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Forsiden
André Fyhn, Adrian Vaeng  og Jenny Elise 
Bergmann Larssen er med i  Ungdomsrådet.

Paul Dahlø, Ordfører

Tre solide skritt 
inn i framtida!
Fibernett
Fibernett i hele kommunen, - det er virkelig et 
viktig skritt inn i framtida. Nå er bygginga i gang, 
og hele utbyggingen vil være fullført innen april 
2015. For ti år sia var dette ikke et tema i det hele 
tatt. Men nå er det ikke lenger noe spørsmål,  
framtidas teknologi ligger i �ber. Gamle telefon-
linjer til internett vil fortsatt for noen være greit, 
og mobilnettet vil kunne være akkurat det, et 
mobilt nett som kan brukes når du er på farten. 
Men framtidas internettløsninger, tv løsninger , all 
elektronisk kommunikasjon vil bli på �ber.
Det var  uhyre viktig å ta dette løftet nå. Vi �kk 
halvparten av kostnadene i statlig støtte, med 
godt samarbeid med fylkesrådet. Fra 2014 er 
ordningen falt bort og blitt en landsdekkende 
ordning. Men vi kom akkurat med. Nå er det viktig 
at �est mulig i Sørreisa ser muligheten og bestiller 
tilkobling, da får de det til halv pris, nettopp fordi 
vi har fått halvparten i statlig støtte under 
prosjektet. Den ordningen gjelder frem til 24 juni.  
Så her gjelder Tyrihansprinsippet, - Vil du være 
med så heng på.

Lag og foreninger
Kjerneverdien for Sørreisa er frivillige lag 
og foreninger. I vinter har vi  fra kommunen 
hatt tre møter hvor vi inviterte  alle lag til 
å snakke med kommunen om hvordan vi 
best kan samarbeide.  Jeg er imponert over 
den gode oppslutningen. Det har gitt oss et 
veldig godt grunnlag for at vi sammen kan 
gjøre Sørreisa til et enda bedre sted å bo.  
Nettopp fellesskapet i lag og foreninger er et 
�ott bidrag til det gode liv. Møtene med lag 
og foreninger er en viktig del av prosjektet 
« Saman om ein betre kommune». Vi jobber 
med hvordan vi kan følge opp �est mulig 
innspill, og vi skal etter hvert gi klare 
meldinger om det som er fulgt opp.  Til uka 
er det kulturuke i Sørreisa, benytt 
muligheten til  de gode opplevelsene, vær 
med på det som lag og foreninger tilbyr!

Økonomien
Økonomien må være i orden. Det er 
grunnlaget for all god utvikling. Har en ikke 
kontroll på den så er alt utviklingsarbeid 
til ingen nytte, da ender det opp med kaos 
og frustrasjon. Regnskapet for 2013 er nå 
sluttført. Også dette året med litt penger til 
overs. Bare om lag en eneste prosent, men 
pluss er pluss. Enda en gang vil jeg gi 
honnør til alle ansatte i kommunen, 
rådmannen, økonomistaben og alle ansatte 
som hver dag gir de gode tjenestene til folk. 
Ved at vi ikke har brukt mer enn vi hadde 
så har vi blanke ark å starte neste  år med. 
Dette er et kjempegodt eksempel på hvor 
viktig samspillet mellom kommunestyret 
og de ansatte er!

Paul Dahlø, Ordfører



Ann Kristin Trondsen, rådmann
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Ansvarlig redaktør:
Ann Kristin Trondsen

Redaksjonen: 
Kulturkontoret 

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

Kulturprisen 2013
Jeg vil gjerne starte med å gratulere Gry og Ståle 
Bjørklund med tildelingen av kulturprisen for 2013! 
OKU la vekt på deres betydelige innsats i kulturlivet 
i Sørreisa, i �ere foreninger og på mange plan. De 
representerer grunn�ellet i det frivillige musikkmiljøet i 
kommunen, og har vært aktive i mange år. 
Gry og Ståle har spilt i korps siden de var barn, og har 
egentlig aldri sluttet selv om de bodde borte noen år. 
De er bokstavelig talt støttespillere for skolekorpset, og 
spiller sammen med barna når det er nødvendig. De er 
også støttespillere i overført betydning, som foreldre til 
fem av medlemmene i skolekorpset. Gry er  nærmest 
som en daglig leder med full oversikt og ansvar for alt 
fra uniformer til det store loppemarkedet i september. 
Begge er aktive musikere i Sørreisa musikkforening, 
og på toppen av dette opptrer familien som en egen 
musikalsk enhet.  De bidrar dermed til musikk og glede 
i Sørreisa mange, mange ganger i løpet av et år. Og det 
setter vi pris på! 
Selve kulturprisen blir delt ut i forbindelse med 
kommunestyremøte og et arrangement i kulturhuset 
på formiddagen 25.mars. Vi gratulerer!

Sammen om en bedre kommune
I løpet av januar inviterte vi lag og foreninger til møte 
der kommunen var representert ved blant annet 
ordfører og administrasjon. Tema for møtene var 
hvordan vi kan samarbeide om å bli en bedre 
kommune, og kommunen �kk mange gode og 
engasjerte innspill på forslag til tiltak for å bedre 
samarbeidet og for å bedre vilkårene til lag og 
foreninger. Alle innspillene er i etterkant drøftet av 
Formannskapet, og vi vil gi tilbakemelding på disse. 

Gode tall 
Vi har nylig avsluttet regnskapet for 2013, og det er 
veldig hyggelig å kunne presentere et tall som sier 
2,8 millioner i “overskudd”.  Dette gir kommunen et 
godt utgangspunkt for 2014, vi slipper å dekke inn et 
merforbruk. 

Det er også hyggelig å se at befolkningstal-
lene viser at Sørreisa vokser, ved årsskiftet var 
det 3450 innbyggere i Sørreisa, det er 43 �ere 
enn ved inngangen til 2013! Vi ønsker alle nye 
innbyggere hjertelig velkommen, håper dere vil 
trives i Sørreisa! 
 
Vi gleder oss til kulturuka 
14. - 23. mars er det kulturuke i Sørreisa. Den er 
et utstillingsvindu for kulturlivet i kommunen, 
med masse �ott arrangementer. Som rådmann 
er jeg stolt over all aktiviteten, og gleder meg til 
kulturuka.

Med hilsen 
Ann Kristin Trondsen, rådmann

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

Utgivelsesplan for 2014
fredag 07.03. deadline fredag  21.03
fredag 09.05, deadline fredag 25.04 
fredag 05.09, deadline fredag 22.08
fredag 21.11, deadline fredag 07.11



Møteplan for Sørreisa kommune - 2014
Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Kommunestyret      25   10    9   16      9

Formannskapet 21  18  11   22  27   24  26  30
 

     4
  18

 16

Oppvekst- og Kulturutvalget    14   16  13        19  24   

Helse- og sosialutvalget   9  27  15    18   23   

Teknisk- og arealutvalget    7  28     16   20  22  19   24     5

Eldrerådet  11     1   17    2   14     2

Ungdomsrådet  21  10  17   14   5   16      7
Råd for funksjonshemmede              

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

Kontaktinformasjon
Sørreisa kommune 
www.sorreisa.kommune.no

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

Åpningstid på telefon
Vi informerer om at åpningstiden på kommunens 
sentralbord er 09.00 – 14.00. Tlf. 77 87 50 00.
Saksbehandlere tre�es på telefon fra kl 0800-1535 
på vedkommendes direktenummer.
Telefonliste �nner du på www.sorreisa.kommune.no

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

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

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

Servicekontoret gir veiledning i bruk av samtale-
forsterkeren.
Disse nyanska�elsene har kommunen gjort for å 
hjelpe de hørselshemmede som besøker 
kommunehuset.

Vikarer barnehagene
Vi har behov for å knytte til oss �ere vikarer til 
kommunens barnehager. 
Er det noen som er glad i å jobbe med barn, og 
kan tenke seg å være tilkallingsvikar? 

Er du en sprek pensjonist eller av andre årsaker 
ikke er i jobb for tiden, ta kontakt med Sørreisa 
kommune v/Servicekontoret tlf. 77 87 50 00
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Leilighetsvis 
skjenkebevilling
Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling eller for 
en enkeltanledning må være levert kommunen 
minst 14 dager før arrangementet finner sted. 
Søknaden skal til uttalelse hos blant annet lens-
mannen, før en bevilling eventuelt kan gis. 
Det må søkes på fastsatt skjema. Søknadsskjema 
fås ved henvendelse til Servicekontoret.

Syn/hørsel
Kontaktperson for syn og hørsel, Agda Nybakk, 
har fått nytt telefonnummer; 77 87 50 83 og 
mobil 48 11 22 21. Kontortid er fortsatt mandager.

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.

Du får skriftlig svar på søknaden tilsendt rett etter 
at terminen er utløpt.

Søknadsskjema, sammen med nødvendig 
dokumentasjon sender du innen fristen til 
Bostøttekontoret i kommunen.

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

Motorferdsel i utmark og 
vassdrag   
Dispensasjon gis ihht. Nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 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.
Sørreisa kommune, Servicekontoret, tlf 77 87 50 00.

Ferievikar/Sommerjobb
• Boligtjenesten, Dagsenter, Avlastning, Sørreisa 
omsorgssenter, herunder pleietjeneste og kjøkken, 
hjemmetjeneste og psykisk helsetjeneste
• Renhold kommunale bygg
• Teknisk etat, vedlikehold, park og kirkegårds-
arbeid

Det søkes etter vikarer for 
perioden 23.06.14 – 17.08.14
Tilsetting skjer i hht. lover, reglement og avtale-
verk. Kopi av vitnemål og attester sendes til 
Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa
Søknadsfrist 12. mars
For fullstendig annonse og elektronisk 
søknadsskjema, se: www.sorreisa.kommune.no

Rydding av trase for gatelys 

langs veier i Sørreisa 
Sørreisa kommune som eier av gatelysene  i 
Sørreisa, har fått pålegg av Troms Kraft Nett AS å 
fjerne skog/kratt 2 meter ut fra strømledningene 
på hver side av ledningsnettet. 

Det er uteseksjonen ved Teknisk etat og Nord-
haug Maskin som utfører arbeidet, som foregår 
fra 10.mars til 1.juni. Følgende strekninger skal 
ryddes i år: Sørreisa – Bjørgatunellen, Skøelv – 
Gumpedalen, Sørreisa- Øvermoen .

Ved spørsmål ta kontakt med Leder i 
Uteseksjonen, Arne Nordby på tlf. 99 20 48 52. 



Torgdagen 2014 – bestilling 
av plass til torghandel
Torgdagen i Sørreisa vil videre framover bli 
arrangert årlig andre lørdag i juni.
Torgdagen 2014 blir 14. juni.

Komiteen ønsker seg bred deltakelse, et yrende 
liv og mange salgs- og pro�leringsboder på 
torget.
Interesserte bes ta kontakt med Tone Hausmann 
for bestilling av plass på til torghandelen.
Det blir satt av ca 3 x 3 m til hver, og for 
kommersielle aktører er prisen kr 300,-

For spørsmål og påmelding, 
kontakt Tone Hausmann på 
e-post tone@haldorsen.no, 
eller tlf 40 60 98 82

Grethe Svendsen 
Startet i Sørreisa Kommune, Servicekontoret, 
20.01.14. Før det; - har arbeidet og bodd på 
Svalbard i 25 år, jobbet i Longyearbyen lokalstyre 
– som personalkonsulent.
Bor nå i Trollvik, ved Finnsnes – med en datter på 
17, mann og hund. Har i tillegg en voksen sønn, 
svigerdatter og 2 nydelige barnebarn som bor i 
Tromsø.

Trives kjempegodt i jobben her, virker som 
Sørreisa kommune er en �ott arbeidsplass!

