hjelp til skogovervåkning, 
og utvikling av alternative inntektsveier

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

Bli med på verdens største dugnad!
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 Tim Johansen ny 
rektor på Gottesjord
Tim kommer fra jobb som lærer på Silsand ung-
domsskole, der han har vært i 8 år. 
- Før dette jobbet jeg i 4 år på Sentralskolen, så 
Sørreisa kommune er ikke helt ny for meg. 
Er også utdannet bioingeniør og jobbet som 
dette på UNN i perioden 1996-2003, før jeg 
videreutdannet meg til lærer på Universitetet i 
Tromsø, forteller Tim.

Tim er fra Silsand, bor nå der igjen etter 10 år i 
Tromsø og er gift og har 4 barn. Barna er aktive 
innen fotball og langrenn, så Tim er og har vært 
mye engasjert i idrettslagene på Silsand som 
leder og trener. 
- Jeg ser virkelig frem til og er motivert til å jobbe 
i Sørreisa kommune med å legge til rette for en 
positiv, interessant og faglig god skolehverdag for 
barna som går på Gottesjord skole. 

 Tim Johansen er ny rektor på Gottesjord

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.
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Landbruk, miljø og natur opplyser om følgende:
NIBIO har gått gjennom arealressurskartene til 
kommunen, de som ønsker å se om det er 
endringer på sin eiendom finner disse på 
Kilden.skogoglandskap.no under arealinformasjon 
- kartlag – markslag(AR5) – endringer NIBIO (AR5). 
Noen vil også få befaring i forbindelse med 
arealer man er usikker på klassifisering av, i løpet 
av det neste året. 

Kommunen har tilgjengelig tilskuddsmidler for 
drenering, mer informasjon om dette finnes 
på hjemmesiden eller kan fås ved å kontakte 
landbrukskontoret – både grunneier og leietaker 
(gårdbruker) kan søke. Det utbetales ikke tilskudd 
under 3000 kr, og tilskuddet har en øvre 
begrensning på maks utbetaling av 1000 kr/daa 
berørt areal.
Frist for å søke midler er 30. september. 
Frist til å søke om SMIL midler for neste år er 
10. oktober.

I forhold til scooterløyper er vedtak om dette 
arbeidet knyttet til at det ikke skal gå utover 
andre oppgaver, og arbeidet ligger i ro inntil 
kontoret har ledige ressurser igjen (fagleder har 
vært ute i permisjon store deler av det siste året).

Noen nye forskrifter og lover (ikrafttredelse):

Landbruksveiforskrift (01.07.2015), forskrift om 
fremmede organismer (01.01. 2016), forskrift om 
omsetning og midlertidig hold av dyr (01.01. 
2016) , Forskrift om forflytning av hunder mv. 
mellom Norge og EU (22.06.2015), Forskrift om 
plantevernmidler (01.06.2015)
Noen forskrifter og lover som er endret:
Motorferdselsloven, forskrift om utøvelse av jakt mv. 

VUN møte 9 september, 30 november settes inn 
i politisk møteplan

Utdrag fra Årshjulet for LMN
10 sept. Jaktstart hønsefugl, hare, rugde, rype
25 sept. Jaktstart elg
1 okt. Jaktstart storskarv og toppskarv
31 okt. Søknad om klimabetinget erstatning for 
plante- og honningproduksjon. Jaktslutt elg, 
enkeltbekkasin og heilo.
1 nov. Søknadsfrist for dekning av rovvilttap. 
Spredning av gjødsel ikke lov før neste sesong 
igjen. Jaktstart for ekorn og mår.
15 nov. Frist for å søke tilskudd fra DN til kalking 
og lokale fiskeformål
30 nov. Jaktslutt storskarv, toppskarv.

Mvh
Wenche Bergum,  Fagleder landbruk, miljø og natur
Sørreisa kommune - Tlf 916 89 621

Landbruk, miljø og natur



Matlyst gir livslyst, og et næringsrikt kosthold er særlig viktig for eldre. Riktig kost i riktige 
mengder har stor betydning for livskvalitet og helsesituasjon. På seminaret får vi besøk av klinisk 
ernæringsfysiolog Ida Rasmussen fra Ernæringssenteret ved UNN. Hun vil ha fokus på hvordan et 
sunt og næringsrikt kosthold virker forebyggende, og på helsedirektoratets konkrete tips og råd.

Det regionale eldrerådet i Midt-Troms jobber for å etablere helsestasjon for eldre her i vårt 
område. En slik helsestasjon har som oppgave å drive forebyggende og helsefremmende arbeid 
for hjemmeboende eldre. Det skal være et sted å henvende seg når behovet for råd og veiledning 
oppstår. Til seminaret kommer Raila Kristiina Kallio fra Helsestasjonen for eldre i Harstad. Hun 
vil gi oss inspirasjon og kunnskap om hvordan helsestasjonen i Harstad drives og hvilke tilbud 
de har der, og ikke minst hvilke resultater de ser fra arbeidet.

Kom og bli med på et lærerikt og hyggelig seminar i Sørreisa Kulturhus!
Sørreisa eldreråd og Sørreisa pensjonistforening bidrar med gratis servering i pausen.

Sørreisa Kulturhus, 17.september kl10-13
Kontakt Knut Melangen for mer 
informasjon, tlf. 994 48 499

Har du matlyst 
har du livslyst!

Forskningsdagene i Midt-Troms
og Midt-Troms Regioneldreråd 
inviterer til seminar:

Eldrerådet i Sørreisa 
inviterer til markering av 
FNs internasjonale eldredag.

Mandag 05.10.2015 i Frivilligsentralens lokaler i 
Sørreisa. Dørene er åpne fra kl. 10.00 og vi for-
venter å avslutte rundt kl 13.00. Arrangementet 
kan by på:

• Lett musikalsk underholdning
• Enkel servering av kaffe og kaker

Det vil også være anledning til å kjøpe seg middag 
før en drar hjem.
Hvis du har behov for skyss til arrangementet kan 
Frivilligsentralen være behjelpelig.  Ragnhild 
Hjorten kan kontaktes på telefon 99 20 46 51.

MARKERING AV ELDREDAGEN 2015
Sørreisa Pensjonistforening 
markerer Eldredagen. 

