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Tyske sauebønder



Paul Dahlø, Ordfører

Gratulerer med
Grunnlovsjubileet 2014 - Folkestyrejubileet!

Vi lever de aller fleste våre vanlige dager uten å 
tenke en eneste tanke om hva Grunnloven betyr 
for oss. Slik har det vært i 200 år. Den 17.mai 1814 
var en alminnelig arbeidsdag for folk. De kjempet 
for sitt livsopphold, noen ble født og noen døde.

Dessuten deltok ikke kvinner, husmenn og tjeneste-
folk i diskusjoner om hva som var rett eller galt 
Det var embedsmenn, bønder, kjøpmenn, gods-
eiere og nessekonger som laget de 110 
paragrafene, og ingen fra Nord-Norge nådde 
fram. Likvel betyr denne loven så enormt mye. 
Grunnloven er basert på prinsippene om folke-
suverenitet, maktfordeling og menneske- og 
borgerrettigheter, ytringsfrihet og næringsfrihet. 
Dette er det motsatte av kongens enevelde. Det 
skulle ikke være en adel i Norge, og de 
privilegertes samfunn skulle avvikles. Den er selve 
grunnlaget for lokaldemokratiet.

Grunnloven er ikke hogd i steintavler, den har 
vært justert mange ganger, og noe av det aller 
viktigste er at den har et system for hvordan 
folket over tid kan tilpasse sin viktigste lov til et 
moderne samfunn.

Kvinnene hadde ingen makt og ingen rettigheter, 
og det gikk 100 år før denne diskrimineringen ble 
opphevet. Det var et utrolig viktig jubileum som 
ble feiret i 2013, stemmerett for kvinner, Stemme-
rettsjubileet.  Grunnloven sikra heller ikke 
rettighetene for urfolk og minoriteter. Den om-
stridte jødeparagrafen ble fjernet i 1851. Det var 
først i 1988 at det ble en skikkelig gjennomslag 
for urfolks rettigheter med samerettsparagrafen.

Det lokale sjølstyre følger bare av grunnlovens 
prinsipper, men ble først en reell virkelighet da  
Formannskapsloven ble vedtatt i 1837, altså 24 år 
seinere.

Det at vi kan påvirke lovene i landet, hva som 
skal være rett til enhver tid, det er det store med 
Grunnloven. Eidsvoldsmennene gjorde en god 
jobb, og vi skal være glad for at alle menn og 
kvinner over 18 år kan påvirke lovverket slik at vi 
har et moderne sett av lover tuftet på gode 
prinsipper nedtegnet for 200 år side.  

Og vi kan ikke bare påvirke lover på Stortinget 
vi fikk rett til for 200 år sia. Vi kan fritt få lov å 
uttrykke vår mening om hvordan kommunen, 
regionen og landsdelen vår skal være.

Det er dette 200-års feiringa 17. mai dreier seg 
om.  Gratulerer med dagen!

Ordfører Paul Dahlø



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

Utgivelsesplan for  resten av 2014
fredag 05.09, deadline fredag 22.08.
fredag 21.11, deadline fredag 07.11.

Vår, facebookside og 
fiberutbygging
Endelig er det vår! Det er mye godt i vente, mange 
dager med trivelig samvær ute, og mye som skal feires 
og markeres; frigjøringsdagen 8.mai, Grunnlovsdagen 
17.mai, konfirmasjon og sikkert noen bursdager og 
bryllup også! Fram mot 17.mai er vi veldig glade for all 
dugnad som gjøres for å rydde opp etter vinteren slik 
at det blir rent og pent rundt oss til alle festdagene. 
Et trivelig sentrum er viktig både for innbyggere og 
tilreisende. 
 
I begynnelsen av mars fikk Sørreisa kommune sin 
egen side på Facebook, og vi er glade for all respon-
sen, i skrivende stund er det 815 personer som følger 
siden, det er ca 23% av innbyggertallet - noe som er 
veldig bra! Vi er enda i en oppstartsfase, og Facebook 
vil være en viktig kanal i informasjonsarbeidet vårt der 
vi raskt kan nå ut til mange. Innbyggerne/våre følgere 
er velkomne til å dele meninger og kommentarer via 
siden vår. Vi kan imidlertid ikke drive saksbehandling 
eller svare på spørsmål som gjelder ulike tjenestetilbud 
via Facebook. Har du spørsmål om en konkret sak, ber 
vi deg ta kontakt med oss på ordinær måte via brev, 
e-post eller telefon.
 