Turn på Torgdagen 2011
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Truls Meyer
Jeg er født og oppvokst i Botnhamn. Er bosatt i 
Finn�ordbotn sammen med kone og tre barn. Jeg 
er utdannet lærer, og har arbeidet i skoleverket hele 
mitt voksne liv. Først som lærer ved Botnhamn 
skole, Kors�ord oppvekstsenter (Alta kommune) 
og ved Silsand ungdomsskole. I januar 2008 beg-
ynte jeg som undervisningsinspektør ved Silsand 
ungdomsskole, en stilling jeg hadde helt til jeg 
begynte i jobben som kommunalsjef i Sørreisa i 
januar 2014. 
Jeg har blitt veldig godt tatt imot av alle i Sørreisa, 



Kommunalt 
næringsfond
Søknadsfrister: 1. mai og 1. oktober.

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

Både etablerere og eksisterende bedrifter kan 
ha behov for å snakke med noen om sin ide, 
enten det er til etablering av ny virksomhet 
eller til utvikling av eksisterende. 

Her kan kommunen gjennom en samarbeids-
avtale med Senja Næringshage tilby en times 
gratis veiledning og/ eller avklaringssamtale med 
godt kvalifisert personale fra Senja Næringshage. 
Det kan for eksempel være en samtale for å sjekke 
ut om en ide er gangbar (avklaringssamtale) 
eller for veiledning og hjelp til videre prosess. 
Her har Næringshagen meget god kompetanse 
og stort nettverk for å hjelpe dere videre. Senja 
Næringshage kan blant annet kan gi veiledning 

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

i søknader om finansiering innen kommunale 
næringsfond, Innovasjon Norge, Norges 
Forskningsråd, Skattefunn, VRI, bank og investorer. 
Alle slike første-møte vil være gratis for etablerere/
bedrifter fra Sørreisa da dette  er en del av 
samarbeidsavtalen kommunen har med 
Senja Næringshage
 
Senja Næringshage fast kontordag i Sørreisa 
en gang per måned, neste gang er 13. mars på 
næringshagen i Sørreisa. Senja Næringshage kan 
også besøkes på kontoret på Finnsnes. 
For mer informasjon om Næringshagen, klikk deg 
inn på www.snh.no.

Bedriftsrådgivning hos Senja Næringshage
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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.

Skaper positive opplevelser

Ring oss da vel,
få en bedre opplevelse!

Nord-Norges ledende kundesenter!

Ungdomsrådet i Sørreisa består av Tonje Lavik 
(leder), André Fyhn (Nestleder), Jenny Elise Berg-
mann Larssen (medlem), Linn-Charlotte Nordahl 
(medlem) og Adrian Vaeng (medlem).
Linn-Charlotte Nordahl er ikke med ikke på bildet. 

Ungdomsrådet ønsker for å få en egen ung-
domsbase der ungdommen kan ha en plass  
være og en plass å være sosial sammen. Det har 
tidligere vært ungdomsklubb på Spectrum og 
denne ønsker ungdomsrådet å få til å fungere igjen. 

Ungdomsrådet jobber konsekvent med å få en 
ungdomskontakt i kommunen som kan bistå til 
diverse arbeid som går til ungdommen, slik som 
for eksempel ungdomsbasen. 

Begge delene jobbes det med per dags dato i 
ungdomsrådet og vi håper å få dette realisert så 
fort som overhode mulig slik at det vil være en 
plass der ungdom i Sørreisa kan samles. 
Dersom det skulle være noe mer dere ønsker å 
vite eller noen spørsmål i tillegg til dette er det 
bare å ta kontakt med undertegnede. 

Med vennlig hilsen 
Tonje Lavik
Leder, Sørreisa Ungdomsråd

Ungdomsrådet 
i Sørreisa

Ungdomsrådet (fra venstre)Jenny Elise Bergmann 
Larssen, André Fyhn, Adrian Vaeng og Tonje Lavik.  
Linn-Charlotte Nordahl er ikke med på bildet

Ungdomsrådet jobber for å få en egen ung-
domsbase der ungdommen kan ha en plass å 
være og en plass å være sosial sammen.
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Tilskudd til 
rusforebyggende tiltak

Helse- og sosialutvalget i Sørreisa har vedtatt at 
inntektene fra bevillingsgebyrer, skal disponeres 
til rusforebyggende tiltak for ungdom i Sørreisa. 
Lag og foreninger som driver rusfrie aktivitets-
tilbud for ungdom i Sørreisa kan søke om tilskudd. 
Det er forutsetning at foreningen/ laget som 
søker, i løpet av året initierer og gjennomfører 
aktivitet eller holdningsskapende virksomhet, 
hvor rusmiddelspørsmål er satt på dagsordenen.  
Det gis ikke støtte til ordinær drift eller lønns-
midler.
Lag og/eller foreninger som søker om støtte må 
framlegge årsrapport med regnskap for de siste 
tre år.
Søknad sendes til Sørreisa kommune, Storveien 
20, 9310 Sørreisa eller på e-post til: postmottak@
sorreisa.kommune.no.

Søknadsfrist  30. april 2014.
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Festeavgift er en avgift for 
1) Å holde av plass ved siden av en som skal 
begraves
2) Å beholde en grav etter en viss alder

Festeavgiften må betales for at gravminnet skal 
bli stående. Dersom det ikke betales festeavgift 
vil gravminnet bli tatt ned og stilt til lagring i 8 
måneder, deretter destrueres det. 
Festeavgiften skal dekke administrasjon og opp-
følging av kart, dataprogramvare, festeregister, 
porto, regnskapsføring mv. Avgiften skal også 
dekke lønn til ansatte som skal rydde opp på 
kirkegården, destruering av gravminner og 
kostnader ved at avtatte plasser ligger på 
vanskelig tilgjengelig område etter som årene går. 
Sørreisa kommunestyre vedtok innføring av 
festeavgift i 2011. Festeavgiften er vedtatt slik; 

1. Kr. 2.500 for 10 år for å ta av plass, denne av-
giften betales fra første dag etter begravelsen

2. Kr. 2.500 for 10 år fra graven er 50 år. Når graven 
er 60 år utstedes brev om opphør av feste eller 
at det betales kr. 2.500 på nytt. Etter 70 år må det 
søkes særskilt om å få beholde graven i 10 år til, 
og det må betales kr. 2.500 for disse ti årene også.  
Når graven er 80 år slettes den automatisk.

Hver grav har en fester
Det er festeren som får regningen, men i de �este 
tilfeller spleiser nærmeste familie på utgiften.
Kirkevergen forvalter innkreving av avgiften.  Den 
fysiske oppryddingen ved kirkegårdene av de 
gravminnene som eierne ikke ønsker skal så der 
lengre besørges av kommunen. 
Sommeren 2014 er avgiften krevd inn i 3 år. Det 
er nå så mange eldre graver som det ikke betales 
for, at det vil bli tilsatt sommerarbeidere som vil 
ta fatt på oppgaven med rydding og destruering. 
Dette vil være i gang fra juni 2014. 

Kirkekontoret vil fortsette å sende ut krav om feste-
avgift utover våren 2014. Dersom du er usikker 
på noe omkring dette med festeavgift eller lurer 
å om dine graver er merket med riktig fester så ta 
kontakt med kirkekontoret på  tlf. 90542231 

Rachel Vangen Hoholm, Kirkeverge

Eldre gravminner vil bli tatt ned og destruert 
sommeren 2014. Nå er det en rekke eldre graver 
som ingen tar ansvaret for. Disse vil bli ryddet i 
løpet av sommeren.

Eldre gravminner 
uten eiere �ernes

Bli med i 
Brukerråd
Det er vedtatt at det 
skal opprettes et 
brukerråd for pleie- og 
omsorgstjenestene i 
Sørreisa kommune. Rådet skal være et rådgivende 
organ for enhetslederne innenfor tjeneste-
området. Brukerrådet skal behandle og gi råd i 
saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold, 
og brukere og ansatte som grupper, men ikke 
enkeltpersoner. Pleie- og omsorgstjenesten 
omfatter i denne sammenhengen sykehjem, 
hjemmetjenester, boligtjenesten, dagsenter, 
avlastningsbolig, rus- og psykiatritjenesten.

Brukerrådet skal ha tre representanter m/vara.
Leder i eldrerådet, Magnor Olsen oppfordrer 
brukere og pårørende til å melde sin interesserte 
for å være med i et slikt brukerråd. 
Mer informasjon fås ved henvendelse til Sørreisa 
kommune v/Tordis S. Rasmussen, tlf. 95792631
 

Leder i Eldrerådet 
Magnor Olsen ber om 
engasjement



Her er forslagene som legges frem:
1. Fylkesveg 203 fra Hemmingsjord til Engerud: 
Reinelvveien.
2. Området ved grendehuset  på Reinelv, inkl. 
kommunal- og privat veg: Reinsvoll.
3. Fylkesveg 86 fra Leirbogveien til Lenvik grense: 
Sørreisaveien.
4. Gammel riksvegsløyfe i Grunnreisa: Grunnreisa.
5. Gammel riksvegsløyfe i Tømmervika:  
Tømmervika.
6. Valen/Myrbakken: Valen.
7. Gottesjordneset industriområde: 
Gottesjordneset.
8. Nordsiveien forlenges fra Storbekken til 
Dalbrua (mot Sørfossbog).  Fra Dalbrua og opp til 
Målselv grense; Andsvassveien.
9. Privat veg på Finnset: Øvre Finnset.
10. Hyttefelt på Hestodden: Hestodden.
11. Sørsiveien forlenges til Dalbrua, og videre opp-
over til Rabbåsen gis vegen navnet: Storliveien.
12. Veg fra Fv. 86 til Rabbåsen og videre opp til 
Lynghaug:  Rabbåsveien.
13. Fylkesveg 211 Skøelv til Dyrøy grense: 
Bjørgaveien.
14. Fylkesveg 84 Skøelv - Skøvatnet – Dyrøy 
grense: Skøelvdalen.
15. Kommunal veg langs Skøvatnet: Sandvikveien. 

Mesteparten av vegen ligger i Dyrøy kommune, og 
de har for lengst gitt denne vegen samme navn.
16. Gammel sløyfe av riksveg 84 mot Skøvatnet, 
ca 1,2 km ovenfor Skøelv bro: Dalveien.

Navneforslagene har vært til uttalelse i Språk-
rådet, ved Stednavntjenesten for norske navn i  
Nord-Norge, og de har hatt følgende 
anmerkninger til kommunens forslag:

For Grunnreisa og Tømmervika: De henviser til Lov 
om stadnavn om at navnet skal være i bunden form. 
Gottesjordneset: Her har de tilråding om; 
Gottersjordneset, og det er altså tilråding til 
kommunestyret i strid med Språkrådets uttalelse
Andsvassveien: Kommunen hadde foreslått 
Andsvatnveien, men Språkrådet endret dette.
Bjørgaveien: Språkrådet tilrår Bjørgeveien, og det 
er også her tilråding til kommunestyret i strid med 
Språkrådets uttalelse.

Eventuelle uttalelser må være mottatt av Sørreisa 
kommune innen 17. mars 2013.
Etter kommunestyrets vedtak, og Språkrådets 
klagefrist er utløpt, vil hver enkelt eier til adresse-
objekt få tilsendt brev om tildeling av husnummer. 
Det er den enkelte grunneiers ansvar å kjøpe inn 
og montere husnummer iht. forskrifter.

Forslag til veinavn
Sørreisa kommunestyre skal vedta vegnavn på en rekke fylkesveger, kommunale- og private veger i 
møte 25. mars 2014. Eventuelle uttalelser må være mottatt av Sørreisa kommune innen 17. mars 2013.

Den gamle riksvegsløyfa i Grunnreisa skal hete Grunnreisa. Språkrådet henviser til Lov om stadnavn om at 
navnet skal være i bunden form. 
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Åpningstid 
Mandag  kl 16.00 - 19.00
Tirsdag    kl 14.00 - 17.00
Onsdag  kl 10.00 – 15.00 
Torsdag   kl 15.00 – 19.00

B i b l i o t e ke t

Lesekroken
Biblioteket har fått et nytt tilbud på nett, Lese-
kroken.no, eventyr på ditt og mitt språk.
Her kan man lese og høre eventyr på mange 
språk, man kan legge puslespill, og fargelegge 
tegninger fra eventyrene. Brukernavn og passord 
kan du få på biblioteket.

