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Takk for tilliten!
Som nyvalgt ordfører så ønsker jeg å få takke 
befolkningen og politikerne i Sørreisa for tilliten de 
har vist meg, når jeg nå har blitt valgt til ordfører 
i Sørreisa. Jeg er ydmyk og stolt over å være den 
fremste tillitsvalgte for folket i Sørreisa. Men det 
forplikter - og jeg ønsker å være ordfører for alle 
i Sørreisa. Det innebærer at jeg skal lytte til folket 
og ta med meg innspill til beste for innbyggerne i 
Sørreisa. Min dør på kontoret vil alltid stå åpen for 
de som ønsker å snakke med meg eller de ønsker å 
sende meg en e-post eller ta kontakt via Facebook.

Jeg har gjennomført mitt første kommunestyre-
møte og stemningen og tonen blant oss politikere 
er god, og det lover godt for det videre arbeidet 
som vi er satt til å gjøre. 

Vi er nå midt inne i en krevende budsjettprosess 
hvor vi blir nødt til å redusere driften. Rådmannen 
og hennes administrasjon har lagt frem et budsjett 
hvor vi som politikere blir nødt til å ta noen tøffe 
grep. Vi kan ikke bruke mer penger enn det vi har. 
Det gjelder både privat og for kommunen. Vi må 
sett tæring etter næring.
De som jobber i kommunen er en særdeles viktig 
ressurs for Sørreisa. Jeg vil derfor gi honnør til de 
som står på hver dag for at alle som bor i Sørreisa 
skal ha en god hverdag. 
Som folkevalgte har vi en stor oppgave i å være en 
god arbeidsgiver for de ansatte.

I disse dager så opplever landet at det kommer 
mange asylsøkere til Norge, spesielt over Storskog 
ved Kirkenes. Tømmerneset leirsted er valgt ut av 
UDI til å ta imot 45 asylsøkere. Dette blir et akutt-
mottak som vil i første omgang bli brukt i 2 måneder.  
Denne enorme flyktningestrømmen som vi nå 
opplever gir oss som nasjon og innbyggere rom for 
ettertanke på hvor godt vi har det i vårt land - og i 
Sørreisa. 
På siste kommunestyremøte gjorde vi vedtak om å 
bosette 25 flyktninger for året 2016, og 25 for året 
2017. Disse flyktningene har fått oppholdstillatelse 
til å bosette seg i Norge. Sørreisa kommune ønsker å 
være med å bidra til at vi tar vår andel av de 
flyktninger som Norge som nasjon tar imot. Jeg er 
stolt over at Sørreisa er med på å bidra til å bosette 
disse menneskene som kommer hit til landet vårt. 
Jeg ønsker dem velkommen til Sørreisa, og jeg 
håper vi som lokalbefolkning tar godt imot dem.

Vi står også foran et stort og viktig arbeid med 
kommunereformen. Vi har fått fremlagt en 
rapport fra Telemarksforskning som gir oss et bilde 
av de ulike alternativene som vi har vedtatt utredet 
for hvem vi kan slå oss i sammen med. Vi skal også 
få fremlagt en rapport som skal vise oss hva skjer 
hvis vi ikke gjør noen ting, men fortsatt forblir en 
egen kommune, en såkalt nullpunkts-analyse. Vi 
skal i tillegg gå i gang med nabopraten med de 
kommunene som vil være naturlig å se til ved en 
eventuell kommunesammenslåing. Jeg oppfordre 
alle innbyggerne, gamle som unge i Sørreisa til å 
engasjere seg i kommunereformen. Dette er noe vi 
blir nødt til å ta stilling til, og jeg er opptatt av å lytte 
til folket i Sørreisa. 

Nå går vi mot den mørkeste tida av året - og advent. 
Jeg ønsker dere alle ei fin førjulstid!
 
Jan-Eirik Nordahl, Ordfører

Forsida
Tonje Lavik fra Fremskrittspartiet og 
Linn-Charlotte Nordahl fra Senterpartiet. 
Begge kom inn i Sørreisapolitikken etter 
valget i høst.
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Ungdomsrådet   
Alle møter er i prinsippet åpne for publikum, 
dersom ikke noe annet er  bestemt. 
Kommunestyremøtene finner du også på 
kommunens nettside.Sakspapirer til alle møter 
legges ut på Servicekontoret, biblioteket og 
nettsiden.

Sørreisa kommune

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

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

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

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

dersom du skal snakke med ordfører, rådmann, 
helsesøster, lege eller andre som jobber på 
kommunehuset. 

Servicekontoret gir veiledning i bruk av samtale-
forsterkeren.

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

Søknadsskjema, sammen med nødvendig 
dokumentasjon sender du innen fristen til Bostøtte-
kontoret i kommunen, eller du kan søke elektronisk, 
skjema finner du på www.husbanken.no

Søknadsfrist er den 14. i hver måned. Utbetaling 
den 10. i påfølgende måned.

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

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.

Vikarer Sentralskolen
Vi har behov for tilkallingsvikarer på Sørreisa 
sentralskole
Kontaktpersoner rektor Carina Borch, tlf. 941 59 
411, inspektør Lena Molund, tlf. 954 39 529 og 
inspektør Ylva Flatebakken, tlf. 911 72 042

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.

Kulturuka 2016
Fra fredag 4.3 til 13.3. Arrangement meldes til 
kulturkontoret v/ Oskar Larsen innen 31.januar.

Kulturprisen
Kulturprisen tildeles enkeltpersoner, lag og 
foreninger i Sørreisa kommune som har gjort en 
særlig innsats innenfor kommunens kulturliv.

Begrunnede forslag til kandidater sendes til 
Sørreisa kommune innen 30. mars 2016.
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Videre arbeid med 
kommunereformen
 
I slutten av oktober fikk alle kommunestyrene i 
Norge brev fra statsråd Jan Tore Sanner der han 
tok opp kommunereformen og presiserte at 
hensikten er å sikre gode velferdstjeneste også 
i framtida og å utvikle en kommunesektor med 
kraft og handlingsrom. Det er bred enighet på 
Stortinget om at det er behov for endringer i 
kommunestrukturen for at vi skal nå våre 
nasjonale velferdsmål, og stortingsflertallet er 
klar på hva de forventer at kommunene skal 
gjøre i reformarbeidet.  Brevet er lagt ut på 
kommunens hjemmesider under menypunktet 
“kommunereformen”. 
 
Tidsplanen for kommunereformen ligger også 
fast - kommunestyret må ha gjort sitt vedtak 
innen 1.7.2016 - skal Sørreisa  stå alene eller skal 
Sørreisa inngå i en ny kommune? Innen den tid er 
det en del milepæler som skal nås, og for Sørreisa 
gjenstår følgende som må på plass før juni 2016:
 

• En rapport om hvordan kommunen vil klare seg 
i framtida dersom man velger å stå alene og ikke 
inngå i en ny kommune. Spørsmålet om, 
kommunen vil klare å stå alene og ivareta sine 
roller som tjenesteyter, myndighetsutøver, 
samfunnsutvikler og demokratisk arena i et 
20-30-års perspektiv vil være sentralt her. Denne 
rapporten vil være klar rundt årsskiftet.

• Dialog/nabosamtaler med aktuelle kommuner 
i en eventuell ny kommunekonstellasjon med 
sikte på å etablere intensjonsavtaler - hvordan 
kan det blir dersom vi slår oss sammen? Hvor skal 
kommunesenteret ligge? Skolene? Barnehagene? 
Legekontoret? Hvordan blir sentrale tjenester 
plassert? 

Kommunestyret har i sitt vedtak av 10.09.15 pekt 
på Lenvik og Målselv som de mest aktuelle 
kommunene for Sørreisa. 

• Retningsvalg - kommunestyret må velge 
hvilke(t)alternativer som er mest aktuelt som 
alternativ til det å stå alene. Det vil ikke være 
mulig å holde fast på alle alternativer inn mot en 
folkeavstemming og endelig avgjørelse. 

• Folkemøter der faktagrunnlaget presenteres for 
innbyggerne - nærmere dato annonseres senere

• Folkehøring med avstemming jf kommune-
styrets vedtak
 
Dette betyr at vi rett over årsskiftet vil ha et bredt 
faktagrunnlag på plass, og kan gå over i en fase 
der de politiske initiativer og forhandlinger kan 
ta til for alvor sammen med gode debatter og 
drøftinger av kommunens framtid. 
 