1.oktober kl 15.00 på Gamtofta. Vi kjører med 
privatbiler fra Sørreisa hotell kl.14.30. Bidos og 
kaffe og kaker. 

Sang og underholdning ved Tom & Tore.

Pris pr.pers. kr 200
Påmelding innen 20. september 
og mer info på tlf 936 71 055
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Folkehelsepark 
i sentrum
Nå kan du snart trene og «være ute» i parken 
bak hotellet. Der kommer det en Folkehelsepark 
hvor du skal kunne drive styrketrening og spille 
volley- og basketball. Barna skal kunne turne i 
tilpassede turnapparater og funksjonshemmede 
skal kunne fiske fra en rampe. Fluefiskere vil få 
en egen castingrampe.

Prosjektet er et samarbeid mellom O-laget, Jeger- 
og fiskeforeningen, Sørreisa Turn og Nærings-
foreningen, og det ledes av kommunen. Det 
var Gunvald Grønlund som i sin tid igangsatte 
prosjektet gjennom Næringsforeningens 

engasjement for sentrumsutvikling. Resultatet ble 
tilsagn om kr 200.000 i spillemidler. I tillegg har 
Kreftforeningen gått inn med kr 100.000, øre-
merket styrketreningsapparater for uorganisert 
aktivitet for voksne.
Fra kommunens side er prosjektet en del av 
planstrategien innen folkehelse og samarbeid 
med lag og foreninger.

Arbeidet er allerede igangsatt bak hotellet der de 
første apparatene allerede er montert og flere er 
på gang. Trinn 1 i arbeidet skal ferdigstilles i løpet 
av september/høsten med utvikling av parken 
og montering av alle styrkeapparatene.  Store 
deler av parken vil få støtdempende fallunderlag. 
Volleyball- og basketballbane vil også komme på 
plass i høst. I tillegg skal det settes opp en slags 
redskapsbod med sikringsskap med mulighet 
for forsyning av strøm til større arrangementer i 
området, - for eksempel Torgdagen o.l. Belysning 
av området kommer også opp i høst.

Trinn 2 skal planlegges allerede i høst og igang-
settes til våren. Da skal fiskerampe for 
funksjonshemmede og castingrampen for flue-
fiske komme på plass. Allerede neste sommer skal 
Folkehelseparken være i full funksjon for alle som 
ønsker å benytte seg av tilbudet.

Under: Arbeidet med folkehelsepark er godt i gang.

t.v.: Denne typen styrketreningsapparater for voksne 
kommer i parken.



Skolekorpset takker alle som trofast støtter oss!
Takk for enormt mange lopper vi har fått inn, og takk for den kjempestore 

oppslutningen hvert år i loppemarkedet. 
Loppemarkedet er veldig, veldig, viktig for øknomien vår !

Skolekorpsets kjempestore

Loppemarked
Lørdag den 5.9. fra kl. 10.30

i Idrettshallen

 

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 . 
 

 
 



Endelig kiropraktor
Nå har Sørreisa fått et kiropraktortilbud etter 
en periode uten. Dette førte til lange ventelister 
hos fysioterapeuten som tok imot de som han 
kunne hjelpe. Resten måtte ut av kommunen 
for å få hjelp. Foreløpig er kiropraktoren i 
Sørreisa tirsdager, onsdager og fredager.

Kiroprator Erik Kristiansen Hippe startet opp i 
august og holder til i lokaler hos Tøy & Bøy i 
Sørreisabygget. Erik kommer fra Moelven i 
Hedmark og bor på Olsborg.
- Det passer fint siden jeg har to arbeidsdager på 
Bardufoss, forklarer han. 
Erik tok sin Master på skole i Bournemouth i 
England. Han har jobbet en del med idrettsskader 
og håper derfor at også idrettsfolk med muskel- 
og skjelettskader vil bruke ham.
- Men, hvem som helst kan få behandling her, sier 
Erik. – Noen kommer med henvisning fra lege, 
men du må gjerne komme innom eller ringe for å 
bestille time.

Kiropraktor Erik Kristiansen Hippe
Åpent tirsdag, onsdag og fredag kl 8 – 16
Tlf 404 60 842 Erik Kristiansen Hippe er ny kiroprator i Sørreisa

Ny ergoterapeut
Lars Reigstad er ny ergoterapeut i Sørreisa 
kommune. Han forteller dette om seg selv.

- Jeg er 31 år gammel og kommer fra Finnsnes. 
Tok utdanningen min i Tromsø, og dette er min 
første jobb som ergoterapeut. Tidligere arbeidet 
jeg med mye forskjellig rundt om i landet, sier 
Lars. 
- I Sørreisa startet jeg som ergoterapeut 2. Juni, 
og trives veldig godt med å arbeide i denne 
spennende kommunen. 

Lars Reigstad er ny ergoterapeut i Sørreisa
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Fysioterapi er godt kjent men jeg ønsker å informere 
nærmere om osteopati:

Osteopaten behandler alle de vanlige ”folkesykdommer” 
som hodepine/migrene, svimmelhet, fordøyelses-
problemer og plager knyttet til nakken, skulder/arm, 
rygg, magen, kne og ankel. I tilleg behandler osteopaten 
plager eller arrdannelser etter betennelser og kirurgiske 
inngrep.

Osteopati brukes som både akutt og rehabiliterende 
behandling, men brukes også som forebyggende 
tiltak. Behandleren fokuserer på sammenhenger i 
hele kroppen for å finne årsaken til smerten, ofte 
kan problemområde være et annet sted i kroppen 
enn der smerten oppleves.

Osteopatien ble grunnlagt av den 
amerikanske legen A.T. Still mot 
slutten av 18-hundretallet og i 
mange land godt etablert. 
I våre naboland England og 
Finnland er osteopati i primær-
helsetjenesten hvor de har 
henvisningsrett og skrive syke-
melding. I Norge jobbes det med 
en autorisasjon som vil gjøre oss til 
primærkontakter.
Både fysioterapeutisk- og 
osteopatisk behandling refunderes 
av ulike private helseforsikringer. 

Jeg ser fram til å ønsker deg 
velkommen til en time hos meg i 
Velværesenteret.