Lesekroken �nner du på http://lesekroken.no/

Hvilke drømmer har du?
I år er det 200 år siden Norge �kk sin egen grunn-
lov. Dagens demokrati er bygget på tidligere 
tiders drømmer.
Men hvordan skal Norge være i FRAMTIDA?
Og hvilke ønsker har du for ditt liv?
NRK markerer grunnlovsjubileet ved å gi alle i 
Norge muligheten til å dele sin framtidsdrøm.
Ingen drøm er for stor, ingen for liten. Alle kan 
drømme og alle drømmer vil bli hørt.
Drømmene for FRAMTIDA lagres i Nasjonalbib-
lioteket. Om nye 200 år kan vi gå tilbake og se hva 
vi drømte om i 2014.
La din stemme bli hørt.
På Sørreisa folkebibliotek har vi egen PC hvor du 
kan gå inn på nrk.no/drommer og sende oss DIN 
framtidsdrøm.

Del DIN drøm for FRAMTIDA

Scooterløyper
Kommunen inviterer de som har forslag til 
scooterløyper til å komme innom kommunehuset, 
vi har et kart som vi inntegner forslag på. 
Forslagene vil danne grunnlag for vurdering av 
hvor man eventuelt bør legge traséer. 
Kommunen vil også gjerne ha lokale kunnskaper 
om rasutsatte områder da nåværende temakart 
er relativt grovt.

Høringer:
Disse ligger på kommunens hjemmeside, eller 
kan ses på kommunehuset hos Teknisk.
1. Det ligger ute forslag til ny forskrift om for-
valtning av hjortevilt i kommunen. Høringsfrist 
14 mars (må være kommunen i hende denne 
datoen).
2. Det er meldt oppstart av arbeid med kommune-
delplan for scooterløyper, og planprogram er lagt 
ut på høring med høringsfrist 24 mars.

Andre frister:
1. Regionale midler til klima- og miljøprogrammet 
– 20. mars til fylkesmannen
Ligger på fylkesmannen sine sider.
2. Frist for å melde endring av vald – 1. april
3. Absolutt båndtvang fra 1. april 
4. Søknad om godkjenning av bestandsplan-
område – 1. mai
5. Søknad om nye vald på hjortevilt – 15. mai

Landbruk, miljø og natur



Kulturstipendet 2014

Sørreisa 
Næringsforening

Ungdommens kulturstipend er på  8.000 
kroner. Stipendet tildeles ungdom fra 
Sørreisa som satser på kultur, enten med 
utdanning eller spesielle aktiviteter.

Alle former for kultur innbefattes, men ikke 
idrett.
Er du mellom 16 og 26 år  så kan du søke på 
kulturstipendet.
I søknaden må du fortelle om deg sjøl, hva 
dine kulturplaner er, og hva du ønsker 
å bruke stipendet til.

Utfyllende opplysninger kan du �nne på    
 www.sorreisa.kommune.no
 Send søknaden din til 
 Sørreisa sang og musikkråd, 
 Storveien 20, 9310 Sørreisa 
 innen 1. mai 2014.

Stipendet vil bli utdelt under 
Torgdagen, 14. juni, og er et samarbeid 
mellom Sørreisa Næringsforening og 
Sørreisa Sang og Musikkråd.

Sørreisa er med i et prosjekt som heter sammen 
om en bedre kommune der vi jobber med tema 
omdømme. Vi kom med i programmet i 2013 og 
det varer i tre år. I prosjektet har vi fokus på de 
ansatte, brukerne av tjenester/innbyggerne og 
frivillige lag og foreninger. 

Prosjektet har en styringsgruppe som består av 
to fra Formannskapet, to tillitsvalgte og to fra 
administrasjon.

Alle lag og foreninger ble invitert til møter tre 
tirsdager i løpet av januar og begynnelsen av 
februar. Møtene ble holdt på Kramvigbrygga. 
Bakgrunnen for møtene var at vi ønsket å 
presentere prosjektet og vi ønsket å få en dialog 
rundt hva lag og foreninger i kommunen mente 
var bra i forhold til deres samarbeid med 
kommunen og hva som kunne bli bedre, og vi 
ønsket å høre hva som er lag og foreningers 
utfordringer.  

Det var godt oppmøte og de fremmøtte hadde 
mange gode innspill.  

Innspillene fra lag og foreninger ble lagt fram for 
formannskapet i møte 18. februar.  Vi vil etter 
formannskapsmøte lage en oversikt over tiltak 
som skal iverksettes, hvem som har ansvar for 
tiltaket og tidspunkt for gjennomføring av disse.
Dette vil vi legge ut på hjemmesiden til 
kommunen. For å følge med saken på hjemme-
siden, kan man skrive inn søkeord øverst til høyre 
på siden. Da vil saker med søkeordet du har 
skrevet inn komme opp.  
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Folkehelse og friluftsliv

10 turer til topps og Telltur
Lag og foreninger har de siste årene gjort en stor 
innsats med å merke både sommer- og vinter-
løyper, til glede for alle som ferdes i Sørreisa-
marka.  Dette arbeidet fortsetter og vi håper at 
enda �ere �nner veien ut i naturen.

Sørreisa tur–og løypelag sitt opplegg «10-turer 
til topps» er allerede i gang. Kort koster kr 100 og 
kan kjøpes på  Thune Autoservice/Shell og Mix 
Sentrum Kiosk. I år kan man velge mellom hele 20 
topper/ turmål. Flere av de nye turmålene er lett 
tilgjengelige, såkalt lavterskel-turer. Det gis premie 
til de som har gått minst 10 ulike turer, eller minst 
6 turer for de som er over under 10 år eller over 70 
år. «10-turer til topps» går med et lite overskudd, 
og dette går uavkortet til å dekke utgifter i 
forbindelse med løypekjøringa om vinteren.

Midt Troms friluftsråd og Sørreisa kommune 
viderefører også mulighetene for elektronisk 
registrering av noen av turene.  I �or var første 
gangen vi prøvde Telltur, og det skal ikke stikkes 
under en stol at det var litt rusk i maskineriet. I år 
skal barnesykdommene være over, og vi håper på 
mange deltagere. 

10-turer til topps og Telltur vil ha krus som 
premier i år.

Turbok for Midt-Troms 
- Ønsker du å bidra med bilde eller tekst?

Endelig kommer turboka for Midt-Troms. Gled 
deg til høsten 2014! Midt- Troms friluftsråd samar-
beider med Pål Jakobsen (Jakobsen 
Kommunikasjon) og Fagtrykk Idè om å utgi ei 
turbok for Midt-Troms. Boken skal beskrive 
sommerturer, og for Sørreisa har vi foreslått 
følgende turer:Vakkerhumpen, Hjertind, Steinora, 
Reinvatnet, Pensjonistboka, Krogstadhøgda, 
Linabrekka, Forøya, Mat�ellet, Middags�ellet og  
Veltasætra.

Dersom du ønsker å bidra med gode bilder, an-
ektdoter eller lignende kan du kontakte kulturk-
ontoret i Sørreisa. De som får sitt bidrag trykket 
i boka får ei turbok og navnet sitt på trykk som 
takk for hjelpen.

Hver tur vil bli illustrert med �ybilde hvor ruta er tegnet inn, som på bildet fra Nord-Senja



Beboerne og personalet ved Sørreisa Omsorgs-
senter ønsker å takke alle som har gledet oss 
med å gjøre hverdagen meningsfull og trivelig 
gjennom året 2013. 

Takk til Frivilligsentralen m/ fredagskafe og besøks-
tjeneste, Sørreisa Lions som har spandert julebord 
på alle beboerne, Sørreisa Helselag med sine 
trivselstiltak for personer med demenssykdom, 
sjåfører på Velferdsbussen, Sørreisa menighet 
m/prest, andaktsholdere og organister. Takk til 
grupper og enkeltpersoner, lag og foreninger, 
kor, korps, ulike musikalske grupper, kulturskolen, 
barnehager og for øvrig alle som har vært med og 
arrangert ulike tilstelninger. 
Takk også for gaver gjennom hele året samt 
blomster, frukt og konfekt til jul.

Julefest på Sørreisa Omsorgssenter 29.12.13 hvor prest Sigurd Hanssen holdt gudstjeneste. Ved �ygelet Paul 
Dahlø og på �øyte Stian Bjørklund.

Takk for juletrefest! Marie Martinsen årets 
medarbeider på sykehjemmet
Vi har kåret “Årets medarbeider”, på sykehjemmet. 
Kriteriet for å få prisen er: 
En person som yter veldig god service til pasienter, 
pårørende og sine kolleger. Personalmøtet på 
sykehjemmet stemmer fram vinneren.

Marie Martinsen (t.h.) får overrakt diplomet som bevis 
på at hun er årets medarbeider ved sykehjemmet
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OpenNet vil nå starte salget og du tjener på å 
bestille dette nå, for kampanjepris 4990,- i 
etablering som gjelder kun frem til 24. juni i år. 
Deretter er prisen 9000,-. Alle innbyggere i om-
rådene vi bygger ut vil bli kontaktet direkte av 
OpenNet. I tillegg vil det være folke-/infomøte. 
Det vil bli annonsert etter hvert.

Det vil være mye anleggs arbeid etter veiene, 
både fylkes og kommunale frem til april 2015. Vi 
håper man tar hensyn til de som arbeider etter 
veien i forbindelse med oppsett av stolper, 
graving, oppheng og strekking av �ber kabel. Det 
er Troms Kraft Entreprenør som bygger ut nettet 
for oss.

Når det gjelder området Gumpedalen og Bjørga 
så kjøres disse 2 utbygginger på egne prosjekt, 
siden det vil være en videre utbygging av Dyrøy 
kommune sitt bredbåndsnett, og der gjelder kun 

Kampanjepris på �berkabel
Vi er nå i gang med å bygge ut �berbaserte bredbåndet i kommunen. OpenNet Norge er valgt som 
drift og innholdsleverandør, og du som kunde kan velge blant ulike tjenesteleverandører hos dem. 
Se for øvrig egen annonse fra OpenNet i dette nr. av Ka Skjer.

de innholdstjenester som Dyrøy har. 
De boende i området der vil få egen informasjon 
etter hvert. Utbygging er lagt ut på anbud for 
de 2 områdene, og så skal søknad om tilskudd 
sendes  inn til fylkeskommunen for behandling. 
De som bor i disse områdene og ønsker �ber tar 
direkte kontakt med Sørreisa kommune for 
interesse/bestilling.

Fiberbasert bredbånd skal nå bygges ut 
i Sørreisa sånn at alle husstandene får 
tilbud om høyhastighets bredbånd.



Ny åpningstid
Fra 1. februar 2014 har de �este NAV kontorene 
i Troms ny åpningstid for publikumsmottaket. 
Ny åpningstid er 

mandag- fredag kl. 10-15

Dette gjelder følgende NAV-kontor: Bals�ord, 
Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, 
Kvæ�ord, Karlsøy, Kå�ord, Kvænangen, 
Lavangen, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Stor�ord, 
Sørreisa, Tranøy og Tromsø.  
Du når oss på telefon 55 55 33 33 
og nett, www.nav.no

Nå har vi god bemanning og dermed 
kapasitet til å ta imot gamle og nye pasienter.

Åpningstid: kl 0800 - 1530

Sørreisa Tannklinikk
Tlf 77 86 14 05 • Else Helén Flaate

Les mer og bestill på www.opennet.no. 
Bestiller du nå er etableringskostnaden kun 
kr 4990, etter 24. juni 2014 er prisen kr 9000.

For spørsmål kontakt oss 
på telefon 21 01 61 50.

Lynraskt �bernett til alle i Sørreisa

Sørreisa kommune har i 
samarbeid med OpenNet 
sørget for at alle i Sørreisa 
kan få �bertilknytning. 

Ledige timer
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Lynraskt �bernett til alle i Sørreisa

Sørreisa kommune har i 
samarbeid med OpenNet 
sørget for at alle i Sørreisa 
kan få �bertilknytning. 