Statusbildet
Statusbildet var ferdig tidligere i høst, - du finner 
det på kommunens hjemmesider under meny-
punktet “kommunereformen”. Alle som ønsker å 
sende inn uttalelse til statusbildet, er velkommen 
til det. 
Statusbildet gir en oversikt over hvor kommunen 
står per i dag og kartlegger styrker, svakheter og 
de viktigste utfordringene som kommunen står 
overfor. Statusbildet viser at Sørreisa kommune 
er avhengig av interkommunalt samarbeid for å 
løse sine oppgaver, både per i dag og i framtiden. 
Flere områder er marginale og lite bærekraftige 
for å møte framtidens krav og oppgaver. 
Kommunens økonomiske soliditet er lav. Med 
bakgrunn i endrede oppgaver og demografiske 



forhold, er det ventet betydelige investerings- og 
utviklings behov. Samtidig viser utredningen at 
kommunen hovedsakelig leverer gode tjenester 
til innbyggerne og at tjenesteproduksjonen er 
relativt effektiv. Men kommunen er meget sårbar 
innen spesialiserte tjenester og fagområder. På 
flere områder er kommunen marginalt bemannet. 
Fra sammendraget har vi hentet ut følgende 
oversikt:
 
Kommunens sterkeste sider
• En kompakt kommune gir kostnadseffektiv 
tjenesteproduksjon og god oversikt
• Kort avstand mellom beslutningsnivåene; god 
lokal kunnskap
• God kompetanse innen de aller fleste tjeneste-
områder
• Har disposisjonsfond og har ikke akkumulert 
underskudd
• Har ubenyttet inntektspotensiala gjennom at 
kommunen ikke har eiendomsskatt
• Stabilt folketall
• Frivillig arbeid og frivillig sektor står sterkt i 
kommunen, særlig innen kultur og idrett.
 
Kommunens svakeste sider
• Sårbar innen kapasitet og kompetanse, særlig 
innen spesialkompetanse (innkjøp, juridiske 
spørsmål, byggesak, planlegging, økonomi m.fl.)

Ved til salgs
Ferdigkløyvd ved til salgs, pakket i sekk.

60 liters sekker til kr 70,- pr stk

Bestilles ved henvendelse til 
Uteseksjonen v/ Arne Nordby, tlf 99204852. 
Hvis du kommer til Brannstasjonen på tirsdager 
kan du kjøpe og ta med veden på direkten.

• Avhengig av interkommunale samarbeid for å 
levere lovpålagte tjenester
• Svak økonomisk soliditet, ingen «buffer» av 
betydning og ikke budsjettert med avsetning til 
disposisjonsfond, begrenset handlingsrom
• Knapphet i utbygde tjenesteområder, eks barne-
hage, helse, omsorg, rehabilitering
• Svært begrensede muligheter til å bygge opp 
spesialkompetanse og spesielle tjenestetilbud
• Høy lånegjeld
 
Kommunens største framtidige utfordringer
• Å imøtekomme de krav og forventinger som 
er stilt til en kommune og kommunens roller 
som tjenesteleverandør, myndighetsutøver, 
samfunnsutvikler og demokratisk arena; nå og i 
fremtiden
• Kapasitet og kompetanse; robuste fagmiljø
• Økonomisk soliditet
• Sikre valgmuligheter til innbyggerne
• Imøtekomme framtidige krav til tjenestene
• Eldrebølgen – endra behov
• Øke kommunens økonomiske handlingsrom; 
også med tanke på å imøtekomme investerings-
behov knyttet til de demografiske endringene
• Konsekvenser av de varslede endringene i 
kommunenes inntektssystem (fra 2017)
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Takk til alle som har bidratt i forbindelse med Friluftslivets år 2015!
Det har vært stor aktivitet i forbindelse med friluftslivets år, og 
mange har bidratt: noen har hatt med andre på tur, noen har merka 
og rydda stier og mange har bidratt til Turbok for Midt Troms.  
Bedre merka traseer, guida turer og flere lavterskelturer har effekt: 
vi går oftere og vi er flere som går på tur. Vante fjellfolk og gamle 
travere melder om mange nye navn i turbøkene i Sørreisa.

Det er en økt bruk av naturen, og det blir synlige stier der vi har 
gått. Vi registrerer at folk er veldig flinke til å ta med seg søppel- 
takk til alle turgåere for ryddighet og hensynsfull ferdsel i marka. 

Vi har lenge visst at moderat fysisk aktivitet gir store helsegevinster, 
og at ulik bruk av naturen (tur, fiske, plukke bær) er noe av det 
enkleste inaktive kan starte med. Leger og psykologer har også 
lenge anbefalt turgåing som et middel mot depresjon og stress. Nå 
kan forskere se og bevise faktiske positive endringer i hjernen på 
de som går tur i natur, sammenlignet med de som går tur langs en 
motorvei.  Skogen, elva, havet – det funker både som forebyggende 
medisin og som terapi.  

I skrivende stund er det ikke forhold for å kjøre skiløyper i Sørreisa. 
Men så snart snøen legger seg i tilstrekkelige mengder så starter 
frivillige å kjøre opp de mest populære løypene. Hele inntekten 
fra salg av Ti turer til topps-kortene går til å dekke bensinutgifter i 
forbindelse med løypekjøring. Så  gir du et kort i julegave, så bidrar 
du både til mottakerens  helse og til drift av skiløyper. 

Ny Ti turer - sesong:  kortene i salg 
fra 1. desember

Småvatnan er nytt Ti turer-mål

Turbok for Midt Troms er i salg i 
bokhandlere og på turboka.no

Friluftslivets år 
med stor aktivitet

7



Sørreisa kommune

 
Mange er i tvil om når det er riktig å melde fra til 
barnevernet. 
1) Når bør jeg melde fra til barnevernet?
Er du bekymret for et barn, kanskje fordi du tror 
foreldrene ikke klarer å ta godt nok vare på barnet? 
Da bør du melde fra til barnevernet.

2) Hvordan kan jeg vite om det er alvorlig nok?
Er du bekymret, skal du melde fra uansett. Din 
melding kan være svært viktig for barnet det 
gjelder. Det er barnevernets oppgave å vurdere 
alvoret og om hjelp er nødvendig.

3) Hvem skal jeg snakke med i barnevernet?
Du kan ringe eller skrive et brev til barnevern-
tjenesten i din kommune. På kveldstid kan du 
kontakte barnevernsvakten der denne finnes 
– eller ringe gratis til den landsdekkende Alarm-
telefonen for barn og unge (tlf. nr. 116 111). Da 
blir din bekymring formidlet videre til 
barnevernet der barnet bor.

4) Hva skjer når jeg melder en bekymring til 
barnevernet?

Saksbehandleren skriver ned det du forteller. 
Innen én uke avgjør barnevernet om de skal sette 
i gang en undersøkelse eller om meldingen skal 
henlegges. En undersøkelse skal vanligvis ikke 
vare lenger enn tre måneder.

5) Hva kan barnevernet gjøre for å hjelpe barn, 
unge og familier?
Barnevernet foreslår hjelpetiltak som vil gjøre 
situasjonen bedre for barnet. De fleste barna (8 av 
10) får hjelp hjemme hos foreldrene. Hjelpen kan 
eksempelvis være råd og veiledning, barnehage-
plass, støttekontakt, økonomisk støtte til fritidsak-
tiviteter/utstyr, besøkshjem eller tilsyn i hjemmet. 
I enkelte saker får barnet plass i fosterhjem eller 
på institusjon.

6) Må jeg alltid oppgi navnet mitt?
Privatpersoner kan være anonyme, men barne-
vernet vil tilrå at folk står fram. Barnevernet må 
informere familien om innholdet i meldingen. 
Foreldrene vil da ofte forstå hvem som har meldt 
fra. Offentlig ansatte har meldeplikt dersom de er 
bekymret for et barn, og vil ikke ha mulighet til å 
være anonym.

Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste
Barnevernet arbeider etter lov om barneverntjenester, og kan sette i verk forskjellige tiltak 
avhengig av situasjon og type problematikk. Barnevernet skal sikre at barn og unge ikke lever i 
omsorgssituasjoner som er skadelige for dem, samt sikre at barn får rett hjelp til rett tid.

8



7) Får jeg beskjed dersom saken henlegges?
Nei. Barnevernet har taushetsplikt. Annerledes er 
det for ansatte i for eksempel skole eller barne-
hage. De har krav på tilbakemelding om det 
settes i gang tiltak eller ikke.

8) Tiden går og jeg er fortsatt bekymret: Bør jeg 
ringe én gang til?
Ja. Du vil ikke få vite hva barnevernet har gjort 
siden sist du ringte. Om du fortsatt er bekymret, 
er det likevel viktig at du tar kontakt og forteller 
hvorfor.

9) Kan jeg bli nødt til å vitne i retten eller fylkes-
nemnda?
Du kan bli innkalt som vitne. Du har i så fall plikt 
til å møte og fortelle hvorfor du har vært 
bekymret.

10) Hvor kan jeg få vite mer om barnevernet?
Du kan lese mer om hva slags hjelp barnevernet 
tilbyr på disse nettstedene:
www.barnevernet.no
www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/barnevern
www.bufetat.no/barnevern

Foreldre, barn og ungdom er velkommen til å ta 
kontakt med barnevernet. Mange familier har 
opplevd at de har fått god hjelp fra barnevernet i 
vanskelige situasjoner.