Kommunen får fra tid til annen beskjed om at den 
kontaktinformasjonen vi har til bedrifter og til lag og 
foreninger ikke er korrekt. Dette synes vi er leit, men vi 
er helt avhengig av at bedriften, laget, foreningen selv 
sender slik informasjon til oss slik at listene våre blir 
oppdaterte. I dette nr av KaSkjer ber vi derfor om at 
aktuelle melder kontaktinfo til kommunen. Det er 
viktig for oss å ha oppdaterte lister både for egen del 
og for å kunne samle og presentere disse på våre hjem-
mesider som en service til innbyggere og andre. 

Fiberutbygginga går som planlagt, det er mange 
som ser fram til å få koblet seg på fibernettet. 
Vi minner om at det lønner seg stort å bestille 
tilkobling til fibernettet før 24.juni, etter det øker 
prisen fra 4990,- kr til 9000,- kr for etablering. 
 
Da gjenstår det bare å ønsker alle en flott vår og 
sommer! 
 
 
Vennlig hilsen 
Ann Kristin Trondsen, rådmann



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     8  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   11   16   20  22  19   24    5

Eldrerådet  11     1   17    2   14    2

Ungdomsrådet  21  10  17   14   5   16      
Råd for funksjonshemmede              

                                                              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

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

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

Halltimer 2014/2015
Lag og foreninger som ønsker å benytte idretts- 
og svømmehallen skoleåret 2013/2014  må søke 
kommunen om dette. Det må i søknaden oppgis 
hvor mange timer man ønsker, og til hvilke 
grupper/alderstrinn man søker om timer for.
Søknad sendes innen 15. juni.

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

Hørsel og Syn
Kontaktperson for hørsel og syn er Agda Nybakk. 
Kontortid på onsdager.

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.

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.

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? 

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

Tømming av slamavskillere 
i Sørreisa kommune 2014   
Følgende roder tømmes i år: 
Rode 1 Skøelv – Bjørga
Rode 2 Skøelv – Gumpedal – Skøvatn
Rode 3 Lyshaugveien – Skarveien – Lyshaug
Rode 4 Skøelv – Straumen
Rode 5 Bakkejordveien
Rode 6 Bonhaugveien
Rode 7 Sørsiveien m/ Sjømannsveien

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

Helsestasjon for ungdom 
Åpent i mai mandager fra 14-16.30 (stengt man-
dag 5. mai). Fra juni må ungdommer kontakte oss 
i vanlig åpningstid. 

Reisevaksiner
Ta kontakt for timeavtale om du ønsker å 
vaksinere deg før utenlandsreiser. I sommer (fom 
mai) vil vi ha åpent for reisevaksinering tirsdager 
kl 13-15. Se vår hjemmeside for mer informasjon 
om priser med mer.



Skoleruta 2013/2014
Vår 2014

Måned Fridager Antall 
skoledager

Januar Skolestart mandag 6.1. 20

Februar 20

Mars Vinterferie 3.3. – 7.3. 16

April Påskeferie 14.4 – 21.4. 16

Mai Skolefri fredag 2.5. 19

Juni Siste skoledag fredag 20.6. 14

Antall skoledager vår 2013 105

Høst 2014
Måned Fridager Antall 

skoledager

August Skolestart tirsdag 19.8. 9 
September Høstferie 25.9. og 26.9. 20

Oktober 23

November Skolefri 20.11. og 21.11. 18

Desember Siste skoledag før jul 19.12. 15

Antall skoledager høst 2013 85

Stakkevold 
blir pensjonist
“Jeg avslutter min fastlegetjeneste i privatpraksis 
i Sørreisa den 20.6.2014. Dette begrunner seg i at 
jeg da meget snart fyller 70 år.
Dette å slutte som fastlege er noe jeg ikke har sett 
fram til-faktisk. Jeg har arbeidet som lege i 
kommunen siden januar 1978, så det har jo blitt 
endel år. Før jeg kom til Sørreisa hadde jeg 
arbeidet 4,5 år i Gamvik og Lebesby kommuner 
på Nordkyn i Finnmark.
Jeg hadde tenkt å slutte her i Sørreisa når jeg 
ble 70 år dersom jeg fortsatt var frisk og trivdes i 
arbeidet. Jeg takker nå pasienter og befolkningen 
for den store forståelse, tillit og tålmodighet dere 
har vist meg og min familie som har ført til at vi 
har trivdes og trives her!
Fastlegehjemmelen lyses ledig, og jeg håper 
man får søker til legekontoret her. Hvis dette ikke 

skjer, vil legehjemmelen flyttes til kommunens 
legesenter og lyses ledig der. Således håper jeg at 
pasientene får sin fastlege når jeg slutter.