Ledige timer

Sørreisa kommune

Hva er Frisklivssentralen?
Frisklivssentralen er et kommunalt tilbud til deg 
som har behov for veiledning til livsstilsendring 
med hensyn til fysisk aktivitet, kosthold og 
røykeslutt.
Du henvises av fastlege, fysioterapeut, kiropraktor 
eller annet helsepersonell til en 12 ukers opp-
følgingsperiode. Det gjøres en oppstarts samtale 
som kartlegger behov, ønsker og motivasjon, og 
vi setter opp en plan for perioden. Mot slutten av 
perioden gjøres en ny samtale, for å oppsummere 
resultater og for å bidra til en videre plan for å 
opprettholde vanene.

Hvem er Frisklivssentralen for?
Frisklivssentralen er for deg som har behov for en 
livsstilsendring for å unngå utvikling eller videre-
utvikling av livsstilsplager som for eksempel over-
vekt, høyt blodtrykk og så videre. Man trenger 
altså ikke ha en diagnose for å delta.

Hva skjer på Frisklivssentralen?
Frisklivssentralen tilbyr ulike treningsopplegg – 
trening ute, i basseng og hall – i grupper, eller det 
kan settes opp individuelle planer. 
Treningene ledes av instruktør, og det er grupper 
både i Dyrøy og Sørreisa.

Vi har også tilbud om kostholdsveiledning 
individuelt eller i gruppe (kurs), og røykeslutt-
veiledning.

Hvem jobber på Frisklivssentralen?
Leder og veileder er Siv Jønnson, fysioterapeut i 
Dyrøy kommune. Hun har ansvar for alle kart-
leggingssamtaler, og for treningsgruppene i 
Dyrøy.

Instruktør på gruppene i Sørreisa er Kaia Charlotte 
Olsen, ergoterapeut.

Har du spørsmål, er du velkommen til å ta 
kontakt direkte med oss.  
Vi nås på telefon 488 92 732. Hvis du ikke får 
svar, kan du legge igjen en beskjed med navn og 
telefonnummer, så tar vi kontakt. Du kan også 
kontakte legen eller andre henvisere.

Instruktør på gruppene i Sørreisa er Kaia Charlotte 
Olsen, ergoterapeut. 

Leder og veileder er 
Siv Jønnson, 
fysioterapeut i 
Dyrøy kommune



 14. -  23. mars 2013

• Sissel Kvambe 
Sykehjemmet 1630  
Den Kulturelle Spaserstokken

• Eldrefest m/Sissel Kvambe 
Kulturhuset kl. 1800

• ÅPENT HUS
Lysglimt / Blå kors motorklubb 
har åpent hus i 
Gottesjord forsamlingshus 
fredag 14. mars kl. 18.30.
Vanlige aktiviteter.
Gratis bevertning. Velkommen!

  Lørdag 15. mars

  Søndag 16. mars

  Mandag 17. mars

  Tirsdag 18. mars

  Onsdag 19. mars

  Torsdag 20. mars

  Fredag 21. mars

  Lørdag 22. mars

  Søndag 23. mars

• Pianokafe på Biblioteket 
kl 1100-1400. 
Lise Løvland med elever

• Kulturuke-skilek og kafé 
Næringshagen kl11.00 og 14.00
Sørreisa skilag arrangerer skilek 
for barn på jordet ved Nærings-
hagen. Det blir langrenn, hopp, 

 Fredag 14 mars • En musikalsk reise 
Konsert med Sørreisa Musikk-
forening, Roy Frode Løvland og 
Finnsnes korforening
Kulturhuset kl 1800

• Fra furu på rot til ferdig båt
Bygging LISA 2 
v/ Per Tore Fredriksen 
Kulturhuset kl. 1900
Sørreisa Historielag

• Kulturkafe på kokkeskolen 
kl 1100 - 1400. Lunchretter, ka�e 
og kaker. Ingen bordbestilling

• Onsdagsdans 
foajeen, Kulturhuset kl 1900

• Kulturkafe på kokkeskolen 
kl 1100 - 1400. Lunchretter, ka�e 
og kaker. Ingen bordbestilling

• Vårslepp 3
Sørreisa mannskor
Kulturhuset kl 1800

• Inga Juuso
Gamtofta 
kl 1000
kl 1800
Ved bålet og Juusk

• Tango for to m/ Taco 
Sørreisa damekor
Kulturhuset kl 2000

• Oh!
BlåCompaniet
Pub i Skøelv IGL /Skøelv grende-
hus kl 2100 - 0200

• Doktor Proktors Prompepulver
Kino Sørreisa Kulturhus kl 1800
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Biblioteket
- “Nytt liv til gamle bøker” 
- Gebyramnesti - hvis du leverer 
“glemte” bøker i løpet av 
Kulturuka, slipper du evt gebyrer.

Kunstutstilling
21-23. mars
Lokale billedkunstnere. 
Mer info kommer senere

  Kulturuka 

• Tom og Tore
Sykehjemmet kl 1045
Den Kulturelle Spaserstokken

• Tom og Tore
Frivilligsentralen kl 1200
Den Kulturelle Spaserstokken

• Kilimanjaro-tur, foredrag og 
bilder. Diplomutdeling
Foajeen og Kulturhuset
Arr: Sørreisa Tur- og løypelag.

slalom, orgeltramp og kule-
kjøring. Inne på Næringshagen 
har vi kafé. Kom når du vil og man 
velger selv hvilke aktiviteter man 
vil være med på. Startkontingent 
kr. 50,-. Premie til alle deltagere.

• Lørdagskafe Krogstadtunet 
kl 1300-1600. Puteutstilling. Salg 
av rømmegrøt / risgrøt, ka�e og 
kaker. Salg av hus�idsprodukter.  
Arrangør Sørreisa hus�idslag.

  Lørdag 15. mars forts.
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Eldrefest i Sørreisa Kulturhus
Sørreisa pensjonistforening gjentar suksessen fra i �or, 

og ønsker velkommen til 
ELDREFEST i Sørreisa Kulturhus fredag 14. mars fra kl. 1800.

I år er det artisten Sissel Kvambe som underholder. Hun er godt kjent fra 
sin tid som sykepleier og artist i Tromsø, og har gitt ut masse plater med 
�otte tekster og melodier. Best kjent er vel hit`en « Sommer i Nord».

Sissel underholder på sykehjemmet samme dag kl. 1630.
Det blir loddsalg med masse �otte premier. På inngangsbilletten 
kr 200.- ( 150 ?) er det gratis mat og drikke, og pensjonistforeninga er  
kjent for sine �otte kaker og andre gode bakervarer. 
Velkommen på eldrefesten, som arrangerer i samarbeid med 
            «den kulturelle spaserstokken».
             Kontakt leder Ellen Pedersen hvis 
    du trenger mer informasjon.

Den 
kulturelle
spaserstokken

Pianokafé 
på biblioteket
Lørdag 15. mars kl 11-14
Lise Løvland med elever på piano.
Salg av ka�e og kaker.

Gamtofta

Åpen dag 
Fredag 21.03.2014 - kl10 - 20 
    
Program
kl 10:00 JUUSK 
Inga Jusso og Harald Skullerud. 
En duo med hundre forskjellige 
stemmer,  spiller tradisjonell 
samisk musikk. Nominert til 
Spellemannprisen 2012

12:00 Sang og musikk v/Ella 
og Viggo

18:00 JUUSK, Inga Jusso og 
Harald Skullerud. 
Billett pris: 40 kr for barn 
                  80 kr for voksen
Uteaktiviteter: lassokasting, 
ski/turløyper i �ott terreng.
Gamme, båthus, smie, jord�øs og 
kåte er åpen for omvisning.
Salg: Biidos, pølser m/brød/
potetmos, ka�e og va�er, leske-
drikk, brus og buljong.
Utstilling av eldre hånd-
redskaper, verktøy og heste-
redskaper, gamle �skeredskaper 
og båt i båthus.

Velkommen til samisk kultur og 
miljø på Gamtofta.



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

Bertheussen Malerservice AS 982 56 530

77 86 43 11

EK Automasjon AS
www.ekautomasjon.com

77 86 21 20

www.ferdighus.no

77 86 20 20

Isaksen Eiendom AS 905 47 318

Kulde og VVS Consult AS 952 14 150

Lasse Larsen, Snekker 99 56 01 32

Midt Troms Elektronikkservice 92 68 03 20

Midt Troms Rørtjenester 
roylynghaug@rortjenester.no

48 15 20 84

Myre Elektro Teknikk AS
www.myre-holding.no

77 86 34 00

Nilsen, Tormod, Snekker 77 86 13 04

www.oaovesen.no

77 86 20 00

gulbygget.no
Rørsystem AS
post@rorsystem.no

905 88 655

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

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

Mob: 930 61 528 Bjørn Simonsen

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

bjosimo@online.no

930 61 528

Sørreisa Elektroinstallasjon AS
tore@sorreisaelektroinstallasjon.no

77 86 18 03

Helse og velvære

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

77 86 18 68

Herbalife Distributør
Bente M.Evanger
benteeva@gmail.com

986 92 213

   www.kiromidttroms.no 
77 86 34 50

Legekontoret Stakkevold AS 77 86 29 90

Legekontoret Sørreisa 77 87 51 00

Midt-Troms psykologtjeneste 46 77 37 25

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

932 58 267

Sørreisa Tannklinikk 77 86 14 05

Sørreisa Tøy & Bøy AS   

77 86 16 00

Tankefeltterapeut 
Anne-Grethe Furøy

93 65 18 61

Mona’s fotterapi 40 22 70 93

Massasjeterapaut Jorunn Vollstad 938 02 425

Midt-Troms psykologtjeneste
lindaholmgren@yahoo.no

46 77 26 33
46 77 37 25

Naturterapeut, Ragnhild Marie 
Iversen, ragnhild_iversen60@
hotmail.com

418 00 938

Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa

Utdanning
Anleggsskolen AS
anleggsskolen.no

77 86 14 40

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

77 85 08 80

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



Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa
Landbruk og Mat
Andsvatn Reinslakteri 97 77 75 52

Arne Mathisen 91 59 41 51

Bjørklund Gård 77 86 11 70

Borgvald Hanssen 77 86 41 51

Bjørn Arne Bjørkmo 77 86 45 71

Einar Nikolaisen 77 86 18 94

Eivind Idar Hansen 90 15 36 75

Gry B Bjørklund 77 86 49 98

Ingvald Olsen 77 86 15 92

Ingvar J Østrem 77 86 38 32

Jan- Erik Nikolaisen 77 86 10 45

Jarl Kato Solset 77 86 14 36

Jørn Lundberg 77 86 12 10

Knut Inge Midtbø 77 86 17 50

Mathias Emmel 46 80 51 66

NH-Rein Nils Heaika Oskal 41 27 77 54

Odd Magne Lombnes 92 46 10 09

Oddbjørn Olsen 77 86 14 85

Oddgeir Kroken 77 86 18 87

Ole O Lange 77 86 17 02

Otto-Kjell Antonsen 77 86 15 70

Ronny Jakobsen 77 86 16 78

Sjømatbilen Inge Vågå 93 21 22 54

Steinhaug gård 77 86 17 93

Stian og Eirin Nilsen 908 58 862

Vidar Nordli 90 15 48 01

Varehandel
AMNOR AS
www.amnor.as

91 59 41 51

Andsvatn Reinslakteri 97 77 75 52

BM Mulitshop
bm@bakkan.net

413 30 530

Coop Midt-Troms BA 77 86 13 45

Furøy Geir Agentur 90 72 36 93

Rimi 77 86 10 74

Guttorm Bakkehaug 
- Vedproduksjon
bakkehaug@gmail.com 

900 55 700

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

975 73 387

Rasmussen Per Import 77 86 41 41

Red-Fox Norge DA 920 44 544

Rema 1000 77 86 46 50

Sentrum Kiosk AS 77 86 17 95

Shell Sørreisa 77 86 12 35

Skokroken 77 86 49 44

 ronny@kokk1.no 
                 www.kokk1.no

77 86 13 14

Sørreisa Brukthandel 77 52 00 73 

Sørreisa Solavskjerming 77 86 32 89

Åse Klær - Parfymeri - Garn 77 86 14 48

Industri
               www.haldorsen.no

77 86 22 00

M.A. Kramvig AS 77 86 13 37

Øyjordneset industripark 913 28 999

Treindustrisenteret i Troms AS 952 01 107

Elverums produkter
i-elver@online.no

932 61 865
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Tjenesteyting
AMnor AS
arne@amnor.as