Fra 1. januar 2008 ble barneverntjenesten et inter-
kommunalt samarbeid mellom Dyrøy og Sørreisa 
kommune. Hovedkontor er i Sørreisa, og alle som 
jobber i tjenesten er ansatt i Sørreisa kommune. 
Barneverntjenesten holder til i 2. etasje i Sørreisa 
kommunehus, og har faste kontordager på 
kommunehuset i Dyrøy.

Vi som jobber her er:

Anne Lise Skadal  
Barnevernleder, 
tlf 99204912

Maren Juul
Miljøterapeut, 
tlf99204742

Christin Strøm Grongstad
(vikariat) Barnevernkurator, 
tlf 99204921

Liss Karin Fjellseth 
Barnevernkurator, 
tlf 99204998

Lucie Kristin Johansen 
Barnevernkurator, 
tlf 99204640

Lena Kristin Hansen 
(permisjon til 4. januar 2016) 
Barnevernkurator, tlf 99204917

Det kan til tider, pga møtevirksomhet, være vanskelig 
å få tak i oss. Dersom du ikke får tak i oss hadde det 
vært fint om du la igjen en beskjed på svarer eller 
sender oss en sms slik at vi kan ringe deg opp.
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Ung fra Sørreisa
Vi fortsetter serien der vi presenterer unge fra Sørreisa. Denne gangen er det Tonje Lavik fra Frem-
skrittspartiet og Linn-Charlotte Nordahl fra Senterpartiet. Begge kom inn i Sørreisapolitikken etter 
valget i høst.

Tonje Lavik og Linn-Charlotte Nordahl er valgt inn i kommunepolitikken i Sørreisa

Ung politikk
- Vi trenger flere unge i politikken, hører man ofte i diskusjoner om demokratiet. I Sørreisa senkes 
snittalderen betydelig av to nittenåringer som feide inn i kommunepolitikken etter valget i høst. 
Driftige jenter som allerede kjent gjennom media fra politikken, - både lokalt og regionalt.  
Begge har fått plass i Oppvekst- og kulturutvalget, og den ene også som representant i kommune-
styret. Ingen av dem hadde en anelse om at noe sånt skulle kunne skje da de gikk i parallellklasser 
ved Sørreisa sentralskole.

Kommunestyrerepresentant
Tonje Lavik har fått plass i Kommunestyret hvor 
hun er rundt 30 år yngre enn den nest yngste. Vi 
kjenner henne fra en rekke medieoppslag bla da 
Folkebladet presenterte henne som ung ordfører-
kandidat for FrP og feks da hun fikk sparre med 
FrP-toppene på debattantskolering for Fremskritts-
partiets Ungdom. Tonje har allerede to perioder 
som formann for Lenvik FpU.
 
- Aldersforskjellen blir ikke noe problem i kom-
munestyret, mener Tonje. - Jeg har allerede blitt 

veldig godt mottatt og er faktisk ikke den eneste 
representanten som er med for første gang. Men, 
jeg regner med at jeg vil lære masse på kort tid 
og håper også å kunne bidra til at viktige saker 
blir vedtatt.
Tonje er også valgt inn i Oppvekst- og kulturutvalget. 

Direktekanal for ungdommen
Linn-Charlotte Nordahl fra Senterpartiet har også 
fått plass i Oppvekst- og kulturutvalget, der hun 
er valgt til nestleder. Linn-Charlotte ble valgt som 
leder i Troms Senterungdom fra 2013, og sitter 
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i Senterpartiets fylkesstyre i Troms. Tidligere har 
hun også vært leder i Ungdomsrådet i Sørreisa. 
Det var faktisk Tonje som overtok som leder i 
Urådet etter Linn-Charlotte.
 
- Neida, jeg tror heller ikke at aldersforskjellen vil 
være et problem, sier Linn-Charlotte. - Tvert imot 
så blir vi en direktekanal for ungdommen, - og da 
er det bra å være i Oppvekst- og kultur-utvalget.  
- Dette er også en fin anledning til å vise ungdom 
at politikk nytter og at det kan være gøy å være 
aktiv. Kanskje vi kan påvirke til å få flere unge til å 
bli politisk engasjerte og aktive. 

- Entreprenørskap må inn som fag i skolen, kom-
mer det kontant fra Linn-Charlotte på spørsmål 
om saker hun er ekstra engasjert i. - I dag er det 
for lite fokus på dette i skolen.
 

- Jeg er ekstra engasjert i eldreomsorgen, sier 
Tonje. - Det første jeg skal jobbe med er å prøve 
å få Sørreisa med på prøveprosjektet med statlig 
finansiering av eldreomsorgen. 

Framtidsplanene
Framtidsplanene er klare for begge de unge 
politikerne. Og politikk er noe begge har bestemt 
seg for å fortsette med. Tonje regner med å 
begynne med studier til høsten. Og da er det jus 
og  statsvitenskap som gjelder.
 
Linn-Charlotte er allerede i gang med stats-
vitenskap ved Universitetet i Tromsø. 
- Og så har jeg bestemt meg for å flytte tilbake til 
Sørreisa. Det finnes ikke bedre plass å vokse opp 
enn her!

Litt privat!

Tonje Lavik, 19 år
Status: Singel
Film: Hunger Games
Musikk: Our Last Night
Mat: Taco
Drikke: Pepsi Max og rødvin
TV eller internet: Internet
App: Instagram
Reise: New York
Person: Line Miriam Sandberg

Linn-Charlotte Nordahl, 19 år
Status: Kjæreste
Film: Hunger Games
Musikk: Razika og nesten all musikk
Mat: Laks og annen fisk
Drikke: Cola og hvitvin
TV eller internet: Internet
App: SnapChat
Reise: Paris
Person: Marit Arnstad
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Kalender for Sørreisa
Nr 4 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

Lørdag 21. november
Biblioteket
kl 12-15  Spilldagen 

Søndag 22. november
Kulturhuset: / Kino:
Kl 18.00 Julekongen - Full 
rustning
Aldersgrense: 6 år
Ondskapen hersker i Rid-
derdalen og jula er avlyst. 
Bare familien Gran kan redde 
den. Uheldigvis. Dette er en 
helaftens komedie basert på 
den suksessfulle julekalenderen, 
fylt med humor, trolldom og 
sosialt kløneri.

Kl 20.00 The Hunger Games
Aldersgrense: 12 år
Mens hele Panem rystes av 
total krig, står vi foran den 
endelige konfrontasjonen 
mellom Katniss og President 
Snow. Sammen med en gruppe 
av sine nærmeste venner og 

allierte, inkludert Gale, Finnick 
og Peeta), setter Katniss og 
avdelingen fra Distrikt 13 livet 
på spill for å frigjøre hele Panem 
fra tyranniets grep.

Fredag 27. november 
Skøelv Grendehus, Solglimt
Kl 18-21, Barnedisco

Lørdag 28. november
Idrettshallen
Kl 12.00 Handballkamper
Arr. Sørreisa IL handball

Tømmervik kirke:
Kl 17.00 Ordførerens julekonsert

Søndag 29. november 
Lions plass, kl 16.00
Julegrantenning

Idrettshallen, kl. 17.00, 
Julekafé

Onsdag 2. desember 
Kulturhuset: 
Kl 18.30 Onsdagsdansen

Lørdag 5. desember
Krogstadtunet:
Kl 11.00 – 14.00 
Tradisjonell julekafe
Salg av gløgg, kaffe, julebrød 
med mer, og husflidsprodukter
Arr: Sørreisa husflidslag

Galtnes samfunnshus:
Kl 14.00 Førjulsgrøt
Salg av risengrynsgrøt og røm-
megrøt, kaffe og kaker
Arr: IL/BL Unglyn
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Idrettshallen
Kl 16.00 Handballkamper
Arr. Sørreisa IL handball

Svømmehallen
Kl 11.00 Julesvøm
Åpen kafé
Arr: Sørreisa svømmeklubb

Søndag 6. desember
Svømmehallen
Kl 09.00 Julesvøm
Åpen kafe
Arr: Sørreisa svømmeklubb

Kulturhuset / Kino:
Kl 18.00 Snoopy og Charlie 
Brown: Knøttene-Filmen
Aldersgrense: Alle (norsk tale)
Charlie Brown, Snoopy og 
resten av den sjarmerende 
Knøttene-gjengen gjør sin ler-
retsdebut, i det nyeste av 
3D-teknologi. 

Tirsdag 8. desember
Tømmervik kirke
Kl 10.00 Forsvarets kirkeparade
Gudstjeneste med feltprest 
Gunnar Borvik

Onsdag 9. desember
Idrettshallen
Kl 18.00 Turnoppvisning
Arr: Sørreisa Turn

Frivilligsentralen
Kl 19.00 Julebord
God mat og drikke. Henry’s 
sørger for fin musikk.
Medlemmer kr 100/ 
ikke-medlemmer kr 200
Arr: Frivilligsentralen/NFU 
Sørreisa lokallag

Torsdag 10. desember 
Biblioteket
Hous of code (programmering)

Sørreisa kapell
kl. 1800 Julekonsert
Feliz Navidad

Fredag 11. desember
Kulturhuset:
Juleball
Arr. 10. trinn

Lørdag 12. desember
Krogstadtunet
Kl 11.00 – 15.00 Førjulsdag
Kafé, Juleaktiviteter, juleverk-
sted, salg av julegaver, loddsalg, 
salg av juletrær, ridning og kos 
med dyrene på tunet.
Arr: Krogstadtunet

JULEKONSERTEn helt vanlig

CITE søker den ultimate julestemninga!
CITE  er et nytt vokalt prosjekt bestående avTonje Larsen, 
Elisabeth Solheim Andrews, Christine Lande og Ina Oskal Alexandersen. 
Med oss på laget har vi musikerne Bengt Karlsen, 
Trond Lande, Jonas Karlsen og Steve Andrews. 