Med vennlig hilsen Per A. Stakkevold
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Hjertestarter til 
Sørreisahallen
Lion’s Sørreisa har samlet inn midler til en 
hjertestarter som de gir i gave til Sørreisa-
hallen. Lege Per Stakkevold skal gi kurs i 
hvordan den fungerer. 

Lions Club Sørreisa takker for bidrag fra:

Sørreisa Vask & Søm AS, Furøy Fishingcamp 
AS, Skokroken, Thune Autoservice, Lege-
kontoret Stakkevold, Anleggsskolen AS, 
Kulde og VVS, Haldorsen AS, Coop Nord, 
Sørreisa Kran og Transport AS, Nordhaug 
Maskin AS, Svein Molund og Ottar Lia, Ernst 
Nilsen, Ragnvald Barkli, Magnor Olsen, 
Torleif Sundheim, Henrik Martin Eriksen, 
Judith Edvardsen, Arne Vårvik og Edvard 
Hansen.

Tulipanmidler til Speiderne
Onsdag 11. Desember 2013 fikk speiderne i 
Sørreisa tildelt et tilskudd til drift av klubben og til 
restaurering av speiderhytta de har ved Steinora i 
Gumpedalen.
Midlene er overskuddet som vi vil ha etter salget 
av tulipaner under Lions Tulipanaksjon i 2014.
Speiderne skal avholde 40 års jubileum for opp-
start av de eksisterende lagene på nyåret.
De skal også pusse opp en speiderhytte de har 
ved Steinora i Gumpedalen.
Videre skal de på leir til sommeren.
Sjekken med beløpet kr 8000,- ble overlevert 
Sørreisa K/M speidere ved gruppeleder Monica 
Stenslette ved deres julegrøtfest i kjelleren på 
Sørreisa Kapell onsdag 11. desember 2013.

Hallbetjent Sigmund Knutsen tok imot hjertestart-
eren på vegne av Sørreisahallen

Dugnad
Ryddedag i sentrum

tirsdag 13. mai kl 1800
Ta gjerne med egne redskaper, 

      godt humør, arbeidslyst 
               og still opp!

Sørreisa kommune Sørreisa 
Næringsforening
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- Etter flere feriebesøk i Norge bestemte vi oss for 
å flytte til Norge, fortsetter Mathias. - Og siden vi 
begge kommer fra den tyske landsbygda så ville 
vi gjerne bo på bygda og drive gård. Vi ønsket 
også å bo et sted der det er snø om vinteren. 

Rekrutteringsinnsats i utlandet virker
Jakten på et egnet sted begynte på internett. Og 
det var det tyske «NAV-kontoret» som hadde en 
link til nettsiden til prosjektet «Det gode liv i 
nord». Der fant vi den type informasjon som vi 
ønsket og etablerte raskt kontakt med Ulrike 
Naumann, som leder prosjektet, og ga oss 
tyskspråklig bistand. Dette var det som avgjorde 
hvilken gård, og region, vi valgte å satse på. Etter 
at vi kom hit har det også vist seg at det er ganske 

mange tyskspråklige her i området.
- Vi fikk kjempefin oppfølging også fra Sørreisa 
kommunes side etter at vi kom hit, skryter Petra. 
- Både næringskonsulent, fagleder landbruk og 
den forrige rådmannen fulgte oss opp på en veldig 
god måte. Det fikk oss til å føle oss velkommen og 
vi lærte mye om hvordan ting fungerer her.

Omlegging til sauedrift
Fred Johansen drev geitebruk på gården, men 
Emmelfamilien oppdaget tidlig at videreutvikling 
av geitedrift ble vanskelig. Melkekvoten var for 
liten og en videreutvikling ville kreve for store 
investeringer. Fra Tyskland kjente Mathias til drift 
med sau, så konklusjonen ble omlegging til saue-
drift. Igjen opplevde familien at folk i området var 