Korinna O. Helling, 
Fysioterapeut/Osteopat NOF
tlf. 94 83 36 57 - korinna@akfi.no

I 2004 flyttet vi fra Tyskland til Norge og fant i 2007 et koselig sted å bo i 
Sørreisa. Jeg har fransk/tysk opprinnelse og er gift med Harald Helling og 
har 7 barn. Siden 2008 har jeg jobbet som privat fysioterapeut og osteopat 
på Finnsnes og ønsker nå å tilby behandling i Sørreisa med kort ventetid. 
Jeg er norsk autorisert fysioterapeut og norsk utdannet osteopat. 

Korinna O. Helling jobber som 
fysioterapeut/osteopat ved 
Velværesenteret i Sørreisa

Privat fysioterapeut og osteopat ved 
Velværesenteret i Sørreisa

15



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 til-
skudd. Det er forutsetning at foreningen/laget 
som søker, i løpet av året initierer og 
gjennomfører aktivitet eller holdningsskapende 
virksomhet, hvor rusmiddelspørsmål er satt på 
dagsordenen.  Det gis ikke støtte til ordinær drift 
eller lønnsmidler. Lag og/eller foreninger som 
søker om støtte må framlegge årsrapport med 
regnskap for de siste tre år.

Det kan videre søkes om tilskudd til enkelt- 
arrangement/tiltak, hvor aktiviteten er rettet 
mot ungdom. Arrangementet/tiltaket må ha en 
tydelig rusfri 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  27. sept 2015.

Internet: www.unglyn.com

Unglyn-info
Unglyninfo

 www.unglyn.no

Unglyn Ski starter opp med skitrening 
mandag 28. sept kl.17-18. Alle treningsgrupper 
(6-16 år) møtes utenfor gymsalen ved Gottes-
jord skole. Foreldre ønskes velkommen til en 
kopp kaffe. Her blir det felles info ang høstens 
trening. Gruppe 6-8 år skal ha trening 
mandager kl 17-18, mens vi tilpasser trenings-
dager for de som er eldre i samarbeid med 
trenere/foreldre og barn!

Søndager går vi skogstur kl.12. Dette er 
allerede i gang. Følg med på Unglyn Ski sin FB 
side hvor turen starter.

*Det planlegges et nybegynnerkurs i 
skismøring i November. Denne dagen har vi 
kafe på Galtnes samfunnshus hvor vi også kan 
bytte/selge skiutstyr.

Unglyn Ski er i vekst. Vi trenger derfor flere 
som brenner for skisporten til å hjelpe oss. 
Enten på dugnad, som trener eller deltakelse i 
skigruppas styre. Gi oss gjerne beskjed hvis du 
vil være med i et fartsfylt team

Mobil Eirin Nilsen: 99238041

Sørreisa kulturhus 
5.november kl. 19 



Masse aktivitet
Friluftslivets år har gitt ekstra fokus på friluftsliv, 
og det har gitt resultater i form av masse aktivitet 
i Sørreisa. Bl.a ble kommunestyrets medlemmer 
utfordret på å ta med folk på tur, og det var kjempe-
respons blant politikerne. Mange fine turer er allerede 
gjennomført – og en del gjenstår, se kalender. 

Sørreisa Tur – og løypelag melder om rekordstor 
deltakelse i Ti turer til topps og det er også økning i 
antall registrerte i Telltur-systemet. 
 I august arrangerte kommunen, i samarbeid med 

Midt Troms Friluftsråd, friluftsskole for barn 10-12 
år. De var på Furøya og ved Småvatnan, og ungene 
lærte  bl.a orientering, matlaging på bål, leirslagning 
og kanopadling. Penger til tiltaket var skaffet via 
friluftsrådet, og det var lærerstudenter som tok seg 
av ledelse og aktiviteter. Vi fått mange gode tilbake-
meldinger på denne aktiviteten, og håper å kunne 
gjenta suksessen til neste år. 

Høst er turtid!
Høsten kan være den fineste tida å gå tur, enten 
man plukker bær og sopp, går på jakt eller bare går 
for turens egen del. Husk at kommunen har gratis 
utlån av masse praktisk utstyr, bl.a lavvo og bål-
panner. Kanoer og robåt kan man låne på Finnsnes, 
det er Midt Troms friluftsråd som eier båtene.   

Premiekrus Ti turer til topp 
og Telltur
Noen ivrige turgåere har enda ikke hentet premie-
kruset for 2014 – de blir utlevert på servicekontoret.

Dato og kl. 
slett

Aktivitet Turmål Oppmøte-
sted 

Ansvarlig Mer info

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

22.09. 
kl.11.00-15

Ta søndagsturen 
tilbake!

Lavvo ved 
Vamasshaugen

Start fra 
Unglyn stadion

Karl Sivertsen Gratis kaffe og saft til 
alle turgåere!

Oktober og 
november

Mørketidsturer Mer info på kommunens nettsider og facebooksider 



Ka skjer i S
ør

re
isa

Kalender for Sørreisa
Nr 3 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 flg 
datoer: 11/9, 25/9, 9/10, 22/10, 
6/11, 27/11, 4/12.

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

Onsdag  9. september 
Kulturhuset: 
Kl. 18.30 Onsdagsdansen

Torsdag 10. september
Øvermoen: 
Kl. 18.00 O-jakt nr. 15 

Fredag 11. september
Sørreisa kunstgress:
Kl. 19.15. 6. div menn avd 2  
Sørreisa-Vårsol

Søndag 13. september
Grillbua Skøelv stadion
kl 14-18 - Sammenkomst
Værforbehold

Kulturhuset: 
Kl 18.00 Kino “Karsten og Petra 
på safari”
Aldersgrense: Alle 

Kulturhuset: 
Kl 20.00 Kino “Mission: Impos-
sible - Rogue Nation”
Aldersgrense: 15 år 

Torsdag 17. september
Kulturhuset: 
Kl. 10.00 Forskningsdagene
“Har du matlyst har du livslyst”

Øvermoen: O.jakt nr. 16 
Øvermoen-Natt

Fredag 18. september 
Sørreisa kunstgress:
Kl. 19.15. 6. div menn avd 2
Sørreisa 2-Bardufoss 2

Tirsdag 22. september
Frivillighetssentralen:
Kl 19.00 
Innflyttersammenkomst 

Onsdag 23. september
Kulturhuset: 
Kl 18.30 Onsdagsdansen

Fredag 25. september 
Kulturhuset: 
Kl 10.00 og 18.00
Forskningsdagene
“Klovnen Knut”