(barn gratis inngang)

BLI MED OG FINN JULESTEMNINGA!

Kramvigbrygga
Kl 17.00 Julekonsert  med CITE
Inngang kl 100,- (barn gratis 
inngang)
Salg av billetter hos Husvarm 
interiør

Tirsdag 15. desember
Sørreisa omsorgssenter
Kl 17.00 Førjulskonsert (gratis)
Arr: Sørreisa mannskor

Lørdag 19. desember
Idrettshallen
Kl 14.00 Handballkamper
Arr. Sørreisa IL handball

Lørdag 26. desember
Idrettshallen
2. juledagsfest
Arr: Sørreisa IL

Søndag 27. desember
Skøelv Grendehus, Solglimt
Kl 1700, Juletrefest

Tirsdag 29. desember
Galtnes samfunnshus
Kl 17.00 Juletrefest 
Ta med kake/matfat og pakke.
Salg av kaffe og burs. 
Arr: IL/BL Unglyn

Torsdag 7. januar
Straumen kapell:
Kl 17.30 – 18.30 
Torsdagsklubben
Sang, fortelling og lek.

Fredag 8. januar
Gottesjord forsamlingshus:
Kl 18.30 – 20.30 Lysglimt/
Blåkors motorklubb
Klubbkveld med bla mekking, 
spill, sløyd.

Førjulsdag på 
Krogstadtunet
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Kalender for Sørreisa
Nr 4 2015 

Forts.

Søndag 10. januar
Kulturhuset:
Nyttårskonsert
Arr: Sørreisa musikkforening

Onsdag 13. januar
Kulturhuset: 
Kl 18.30 Onsdagsdansen 

Lørdag 16. januar
Idrettshallen
Kl 12.00 Handballkamper
Arr: Sørreisa IL handball

Torsdag 21. januar
Straumen kapell:
Kl 17.30 – 18.30 
Torsdagsklubben
Sang, fortelling og lek.

Fredag 22. januar
Gottesjord forsamlingshus:
Kl 18.30 – 20.30 Lysglimt/
Blåkors motorklubb
Klubbkveld med bla mekking, 
spill, sløyd.

Lørdag 23. januar
Idrettshallen
Kl 13.00 Handballkamper
Arr. Sørreisa IL handball

Galtnes samfunnshus
Kl 17.00 og kl 20.00 
Unglynrevyen
Salg av billetter hos Thune 
Autoservice
Arr: IL/BL Unglyn

Onsdag 27. januar
Kulturhuset: 
Kl 18.30 Onsdagsdansen

Torsdag 4. februar 
Straumen kapell:
Kl 17.30 – 18.30 
Torsdagsklubben
Sang, fortelling og lek.

Fredag 5. februar 
Gottesjord forsamlingshus:
Kl 18.30 – 20.30 Lysglimt/
Blåkors motorklubb
Klubbkveld med bla mekking, 
spill, sløyd.

Lørdag 6. februar
Kramvigbrygga:
Kl 18 Kjerringjuldag
Kjerringjuldagen eller kjerringjula 
er, spesielt i Nord-Norge, en 
feiring som avslutter jula. Når 
mannfolkene var reist på Lofoten, 
og kvinnfolkene kunne slappe 
av etter strevet og ta seg tid til å 
smake på det som var igjen av 
restematen, var det tid for å feire 
kjerringjul. De kunne komme 
sammen og spise lefse, drikke god 
og sterk kaffe og ikke minst prate.
Sørreisa historielag og Midt 
Troms museum viderefører 
denne hyggelige tradisjonen 
med arrangement på Kramvig-
brygga.
• Underholdning 
v/ Tove Karoline Knutsen
Foredrag v/ Kari Sommerseth 
Jakobsen – redaktør av boka 
«100 kvinner»
• Allsang, åresalg
• Felles matbord- alle tar med 
litt å spise. Salg av øl og vin.

Påmelding til Truls på Midt 
Troms museum – tlf 41 44 49 83 
– innen 4.februar.

Onsdag 10. februar  
Kulturhuset: 
Kl 18.30 Onsdagsdansen 

Lørdag 13. februar
Galtnes samfunnshus
Kl 16.30 Barnekarneval
Salg av pølser, brus, vafler og 
kaffe.
Arr: IL/BL Unglyn

Søndag 14. februar
Idrettshallen
Kl 12.00 Handballkamper
Arr: Sørreisa IL handball

Onsdag 17. februar
Kulturhuset:
Kl 19.30 Konsert
Billett: kr 200 
(barn under 16 år gratis)
Arr: Sørreisa mannskor 
og Kor flott.

Kulturhuset
Kl 1930, Konsert
10 i Skuddet, med Mannskoret 
og Kor Flott

Torsdag 18. februar
Straumen kapell:
Kl 17.30 – 18.30 
Torsdagsklubben
Sang, fortelling og lek.

Fredag 19. februar 
Gottesjord forsamlingshus:
Kl 18.30 – 20.30 Lysglimt/
Blåkors motorklubb
Klubbkveld med bla mekking, 
spill, sløyd.

Onsdag 24. februar 
Kulturhuset: 
Kl 18.30 Onsdagsdansen

Søndag 28. februar
Idrettshallen
Kl 16.00 Handballkamper
Arr: Sørreisa IL handball

Kjerringjuldag
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Sørreisa kommune har bosatt 50 flyktninger siden 
august 2013, de fleste fra Kongo, Eritrea og Syria. 
Mange av de som er bosatt er småbarns-familier 
eller enslige voksne. Etter bosetting deltar 
flyktningene på norskopplæring, samfunnskunn-
skap og arbeidspraksis. Målet er at de skal være 
kvalifisert til arbeid eller utdanning innen to år.

Sørreisa kommune har vedtatt å bosette 25 
flyktninger i 2016. Framover har vi behov for 
boliger, fadder-/kontaktfamilier, «besteforeldre» 
og dagmamma.

Det å flytte på seg og komme til en helt ny plass 
er en utfordring. Om du i tillegg har vokst opp i 
en annen kultur med et annet språk kan det være 
ekstra utfordrende å finne ut av et nytt hjemsted, 
knytte nye kontakter og finne nye venner. Da er 
det godt å ha en fadder som kan hjelpe til med 
å finne seg til rette i det nye lokal-samfunnet. Vi 
har alle godt av å møte andre som ikke har lik 
bakgrunn som oss selv-vær med å ta imot våre 
nye naboer på en god og skikkelig måte.

Har du har lyst å bli kjent med nye mennesker 
og vise fram nærmiljøet og kommunen din:
Ta kontakt med Ragnhild Hjorten på 
Frivillig-sentralen i Sørreisa, tlf 99 20 46 51.
Da blir du satt i kontakt med en eller flere av våres 
nye landsmenn. 

Har du har lyst å bli kjent med nye mennesker 
og vise fram nærmiljøet og kommunen din?

Bli kjent med din nye nabo

Gå på julegrantenning sammen med din nye nabo 
                    Foto: Kim Haugli 

Sørreisa 
Mannskor

SØRREISA MANNSKOR
ønsker velkommen til

Gratis førjulskonsert
på Sørreisa Omsorgsenter (Sykehjemmet)

Tirsdag 15. desember kl. 1700

Det nærmer seg slutten på prosjektet «Sammen 
om en bedre kommune».  Sørreisa kommune 
har deltatt i prosjektet i tre år med tema om-
dømme og frivillig sektor.  

Det har vært tre år med mye positivt arbeid. I 
prosjektet har vi jobbet ut fra ei styringsgruppe 
som har bestått av to representanter fra de 
ansatte, to politikere og to fra administrasjonen. 
Styringsgruppa har blant annet jobbet med hva 
prosjektet har jobbet med utfra tema omdømme.  
Vi har i de tre årene valgt å jobbe med tema in-
nbyggere og brukere av kommunale tjenester, 
ansatte og frivillig sektor. 

I prosjektperioden har det vært gjennomført 
brukerundersøkelser på flere avdelinger i kom-
munen som barnehagene, hjemmetjenesten, 
boligtjenesten og barnevernet, medarbeide-
rundersøkelser har vært gjennomført for alle 
ansatte, det har vært arrangert flere møter med 
alle frivillige lag og foreninger og kommunen har 
egen profil på facebook. 
Det har også de tre siste årene vært arrangert 
seminar for alle ansatte og innbyggere i 
kommunen. En del av tiltakene vil videreføres 
etter at prosjektperioden nå er over.