Torben Emmel med et av årets nyfødte lam

Tyske bønder ved Andsvatn
- Det sto mellom en gård i Lyngen og denne gården ved Andsvatn, forteller Mathias 
Emmel som har kjøpt bruket til han Fred Johansen som de har planer om å videreutvikle 
og satser på drift med sau. Det er nå et år siden de flyttet inn og de har allerede over 80 
dyr i fjøset. 70 av dem er drektig så det er bare å brette opp armene og gjøre seg klar til 
lammingen som snart starter for fullt. 2 lam er allerede kommet til verden, til stor glede 
for Torben som er sønnen i huset.
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hjelpsomme. De fikk hjelp og gode råd fra mange 
av de andre sauebøndene i området. 
- Og det var mye å lære, sier Mathias. - På grunn 
av klimaet foregår ting til andre tider på året her 
oppe i Nord-Norge. For de fleste sauebønder 
i Mathias’ hjembygd er lamming som oftest i 
desember-januar. Og påskemiddagen består 
alltid av lammekjøtt. Å slippe løs dyrene på 
sommerbeite på fjellet var også helt nytt. 
I Tyskland flyttes sauene mellom store inn-
hegninger på markene.
- Et litt artig poeng er at helt nord i Tyskland 
bidrar sommerbeitende sauer til samfunnsnytte, 
smiler Petra. - De store dikene, som beskytter mot 
Atlanterhavet, er dekket av gress. Sauene slippes 
på beite på dikene for å holde jordsmonnet fast 
og stabilt sånn at dikene holder mot den sterke 
erosjonen fra vær og hav.

Oppgradering av gården
For at den tidligere geitegården skal fungere som 
sauegård så kreves det en god del investeringer. 
Planen er å bygge seg opp til en størrelse på ca 
250 dyr, så det betinger at gården oppgraderes. 
Allerede er de i gang med å skaffe seg en maskin-
park som kan handtere behovene til en gård av 
den størrelse.
- Ja, jeg anskaffer maskinene først, sier Mathias. 
- Planen er å oppgradere driftsbygningen også 
etter hvert. Men, det blir nok et redskapshus 
først, - og det kan også brukes til dyrene når det 
er behov for det. Uansett, det krever en god del 
planlegging.

Mathias er sivilingeniør, så han har kompetanse til 
å ta seg av det meste av nødvendig planlegging 
og tilrettelegging. «Landbruk Nord» er allerede 
på banen som gode rådgivere og familien Emmel 
skal også i dialog med Innovasjon Norge.

Familien trives
Sønnen Torben går i 3. klasse ved Skøelv skole. 
Pga lærere som behersket tysk, så gikk det veldig 
fint for ham å begynne i norsk skole. Enda bedre 
var det at det går en annen tysk elev i samme 
klasse. Torben snakker nå flytende norsk, selv 
om det foregikk på tysk da han kom inn midt i 
intervjuet og lurte på når de skulle dra for å rekke 
fotballtreningen hans.
Petra er allerede i full jobb som regnskapssjef i 
Lenvik kommune.

Mathias Emmel i fjøset  sitt med dyrene

Emmelfamilien personlig?
Bok: “Livredning for nybegynnere”  
av Ciara Geraghty
Film: Så Dr. Procktors prompepulver på Finnsnes 
kino. Nå vet vi at det også er kino i Sørreisa som vi 
kan benytte oss av.
TV: Ved hjelp av parabol blir det mye tysk TV. Liker 
å holde oss oppdatert ved hjelp av tyske nyheter.
Friluftsliv: Skigåing og turer. Har vært på mange 
fjellturer, - sist på Rustadfjellet
Fiske: Gjerne både i vann, elv og fjord.
Mat: Fårikål, elggryte, Svineribbe og masse fisk.
Reise: Var i Tyskland i jula og skal også dit i 
sommer for å delta i et bryllup.

Mathias, Petra og Torben Emmel
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Sørreisa kommune ønsker å orientere om ulike register, lovverk og plikter som medfølger av 
disse. Kommunen lager veiledningssider på ulike tema med lenker til baser, og nyttige sider, 
og vi hjelper gjerne til med å sjekke ut baser for de som ikke har tilgang til eller føler seg 
usikker på bruk av digitale verktøy. At en registrering ikke ligger inne i en base gjør heller 
ikke at man kan se bort i fra lokal kunnskap om at noe burde ivaretas, kjenner man til slike 
tilfeller oppfordres det heller at man kontakter kommunen for å få oppdatert registreringene.