Sørreisa kunstgress:
Kl. 19.15. 6. div menn avd 2
Sørreisa 1 – Sørreisa 2

Søndag 27. september
Kulturhuset: 
Kl 18.00 Kino 
“Knutsen & 
Ludvigsen og den fæle 
Rasputin”.
Aldersgrense: 6 år

Kulturhuset: 
Kl 20.00 Kino 
Maze Runner: Ildprøven
Aldersgrense: 12 år
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Torsdag 1. oktober
Gamtofta
kl 15.00 Markering av 
eldredagen. “Tom & Tore”
Arr: Sørreisa Pensjonistforening

Lørdag 3. oktober
Sørreisa kunstgress:
Kl. 13.00. 6. div menn avd 2
Sørreisa 2-Pioner

Gatlnes samfunnshus:
Kl 20.00 Pubkveld m/Geir 
Bertheussen Blues Express
Arr: IL/BL Unglyn

Mandag 5. oktober
Frivilligsentralen
kl 10.00 Markering av 
eldredagen. 
Arr: Sørreisa eldreråd

Onsdag 7. oktober
Kulturhuset: 
Kl 18.30 Onsdagsdansen 

Lørdag  10. oktober
Sørreisa kunstgress:
Kl. 13.00. 6. div menn avd 2
Sørreisa-Gryllefjord

Søndag 11. oktober 
Kulturhuset: 
Kl 18.00 Kino 

Søndag 18. oktober
Kl 15.00 TV-aksjonen 2015
Husk å ta ut kontanter!
 
Tirsdag 20. oktober
Kramvigbrygga:
Kl 19.00 Lansering av Årbok for 
Dyrøy og Sørreisa 2015 
Arr: Sørreisa Historielag

Onsdag 21. oktober
Kulturhuset: 
Kl 18.30 Onsdagsdansen

Lørdag 24. oktober
Kulturhuset og Idrettshallen: 
Kunst og Handverksmesse
Arr: Sørreisa IL

Søndag 25. oktober
Kulturhuset og Idrettshallen:
Kunst- og handverksmesse
Arr: Sørreisa IL

Tirsdag 3. november
Kramvigbrygga:
Kl 18.00 Kultur på brygga – 
Tema «høst» 
Arr: Sørreisa Mannskor

Onsdag 4. november 
Kulturhuset: 
Kl 18.30 Onsdagsdansen 

Torsdag 5. november
Kulturhuset: 
Kl.1900 Hålogaland teater
Døden og piken

Søndag 8. november 
Kulturhuset: 
Kl 18.00 Kino 

Tirsdag 17. november
Kramvigbrygga
kl 19.00 Historielagskveld med 
bla Jostein Mathisen om TIRB
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Søndag 6. september
kl 11-15
Gapahuken på 
Gottesjord

Onsdag 9. spetember
kl 17 Matfjellet sammen med 
turleder Geir Larsen

Søndag 22. september
kl 11-15 
Lavvo ved Vamasshaugen

Onsdag 18. november
Kulturhuset: 
Kl 18.30 Onsdagsdansen

Søndag 22. november 
Kulturhuset: 
Kl 18.00 Kino

Lørdag 28. november
Tømmervik kirke:
Ordførerens julekonsert



Førsteklassinger G
ottesjord skole

Ø
verst :  O

lander G
undersen, Isak B. N

ikolaisen, Indine Johansen, H
anna V. O

lsson, H
elene S. G

ulbrandsen, M
aia Julianne R. H

augan
I m

idten: Tuva Kristine L. Schulstad, H
arald G

ulbrandsen, Bradley Sverre Eli, D
avid Skogstad, Erika B. Pedersen O

ddne Elias M
agnusson

N
ederst: Trym

 D
algård H

ansen, Lucas Andreassen, Leiv-Anders Paulsen, Lukas O
laf N

. M
artinsen
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KLOVNEN KNUT
Fredag 25. sept. kl 10.00 og 18.00
Sørreisa folkebibliotek
For barn i alderen 0-100 år! 
Fri inngang. 
Arr: Sørreisa folkebibliotek og 
Biblioteksamarbeidet i Midt-Troms

 
 
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

Bibl ioteket

Forskerkonkurranse
I forbindelse med Forskningsdagene i Midt-Troms 
skal det være forskerkonkurranse på biblioteket. 

Forskerkonkurransen er laget som tre quizer med 
spørsmål om kommunikasjon. Det er en quiz 
tilpasset 1.-2. klasse, en tilpasset 3.-4. klasse og en 
som er tilpasset 5.-7. klasse. 

Masse fine premier!

Les for svingende 2015
Også i år er Sørreisa med på sommer-
kampanjen “Les for svingende!” Biblioteket har 
invitert elever mellom 6 og 13 år til å være med 
på kampanjen som oppfordrer til å lese 5 bøker 
i løpet av sommerferien. Sørreisa hadde 
kjempestor deltakelse i fjor, og det meldes om 
gode tall for i år også.  Til høsten blir det 
bokfest med premieutdeling.



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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Bygg og anlegg, Handtverkere

77 86 43 11

www.ferdighus.no

77 86 20 20

Isaksen Eiendom AS 905 47 318

Midt Troms Rørtjenester 
roylynghaug@rortjenester.no

48 15 20 84

Mureren as - Mur puss og flis
post@mureren.org

913 35 538

Myre Elektro Teknikk AS
www.myre-holding.no

77 86 34 00

www.oaovesen.no

77 86 20 00

gulbygget.no
Rørsystem AS
post@rorsystem.no

905 88 655

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

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

Mob: 930 61 528 Bjørn Simonsen

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

post@snekkersimonsen.no

930 61 528

Sørreisa Elektroinstallasjon AS
tore@sorreisaelektroinstallasjon.no

77 86 18 03

Helse og velvære

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

77 86 18 68

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

Fysioterapeut Ilona Olekiene
ilonaolek@gmail.com

97 93 64 27

Fysioterapeut/Osteopat 
Korinna Helling tlf. 
korinna@akfi.no

94 83 36 57

Mona’s fotterapi
monasin@frisurf.no

40 22 70 93

Massør Jorunn Vollstad
jorunn@vollstad.com

938 02 425

Midt-Troms psykologtjeneste
lindaholmgren@yahoo.no

46 77 26 33
46 77 37 25

Naturterapeut, Ragnhild Marie 
Iversen, ragnhild_iversen60@
hotmail.com

418 00 938

Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa
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Varehandel
AMNOR AS
www.amnor.as