Prosjektet fullført
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Bygg og anlegg, Handtverkere

77 86 43 11

www.ferdighus.no

77 86 20 20

GK Norge as, avd Sørreisa,
Vikavn 46

77 84 21 20

905 47 318

Midt Troms Rørtjenester 
roylynghaug@rortjenester.no

48 15 20 84

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

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

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

Reisa Grillhus 77 86 13 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 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

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

Sørreisa 
Næringsforening

900 46 593

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



lys i mørketia
 

FØRJULSKONSERT med  SØRREISA 
MANNSKOR , KOR FLOTT og

The band called OH
(Frode Larsen, Jonas Karlsen, Eirik Fjelde, Arnljot Nordvik, Morten Steene)

torsdag 3. desember kl. 1930 i Kunnskapsparken, Finnsnes.

Sørreisa 
Mannskor

Alle over 70 år fra SØRREISA kommer gratis inn på konserten, og 
disse billettene bestilles før fredag 27. november ved å ringe Martin 
Terje Nikolaisen (90790493) eller Jermund Johansen (97777925)

Ordinær billettpris: 250.- kroner
Billetter selges ved inngangen.

Konserten er støttet av 
“Den Kulturelle Spaserstokken” i Tranøy, Lenvik og Sørreisa.



Sørreisa kommune

God jul!

Konsertjulegave!
Sørreisa kommune ved ordfører, ønsker 
å gi innbyggerne i kommunen en egen 
julegave også i år, og vil derfor invitere 
til gratis konsert 

i Tømmervik kirke 
lørdag 28. november kl 1700

På konserten får du oppleve:
• Sørreisa skolekorps,  dirigent Kirsti K. Vaeng
• Sørreisa Damekor, dirigent Andreas Hobbelstad
• Sørreisa Musikkforening, dirigent Kirsti Vaeng
• Sørreisa Mannskor, dirigent Oskar Larsen
• Vennekoret & Gospel Tweens, dirigent Fredrik Lantz

GRATIS inngang!



 

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 . 
 

 
 

Velkommen til

JULEKAFÈ
Søndag den 29. nov. kl. 17.00

i Idrettshallen

Årlig tradisjon;
Julekonsert på lørdag i Tømmervik 

kirke, Julegrantenning med Lions på 
søndag ettermiddag i Straumen, 
- og JULEKAFÈ i Idrettshallen
med Skolekorpset rett etterpå.

Velkommen til kafè, lotteri, 
korpsmusikk 

og trivelig forjulsstemning!

 
 
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

Biblioteket stengt fra onsdag 
23.desember til mandag 4.januar

B i b l i o t e ke t

Vi får ganske ofte inn eller materiale som ikke er 
vårt og media der bilag mangler. Sjekk at alt er 
med før du leverer tilbake, og at det du leverer er 
bibliotekets materiale. 

Rett kontaktinformasjon:
Sjekk på «Min side» på bibliotekets nettsider om 
du står oppført med riktig kontaktinformasjon; 
- adresse, telefonnummer og epost. 

Spilldagen 
lørdag 21.november  kl 12- 15
Velkommen til Nordic Game Day 2015: Kom på 
biblioteket og kos deg med brettspill og dataspill, 
vi har fine premier og noe bite i. 

The Hour of Code 
torsdag 10. desember
Lær enkel programmering. Alle er velkommen, 
- jenter spesielt! 



Vanlige åpningstider:
Mandager og onsdager kl 0830 - 2000
Tirsd, torsd og fredag  kl 0830 - 1600
Lørdager  kl 0900 - 1400

Åpningstider i jula:
23. des   kl 0900 - 1600
24. - 26. des  Stengt
28. - 30. des  kl 0900 - 1600
31. des   Stengt
1. jan 2016  Stengt
2. jan   kl 0900 - 1400

Vikavn 5 - Sørreisa - tlf 469 33 751

Klippetider i jula

Julegaver
Hårpleieprodukter for dame og herre

Silje Paulsen (til høyre)
er nyansatt frisør i 
salongen fra september.

Gjelderrkjøprirnettbutikkenrinnenr13.desember.
Frirfraktrvedrkjøproverr600,-.rLeveresrførrjul!

*Kanrbrukesrav

damerogså!r;) Julebord på 
Frivilligsentralen 

Onsdag 9. desember kl 19
God mat og drikke, 

og fin musikk fra Henry’s.
Medlemmer kr. 100,-

Ikke-medlemmer kr 200,-
Påmelding innen 01.12.2015

Karl Sivertsen 92 46 64 14
Almar Jakobsen 97 12 28 42

Arr. Frivilligsentralen/ NFU Sørreisa lokallag  
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Advokat: 
Våre advokater jobber innenfor de 
fleste rettsområder. Vi tilbyr bistand 
til privatpersoner, næringsliv, 
kommuner, og øvrige offentlige 
instanser. 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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Deltakerne er ungdommer i alderen 
10 – 20 år, og fra scenen  får vi :

 • Danseoppvisning
 • Diverse billedkunst
 • Instrumentalister
 • Sangere og Rockeband
 • Korps
Påmelding fra 1. desember 2015
Påmeldingsfrist: 21. februar 2016
Kulturhusets folk står for lyd og lys.

Foreldregruppa i Sørreisa Skolekorps har 
salg i foajeen.

Årets store ungdomsbegivenhet går av stabelen fredag 4. mars i Sørreisa 
kulturhus. Det blir en flott forestilling med mange typer kunstneriske uttrykk 
på ungdommens eget vis.

Fredag 4. mars kl 1900, Sørreisa kulturhus
Sørreisa

Jury på 4 personer vurderer deltakerne, og 
bestemmer hvem som går videre til 
fylkesmønstringa på Finnsnes i april.

Billettpris kr 100,- for voksne, kr 50,- for alle 
fra 10. klasse og yngre.

Hvem blir Sørreisa sine deltakere på 
Fylkesmønstringa i år? – kom i Kultur-
huset 4. mars, og du får svaret.

Hvis du lurer på noe tar du kontakt med 
Kulturkontoret, tlf 99 20 47 41.

Flaskeinnsamling 
mandag 4. januar
Klasse 9A har tenkt seg på klassetur til 
Stockholm høsten 2016, Ungdommer 
og foreldre har samlet inn penger og 
spart lenge, men det mangler enda en 
liten sum. Mandag 04. januar kommer 
klassen rundt i kommunen, ringer eller 
banker  på dørene og spør etter tom-
flasker etter julefeiringa. Forhåpentligvis 
kommer det inn masse tomgods!! Så, 
vær forberedt, og ta godt imot ung-
dommene fra 9A.

Hilsen klassekontakt Ingrid Krogstad

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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Søndag 10. januar 2016 kl 17 er det igjen duket 
for NYTTÅRSKONSERT med Sørreisa Musikk-
forening. Konserten vil ha et klassisk tilsnitt. Noe 
originalt repertoar skrevet for korps, noe mer 
kjent fra orkester. Det blir både høytidelig og 
melodiøs musikk i ulike karakterer, og det blir 
sprelske marsjer. Korpset på sitt beste og med 
gode solistinnslag fra egne dyktige musikanter. 
Vi lover at Radetzky Marsj framføres med brask og 
bram akkurat som i Wien.

Sørreisa musikkforening feiret 100 år i 2015 og 
satte an jubileumsåret med nyttårskonsert. Våre 
lokale tilhengere gav gode tilbakemeldinger 
og vi vil gjøre nyttårskonserten til en tradisjon i 
Sørreisa. Som publikummer kan du forvente en 
ettermiddag med skikkelig korps stemning, her 
blir det både fanfarer, smektende rytmer og sarte 
stemninger. 
Velkommen til en musikalsk start på det nye året!

Kurs:
• Maskinfører  teori
• Maskinfører  praksis  klasse  

M1  –  M6

• Stropp  og  anhukerkurs  G11

• Mobilkran  G1
• Tårnkran  G2
• Portalkran  G3
• Bro  og  traverskran  G4
• Lastebilkran G8

• Truck  under  10  tonn
• Stortruck
• Liftkurs

• Arbeidsvarsling
• ADK1

Teoriundervisning foregår i 
Sørreisa eller ute hos kunder etter 
behov. Vi disponerer maskiner  
og utstyr   . Praksis avholdes i egne 
områder beregnet for opplæring. 
Vi er  via ASAS for å 
holde  sikkerhetskurs. 

ATS nr. 054

For mer informasjon om kurs og 
priser til kontakt med oss på 
post@anleggsskolen.no eller på 
77 86 14 40.

 

post@anleggsskolen.no  •  www.anleggsskolen.no   •   Telefon: 77 86 14 40 / 91 91 28 00  

har lang erfaring med sikkerhets-
kurs på truck, kran og maskin. 
Vi kjører kurs for privat og 

privatpersoner.