915 94 151

www.bakkehaugbil.no

77 86 29 00

Bexmo 932 50 065

Dark Design
www.darkdesignstudio.no

482 33 326

 

post@dittsmadyrkrematorium.no

77 21 26 60

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

909 64 058

Frivilligsentralen 992 04 651

Fotograf Ole Mathisen
www.radarfoto.no

932 26 642

Gunvald H Grønlund 91 67 09 25

Gunnvor Bells Eftf.
Begravelsesbyrå

77 86 10 44

Hanssen Bent 91 35 88 75

Helgesen Ivar, O-kart 77 86 11 88

Hyginor 41471117

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

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

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

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

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

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

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

Storveien 9, 9310 Sørreisa
Tlf. 77 86 14 70

Forside timekort

Bakside timekort

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

Org.nr.: MVA 983 539 335

Stempel innenfor 74 x 24 mm.
77 86 14 70

Ingeniør Sørfosbog 
ing.aes@online.no

922 66 996

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

905 66 7 72

Larsen Sture 90 61 71 06

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

77 84 11 30

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

77 86 38 00

Midt-Troms Vaktmesterservice 77 86 43 26

Mitra AS
www.mitras.no

77 86 29 80

Nord-Norsk Skadedyrkontroll 414 71 117

OpenNet        post@opennet.no 21 01 61 50

  www.procall.no
77 86 37 00

Sandbakk begravelseshjelp
www.sandbakkbegravelse.no

922 28 999

www.snn.no

02244

SWECO Norge AS 474 54 193

Sørreisa Frisør 77 86 12 56

77 86 11 74

Thune Autoservice 77 86 12 35

ToJo AS 77 86 11 11

Unicotec AS
www.unicotec.no

456 30 200

Vigour Health AS
www.vigourheath.com

954 20 156

Welldone AS 
www.welldone.as

995 60 065

Wellington AS 77 86 45 02

Reiseliv og 
opplevelser
Erics Gjestestue AS
Anders Sandborgh

77 86 46 00
952 89 520

Furøy 
Fishingcamp
furoy�shingcamp.com
furoy�shingcamp@hotmail.com

412 38 499
412 38 496
77 86 41 35

Furøy Fiske og Feriesenter A/S
post@furoyferiesenter.no
www.furoyferiesenter.no

56 55 55 23
77 86 16 50

Gamtofta Samisk Boplass 77 86 19 05
404 78 633

Krogstadtunet
www.krogstadtunet.com

77 86 10 71

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

40 00 19 35
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Bedriftssupport
Sørreisa kommune, 
Kontaktperson i næringssaker 
seniorrådgiver Wigdis N.Andersen

77 87 50 07
992 04 603

Sørreisa kommune 
Fagleder landbruk, miljø og natur
Wenche Bergum

916 89 621

Sørreisa kommune
Fagleder skogbruk Alf Rune Ho�

957 64 526

Senja Næringshage 926 81 333

Sørreisa Næringsforening 
- Gunvald Grønlund

916 70 925

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

920 61 196

Drosjesentralen 77 86 11 80

Eilertsen Einar 77 86 11 54

Gundersen Maskiner 77 86 42 22

Jan Pedersen Transport 77 86 19 50

Johnsen Rolf Arne 930 61 659

Lange, Ole 77 86 17 02

Anlegg og Maskin AS
post@amask.no

77 86 22 35

Maskinservice 77 86 16 34

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

77 86 38 00

Nordhaug Maskin AS
www.nordhaug-maskin.no

77 86 22 50

466 36 621

Stenslette Bil og Maskin
stenslettebilogmaskin.no

90 58 89 43

Svein Molund 45 20 48 46

Sørreisa Kran og Transport AS 918 04 342

Sørreisa Maskin Team AS 90 84 32 99
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WELLINGTON arbeider med styre- 
og bedriftsøkonomisk rådgivning, 
strategiutvikling og økonomistyring, 
med spesiell fokus på næringslivet i 
distriktene. Vi har utviklet og 
gjennomfører egne  praktiske 
programmer for bedrifter. 
Programmene er  forankret i 
høyskole- og universitetsmiljøer. 
Vi arbeider i tillegg med kjøp/salg, 
organisering og restrukturering av 
bedrifter . 

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

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

Stig Knudsen    
Tlf 77 86 45 02

Welligton As, 
Pb. 10, 
9315 Sørreisa

knudsen@wellington.no



Hemmingsjord
P Linabrekka

Elvelund
Lysheia

P Reinelv

Reinvatnet
Skihytta

Vakkerhumpen

Veltasætra

Vegavatnet

P

P

P

P

P Rabban

Matvatnet

Svartåsen

Farfarhaugen

O-hytta

Heia

Finnset

StadionSkøelv skole

Nordlia

P

Fossmoen

Løypene kjøres i helgene, hvis ikke annet er nevnt. 
Det tas forbehold om gode snøforhold.

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

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

Skiløyper i Sørreisa

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

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

Skutere bes vennligst om 
IKKE å kjøre 

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

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

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

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

Sentrum / Nordlia - Vakkehompen, Slåttåsen 
og Berrskallen
Start ved sentralskolen evt ved Gjerdsletta barne-
hage og fra parkeringsplassen i Nordlia.
2 alternativer: ” Fjellveien ( kortest) eller via Stabburs-
vatnet. Det kjøres også løype fra Stabbursvatnan via 
Vegavatnet, Jonvatnet og opp til Vakkerhumpen. 
Løyper videre fra Vakkerhompen til Slåttåsen, samt 
ned til Karlstadhytta og Møllerhaugen. Det kjøres 
også løype fram til Berrskallen.

Vårhalvåret 2014 er 
godt i gang, og ut 
fra de midlene vi har 
fått til den kulturelle 
spasérstokken så 
har vi satt følgende 
program:

• 3. februar besøkte Frits Roy Solvang og «Hot 
for swingende» Sørreisa Sykehjem og Frivillig-
sentralen med er program der Hawaiigitaren og 
trekkspillet hadde en sentral plass. Programmet 
ble veldig godt mottatt.
• 24. februar besøkte forfatteren Arne Ivar Hanssen 
sykehjemmet og frivilligsentralen med lyrikk-
programmet “Det �nns ei gle’a i februar”, basert 
på tekster av sin far Arvid Hanssen.
• Artisten Sissel Kvambe underholder på syke-
hjemmet fredag 14. mars kl. 1630, et arrange-
ment i forbindelse med Kulturuka 2014.
• På Eldrefesten i Kulturhuset fredag 14. februar 
kl. 1800 er også Sissel Kvambe på plass  for å 
underholde.
• Tom R. Johansen og Tore Lind, to musikalske 
ringrever fra Finnsnes har fått meget godt omtale 
på sitt program “En Musikalsk Reise Tilbake” , 
og de til kommer til
  - Sykehjemmet mandag 17. mars kl. 1045 , og til
  - Frivilligsentralen mandag 17. mars kl. 1200
• Henry Høgmo, Skøelvdalingen som er bosatt i 
Gratangen besøker igjen heimbygda med sin for-
tellerkunst , og vil sammen med lokale musikere 
framføre programmet “Viser og lyrikk fra Nord”
  - Mandag 31. mars kl. 1045 på Sykehjemmet
  - Mandag 31. mars kl. 1200 på Frivilligsentralen, 
  - Tirsdag 1. april kl. 1900 på Kramvigbrygga, hvor 
    også Sørreisa mannskor vil bidra med 
    underholdning.
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Den 
kulturelle
spaserstokken

Henry Høgmo         Foto: Harstad Tidende
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Kalender for Sørreisa
Nr 1 2014

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

Sørreisa folkebibliotek
Åpningstider:
Mandag kl 16.00-19.00
Tirsdag  kl 14.00-17.00
Onsdag  kl 10.00-15.00
Torsdag  kl 15.00-19.00

Straumen kapell 
Torsdagsklubben annenhver 
torsdag fra 9.1.14 

Formiddagstre� 
1. torsdag i hver måned kl 1130.

Speidere: onsdager kl 1800.

Lysglimt og Blåkors 
- Gottesjord forsamlingshus  
fredager i ukene 11, 13, 14, 17, 
19 kl 18.30-20.30
Aktiviteter:
Mekking, hobbyarbeid, 
miniatyrskyting, samlingsstund,  
kjøring med �rhjuling, biljard, 
bordtennis m.m .
Salg  av brus, va�er , pizza
Gutter og jenter fra 5. klasse og 
oppover er velkommen!

Frivilligsentralen 
Eldretre�
Mandager 0900-1400

Småbarnstre�
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Tirsdag 11. mars
Kino: 
Tingeling og Sjørøverfeen 2D
Kl 18.00 
Alle

Kraftidioten
Kl 20.00
15 år
Nils brøyter en stripe sivilisasjon 
gjennom ødemarken - han 
er en sti�nner som leter etter 
den samme stien hver gang. 
Svensk, men så norsk det går 
an å være. Uten å være norsk. 
Samme kveld som Nils utnevnes 
til Årets Borger, blir sønnen tatt 
av dage. Myrdet for noe han 
ikke har gjort. Nils vil ha hevn. 
Og han vil ha rettferdighet. Han 
hevner. Men det er ikke nok. 
Han vil ha sønn for sønn. Det 
vil også veganergangsteren 
“Greven”, som ikke kan forestille 
seg at det er andre enn Serber-
ma�aens “Papa” som står bak de 
voldelige nedbemanningene. 
Det er ikke bare enkelt å lykkes 
med blodhevn i Velferdsstaten, 
men Nils er heldigvis bevæpnet 
med både tunge maskiner og 
nybegynner�aks. KRAFTIDIOTEN 
deltok i hovedkonkurransen i 
Berlin Internasjonale Filmfes-
tival i år. Det er 6.gang på over 
40 år at en norsk �lm velges ut 
til dette programmet. KRAFT-
IDIOTEN �kk glitrende kritik-

ker i internasjonale �lmblader 
som Screen Daily, Hollywood 
Reporter og Variety, er solgt til 
over 40 land, og er allerede i 
forhandlinger om amerikansk 
remake.

Onsdag 12. mars
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Søndag 10. mars
Idrettshallen:
Fotballturnering
Arr: Skøelv IGL

Lørdag 15. mars
Idrettshallen:
Handballkamper
Kl 11.00: J14 Sørreisa-Bravo 
Kl 12.00: G14 Sørreisa-Bravo
Kl 13.00: J16 Sørreisa-Bravo
Kl 14.00: G14 Sørreisa Bravo 3
Kl 15.00: J14 Sørreisa-Bravo 2

Søndag 16. mars
Idrettshallen:
Handballkamper
Kl 10.00: J12 Sørreisa-Bravo 
Kl 11.00: G12 Sørreisa-Bravo
Kl 12.00: J14 Sørreisa-Ankenes
Kl 13.00: J12 Sørreisa Bravo 2
Kl 14.00: G12 Sørreisa-Bravo 2

Onsdag 12. mars
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Kulturuke 14.-23. mars
Se eget program

Onsdag 19. mars
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Lørdag 22. mars
Skøelv grendehus, Solglimt
Dansefest
Kl 19.00

Søndag 23. mars
Kino:
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Doktor Proktors prompepulver
Kl 18.00
Alle
Hvor langt kan en vellykket 
promp få deg? Fører den bare 
til en god latter, eller kan den 
til og med gi deg internasjonal 
anerkjennelse?
Den temmelig gale Doktor 
Proktor har ved et uhell fun-
net opp verdens kraftigste 
prompepulver. Når to av barna i 
nabolaget hans en dag kommer 
på uventet besøk, starter en for-
telling om et uvanlig vennskap 
og et ellevilt forretningspros-
jekt. Flinke Lise med muse�et-
tene og bittelille Bulle med det 
knallrøde håret bestemmer seg 
nemlig for å hjelpe Proktor med 
å få prompepulveret ut i verden. 
Men det er et farefullt eventyr 
de tre legger ut på, for den rike 
og onde herr Thrane og de 
ekle sønnene hans er villig til å 
gjøre hva som helst for å få tak i 
prompepulveret.