91 59 41 51

Andsvatn Reinslakteri 97 77 75 52

BM Mulitshop
bm@bakkan.net

413 30 530

Coop Midt-Troms BA 77 86 13 45

Furøy Geir Agentur
grfuroy@broadpark.no

90 72 36 93

Guttorm Bakkehaug 
- Vedproduksjon
bakkehaug@gmail.com 

900 55 700

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

464 45 531

Spar 77 86 10 74

Rema 1000 77 86 46 50

Sentrum Kiosk AS 77 86 17 95

Shell Sørreisa 77 86 12 35

Skokroken 77 86 49 44

Sørreisa Solavskjerming 77 86 32 89



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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Tjenesteyting
AMnor AS
arne@amnor.as

915 94 151

www.bakkehaugbil.no

77 86 29 00

 

post@dittsmadyrkrematorium.no

77 21 26 60

Frivilligsentralen 992 04 651

Hos Wendy 46 93 37 51

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

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

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

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

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

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

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

Storveien 9, 9310 Sørreisa
Tlf. 77 86 14 70

Forside timekort

Bakside timekort

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

Org.nr.: MVA 983 539 335

Stempel innenfor 74 x 24 mm.
77 86 14 70

 post@kistefjell.no

47 60 93 13

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

77 86 38 00

  www.procall.no
77 86 37 00

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

Wellington AS 77 86 45 02

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

480 70 450

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

920 61 196

Drosjesentralen 77 86 11 80

Anlegg og Maskin AS
post@amask.no

77 86 22 35

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

77 86 38 00

Nordhaug Maskin AS
www.nordhaug-maskin.no

77 86 22 50

466 36 621

Sørreisa Kran og Transport AS 918 04 342

Hei bedrifter i Sørreisa!
I disse dager, hvor både Internett og e-post benyttes 
like hyppig som telefon, er det tvingende nødvendig 
at bransjelista tilbyr alternative måter å kontakte 
bedriftene på. Som den observante leser vil legge 
merke til er bransjelisten redusert i forhold til tidligere 
utgaver. De bedriftene som i denne omgangen er 
utelatt tilfredsstiller ikke følgende krav: 
1) Bedriften må være hjemmehørende i Sørreisa; 
2) Det mangler e-post adresse; 
3) Telefonnummeret eksisterer ikke lengre; 
4) Internettadressen peker mot en annen bedrift, 
registrert andre plasser i landet.

Bransjelista for Sørreisa skal være for Sørreisa. «For å 
si det enkelt. Dersom bedrifter med forretningssted 
i Lenvik ønsker å stå på listen, så er de hjertelig vel-
kommen til dette – men da må vi først sørge for at 
forretningssted endres fra Lenvik til Sørreisa.»

Bransjelista for Sørreisa er tiltenkt å markedsføre 
lokal service og handel ovenfor innbyggerne i 
Sørreisa, og derfor er det veldig viktig at vi sammen 
prøver å holde den så oppdatert som mulig. Og til 
de som i dag har falt ut av listen – TA KONTAKT, så 
vil jeg hjelpe dere med å få satt opp riktig kontakt-
informasjon til neste utgave.

Vennlig hilsen
Tom Erik Moe, nærings- og utviklingsrådgiver



Bedriftssupport
Sørreisa kommune, 
Kontaktperson i næringssaker 
Tom Erik Moe

77 87 50 07
458 49 048

Sørreisa kommune 
Fagleder landbruk, miljø og natur
Wenche Bergum

916 89 621

Sørreisa kommune
Fagleder skogbruk Alf Rune Hoff

957 64 526

Senja Næringshage 926 81 333

Sørreisa Næringsforening 
- Anita Endrestad

900 46 593
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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

WELLINGTON arbeider med styre- 
og bedriftsøkonomisk rådgivning, 
strategiutvikling og økonomistyring, 
med spesiell fokus på næringslivet i 
distriktene. Vi har utviklet og 
gjennomfører egne  praktiske 
programmer for bedrifter. 
Programmene er  forankret i 
høyskole- og universitetsmiljøer. 
Vi arbeider i tillegg med kjøp/salg, 
organisering og restrukturering av 
bedrifter . 

I forbindelse med økonomistyring og 
selskapsstyring utfører vi også 
regnskap og årsoppgjør.

Vår logo er et konkret løfte til våre 
oppdragsgivere om at det skal lønne 
seg å bruke oss. 
Samtidig uttrykker ”fordi det 
lønner seg” en forpliktelse i å legge 
avgjørende vekt på lønnsomhet i 
utvikling og gjennomføring av 
selskapsstyring og våre styre-, 
strategi- og bedriftsprogrammer.

Stig Knudsen    
Tlf 77 86 45 02

Welligton As, 
Pb. 10, 
9315 Sørreisa

knudsen@wellington.no

Industri
Elverums produkter
i-elver@online.no

932 61 865

               www.haldorsen.no

77 86 22 00

Mitra AS
www.mitras.no

77 86 29 80

913 28 999
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Innflyttertreff 
22. september kl 1800
Frivilligsentralen 
Sørreisa kommune deltar i prosjektet 
“Sammen om en bedre kommune”. I den 
forbindelse inviterer Sørreisa kommune alle som 
har flyttet til Sørreisa i løpet av det siste året til en 
hyggelig sammenkomst på 
Frivilligsentralen 22. september klokka 19-20.
Ordfører og rådmann gir informasjon om det 
generelle tjenestetilbudet i kommunen og annen 
informasjon som det kan være nyttig å vite om. 
Det vil være mulig å komme med innspill og 
spørsmål, og en fin mulighet til å treffe andre 
tilflyttere.
Det blir enkel servering, underholdning og hele 
familien er hjertelig velkommen!