KORT VEI TIL NYTT YRKE 
  OG ETTERUTDANNING
KORT VEI TIL NYTT YRKE 

OG ETTERUTDANNING

•     Fagbrev maskinfører

Muligheter for overnatting i 

•      Varmearbeider

hybelhus på kursområdet 
som er reservert for kursdeltagere.

Nyttårskonsert 
med Sørreisa Musikkforening
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Feliz Navidad

Våres Jul
I en natt

Last Christmas

Home for 
Christmas

Sørreisa Kulturskole presenterer:

Feliz Navidad
en fresk julekonsert 

med freske ungdommer 
        
Torsdag 10. des kl. 1800 i Sørreisa kapell
        
Kjente og ukjente julesanger presenteres 
avsangere, instrumentalister og band ved 
Sørreisa Kulturskole, og årets gjesteartister 
er 5. klassene ved Sørreisa sentralskole.

Lyd: Jan Olav Vaeng
Lys: Åge Larsen
Gratis inngang.

JULEKONSERTEn helt vanlig

CITE søker den ultimate julestemninga!
CITE  er et nytt vokalt prosjekt bestående avTonje Larsen, 
Elisabeth Solheim Andrews, Christine Lande og Ina Oskal Alexandersen. 
Med oss på laget har vi musikerne Bengt Karlsen, 
Trond Lande, Jonas Karlsen og Steve Andrews. 

(barn gratis inngang)

BLI MED OG FINN JULESTEMNINGA!
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10 i skuddet
Dette legendariske radioprogrammet startet opp i 1965 og har gitt oss så 
mange hits at det er umulig å få alle med i en konsert !

Men :

SØRREISA MANNSKOR og KOR FLOTT 

har satt sammen et utvalg av låter  til 
en konsert som vi framfører i
SØRREISA KULTURHUS
onsdag 17. februar 2016 kl. 1930.

Medvirkende:
SØRREISA MANNSKOR og KOR FLOTT, i alt 35 sangere.
Solist: Frode Larsen
Musikere: Eirik Fjelde, Morten Steene, 
                       Arnljot Nordvik, Jonas Karlsen

Lyd: Jan Olav Vaeng
Lys: Åge Larsen
Dirigent: Oskar Larsen

Billettpris kr. 200.-, barn under 16 år kr. 50.-
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Førjulsdag på 
Krogstadtunet

 Lørdag 12. desember kl 1100-1500

Lørdag 12. desember er du hjertelig velkommen til 
førjulsdag på Krogstadtunet.          
Det er trivelige juleaktiviteter rundt omkring på hele 
tunet – juleverksted for små og litt større barn i garasjen, 
salg av julegaver i vevstua, loddsalg, salg av juletrær 
ute, og ridning og kos med geiter,  kaniner og høns bak 
fjøset. Det er kafé med rømmegrøt og kaffe/kaker oppe 
på salen, kaffe og masse deilige kaker i kaféen nede og 
nystekte vafler i kaféen i garasjen. Noe for enhver smak 
med andre ord…. 

Kanskje får du  se fjøsnissen vår rusle rundt blant 
ungene - det er der  han  liker seg. Han deler ut gode 
ord, og litt snadder fra sekken sin, og kanskje forteller 
han ei julehistorie eller to hvis du spør pent. Det som er 
helt sikkert, er at det spilles nydelig julemusikk i passe 
porsjoner inne i vevstua – live!! Og Vennekoret kommer 
innom og synger og går Lucia – og deler ut lussekatter. 
Dette er dagen for gode opplevelser for hele familien, 
både liten og stor. Mens de minste og de litt større 
barna er opptatt med å lage nydelige juleting på jule-
verkstedet i garasjen, eller ri og kose med dyrene bak 
fjøset – så kan de store sette seg ned og kose seg med 
en god kopp kaffe og noe godt å spise, og ta seg tid til 
å prate med venner og bekjente som er ute i samme 
ærend. Det er gode muligheter  for å få kjøpt de siste 

julegavene, og kanskje noen julekaker….? Klasse 9A 

har stand i garasjen, og de har mye fint og godt å selge. 
Ungdommene sparer til klassetur, og de blir glade hvis 
du kommer  innom og  handler litt. 
NB!! Vi har ikke betalings-automat – så du må ha med 
kontanter. Ta turen til Krogstadtunet lørdag 12. 
desember, og vi lover deg massevis av julestemning – 
uansett vær og føreforhold!!   Vi har parkeringsvakter 
som hjelper deg å finne plass til bilen din.

Hilsen Krogstadtunet og 
Sørreisa Musikkforening   

 

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 . 
 

 
 

Julekafé
sønd 29. nov. ca kl. 17.00

i Sørreisahallen.

Rett etter 
Julegrantenningen 
med Skolekorpset. 

Sørreisa kommune

Julekulturhelg i Sørreisa  •  28. - 29.nov. 
Ordførerens 

konsertjulegave 
i Tømmervik kirke

lør 28. nov. kl. 1700

Flere kor og korps deltar.

Tenning av 
julegrana på 
”Lions Plass”  

Sørreisa Sentrum søndag 29. nov. kl 1600.
Tradisjonell tenning av julegrana i 
Sørreisa ved Lions Club Sørreisa.
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Sørreisa historielag
Velkommen til Sørreisa historielags  

Vinterprogram 2015
SLEKTSHJØRNET
Siste mandag i hver måned fra 1800-2030 vil det 
være slektshjørne på Kramvigbrygga
Det er en uformell kveld der vi kan få hjelp og 
ideer i slektsforskning.
Et samarbeid med DIS.
  
KONTORTIDER PÅ KRAMVIGBRYGGA
Fra oktober vil historielaget ha kontortid på 
brygga mandager fra 1800-2000. Inngang fra 
vest, 2. etasje.

KJERRINGJULDAGEN LØRDAG 6. FEBRUAR KL 18
I samarbeid med Midt-Troms Museum planlegges 
det en kjerringjuldag lørdag 6.februar på 
Kramvigbrygga.   

ÅRSMØTE TIRSDAG 16. FEBRUAR KL 19
Tirsdag 16. februar kl. 1900 på Kramvigbrygga 
avholdes det årsmøte. Vanlige årsmøtesaker. 
Saker til årsmøtet må være levert styret innen 10. 
februar.   

LØRDAG 5. MARS I SØRREISA KULTURHUS KL 18
Ole Solvangs diktsamling – lansering i musikalske 
rammer
Sørreisa historielag er arrangør for boklanseringa 
av diktsamlinga til Ole Solvang og ønsker ei 
musikalsk ramme om lanseringa 5. mars. Elin 
Synnøve Bråthen er musikalsk ansvarlig sammen 
med Eivind Valnes. I 1993 ble et utvalg av 
Solvangs dikt tonesatt og utgitt på plate. 
I anledning utgivelsen av Solvangs dikt i bokform 
5. mars, skal verkene oppføres på nytt, ikledd 
nye arrangementer, og med lokale krefter i alle 

utøvende ledd. 
Sett av kvelden! Dette blir en hyllest til vår lokale 
dikter!

I forkant av lanseringa vil det muligens gjennom-
føres et skoleprosjekt med tittel «Heimbygda mi» 
- som historielaget er ansvarlig for. 

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.
Årboka selges også på Vivo bokhandel Finnsnes 
og Bokhuset Libris i Tromsø  

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

TILBUD
Pakkepris alle årbøker 2002-2015 kr 900,-

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

Over 80 spillere for i alt sju aldersbestemte 
lag fra Sørreisa IL Håndball deltok på Rallar-
cup i Kiruna 30.10.-1.11. I tillegg til det 
store antallet spillere deltok en rekke voksne 
som lagledere, trenere - og et entusiastisk 
heiagjeng av foreldre. I alt var det nærmere 
150 Sørreisa-væringer i Kiruna denne helga, 
og det både hørtes og syntes!

Sørreisa deltok med følgende lag på hånd-
ballturneringen: Jenter 16, Gutter 16, Jenter 
14, Gutter 14, Jenter 12 og to Gutter 12-lag. 
Til sammen deltok over 800 spillere fra både 
Sverige og Norge på denne store håndball-
turneringen. Målet med deltakelsen i Kiruna var 
at spillerne skulle få faglig utvikling gjennom mye 
spilletrening gjennom ei hel helg tidlig i 
sesongen, både for hver enkelt spiller og for 
lagene som helhet. På turneringen møtte 
Sørreisa-lagene mange nye lag, og fikk virkelig 
brynt seg. Dette bidro til at hver enkelt spiller 
måtte yte mer, og det trigget spillerne våre til 
ekstra innsats.
Alle Sørreisa-lagene fikk spilt en rekke kamper, 
og det var mange jevne og spennende matcher, 
der våre lag hevdet seg godt. Det var også godt 
oppmøte av Sørreisa-væringer på tribunene 
under kampene i Kiruna, og et heiagjeng som 
ga virkelig ga lyd fra seg! Kampene i Kiruna ble 
spilt i tre ulike haller. 

Super håndballturnering i Kiruna!
Følgende lag gikk til bronsefinaler: 
Jenter 16, Gutter 16 mot og Jenter 12.