Tirsdag 25. mars
Kuturhuset 
Motivasjonsseminar og utdeling 
av Kulturprisen.

Lørdag 29. mars
Krogstadtunet kl 14-18
Strikkekafé

Tirsdag 1. april
kl 1900 - Kramvigbrygga
Kultur på brygga
Medvirkende: Henry Høgmo, m.�.

Onsdag 2. april
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Søndag 4. april
Kino:

Lørdag 5. april
Kulturhuset:
Loppemarked

Onsdag 9. april
Kulturhuset:
Hålogaland teater
kl 1900
Mannen som stoppa hurtigruten

kl 2030
Æ har rett

Onsdag 23. april

Strikkekaféer 
på Krogstadtunet 

Våren 2014 
Lørdag   29. mars
Lørdag   26. april
Lørdag   31. mai

kl. 14 – 18 i Fjøset 
på Krogstadtunet 
(vevstua + kafe)

Kr
ogstadtunet
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Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Lørdag 26. april
Krogstadtunet kl 14-18
Strikkekafé

Søndag 4. mai
Kino:

Onsdag 7. mai
Idrettshallen:
Våroppvisning kl 18.00
Kafe åpen fra kl 17.30
Arr: Sørreisa Turn

Onsdag 7. mai
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans



Vårslepp 3 
med Sørreisa Mannskor

Sørreisa Kulturhus 
torsdag 20. mars kl. 1800

Vi inviterer til Kulturkafé i kulturuka, og Sørreisa 
mannskor vil bidra med korsang og annen under-
holdning , både skjemt og alvor.
Vårt gjestekor fra Stonglandseidet, KOR FLOTT, 
synger en del sanger fra sitt �otte reportoar, og 
så er det mulig at korene slår seg sammen og tar 
noe fellesnummer.
Det blir godt tid til prat med naboen og det blir 
åresalg med masse �otte premier.
Når du har betalt inngangsbilletten  på kr 150.- så 
er alt av bevertning inkludert i prisen, og koret 
lover både kaker, snitter og ka�e.

Velkommen til kulturkafe, og lurer du på noe så 
kontakter du leder Odd Bjørnar Rasmussen eller 
en av sangerne i Sørreisa Mannskor.

Den 
kulturelle
spaserstokken

KULTUR PÅ BRYGGA igjen!!
Kramvigbrygga

Tirsdag 1. april kl. 1900
Endelig kan vi ønske velkommen til « Kultur på 
Brygga» igjen. Vi er heldig å ha HENRY HØGMO 
med på lasset, som sammen med lokale musikere 
skal framføre programmet “Viser og lyrikk fra 
nord”. Dette programmet framføres for øvrig på 
Sykehjemmet og Frivilligsentralen dagen før.
Sørreisa mannskor vil  være med på lasset, og vil 
bidra med et knippe nordnorske sanger.
Koret drar i gang  åresalg med �otte premier, og 
på inngangsbilletten blir det gratis mat og ka�e. 
Inngang kr. 150.-

Velkommen til �otte 
Kramvigbrygga 
1. april, et 
arrangement i 
samarbeid med 
“den kulturelle 
spaserstokken”!

Æ har rett
Sørreisa kulturhus, 9. april kl 2030
Av og Med: Trine Lise Olsen
Regi: Tom Sterri

Hålogaland Teater har gitt Trine Lise Olsen «rett» til å ta 
scenen. I november får vi se hva hun bruker denne retten til. 
Det handler om å vokse opp som barnehjemsbarn i åttitallets 
Finnmark. Det handler om det å miste en far, om å miste en 
mor, om å miste en familie. Det handler om å �nne seg selv, 
om å �nne løsninger og om å få en ny mor når en trenger 
det som aller mest. Trine Lise møter verden med en bunnløs 
ærlighet. Både som utøver og menneske er hun utfordrende, 
overraskende, ikke så lite frekk og ikke minst varmt.



Mannen som 
stoppa hurtigruta
Sørreisa kulturhus 9. april kl 1900
Av og Regi, Koreogra�: Simone Grøtte
Med: Simone C. R. Grøtte, Maria K. Landmark, 
             Åsne Storli
Lyddesign og Komponist: Herman Rundberg

Johan Kaaven var en av Nordens største og mest 
kjente noaider. Han kunne helbrede, han kunne se 
inn i fremtiden. Han kunne stoppe hurtigruta ved 
hjelp av tankekraft.
Vi inviteres inn i et lite kjøkken. I dette kjøkkenet 
�nnes det historier, samiske så vel som norske. 
Gjennom moderne dans og autentiske lydopptak 
fra 50 til 90-tallet blir vi kjent med Johan Kaaven, 
og får et innblikk i en 9 år gammel jentes undring 
rundt og søken etter mer enn det vitenskapen kan 
forklare.
 
Mannen som stoppa hurtigruta er en forestilling 
som utfordrer fornuften. Fordi vi aldri må slutte å 
tro på mirakler.

Telefon: 77 86 14 40
Mobil: 91 91 28 00
post@anleggsskolen.no

Teori og praksis – alt på ett sted!

Telefon: 77 86 14 40
Mobil: 91 91 28 00
post@anleggsskolen.no

Teori og praksis – alt på ett sted!

Truckkurs kl T1-2-3-4

Maskinfører teori og praksis
• M2 Gravemaskin 
• M3 Veihøvel 
• M4 Hjullaster 
• M5 Gravelaster 
• M6 Dumper 

Krankurs
• G1 Mobilkran
• G2 Tårnkran
• G3 Portalkran
• G4 Bro og traverskran
• G8 Lastebilkran
• G11 Stropp og anhukerkurs
• G20 Fastmontert kran

Vi tilbyr følgende kurs:

For mer info se www.anleggsskolen.no

Velkommen til opplæring hos oss i 
et profesjonelt og lærerikt miljø!

Bare ta kontakt på telefon: 77 86 14 40
eller på mobil: 919 12 800/905 47 318
mailto: post@anleggsskolen.no



Skolesprint
Også i år arrangerer vi skolesprint for elevene på 
Sentralskolen i mai/juni. Det arrangeres som en 
lagkonkurranse der det er om å gjøre å �nne �est 
mulig poster på en bestemt tid. Det gjør vi for å 
bidra til at elevene i kommunen skal få forståelse 
for kart og kompass. 
Fra juni- september har vi 60 tur-orienterings-
poster ute på 6 ulike kart rundt i kommunen. 
Noen er Kulturposter som knytter en historie til 
steder i naturen. Det er også mulig å laste ned 
våre kart og tur-o-poster fra nett. 
Tur-o-konvolutter selges på kiosken, kommune-
huset og gjennom medlemmer. 

Fjelltrimmen
Fjelltrimmen; tur-orientering på �ellet i 
Vakkerhumpområdet videreføres i år. 
O-jakta – våre treningsløp, arrangeres på torsdager 
fra begynnelsen av mai, med løyper i ulik lengde 
og vanskegrad.

Torgdagen
Vi deltar på torgdagen med løyper i sentrum og 
salg av tur-orientering. 

O-leir 2012 Gjengen samla ved Litjevatnet

Sørreisa O-lag har kart over hele kommunen, og ønsker å bidra til at barn og voksne skal 
bli bedre kjent i naturen og få trim og rekreasjon gjennom våre tilbud.

Tirsdagstrening for 10-14-åringer.  

Sommerleiren
Også i år blir det den populære Sommerleiren i 
Sørreisa for 10-13-åringer, en uke i slutten av juni.

Vi ønsker �ere medlemmer, følg oss på 
www.sorreisa-olag.no og Sørreisa O-lag på facebook!

Sørreisa O-lag �nner veien
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Velkommen til 
Sørreisa historielags 

Vårprogram 2014

KULTURUKAS ARRANGEMENT I KULTURHUSET 
TIRSDAG 18. MARS KL 19 
«FRA FURU PÅ ROT TIL FERDIG BÅT»
Per Tore Fredriksen viser bilder og forteller om 
bygginga av trebåten «LISA II» - en 45 fots Bremsnes-
krysser. Salg av ka�e og Tor�nn Hansen supre 
�skesuppe.  

HISTORIELAGSKVELD PÅ KRAMVIGBRYGGA 
ONSDAG 2. APRIL KL 19 - «BRUK AV DIGITALE 
MEDIA I INNSAMLING AV LOKALHISTORIA» 
 v/ Jim Jensen Løkke og Vivian Jakobsen 
Ka�e og åresalg

KONTORDAGER
Hver mandag kl 18-20 fram til mai har Sørreisa 
historielag kontordag i 2. etasje i Kramvigbrygga. 
Kom innom for en prat eller kjøp av bøker etc.  

VIKINGREISE 29.-31. MAI - I FOTSPORENE TIL 
TORE HUND OG ASBJØRN SELSBANE
Bli med på Troms historielags reise 1000 år 
bakover i tid. Opplev dramatikken da Håloygarane 
nekta å bøye seg for forbudet mot kjøp av korn 
sørfra. Fra Asbjørns kornhandel til Slaget på 
Stiklestad og det sterke Hålogaland! 

Reisen inneholder vandring på Tore Hunds 
Bjarkøy og Asbjørn Selsbanes Trondarnes. Vi 
besøker Trondenes historiske senter, Trondenes 
kirke, en spennende byvandring blant kultur-
skatter i Harstad og lar oss begeistre av det nye 
Bjarkøyprosjektet med Tore Hunds vikingskip. 
Sett av dagene omkring Kristi Himmelfart og få 
noe for både kropp og sjel!  
Mer info: Elin Myhre, tlf 928 57 294

SALGSTEDER FOR HISTORISKE BØKER OG 
KALENDRE
Årets årbok, kalender og «Vi hadde utedo og ved-
skjå» selges på Coop Prix, Servicekontoret og 
Biblioteket. Krigsår bd 1 og 2 selges på Biblioteket.

TILBUD
Pakkepris alle årbøker kr 900,-. Krigsår bd 1 og 2 
kr 500,-
Årbok og kalender kan også bestilles over tlf og 
på e-post. Ved forsendelse kommer porto i tillegg. 

Kontaktinfo:
E-post: post@sorreisahistorielag.no
Tlf leder Dag Martinsen 926 29 828 
Nettside: www.sorreisahistorielag.no

Trebåten «LISA II» - en 45 fots Bremsneskrysser 
som Per Tore Fredriksen har bygd



Musikalsk festaften
Skøelv grendehus  lør 22.03.14  kl 21-02

Bar med alle rettigheter
Salg av Bidos, ka�e mm Inng: kr 200,-

Aktiviteter 
i regi av Skøelv IGL
Telenor skikarusell på Solmoen skianlegg 
følgende datoer utover 9 mars, 16 mars, 23 
mars med grilling, 30 mars, 6 april med va�el-
salg og avsluttes med gubberenn Skjærtorsdag 
17. april med kafé etter rennet på Solglimt. 
Telenor skikarusell starter hver gang kl. 12.00 
med påmelding kl. 11.30.

Gubberenn for voksne 17. april
Fest på kvelden på Solglimt, mere opplysning 
kommer senere. 

Pub kveld 22. mars, 
se omtale på skoelv-igl.no. 

Loppis med kafé
Gammelt og nytt på Solglimt, 10 mai kl 10.00
Loppis hvor du kan kjøpe et bord for kr 200.- 
og selge ting og tang du ikke vil ha/bruker.
For påmelding/kjøp av bord kontakt May Britt 
Kristiansen innen 4 mai på tlf 924 54 255

Tradisjonell 17. mai feiring 
på Solglimt, mer opplysninger kommer senere.