Monica Mikkelsen inviterer til innflyttertreff 
i Sørreisa kulturhus

Kommunalt næringsfond

Søknad om tilskudd fra det kommunale nærings-
fondet behandles 2 ganger i året, 
med søknadsfrister:

 • 1 mai
 • 1 oktober

Tidligere kunne disse sendes inn som vanlige 
søknader på papir. Denne ordningen opphører fra 
og med høsten 2015. Alle søknader til nærings-
fondet i Sørreisa kommune skal heretter registreres 
elektronisk på www.regionalforvaltning.no

Søk opp www.regionalforvaltning.no på Internett 
og klikk på registrer privat søker. Du vil da få tilsendt 
et brukernavn og passord som du kan benytte til 

Elektronisk registrering av næringsfondsøknader

å fylle ut din søknad om støtte fra næringsfondet i 
Sørreisa kommune. En egen hjelpemeny veileder 
deg så gjennom hele søknadsprosessen. Og skulle 
det være slik at du på tross av dette plages, vil 
næringsrådgiver være behjelpelig.

Søknader som mottas på papir vil bli returnert og 
bedt om å bli registrert elektronisk. 



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

Skøelv IGL
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Grill-sammenkomst
Skøelv IGL inviterer til sosial sammenkomst på 
Skøelv stadion ved Grillbua søndag 
13. sept kl 14 - 18. 
En tar selv med mat og drikke. Grillene tennes. 
Det blir arrangert fotballkamper for de barna som 
vil være med på det.
Blir det regn og dårlig vær så blir det ingen 
sammenkomst.
Mer info, 
- ta kontakt med Otto Skogheim på mob 45222812
Alle hjertelig velkommen!
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Sørreisa 
Mannskor

Hei alle Sørreisa-væringer!

Etter en bob-bob sommer, begynner vi det 
nye sangeråret på tirsdag  1. september 
kl. 1900 i kulturskolens  lokaler og med 
Oskar Larsen som dirigent.
Vi er stadig på jakt etter nye sangere, så  
har dere lyst å begynne å synge eller 
kjenner noen som kan tenke seg å være 
med å synge med oss, ta kontakt . 

Vi starter vårt første arrangement tirsdag 3. 
november med Kultur på brygga, 
tema «HØST».   Dette vil foregå i Kram-
vikbrygga  og det blir vanlig opplegg med 
korsang, allsang, quiz, åre-salg, servering 
av kaffe, mat  mm.

Deretter er det Ordførerens julekonsert 
lørdag 28.november. I skrivende stund litt 
uklart vedr. arrangement i desember.

Nærmere info om de forskjellige 
arrangement vil komme etter hvert. Vi vil 
også komme tilbake med informasjon om 
vår-programmet 2016. Dette ser ut til å bli 
riktig så spenstig.

Til slutt så ønsker vi dere alle hjertelig 
velkommen til våre tilstelninger utover 
høsten.

Hilsen Sørreisa Mannskor v/styret

Sørreisa Musikkforening startet opp høstsesongen med musikalske innslag under Artic Race of Norway 
både på Finnsnes og i Myrefjell.
Øvingsdag er mandager fra kl.19.00 - 22.00 i Kulturhuset. Dirigent: Kirsti Karlstad Vaeng.
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!
Evt. spørsmål kan rettes til Knut Thorstensen tlf. 97777938 eller Jorunn Vollstad tlf.93802425. 
Hilsen Sørreisa Musikkforening

Sørreisa Musikkforening startet høstsesongen på Artic Race



Sørreisa Idrettslag - Håndball

Vi ønsker DEG 
velkommen 

til ny 
håndballsesong!

 

http://www.sorreisa-il.no/h/



Sørreisa historielag

Velkommen til Sørreisa historielags  
Høstprogram 2015

Søndag 6. sept. Kulturvandring fra Møllerhaugen i 
Målselv til Leirbogen i Sørreisa.
Siden det er Friluftslivets år arrangerer 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. Oppmøte utenfor Sørreisa hotell søndag 6 
sept. kl. 1000 for samkjøring. Start fra 
Møllerhaugen ca. 1045. Se oppslag på butikker.
Nærmere 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.

Lansering av Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2015
Tirsdag 20. oktober kl 1900 på Kramvigbrygga 
Lansering av Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2015 og 
Sørreisakalenderen 2016.
Det vil bli salg av kaffe, kaker og åresalg.

Kunst og Håndverksmessa  
Lørdag 24. og søndag 25. oktober vil vi ha stand 
på messa.
Vi trenger noen til å bemanne vår stand så bare ta 
kontakt med leder hvis du har lyst å være med. 

Historielagskveld på Kramvigbrygga
Tirsdag 17. november kl 1900 på Kramvigbrygga 
vil det være historielagskveld.

Jostein Mathisen vil fortelle om TIRB ( Troms 
Innland Rute Bil). Det vil bli kaffe og åresalg.

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

SALGSTEDER FOR HISTORISKE BØKER OG KALENDRE
Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2015 og Sørreisa-
kalender 2016 selges på Coop Prix, Service-
kontoret og Biblioteket fra ca. 1 november. 
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 et tidligere lanseringsmøte for årbok og kalender.
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no

Pubaften med 
GB BLUES EXPRESS
På Galtnes Samfunnshus 
Lørdag 03. oktober kl. 20:00
Dette blir en blueskveld med skikkelig “trøkk”
Salg av øl og vin.
18 års aldersgrense.
Billettsalg hos Thune Autoservice 
(Shell Sørreisa) - Kr 270,-

Geir Bertheussen Blues Express har levert et produkt av internasjonalt format, sa Folke-
bladet om albumet Live at the Shack Up Inn, Mississippi og rullet terningkast 5.

Unglyn Fotball
Kommende kamper

tirsdag 8. september kl 17:30
Finnsnes G08 Juventus - Unglyn
G7 5er avd 6 • Finnsnes Stadion B

torsdag 10. september kl 19:30
Bardufoss (7er) - Unglyn G02
G13 9er avd 3 • Bardufoss kunstgress B

onsdag 16. september kl 17:30
Unglyn G12 - Senja G 12
G12 7er avd 4 • Unglyn gress

Flere kamper finner du på på Unglyns 
hjemmeside: www.unglyn.no

Leie av Galtnes samfunnshus
Utleiepriser:
*Medlem  Ikke medlem
1 dag   600 kr                1 dag            1200 kr
2 dager 1400 kr  2 dager        2800 kr
3 dager 2000 kr  3 dager        3300 kr
Utover dette belastes 500kr pr. ekstra døgn. 
Leie av kun møterom og kjøkken: 

*Medlem   Ikke medlem
Pr. dag:  300 kr           Pr. dag:   600 kr
Inntektsgivende arrangement (helg): 4500 kr
Leie av garderobe med dusj:                  600 kr 
 
*Med “medlem” menes en voksen person (over 
18 år) som har betalt medlemsavgift for 
inneværende år og forutgående år. Medlemmer 
kan ikke leie samfunnshuset på vegne av andre. 
 