Imidlertid ble avslutningen på turneringen 
annerledes enn vi hadde tenkt. På grunn av 
storm-varsel over Bjørnfjell valgte klubben å 
dra hjem søndag morgen for å komme over 
fjellet før uværet satte inn. Dette av hensyn 
til sikkerhet for alle spillerne og øvrige del-
takere. Den samme avgjørelsen tok også Bardu 
og BOIF. Dermed fikk lagene våre ikke spilt 
bronse-finalene og plasseringskampene som 
planlagt søndag. Alle deltakerne var likevel 
godt fornøyd med ei super håndball-helg.
Ei slik turnering med så mange spillere, 
lagledere, trenere og engasjerte foreldre som 
sammen drar på tur, bidrar til å styrke sam-
holdet i klubben, og gir inspirasjon til videre 
innsats utover sesongen. Fra klubbens side vil 
vi berømme alle deltakerne, både de som del-
tok på banen, på sidelinja og oppe på tribunen 
for gode holdninger og god adferd som gjør 
alle våre deltakere til gode Sørreisa-
ambassadører. Det ble lagt merke til i Kiruna.

Klubben er i godt driv, og deltakelsen i Kiruna 
har vært en sterk vitamininnsprøytning til 
seriespillet. - Nå ønsker vi Sørreisapublikum 
hjertelig velkommen på hjemmekampene våre 
i hallen utover vinteren!

http://www.sorreisa-il.no/h/
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KLUBBKVELD på Skøelv Grendehus, 
Solglimt onsdag 25.11 kl. 18.00
Tema: Lagsarbeide fremover
Innleder er representant fra Troms Idrettskrets
- For alle medlemmer -og ber spesielt alle med 
tillitsverv om å komme!
Velkommen!
 
Barnedisco på Skøelv grendehus, 
Solglimt 

for 4-7 klasse fredag 27.11.  kl. 18-21
Velkommen!
 

 

 

Skøelv IGL

Ønsker alle en fin adventstid, 
en god JUL og ett godt NYTTÅR! 

Takker for godt samarbeide i
året som snart er gått!

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

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

Unglyn-infoUnglyn
info  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

Førjulsgrøt
 
Lørdag 05.desember fra Kl. 14:00
På Galtnes Samfunnshus 
Tradisjonen tro serverer vi grøt til
store og små.
Nydelig risengryns og rømmegrøt
med spekemat og saft.
Kaffe og kaker.
Alle hjertelig velkommen.

Juletrefest
 
Tirsdag 29 desember (5. juledag) Kl. 17:00
På Galtnes Samfunnshus 
Ta med kake/matfat og pakke.
Salg av kaffe og brus.
Julenissen kommer. 
Alle hjertelig velkommen.

Unglynrevyen 2016
 
Lørdag 23. januar
På Galtnes Samfunnshus.
Ettermiddagsforestillingen starter kl.17:00 
Inngang 150,-
Salg av kaffe, kaker, pølser og brus fra 
kl.15:30. Ingen aldersgrense.

Kveldsforestillingen starter presis kl. 20:00. 
18 års aldersgrense.
Inngang 300,- 
Musikk: Cliff Universal
Salgsstart 1. desember hos 
Thune Autoservice (Shell Sørreisa)
Tips: Flott julegave :-)

Barnekarneval
 
Lørdag 13 februar Kl. 16:30
På Galtnes Samfunnshus
Salg av pølser, brus, vaffler og kaffe.
Premier til alle barna og overraskelse til 
beste voksenkostyme.
Gratis inngang.

Alle hjertelig velkommen!
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PÅ BLOKKA
Så er vi kommet til siste menighetsblad i 
2015. Året har gitt oss mange gleder, og noen 
utfordringer. Mange uttrykker glede over hvor 
fint Straumen kapell er blitt. Og aktiviteten 
i kapellet er ganske stor, - både for barn og 
voksne.
Kirkevalget 2015 gav oss et nytt menighets-
råd, - og vi  ønsker dem lykke til med 4 år med 
viktig arbeid i Sørreisa menighet.
Karin Evenstad ble pensjonist i sommer. Vi vil 
uttrykke stor takk til henne for trofast tjeneste 
på Sørreisa menighetskontor i mange år.
Vi gleder oss også over nye medarbeidere på 
kontoret og i trosopplæringen.
Prestevikar Trond Losvik begynte i tjeneste i 
Sørreisa menighet i september, og vil være her 
til over nyttår.

Sognepreststillingen har stått ledig en tid uten 
søkere. Til vår store glede fikk vi en habil søker 
i september. Han ble tilsatt av bispedømme- 
rådet og har nå takket ja til stillingen. Vår nye 
sogneprest heter Jan Ole Berntsen, er bosatt i 
Rossfjord, og vil være kjent for mange 
sørreisaværinger fra sin tid som rektor ved 
Gottesjord skole. 
20. desember skal han ordineres i Lenvik kirke, 
og vil kunne tiltre i Sørreisa på nyåret. Vi 
ønsker han varmt velkommen!
Adventstid og julefeiring  står snart for døra, 
og vi kan ønske velkommen til høytidsfeiring  
både i kirkene og på sykehjemmet
Vi ønsker dere alle god jul og godt nytt år
For Sørreisa menighetsråd, 
- Per Eirik Mathisen.



SØRREISA 
MENIGHET
Adr. Kapellveien 26
9310 Sørreisa
Tlf: 9054 2231 

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

Kirkeverge
Rachel Vangen Hoholm 
Tlf 992 04 999

Leder menighetsrådet
Jarl Kato Solset  
Tlf 957 93 246
Redaksjon 
Per E. Mathisen og 
Ivar Bjørkås.

16.08.15  Aksel Johannes  Fallsen Rystad, 
    døpt i Flakstadvåg kyrkje
30.08.15  Vilde Sophie Nøyr Pedersen
13.09.15  Amalie Nicolaisen
13.09.15  Lilly Schønning Jenssen
13.09.15  Håkon Astrup Hansen
11.10.15  Leon Alexander Christensen
11.10.15  Marie Agnethe Olsen Nøstvold
11.10.15  Aria Madelen Haugen
18.10.15  Anders Aunli Espenes, 
    døpt i Hemne kyrkje
18.10.15  Alva Madsen
 

15.08.15   Merete Nergård og 
     Kristian Sandbakken Nergård
22.08.15   Kine Vestheim og Thomas Mikalsen

11.08.15  Marit Torvalda Paulsen, f. 1926
15.08.15  Lillian Mikalsen, f. 1926
16.08.15  Oddmar  Henry Fjellheim, f. 1945
27.08.15  Bjørn Eide, f. 1942
01.09.15  Hugo Oppheim, f. 1955
09.10.15  Jørgunn Maren Annie Ludvigsen, f. 1944
14.10.15  Idun Henriette Knudsen, f. 1924
26.10.15  Karen Oskal, f. 1922
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KIRKEVALGET
Også i Sørreisa var det økt oppslutning om kirkevalget, både til menighetsråd og bispedømmeråd. 
Menighetsrådet fikk følgende sammensetning:

1. Jarl Kato Solset     682 stemmer
2. Ivar Bjørkås     673 stemmer
3. Stine Marie Henriksen Schmid 651 stemmer
4. Elin Myhre     643 stemmer
5. Kirsti Marie Solset Malik   619 stemmer
6. Linda Holmgren    598 stemmer 

Det nye menighetsrådet hadde konstituerende møte 5. november. Jarl Kato Solset ble valgt som 
leder  med Elin Myhre som nestleder.

Varamedlemmer:

1. Harald Helling  585 stemmer
2. Anneli Ylitalo  583 stemmer
3. Marit Haugland  581 stemmer
4. Monica Lund Larsen  573 stemmer
5. Jon Kristian Bakkland 573 stemmer

 Julefest på sykehjemmet
Tirsdag 29. desember kl. 16.00 kan vi ønske velkommen til 
romjuls-gudstjeneste og jule-fest på sykehjemmet. Gudstjenesten 
blir ved prest Sigurd Hanssen. Deretter blir det kaffe og god 
bevertning, og gang rundt juletreet. Vel møtt til en fin ettermiddag! 
Arr.: Sørreisa menighet og Sykehjemmet.