Landbruk, Miljø og Natur

Hjerttind sett fra Rabbåsen

Naturmangfoldsloven
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er 
rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet 
i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, 
anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom 
forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
Det vil si at for aktivitet som ikke er søknadspliktig 
har den som utfører aktiviteten et eget ansvar for 
å sjekke ut at deres aktivitet ikke fører til skade 
på naturmangfoldet. I forhold til dette har vi ulike 
databaser som bør sjekkes som et minimum, det 
gjelder naturbase og artskart, det gjøres også 
oppmerksom på at disse oppdateres, slik at å 
sjekke de en gang betyr ikke at man har sjekket 
seg ut av slikt ansvar for all fremtid. Det opplyses 
om at for artskart kan enhver selv opprette bruker-
konto og registrere data, men det er krav om at 
man står frem med navn slik at man kan finne 
opprinnelsen til data.

Skogbruk - skogbruksloven
All skogen i Sørreisa er vernskog, dvs at større 
hogster skal meldes til skogbrukssjef. All virksom-

het innenfor skog medfører at man skal ha en 
miljøregistrering, dvs både ved salg til andre 
aktører og ved egen drift – eks salg av ved. Hogst 
medfører også en generell foryngelsesplikt, med 
mindre det er snakk om en godkjent omdisponering 
av areal.

Sefrak
Dette er registreringer av bygninger eldre enn 
1900, disse deles inn i bygninger som er borte/
ruiner, andre typer bygninger, og kanskje viktigst 
meldepliktige bygninger. Er en bygning i ditt eie i 
sistnevnte kategori, betyr det at du ikke kan gjøre 
endringer uten å først å melde inn planer for 
dette og få en tilbakemelding på dette.

Oljetanker
Kommunen sitter ikke med register over private 
oljetanker, men opplyser om at dersom man har 
nedgravd oljetank gjelder følgende:
Midlertidig ute av bruk – skal tømmes og sikres
Permanent ut av bruk – skal fjernes
Der tanker ligger under bygg ol. slik at det er 
vanskelig å få fjernet disse, er det mulig å søke 
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Frister fra årshjulet - oppsummering
(for full oversikt/detaljer se årshjulet på nettet)

15/05 frist for søknad om nye jaktvald for 
hjortevilt og bever

15/06 frist for godkjenning av nye vald og 
bestandsplanområder

15/07 jaktstart kråke og rødrev

10/08 jaktstart stripegås, spurvefugl og ravn

15/08 jaktstart grågås

20/08 søknad om produksjonstilskudd (etter 
denne dato påløper trekk for 
innleverte søknader)

21/08 jaktstart for flere typer ande- og 
sjøfugler, samt for røyskatt 

31/08 siste dag for gjødselspredning uten 
nedmolding (kommunen kan gi 
utsettelse etter søknad)

10/09 jaktstart hønsefugl, hare, rugde, rype 
m.fl.

20/09 siste frist innlevering av produksjons-
søknader

kommunen om dispensasjon for å la disse ligge. 
Oljefri.no er en god nettside med mye 
informasjon rundt dette temaet.

Planarbeid
Det foregår for tiden arbeid med 2 kommunedel-
planer i kommunen, informasjon rundt dette 
legges ut under planlegging på kommunens 
hjemmeside.

Scooterløype
Forskrift om prøveordning er nå stadfestet av 
departementet. Kommunen vil gå i gang med 
arbeidet på selve planen i mai, og ber om innspill 
til planen.
Det vil bli avholdt åpen dag i slutten av mai, og 
folkemøte i begynnelsen av juni, detaljert info blir 
lagt ut på hjemmesiden og facebook.

Kystsoneplan
I forhold til kystsoneplan er innspills fristen nå gått 
ut, men dersom noen skulle kjenne til relevante 
natur-, art- eller kulturobjekter langs kysten her 
i Sørreisa ber vi allikevel om at slik informasjon 
meldes inn slik at vi kan ta hensyn til dette i 
arbeidet med risiko og konsekvensanalyser.

Landbruk, Miljø og Natur
Sørreisa kommune har fått tildelt kr 55 000 i 
dreneringstilskudd for 2014, det blir satt en 
søknadsfrist på 20 mai i år for å søke på disse 
midlene. Både gårdbrukere som drifter jord, og 
grunneier kan søke om grøftetilskudd. 