Ønsker du å se lokalene – ta kontakt med 
utleieansvarlig:

Jill Annie Roaldsdatter Torstensen 
tel: 952 73 685
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SØRREISA 
MENIGHET
Adr. Kapellveien 26
9310 Sørreisa
Tlf: 9054 2231 

Mailadr. 
menighet@sorreisa.kirken.no
Hjemmeside: 
sorreisamenighet.blogspot.no
Kontortid: 
mandag-fredag 09.00-12.00

Kirkeverge
Rachel Vangen Hoholm 
Tlf 992 04 999

Leder menighetsrådet
Per Eirik Mathisen  
Tlf 77 86 13 18 

Redaksjon 
Per E. Mathisen og 
Ivar Bjørkås.

07.06.15   Madelen Elverum
07.06.15   Ragnar Stefanussen
05.07.15   Jammes Wood Langaune
02.08.15   Odin Angell
 

20.06.15   Siv Evy Jensen  og 
     Svein Alfred Myrlund
01.08.15   Jorun Karlsen og 
     Johnny Karsten  Gramstad

01.05.15   Karen Marie Gulbrandsen   f. 1930
23.05.15   Amalie Birgitte Gulbrandsen  f. 1925
25.05.15   Anna Edvarda Julie Eriksen  f. 1924
31.05.15   Haakon Kristian Olsen  f. 1937
04.07.15   Inge Dafinn Thoresen  f. 1938
03.08.15   Alma Furø Frantzen  f. 2013
05.08.15  Marry Beate Tomassen  f. 1928 

Vigde

Det nytter ikke å flykte
«Dere husker fortellingen om Adam og Eva som spiste av livsens tre?» 
«Ja, og det hadde de ikke lov til. Derfor fikk de ikke være i Edens hage lenger,» sa Liv.
«Husker dere hva de gjorde da de hadde spist av frukten?» spurte far.
«De ble redde og gikk og gjemte seg. Men Gud fant dem,» sa Tom.
«Det stemmer,» sa far. «De trodde de kunne gjemme seg for Gud. Siden har det alltid 
vært mennesker som har prøvd seg på det samme. De flykter fra Gud. De kaster seg inn i 
fornøyelser og arbeid og nekter å ta imot den utstrakte hånden.
David prøvde også å flykte, men han ble innhentet. Gud la sin hånd på ham, og han 
måtte overgi seg.
Slik er det i dag også. Stadig er det mennesker som blir innhentet av Gud, og som takker 
for det,» sa far.   

Salme 39,7: «Hvor skal jeg gå bort fra din Ånd, hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn»

Vi skal ha 3 leirer på Tømerneset i høst: 
 

5. - 7. klasseleir 4. - 6.09 
Ungdomsleir 18. - 20.09 
Adventsleir 1. - 5. klasse 21.-22.11  
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Gudstjenester  i Sørreisa sokn sept-nov 2015

13. sept  - 16. søndag i treenighetstiden
Straumen kapell kl. 11
Familiegudstjeneste  - 4-årsbok

20. sept – 17. søndag i treenighetstiden
Skøelv kapell kl 11
Høymesse

27. sept – 18. søndag i treenighetstiden
Straumen kapell  kl. 18
Konfirmantpresentasjon

11. oktober- 20. søndag i treenighetstiden
Tømmervik kl. 11
Høymesse

18. oktober- 21. søndag i treenighetstiden
Straumen  kapell kl. 11
Familiegudstjeneste-     6-åringer

25. oktober  -   Bots- og bededag
Skøelv  kapell  kl. 11
Høymesse

1.november--  Alle helgensdag
Tømmervik kirke kl. 11
Alle helgenssøndag

15. november- 25. søndag i treenighetstiden
Straumen kapell kl. 11
Høymesse

22. november-  Kristi kongedag
Tømmervik kl. 11
Høymesse

29. november- 1.søndag i advent
Straumen kapell kl. 11
Familiegudstjeneste

Julemesse
Den tradisjonelle Julemessa for Det Norske 
Misjonsselskap i Sørreisa blir i år 2015 lørdag 
14. november i kulturhuset som vanlig. 
Inntekten går i din helhet til utvalgte prosjekter 
som støttes av NMS.
Det som blir gitt til salg eller utlodning på 
messa er gaver som er gitt vederlagsfritt og 
laget på dugnad. Alle som jobber med messa 
gjør det gratis og dermed blir det et bra over-
skudd som kan sendes til misjonsprosjektene.
Har du lyst å bidra med noe kan du ta kontakt 
på telefon 90720332 eller noen i NMS sine 
foreninger. Vi har satset på god kvalitet i de 
produkter som vi selger og vil gjerne ha 
forskjellig handarbeid, mat og også hjelp på 
messedagen til de mange oppgaver.  

For styret i Sørreisa Misjonsforening
Alf M. Larsen

Tusen takk for all vennlig 
deltakelse i forbindelse med vår 
mor, Amalie Birgithe Gulbrandsens 
bortgang. En stor takk til Sørreisa 
sykehjem Bo2 og Sørreisa 
hjemmesykepleie.
Med vennlig hilsen Jørgine, Leif og 
Rune m/fam.

Kirkevalget
Ved  kirkevalget høsten 2015 kan du avgi din 
stemme i de samme lokale som kommune-
valget finner sted , men i andre rom merket 
KIRKEVALG.
På valgkortet du har fått tilsendt  kan det vær 
angitt feil åpningstid for valglokalene.