Julefest i 
Straumen 
kapell
mand 28. des kl 17 - 19



Gudstjenester  i Sørreisa sokn nov 2015 - mars 2016

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

6. desember- 2. søndag i advent
Tømmervik kirke  kl. 18
Lysmesse

13. desember – 3. søndag i advent
Straumen kapell kl. 11
Høymesse

24. desember – Julaften
Skøelv kapell kl. 14    - gudstjeneste
Straumen kapell kl 16- gudstjeneste

25. desember – Juledag
Tømmervik kirke kl. 12
Høytidsgudstjeneste

27. desember- Romjul
Straumen kapell kl. 11
Høymesse

29. desember
Sørreisa sykehjem kl 16
Gudstjeneste / julefest

1. januar- Nyttårsdag
Straumen kapell kl. 17
Nyttårsgudstjeneste

10. januar- 2. søndag i åpenbaringstiden
Tømmervik kirke kl. 11
Høymesse

17. januar- 3. søndag i åpenbaringstiden
Straumen kapell kl. 11
Høymesse

24. januar-Såmannssøndagen
Straumen kapell kl. 11
Familiegudstjeneste

31. januar- Kristi forklarelsesdag
Straumen kapell kl. 11
Høymesse

6. februar- Samefolkets dag
Gamtofta kl. 10
Gudstjeneste

7. februar-Fastelavenssøndag
Tømmervik kirke kl. 11
Høymesse

14. februar-1. søndag i faste
Skøelv kapell kl. 11
Høymesse

21. februar-2. søndag i faste
Straumen kapell kl. 11
Høymesse

6. mars-4. søndag i faste
Tømmervik kirke kl. 11
Høymesse

13. mars – Maria budskapsdag
Straumen kapell  kl. 11
FamiliegudstjenesteVaramedlemmer:

1. Harald Helling  585 stemmer
2. Anneli Ylitalo  583 stemmer
3. Marit Haugland  581 stemmer
4. Monica Lund Larsen  573 stemmer
5. Jon Kristian Bakkland 573 stemmer

Bladpenger
Menighetsbladet trenger mer bladpenger for 
å dekke utgiftene inneværende år.
Gaver kan sendes  MENIGHETSBLADET, 
Kapellveien 26, 9310 Sørreisa. 
Kontonr.: 4776.1470597
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Julens budskap er konkret
Advent er tida for å forberede seg til å ta imot 
han som kommer. Det er ei ventetid og ei 
forberedelsestid.

Hvem er det som kommer – eller hva er det 
som kommer? Det lille barnet i krybba. Et 
vakkert og romantisk eventyr? Eller kan det 
være noe mer?  Jeg tror det er mer, mye mer.

Mange mennesker er religiøse. De tror at det 
finnes et eller annet som vi ikke kan føre bevis 
for, de tror at det finnes «mer mellom himmel 
og jord» enn vi kan være objektivt helt sikre på. 
Men mye av den religiøsitet vi møter i vår tid 
er knyttet til en tro som er lite konkret. Mange 
mennesker er søkende. Man er på leting etter 
noe å knytte sin tro, sitt håp og sin lengsel til. 
Samtidig tør man kanskje ikke å knytte troen 
til noe konkret. Jeg unner alle å ikke bare være 
religiøse, men rett å slett å kunne tro på Gud, 
som en konkret guddom og person som sender 
sin sønn til jorda.

Jesu fødsel er oppfyllelse av profetenes løfter. 
Flere av profetene hadde, flere hundre år på 
forhånd, fortalt om at han skulle komme, f.eks 
profeten Jesaja 9,6: 
   For et barn er oss født,
           en sønn er oss gitt.
           Herreveldet er lagt på hans skulder.
           Han har fått navnet
           Underfull rådgiver, Veldig Gud,
           Evig far, Fredsfyrste. 

Jesus er Guds sønn. 
Ikke på samme måte 
som alle som lever i 
troen på Gud gjerne 
kaller seg Guds barn, 
men som en fysisk 
realitet. Selv om mange 

synes det er vanskelig 
fullt ut å forstå jomfru-fødselen, 

kan vi gjerne ta imot budskapet om Jesus som 
Guds sønn med en undrende tro – og tenke at 
det er slett ikke noe krav at alt vi tror på skal 
kunne bevises med vitenskapelige midler. 

Jul er at Gud blir menneske. På latin brukes 
ordet ‘inkarnasjon’, som nærmest oversettes 
med ‘legemliggjøring’ – eller ‘kroppsliggjøring’. 
Dette betyr også at det guddommelige nærvær 
ikke «bare» er rent åndelig, men også fysisk. 

Det er dette som gjør at vi i vår kirke har noen 
hellige handlinger som vi kaller ‘sakramenter’. 
Et ‘sakrament’ er en hellig handling, et synlig 
middel som formidler Guds usynlige nåde. I 
vår lutherske forståelse er det synlige middelet  
innstiftet av Kristus selv.
Dåpen er det sakramentet der vi bruker ganske 
alminnelig vann i en hellig handling, der den 
døpte på en spesiell måte blir Guds barn. I 
nattverden bruker vi brød og vin, men i denne 
hellige handlingen er det noe annet og noe 
mer: Jesu egen kropp, Jesu eget blod. Dermed 
blir både nattverd og dåp en fortsettelse av 
inkarnasjonen: Gud blir menneske. 

Vi skal få feire jul i glede og trygghet om at 
Gud virkelig har sendt sin egen sønn til jord. 
Gud lar ikke oss mennesker være uten ham. 
Han vil være en del av våre liv i vår hverdag, 
både de gode og de onde dager. Han gir oss 
av sine gode gaver. Samtidig utfordrer han oss 
til å leve livene våre etter hans gode og hellige 
vilje. Så lenge det finnes mennesker som er 
fattige, mennesker som er på flukt, mennesker 
som har det ondt på den ene eller andre måten, 
så lenge utfordres og kalles vi til å gjøre godt 
og hjelpe dem som trenger oss.
Og samtidig og hele tida lager han en bue over 
livene våre som strekker seg helt inn i det 
ufattelige og uendelige – i evigheten.

Olav Øygard
Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme

Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.(Joh 1,14)
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Fredagskvelder med full trøkk  
Stedet er Gottesjord forsamlingshus. Når klokken nærmer seg 18.30 har vi også denne høsten opp-
levd at ungene kommer i flokkevis til klubbkveldene  på Lysglimt / Blå kors motorklubb. At en 
motorklubb holder til her, skjønner vi når vi ser aktiviteten utenfor veggene. Inne  er det spill av 
mange slag som  biljard, bordtennis m.m . Den som liker å bruke hendene, kan  jobbe med papir 
eller sløyd, og  for den som vil mekke, er verkstedrommet stedet.
Samingsstund med kveldens tema  blir etterfulgt av matpause med pizza, vafler og brus. Så er det 
ny runde med aktiviteter før trekning av kveldens utlodning.  

Vennekoret og Gospeltweens 
er et kortilbud til sangglade barn og ungdom fra 1. - 4. klasse og 5. - 9. klasse. Korene øver i 
kapellet hver tirsdag; Gospeltweens fra 16 - 17 og Vennekoret fra 17 - 18. Siden oppstarten i fjor 
har korene arrangert to Hallovenn-fester, hatt Luciakonsert, vært på kortur til Kiruna, samt opp-
trådt på konserter, arrangementer og gudstjenester i bygda vår. Dirigent er Fredrik Lantz. 
Kom og bli med på flott sang og artige aktiviteter!



Ny medarbeider
Anneli Ylitalo er av Sørreisa menighetsråd 
tilsatt i et vikariat i 45 % stilling som 
menighetspedagog fram til sommeren 
2016. Det er en stor glede å ønske henne 
velkommen i arbeidsfellesskapet.
Mange reisværinger drar nok kjensel på 
henne. Hun har de siste par årene arbeidet 
ved REMA 1000 i Sørreisa.
Anneli er født i Rovaniemi og tråtte sine 
barnesko i Muonio. Her levde hun et aktivt 
liv med speider, barne- og ungdomskor og 
musikkopplæring. I tillegg var hun aktiv 

innen  slalom og langrenn, aerobic.
Hun studerte bedriftsøkonomi i Gamle 
Karleby. Under studietida var hun utvekslings-
student i Kina i 2 år, Italia i et år. Etter tida 
i Italia gikk turen til Åbo og Helsinki hvor 
hun gikk Bibelskole og studerte engelsk, 
italiensk og pedagogikk. 
Kjærligheten brakte henne til Norge. 
Arbeid blant barn og unge, spesielt 
tenåringer, er hennes spesielle interessefelt. 
Hun ønsker å hjelpe ungdommer til tro på 
Gud, seg sjøl og på samfunnet. Hennes 
arbeidsoppgaver vil derfor være konfirmant-
arbeid, klubbarbeid, speider, og fasearbeid 
rettet mot 4 og 6- åringer.
Hun får et nært samarbeid med Christina 
som har hovedansvaret for gjennomføring 
av trosopplæringsplanen. Hun ønsker å dra 
i gang ungdomsklubb på fredager, foreløpig 
en gang pr mnd. 
De av reisværingene som liker seg i naturen 
og på toppturer vil kunne møte Anneli. 
Hun er veldig fasinert av naturen her i 
Norge. Hun røper og at sannsynligheten 
for at hun blir i området lenge er stor - for 
hun er nemlig nyforlovet!
IB

Torsdagsklubben
Torsdagsklubben er i kapellet 
annenhver uke med sang, for-
telling og lek.
Som bildet viser er vi så heldige 
å ha flere store barn/ unge som 
hjelpeledere, - og gladsang-
stund liker alle!
Oppstart etter jul er torsdag 7. 
januar, og vi følger oddetalls-
ukene videre.
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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!