Utleie av Solglimt: 
Solfrid Larsen mob. 90521450

Kontaktpersoner Skøelv IGL: 
Otto Skogheim mob. 45222812. 
Herdis Angell mob. 90654663.

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

Oh!

En musikalsk reise
Sørreisa musikkforening inviterer til 

JACK

Sørreisa
kulturhus

Konsert 
i Sørreisa kulturhus

Søndag 16. mars kl 18.00
Konfransier og sangsolist: 
Roy Frode Løvland

Gjestekor: 
Finnsnes korforening

Pris: 200 / 50 (under 16 år)
Gratis ka�e og kaker i pausen
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Nytt styre i Sørreisa Mannskor 2014:
Leder:  Odd-Bjørnar Rasmussen  
Nestleder: Bjørnar Arnesen
Kasserer: Martin Terje Nikolaisen
Sekretær: Rune Hansen
Styremedlem: Magnar Iversen 
1.vara:  Leif Dalseth
2.vara:  Trond Jensen 

Dirigent: Oskar Larsen

Aktiviteter fremover:
Vårslepp 3 - torsdag 20. mars kl 18.00 i 
Kulturhuset  (Kulturuka) med Kor Flott
Inngang KR.150.-  (Mat og drikke inkl)

Kultur på brygga - Tirsdag 1. april 
kl 1900 - Kramvigbrygga
Medvirkende: Henry Høgmo, m.�.

Sørreisa 
Mannskor

   Sørreisa Mannskor er registrert med     
   GRASROTANDEL hos Norsk Tipping

Hvis noen av bygdefolket ønsker å støtte 
mannskoret på en lettvint måte, så ta 
kontakt med Martin Terje Nikolaisen 
på tlf. 907 90 493

Nye kormedlemmer:
Sørreisa Mannskor slit VELDIG med 
rekrutteringen..
Sanglade herrer unge som gamle er hjertelig 
velkommen på øving..
Vi er ett lystig og trivelig gjeng, så kom gjerne 
innom for en prat…eller sang.

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

VI SEES i KULTURUKA!

Hilsen Sørreisa Mannskor, 
Odd-Bjørnar Rasmussen, leder

Åpningstider:
Mandag:             stengt
Tirsdag-fredag: 10.00-17.00
Lørdag:               11.00-16.00

www.korkomplett.no
Telefon. 91810880

Mail: korkompl@online.no

• Stort utvalg av smykker, slips,   
   skjerf, LED T-skjorter og hårpynt.
• Produkter for store og små
• Mange flotte gaveartikler

Se på vår innholdsrike nettbutikk 
eller besøk oss. Vi holder til rett ved 
siden av REMA 1000

Vi påtar oss brodering 
av navn, logo osv på dine 
eller våre klær, luer etc.

Kontakt oss for tilbud.

Velkommen til oss!
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Påmelding til neste års messe er allerede åpnet. 
Utstillere som ønsker å være med bør registrere seg 
nå, så er det gjort. Vi måtte også i år avvise flere, da 
det rett og slett ikke var plass til alle påmeldte.

www.sorreisamessa.no

Sesongen forberedes
Om et par måneder er fotballsesongen i gang igjen, 
vi gleder oss til det. Kabalen med å få på plass 
trenere til alle aldersklasser er i skrivende stund ikke 
ferdiglagt, men foreløpig er oversikten slik:

Gutter 6-7: Mangler
Gutter 8:  Ivar Rismo
Gutter 9:  Runar J. / Bjørn Erik H.
Gutter 10:  Kåre E. / Ove Jonny S-K.
Gutter 11-12: Mangler

Jenter 6-7: Mangler
Jenter 8:  Elin Iversen

Jenter 9-10: Mangler
Jenter 11-12: Beate H. / Svein Tore H.

Smågutter 13-14: Ole Martin H. / Kjartan L.
Gutter 15-16: Roger Henriksen

Småjenter 13-14: Tom Reidar Thorbjørnsen
Jenter 15-16: Mangler

Det jobbes kontinuerlig med dette fra styrets side, 
men hvis det er noen med barn i de aktuelle års-
klassene som kan tenke seg å lede laget i trening og 
kamp så setter vi veldig pris på tilbakemelding om 
dette. Uten leder- og trenerpersoner står ungene uten 
et tilbud, og det ønsker vi i det lengste å unngå.

Følg også med på nettsiden for info om sesong-
forberedelsene og annen informasjon.

Ønsker du å spille fotball hos oss kan man registrere 
seg på nettsiden vår slik at vi får oversikt over alle 
spillere. Fjorårets spillere får en epost med informas-
jon om årets sesong. Denne kommer ut i slutten av 
mars måned.

Status fra årsmøtet
16.feb avholdte Sørreisa IL Fotball 
årsmøte. Utførlig protokoll fra møtet 
finnes på nettsidene våre, men her er 
noen kjappe momenter:

• Medlemskontingent videreføres med 400,- / medlem
• Styret er bedt om å innføre en rabattordning for 
treningsavgiften,  som tar utgangspunkt i den enkelte 
families antall aktive unger. Denne skal innføres 1.mai.
• Nytt styre er delvis på plass, og er som følger:

Leder:   Thomas Hansen
Nestleder:   Ivar Rismo
Sportslig leder:   (vakant)
Leder jentefotball:  (vakant)
Økonomileder:   Michael Erstad
Leder ungdoms avd.:  (vakant)
Leder yngres avd.:  Ove-Jonny 
   Strand-Knudsen
Styremedlem:   Charlotte Jakobsen
Ungdomsrepr.:   Maiken Hoholm
2x vara:   Bente F. Hansen / 
   (vakant)

De resterende styrepostene vil forsøkes å fylles, og 
kommer forhåpentligvis på plass til et ekstraordinært 
årsmøte som er planlagt om ikke lenge.

Mer info på vår nettside;
www.sorreisa-il.no

Vinteraktivitet og treninger
Gutte-, smågutte- og småjentelagene spiller kamper i 
Ishavskraftserien i vinter, og gutte/A-laget deltar også 
i en Futsalserie sammen med andre Midt-Troms lag. 
Dette gir god trening og er med på å forberede som-
mersesongen som kommer.

Det er dessverre begrenset hva vi kan få plass til av 
treningstider til alle lag gjennom vinteren, og dette er 
en situasjon som vil vedvare til vi selv har en egnet 
hall å trene i på vinterstid.

Informasjon om når hvert enkelt lag starter opp sine 
treninger ute vil komme på nettsida og Facebook. I fjor 
var banen fri for snø i andre halvdel av april, vi håper 
det ikke går lenger enn dette i år også.

Velkommen til en ny flott fotballsesong!  :)



Billetter kjøper du hos 
Thune Autoservice AS
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LYS VÅKEN 2014
I flere år har det vært arrangert ”Lys Våken” i Straumen kapell. 
Det er ei helg der barn på 10- 11 år overnatter i kirka fra lørdag til søndag.
I år ble Lys Våken arrangert 25. – 26. januar. 20 barn, 15 jenter og 5 gutter møtte opp på etter-
middagen lørdag kl 1600. Kristina og Roy Frode hadde programansvar og ei stor foreldre-
gruppe sørget for mat og andre praktiske gjøremål. Barna ble møtt i våpenhuset der de måtte 
legge fra seg våpnene. Deretter bar det inn i kirka der de installerte seg med soveposer. 
Bibelquiz, egen lysvåkensang, lek, kveldsandakt, film og to måltider utgjorde et tettpakket 
program på lørdag. Kl 23 var det tid for sovepose og søvn. Hvor mye søvn det ble er ikke 
menighetsbladet kjent med.
Søndag kl 8 var det vekking, og etter en frokost var det tid for øving til gudstjenesten kl 11. 
Her deltok LysVåkenkoret med frisk sang og skriftlesinger. Trivselsfaktoren så ut til å være 
høy, og menigheten takker foreldre og menighetspedagoger for en stor innsats

IB 

Fra venstre: Hanne Marcussen, Hanna Henriksen, Mia Solset Malik og Andrine Haugen



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

Telefon: 
Sokneprest 
Sven Becker  
tlf. 480 32 781

Kirkeverge
Rachel Vangen Hoholm 
Tlf 992 04 999

Leder menighetsrådet
Per Eirik Mathisen  
Tlf 77 86 13 18 

17.11.13   Noah Angell
01.12.13   Thomas Bogstrand  Klaudiussen
29.12.13   Odin Bjørseth  Aagård, 
     døpt i Namsos kirke
26.01.14   Celine Anneli Svendsen
26.01.14   Birk Halvorsen
02.02.14   Allma Furø-Frantzen

07.12.13   Anita Andreassen og Tor-Yngve Vaeng 
23.12.13   Svitlana Omelchenko og 
      Svein Marin Vigstad
10.01.14   Karin Anna Dorthea Hegstad og 
      Hermod Aasmo
07.02.14   Arlyn B. Tolentino og 
      Johannes Haldorsen

19.11.13   Martinius Jenberg Mathisen  f. 1934
08.12.13   Viggo Egil Rokstad  f. 1947
18.12.13   Henriette Tomine C. Jensen   f. 1923
01.01.14   Tora Berg   f.1918
19.01.14   Ivar Johan Holmeide  f. 1925
27.01.14   Torbjørn  Astor Sørensen   f.1948 ,  
      gravlagt i Dyrøy 

Vigde

Ny aktivitet for barn i  Sørreisa menighet
Torsdag 30 januar startet GOSPEL  TWEENS  SØRREISA.
Som navnet sier  er sang det viktigste innholdet  når de møtes 
annenhver torsdag  kl. 18 - 19.30 i Straumen kapell. Men til 
musikk er det også fint å bevege seg , og det legges vekt på 
godt miljø, og også et sted for å pleie vennskap.
Sogneprest Sven Becker  er leder for dette flotte tilbudet for 
aldersgruppen 5. - 7. klasse.
Vi gleder oss til å få se og høre GOSPEL TWEENS på 
gudstjenester og andre arrangement i menigheten.

Formiddagstreff
Diakoniutvalget  fortsetter 
å arrangere formiddagstreff 
utover vinteren og våren.
6. februar var Ingrid og Sigurd 
Hanssen gjester og fortalte  fra 
arbeidet på Sjømannskirkene  
de har vært på. På møtene er 
det god bevertning, sang og 
annen underholdning.
Det er formiddagstreff i 
Straumen kapell første torsdag 
hver måned fram til mai. 
I juni blir det tur. 
Se nærmere kunngjøring.

Salmekvelder
Menigheten har  kjøpt inn en del eksemplarer av den nye 
salmeboka. For at menigheten skal bli bedre kjent med den, 
har gudstjeneste- og kulturutvalget  planlagt tre salmekvelder  
denne vinteren.
Det vil skje følgende onsdager kl 19.00 i Straumen kapell: 
19. februar, 19. mars og 23. april.
Håper mange vil komme og synge!
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Gudstjenester  i Sørreisa sokn våren 2014

Søndag 23.03.2014 kl 11 
Gudstjeneste, 
Straumen kapell

Søndag 30.03.2014 kl 11
Familiegudstjeneste, 
Straumen kapell

Søndag 6.04.2014 kl 11 
Gudstjeneste, 
Straumen kapell

Torsdag 17.04.2014 kl 19
Skjærtorsdagsgudstjeneste
Skøelv kapell 

Fredag 18.04.2014 kl 19
Langfredagsgudstjeneste
Straumen kapell

Søndag 20.04.2014 kl 11 
Høytidsgudstjeneste, 
Sørreisa kirke

Mandag 21.4.2014 kl 11 
Gudstjeneste, 
Straumen kapell

Søndag 27.4.2014 kl 18 
Gudstjeneste,
Straumen kapell

Søndag 4.5.2014 kl 11 
Gudstjeneste, 
Sørreisa kirke

Søndag 11.5.2014 kl 18
Samtalegudstjeneste, 
Straumen kapell

Tid: Torsdag 10. april 2014 kl. 19.00 
Sted: Peisestua, Straumen kapell.

Sak 1: Innføring av ny salmebok i Sørreisa 
menighet.