Mer informasjon og nødvendige skjema ligger på 
kommunens hjemmeside under Landbruk-Miljø-
Natur -> Tilskudd og utviklingsmidler

Det opplyses om at det er satt skuddpremie på 
rev.
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17. mai 
togoppstilling 

på veien nedenfor skolen

• Politiet sammen med to barn fra 
  Gjerdsletta barnehage
• Flaggborg / hovedkomite
• Politikere
• Barnehagene
• SØRREISA SKOLEKORPS
• Skøelv skole og Gottesjord skole
• 5.-7. klasse sentralskolen
• SØRREISA MUSIKKFORENING
• 8.-10. klasse Sentralskolen
• Lag og foreninger
• Andre

Det går et festtog 
gjennom landet!
1. Det går et festtog gjennom landet!
I by og dal, ved fjell og fjord.
Vi svinger flagget stolt for Norge, 
med hurrarop ifra syd og til nord.

Ref.
Hurra! Vi marsjerer og vi synger
sanger i rødt, hvitt og blått.
Kjenner frihetens rytme i kroppen.
Fylt av glede for landet vårt.

2. Den store dagen vil vi feire.
Nå lyder takkens melodi
som stiger taktfast opp fra folket.
Fra oss som ønsker et demokrati.

3. Syttende mai. Nå jubler våren!
Nasjonen pynter seg til fest.
Gå sammen, elske fram verdier
så alle trives. Da har vi det best.

12

4. Det går et festtog gjennom tiden
der slekter har satt dype spor.
Med sine valg gav de oss framtid.
Se, våre røtter de spirer og gror.

Tekst: Grethe Myhre Skottene
Mel./Arr.: Carl-Andreas Næss
Så for seg marsjerende barn

Dette er er Norges nye jubileumssang. Den 
vil bli framført av kor og skoleelever.



Sentrum
0930:  Gudstjeneste Sørreisa kapell
 Bekransing Krigsminnebautaen kl 1015. 
 Sørreisa skolekorps deltar.
 Speiderne deltar.

1100: Idrettshallen åpner
1100:  Fiskerbautaen i sentrum.
 Jostein Mathisen taler, 
 Sørreisa mannskor synger.

1200:  Arrangement ved Sansehagen, 
 Sykehjemmet.
 Sørreisa Skolekorps og Sørreisa 
 Musikkforening deltar.
1230:  Togoppstilling på veien nedenfor 
 Sentralskolen.
1300:  Togavgang
 Sørreisa skolekorps og 
 Sørreisa Musikkforening deltar.
1345:  Arrangement på skoleplassen. 
 • Barnas tale v/elever i 7. klasse, 
 Sentralskolen
 • Skoleelevene synger
 • Korpsene deltar.

1415:  Arrangement m/kafè  inne i idrettshallen.
 Skoleelever, Sørreisa Musikkforening,  
 Sørreisa Damekor og Sørreisa mannskor.
 Samling av ungene for å synge “Det går  
 et festtog gjennom landet”
 • Tale for dagen v/May-Tove Grytnes
 • Ordfører taler på sykehjemmet
 Leker på skoleplassen kl 1415.
 Film i Kulturhuset kl 1445.

1630 Sørreisa Mannskor synger på sykehjemmet.

 Skøelv - Grendehuset 
1200:  Grendehuset åpner
 Salg av kaffe, kaker, pølser, is, brus og 
 gotterier.
1300: Middagsserveringen starter.
 Virginiastek m tilbehør.
1430:  Tale for dagen. Oberstløytnant Ivar Rismo 
 fra Luftforsvarets stasjon Sørreisa 
1430: Leker for barna
1515:  Sørreisa Mannskor.
1700: Middagsserveringen avsluttes.

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

Galtnes
Middagsservering på Galtnes Samfunnshus 
fra kl. 1300 – 1700

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

Alle hjertelig velkommen.

NB! Kun kontant betaling! Har dessverre ikke 
betalingsautomat.

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

17. mai toget i 2002

17. mai 2014

17. mai i Sørreisa
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Klær på vandring
Åpning av ny utstilling 29. juni 2014 i Westgårds 
samlinger, Gumpedalen i Sørreisa. Utstillinga viser 
tekstilhistorie og nordnorsk innvandringshistorie, 
og formidler kvinneliv og den tekstile kompetansen 
kvinnene i dalen hadde. Kvinnene var høyt skatta 
og helt nødvendige tradisjonsbærere i det gamle 
bondesamfunnet. 

Bakgrunn
Prosjektet starta i 2012 med ei lita utstilling som i 
2013 ble utvida med flere gjenstander.
I februar 2014 kom styreleder Hermod Skogheim 
i forbindelse med vanlig ettersyn på Westgård på 
spor av flere tekstiler. Han kontakta styremedlem 
Elin Myhre som har museumsfaglig kompetanse, og 
det ble foretatt nye befaringer som avdekka unike 
funn.   Wenche Aarskog, som tidligere har hatt 
ansvar for tekstiler ved Midt-Troms Museum, har 
bistått Stiftelsen i arbeidet med tekstilsamlinga, og 
innfrysing, rengjøring og magasinering av 
gjenstandene i syrefritt miljø er fullført.  