Åpningstidene finner du her:

Galtnes samfunnshus:
Søndag 13.september  kl. 16-20
Mandag 14.september kl. 14-21

Straumen-Kulturhuset:
Søndag 13. september kl.16-20
Mandag 14. september kl. 11-21

Skøelv skole:
Søndag 13. september kl. 16-20
Mandag 14. september kl. 14-21
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Søndag 16. august opprant med strålende 
sol og fine temperaturer,- perfekt vær  for 
menighetstur.
Familiegudstjenesten hadde både tale og 
sanger som passet for alle aldre,- ei fin 
stund.
Etterpå  var det grilling i stor stil, og folk 
benket seg rundt bordene og koste seg med 
mat og hyggelig prat. 
Også dette året hadde vi fått låne en stor 
hoppemadrass der ungene boltret seg i 
luftige svev. 
Kanoene ble selvfølgelig  tatt i bruk, og 
flere benyttet sjansen til et forfriskende bad 
før de satte kursen hjem igjen etter en 
opplevelsesrik Tømmernesdag.

Årets menighetstur 
til Tømmerneset
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Ny medarbeider i 
Sørreisa menighet
Sekretæren på menighetskontoret er ofte 
den første vi møter når vi har et ærend på 
menighetskontoret, enten det er pr. telefon 
eller ved å besøke kontoret. Den personen 
folk vil møte er Ann Våden Strømsnes. 
Ann er 55 år, reisværing og gift med Leif 
Strømsnes. De bor på Borg og har en av de 
flotteste utsiktene som finnes i Sørreisa.
Hun har bodd nesten hele sitt liv i 
Sørreisa, men sitt yrkesaktive liv har hun 
for det meste tilbrakt på Finnsnes. De siste 
18 årene har hun arbeidet hos Telenor. 
Som kjent er avdelinga på Finnsnes ned-
lagt og Ann måtte derfor se seg om etter 
annet arbeid. Arbeidet som sekretær ved 
menighetskontoret var en type arbeid hun 
kunne tenke seg og ble svært fornøyd da 
hun ble tilbudt jobben.
Mange av reisværingene kjenner Ann fra 
husflidslaget. Her har hun i mange år vært 
aktiv og er i dag lagets leder.
Ann tiltrådte stillinga 24. august. Hun ser 
med spenning fram til et noe annen jobb 
enn det hun hadde hos Telenor. Hun synes 
det høres spennende ut å møte folk som 

henvender seg til kirka i ulike sammen-
henger, kirkebokføring, holde styr på 
gravferdsregistret og eller få alle ting på 
plass i forbindelse med alle kirkelige 
handlinger.
Vi ser med glede fram til å samarbeide 
med Ann og ønsker henne velkommen.
IB

Ann Våden Strømsnes er ny sekretær på 
menighetskontoret

PÅ BLOKKA
Denne høsten kan vi ønske flere nye medarbeidere velkommen i Sørreisa menighet. Ann Våden 
Strømsnes har overtatt på menighetskontoret etter Karin Evenstad som er blitt pensjonist. 
Christina Becker overtar Roy Frodes stilling som kateket mens han har permisjon, og Anneli 
Ylitalo  går inn i stillingen som menighetsarbeider/trosopplærer.  
Vi lyktes ikke å få tilsatt prest og organist i sommer. Prestestillingen lyses nå ut på nytt.
Det er valghøst. Det oppfordres herved til å bruke stemmeretten også ved høstens kirkevalg. Det 
skal velges nytt menighetsråd og bispedømmeråd.
Endelig er Straumen kapell tatt i bruk etter byggearbeidene. Det ble en flott gjenåpning av 
kapellet 2. pinsedag  ved biskop Olav Øygard, - fullt hus og stor glede.
Fest og glede ble det også for oss som fikk være med på årets diakonitur 4. juni til Ibestad med 
Sigurd Hanssen som reiseleder.
Så er høstens virksomhet i  menigheten i gang  igjen. Vi er glad for å kunne invitere både barn og 
voksne til forskjellige aktiviteter. Oversikten finner du annet sted i menighetsbladet.
Vi ønsker alle en god og velsignet høst!
Med hilsen Per Eirik Mathisen,- menighetsrådsleder.

37



Aktiviteter for barn/ unge Sted /møtedag Kontaktperson Telefon
SPEIDEREN Straumen kapell  annenhver 

onsdag  17.30-19.30. 
Start 2. september

Monica Stenslette 92034011

TORSDAGSKLUBBEN Straumen kapell torsdager 
kl. 17.30- 18.30.   
Datoer: 3/9, 17/9, 1/10, 
15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 
10/12.

Inger Johanne Larsen 92831182

LYSGLIMT / BLÅ KORS 
MOTORKLUBB

Gottesjord forsamlingshus 
fredager kl. 18.30 - 20.30. 
Datoer: 11/9 , 25/9, 9/10, 
22/10, 6/11, 27/11 og  4/12.

Solveig L. Mathisen 08864404

VENNEKORET Mona og Fredrik Lantz 92662354
GOSPEL TWEENS Fredrik Lantz 92662354
Aktiviteter for voksne
BØNN Straumen kapell 

mandager kl. 09
Per Eirik Mathisen 97122847

FORMIDDAGSTREFF Straumen kapell   
torsdager kl. 11.30

Lona Vangen 77861062

FINNSET MISJONS-
FORENING

Onsdager Aud Kari Bakkland 77861166

GOTTESJORD 
MISJONSFORENING

Onsdager Rannveig Sørensen 77861033

NLM MISJONSLAG Lona Vangen 77861062
SØRREISA MISJONS-
FORENING

Alf M. Larsen 90720332

NMS SNEKKERKLUBB Sentralskolens sløydsal Jostein Mathisen 45272263
NORMISJON Annhild Aadland 92853672

Aktiviteter i Sørreisa menighet - høsten 2015

Gullkonfirmanter 2015
Søn 5. juli var 50 års konfirmantene  
invitert til jubileumsgudstjeneste 
i Tømmervik kirke. 10 var tilstede 
på gudstjenesten. Rolv Bruun var 
prest. Etter gudstjenesten var det 
samling i kirkestua.
De som deltok var: Liv Fosland, 
Wenche Brones Rossvoll, Anne 
Kari Andersen, Sissel Henriksen, 
Magnar Larsen, Esten Einar Bak-
kejord, Jan Ragnar Solset, Harald 
Dag Hansen, Brynjulf Larsen, 
Trond Jensen.



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!