Den nye salmeboka kunne tas i bruk fra 
1. søndag i advent. Sørreisa menighet har kjøpt 
inn noen salmebøker slik at menigheten har 
kunnet begynne å gjøre seg kjent med den.  
I løpet av vinteren  vil det bli arrangert noen 
salmekvelder der vi synger fra den nye 
salmeboka.
I følge kirkeloven er det menighetsmøtet som tar 
avgjørelse ved innføring av bl.a. ny salmebok.

Sak 2: Navneendring: Gammelt navn 
Sørreisa kirke - nytt navn Tømmervik kirke

Etter menighetsmøtet er det menighetens 
årsmøte.
 Da  legges det fram årsmelding for 
virksomheten i menigheten 2013. 

På grunn av ikke avsluttet regnskap for Senja 
kirkelige fellesråd  ( SKF) 2010 og 2011, 
kunne vi heller ikke legge fram regnskap for 
Sørreisa menighet i 2012. Nå er 
SKF- regnskapene avsluttet og sendt til 
revisjon, så vi  håper å kunne legge fram både 
SKF-regnskapene og  regnskap for Sørreisa 
menighet  2012 og 2013.

Velkommen til Peisestua denne kvelden!

pem

Årsmøte/menighetsmøte
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Det ble ikke nødvendig å spørre så mye. Marie 
er et takknemlig intervjuobjekt. I løpet av en 
times tid fortalte hun om livet sitt fra barndom-
men og fram til i dag.

Marie ble født i Skøelv 1912 som nr 3 i en 
søskenflokk på 5. Lørvedukkene likte hun å 
sitte og leke med. Ellers var de ute så mye som 
mulig. Sommeren hun skulle begynne på skolen 
var hun utsatt for en dramatisk hendelse. Hun 
og ei venninne sto ved en hoggstabbe. Der sto 

Menighetsbladets utsendte hadde i vinter 
den store glede å avlegge Sørreisas eldste, 
snart 102 år gamle Marie Gulbrandsen et 
besøk. Hun bor i dag i omsorgshybel på 
Sørreisa sykehjem. 

det ei øks. Så sa venninna: ”Tør du holde foten 
på hoggstabben så tør eg hogge. ”Veien fra ord 
til handling var ikke lang. Marie mistet 3 tær 
iden fatale hendelsen.  Med de store skadene og 
legestellet på den tida medførte dette at Marie 
ikke ble klar til å starte skolegangen sammen 
med de andre 7-åringene og ble et år forsinket.

På skolen hadde hun lærerne Cessy Havik-
botn og Johanna Sættem Seljestad. Hun ble 
konfirmert i Tømmervik kirke i 1927. Etter at 
hun var ferdig med skolen hadde hun huspost i 
Finnmark og Lofoten. Hun kom hjem og stelte 
mora til hun døde i 1938.
I 1940 gifta hun seg med Harald Gulbrandsen 
fra Straumen. De fikk 4 barn.
I 1941 var det vekkelse i bygda og Marie ble 
omvendt. Interessen for misjon hadde Marie 
fått av sin mor som var aktiv i Skøelv misjons-
forening.Det falt seg da helt naturlig for Marie å 
bli med i Straumen misjonsforening. Fra denne 
tida minnes hun Marit Kramvik som var primus 
motor i foreninga. Arbeidet besto i mange år 
av møter med andakt, handarbeid og misjons-
prat. Misjonsarbeidet fikk en ny driv i 1961 da 
Sørreisa misjonsforening med Edel Hunsdal 
i spissen starta med julemesse. Da fikk de et 
praktisk mål å arbeide mot og misjonsforeningene 
i hele kommunen fikk et samlingspunkt. Dette 
arbeidet hadde hun stor glede av og var aktivt 
med så lenge hun kunne. På julemessa deltok 
hun så ofte hun hadde anledning, og etter at 
hun flytta på sykehjemmet har hun også vært på 
julemessa. 

Menighetsbladet takker for at vi fikk intervjue 
Marie og høre på hennes interessante fortel-
linger fra et langt og begivenhetsrikt liv.

IB

Menighetsbladet besøker 
Marie Gulbrandsen

Takk!
Hjertelig  takk for vennlig deltakelse 
ved Henriette (Mona) Jensens begravelse. 
Takk for blomster til hennes båre og takk 
for telefoner og vennlige ord. 

Hilsen Trond, Grete og Ronny m/familier

 
Takk for vennlig deltakelse og 
blomsterhilsener i anledning
Vigdis Marie Engen Lundbergs begravelse. 

Familien
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PÅ BLOKKA
Nytt fra menighetsrådet

I menighetsbladet finner du noen glimt fra 
virksomheten  i Sørreisa menighet, og guds-
tjenestelista forteller når og hvor du kan gå på 
gudstjeneste.  I 2013  var det 4-5000 personer 
som  deltok  i gudstjenestene , og de ofret 
ca. 100.000  kr. Års-statistikken for 2013, 
samt regnskap  blir lagt fram på menighetens 
årsmøte i april.

Vi er nå så heldige å ha en fin stab på plass, 
men det viser seg vanskelig å få besatt organist-
stillingen. Vi håper å finne en løsning i løpet 
av året.

Nye aktiviteter gror fram. Gospel Tweens for 
sangglade barn er siste skudd på stammen.
Og nye gudstjenestekonsept  blir prøvd ut. ” 

Bare et barn” forfattet av vår menighets-
pedagog Roy Frode Løvland, ble en stor 
opplevelse for oss som fant veien til 
Tømmervik 16. januar.

De mange aktivitetene i Sørreisa menighet er 
med på å gjøre en forskjell for mange 
mennesker. Menighetsrådet vil rette en stor takk 
til ansatte og de mange frivillige som trofast  
utfører en jobb til glede for andre gjennom året. 
Denne gangen vil vi spesielt nevne Speiderne 
som kan se tilbake på 40 års virksomhet.
- Gratulerer! 

Til dere alle ønsker vi en fin vinter og  på 
gjensyn med nytt Menighetsblad i mai.

Med hilsen for Sørreisa menighetsråd
Per Eirik Mathisen/ leder

Tanker etter 
Ungdomstinget 2013

Den 18. til 20. oktober 2013 ble Nord-
Hålogaland Bispedømmes Ungdomsting 
avholdt. Rundt 60 delegater fra hele 
bispedømmet deltok, og jeg var en så heldig 
at jeg var en av dem. For meg var dette en 
helt ny opplevelse med mange nye inntrykk. 

Det hele startet med en plenumssamling hvor vi 
fikk anledning til å bli bedre kjent med hverandre. 
Deretter fulgte konstituering av tinget og vi 
fikk en generell innføring i sakene som skulle 
opp i de enkelte komitéene vi skulle jobbe i. 
Den daværende lederen av Ungdomsrådet, Tina 
Marie Stokke, holdt så et foredrag for oss om 
toleranse og dialog, som også var temaet for 
årets ungdomsting. Biskop Per Oskar Kjølaas 
holdt også et svært interessant foredrag. 

Nå begynte komitéarbeidet for fullt. Jeg var i 
komité 3 som omhandlet Kirkas ungdomsarbeid. 
Her snakket vi om måter man kan gjøre kirka 
mer attraktiv på for ungdom, og hvordan man 
bedre kan inkludere ungdom i kirka, da både i 
gudstjenester og ved andre anledninger. I min 
komité var det mange ulike personligheter med 
sterke meninger, men jeg føler at det var svært 

positivt. Det at alle sa sin mening, gjorde at 
diskusjonene ble tidvis ganske heftige, men 
igjen så bidro dette til at vi kom fram til et svært 
godt vedtak som alle kunne stille seg bak. 

Ungdomstinget 2013 var en svært positiv 
opplevelse. Jeg fikk anledning til å reflektere 
over og diskutere mine oppfatninger med andre 
ungdommer på en annen måte enn jeg er vant 
til. Det var befriende å vite at alle der hadde 
sin oppfatning av vår felles religion, og at ens 
meninger ble respektert.

 Jeg håper at jeg kan få muligheten til å dra på 
neste års Ungdomsting, for jeg kan med hånda 
på hjertet si at det var en fantastisk opplevelse 
som jeg alltid vil bære med meg.

Med hilsen 
Oda Mortensen
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Tøffe tak!
av sokneprest Sven Becker, Sørreisa

Jeg husker at det var mye bråk. Og mye 
folk. Ganske kaotisk. Så ble det ennå verre 
- to stykk i merkelige klær kom til. Mer bråk. 
Lyder som om noe rev i veggen, i taket. 
Voldsomt. Roping, beskjeder til andre som 
var i nærheten. 
Plutselig brister det i taket. Udefinerbare 
lyder. Og så: tykk svart røy velter ut av 
hullet som er saget inn i taket. Brann-
mannskapene trekker seg et stykke unna 
- før de begynner å bekjempe flammene. 

Det finnes ulike motivasjoner for å oppsøke 
steder. Noen ganger er det en udefinerbar 
følelse som trekker oss nærmere - noen ganger 
er det pliktoppfyllelse - og en sjelden gang kan 
det var uforutsett og tilfeldig. 

Noen dager senere kom Jesus igjen til 
Kapernaum, og det ble kjent at han var 
hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke 
fikk plass, ikke engang utenfor døren. Mens 
han forkynte Ordet for dem, kom de til ham 
med en som var lam. Det var fire mann som 
bar ham. Men de kunne ikke komme fram til 
ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de 
opp taket over stedet der han var, laget en 
åpning og firte ned båren som den lamme lå 
på.  Da Jesus så deres tro, sa han 
til den lamme: «Sønn, syndene 
dine er tilgitt.» (fra Mark 2)

Da jeg observerte brannmann
skapets arbeid i det brennende 
huset skjønte jeg på en helt 
annen måte: taket som ble 
“åpnet” for å fire ned den lamme 
på sin båre - dette taket var faktisk 
ødelagt. Det ble avdekket 
noe som ikke var synlig - en 
tilkomstvei ble åpnet som ikke 
var tilstedet. Og selv om klimaet 
i Israel var og er et helt annet enn 
hos oss i nord - så er et åpnet tak 
- nettopp det: åpent, utett. 

Så kan det tenkes at reaksjonene er ulike: 
muligens er det sinne som råder hos den 
mannen som hadde håpet på en hyggelig 
kaffestund med Jesus - mens det kanskje er 
mest fortvilelse og rådvilhet som preger 
situasjonen for dem som eier huset i brann. 

Og det utgjør bare en liten trøst for både de 
ene og den andre å sitere Stefanus med: 
“Jeg ser himmelen åpen” (Apg 7,56).

Noen situasjoner i våre liv krever tøffe tak. Av 
og til innebærer det at det lages åpninger som 
ikke har vært der før - kanskje åpninger som 
man ikke ville ha i utgangspunktet. 

Den lammes ivrige venner hadde pågangsmot, 
tro og et mål. De var visjonærer - og de var 
tilsynelatende praktisk anlagt. 

Når mennesker følger sin tro så er det ikke 
sikkert at de følger de samme inngangsportene 
til våre fellesskap som vi gjorde. Noen 
kommer kanskje inn gjennom hovedinngangen, 
mens andre ser muligheten og nødvendigheten 
til å både åpne taket og rive ned vegger. 
Og: vi har behov for det!

Illustrasjon: Hermine F Schäfer
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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 
�ber-, tele-, data- til sterkstrøm.

Tlf 77 86 34 00 - Fax 77 86 34 01 
post@myre-elektro.no



Solarium (Seng 72 rør)

P

Sørreisa
Tlf 7 7  8 6  17  9 5

KLÆR - PARFYMERI
Tlf. 77 86 14 48 - Fax 77 86 17 95 aaseha@online.no

      Dame    - Baby og barneklær
arfymeri - Helsekost - Garn og sytilbehør

0-10 år
P

Leker - Gaver
Sjekk vårt utvalg

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

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

Mob: 930 61 528 
Bjørn Simonsen

Stornesvn. 41
9310 Sørreisa

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

SUPERTILBUD - 25%!
på JANUS og REIMA til barn og voksne

Holder deg god og varm og tørr 
i all slags vær !!