Tekstilsamling av nasjonal betydning
Tekstilsamlinga med de nye funna fra 2014 inne-
holder klenodier som en skal reise langt for å 
finne ens like. Derfor tør vi påstå at tekstil-
samlinga i Gumpedalen vil sette Sørreisa på 
kartet når det gjelder regional, ja, muligens 
nasjonal tekstilhistorie. Samlinga har nær til-
knytning til tunge tekstilfaglige miljø på Vestlandet. 

Åpning av ny utstilling 29. juni
Den nye utstillinga vil åpnes søndag 29. juni og vil 
vise deler av det siste tekstilfunnet.  Omfanget av 
hele funnet er så stort at det kan danne grunnlag 
for mange tema knytta til tekstilhistoria i Norge. Å 
stille ut hele funnet vil kreve mye større utstillings-
plass enn det Stiftelsen i dag har til rådighet.  Det 
er mulig at det store funnet på sikt vil tvinge fram 
et ønske om ny utstillingshall ved museet. 

Westgaard museum
Gumpedalen, 

ønsker velkommen til ny og spennende 
utstilling i sommer.

Utstillingsåpning 
29. juni kl 1400

Øvrige dager: 13. og 27. juli kl 1400 - 1800
Salg av kaffe og vafler i hovedhuset.

Åpen dag i
Gamle Gumpedal skole

10.august kl 1400

Sang, fortellinger mm
Salg av rømmegrøt, kaffe og kaker.

Westgaard museum
Hermod Skogheim tlf 950 38 750

h-skoghe@online.no
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Sørreisa historielag

Velkommen til 
Sørreisa historielags 

Sommerprogram 2014

Sørreisa historielag skal  en ny registrering av 
kulturminner i Sørreisa. Prosjektet eies av Sørreisa 
kommune og  er initiert av Riksantikvaren og 
Troms fylkeskommune. Historielaget v/ Elin Myhre 
samarbeider med enhetsleder for kultur, Aina 
Løhre og fagleder for landbruk, miljø og natur, 
Wenche Bergum. Kommunens registrerings-
prosjekt har fått navnet PROSJEKT KULTURSKATTER 
I SØRREISA. Navnet, foreslått av Evy Valen gikk av 
med seieren i en facebook-konkurranse som har 
foregått på kommunens facebookside. 
Vi gratulerer vinneren!  
AKTIVITETER KULTURSKATTER I SØRREISA
• Kulturminnekafe tors 22. mai kl 20 
på Kramvigbrygga.
Velkommen til det første innsamlingsmøtet i 
registreringsprosjektet Kulturskatter i Sørreisa 
sammen med ressursgruppa. 
• Kulturminnekafe man 26. mai kl 18 
på Biblioteket
Innsamling og registrering. Alle velkommen
• Kulturminnevandring Krigsminnelandskap 
Grunnreis ons 4. juni kl 18. Startsted Unglyn 
skistadion
Det blir guiding i krigsminnelandskap Grunnreis 
med etterfølgende kulturminnekafe Galtnes 
grendehus. 
• Kulturminnekafe man 16. juni kl 18 
på Biblioteket
Innsamling og registrering. Alle velkommen!
• Kulturminnekafe Museum Gumpedalen 
søn 14. sept kl 14
Innsamling og registrering. Alle velkommen
• Kulturminnevandring Gumpedalen søn 14. 
sept kl 16. Startsted parkeringsplass Steinora
Dagfinn Solbakken guider på gammel ferdselsvei. 
 
ANDRE AKTIVITETER
Vikingreise 28.-30. mai. I fotsporene til Tore 
Hund og Asbjørn Selsbane
Bli med på Troms historielags reise 1000 år bak-
over i tid til Harstad og Bjarkøy. Ledige plasser. Se 
Troms historielags nettside
 www.tromshistorielag.no eller ring Elin Myhre 
tlf 928 57 294

Midt Troms museum: 
Vikadagen ons 23. juli - Kramvigbrygga
På Vikadagen vil vi ha Teaterforestillinga NØKKELEN 

(med tema 1814 i Nord-Norge) av Rimfrost Teater-
ensemble. I tillegg vil konservator ved Sør-Troms 
Museum Sonja Westrheim fortelle fra sin samling 
av papirdukker “Før Barbie, så var det Lise. Papir-
dukkens historie.”

Midt Troms museum: 
Jernalderdagen tirs 12. aug - Kramvigbrygga
Jernalderaktiviteter for barn og voksne. Teaterfore-
stilling for barn ved «Fenja og Menja». Om jotner, 
troll og historier fra vikingtida.  Se: http://www.
roskva.no/pdf/fenja-og-menja-brosjyre-norsk.pdf

Grunnlovsseminar 19.-21. sept - Kunnskaps-
parken Finnsnes Tema:  Grunnloven og Nord-
Norge. Ingen innflytelse i 1814 – men hva med 
i dag? Hva har resten av landet å lære av Nord-
Norge? Grunnloven og dens forhold til ulike 
etniske grupper? Demokrati med bismak? 

Foredrag av professor Narve Fulsås, UiT, professor 
Jens-Ivar Nergård, UiT, statsarkivar Solbjørg Foss-
heim, Statsarkivet, Tromsø, konservator Kåre Rauø, 
Midt-Troms Museum, vuosttašámánuensa Steinar 
Pedersen, Sámi allaskuvla/Sámi University College. 

Seminaret et samarbeid mellom Troms historielag 
og Midt Troms museum, og en del av Forsknings-
dagene i Midt-Troms, et prosjekt som eies av 
Midt-Troms regionråd. 

Kulturminnevandringer. Mer info kommer

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

Bertheussen Malerservice AS 982 56 530

77 86 43 11

EK Automasjon AS
www.ekautomasjon.com

77 86 21 20

www.ferdighus.no

77 86 20 20

Isaksen Eiendom AS 905 47 318

Kulde og VVS Consult AS 952 14 150

Lasse Larsen, Snekker 99 56 01 32

Midt Troms Elektronikkservice 92 68 03 20

Midt Troms Rørtjenester 
roylynghaug@rortjenester.no

48 15 20 84

Myre Elektro Teknikk AS
www.myre-holding.no

77 86 34 00

Nilsen, Tormod, Snekker 77 86 13 04

www.oaovesen.no

77 86 20 00

gulbygget.no
Rørsystem AS
post@rorsystem.no

905 88 655

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

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

Mob: 930 61 528 Bjørn Simonsen

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

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.finnfjordbotn.vgs.no

77 85 08 80

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



Landbruk og Mat
Andsvatn Reinslakteri 97 77 75 52

Arne Mathisen 91 59 41 51

Bjørklund Gård 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
Elverums produkter
i-elver@online.no

932 61 865

               www.haldorsen.no

77 86 22 00

M.A. Kramvig AS 77 86 13 37

Mitra AS
www.mitras.no

77 86 29 80

913 28 999

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

915 94 151

www.bakkehaugbil.no

77 86 29 00

Bexmo 932 50 065

Dark Design
www.darkdesignstudio.no

482 33 326

 

post@dittsmadyrkrematorium.no

77 21 26 60

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

909 64 058

Frivilligsentralen 992 04 651

Fotograf Ole Mathisen
www.radarfoto.no

932 26 642

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

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
furoyfishingcamp.com
furoyfishingcamp@hotmail.com

412 38 499
412 38 496
77 86 41 35

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

56 55 55 23
77 86 16 50

Gamtofta Samisk Boplass 77 86 19 05
404 78 633

Krogstadtunet
www.krogstadtunet.com

77 86 10 71

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

40 00 19 35
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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 Hoff

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



Åse blir pensjonist og avslutter driften av butikken 
“Åse klær og parfymeri”. Her sammen med 
Madeleine P. Johnsen som har jobbet for Åse i 13 år.

Har vært veldig artig!
Åse Haugen nærmer seg pensjonistalder 
og har bestemt seg for å avslutte driften 
av butikken. Hun håper at noen vil overta 
butikken i en lignende form, men stenger 
dørene 30. juni for egen del.

- Det har vært en veldig fin tid! forteller Åse. - Og 
jeg er veldig takknemlig for alle de fine møtene 
med kunder og besøkende jeg har fått være med 
på! I tillegg har jeg vært veldig heldig å ha meget 
dyktige ansatte. Det hadde ikke gått uten. 
Selvfølgelig har det vært temmelig mye jobb og 
lange dager. De første årene jobbet jeg i banken, 
- faktisk helt fram til 1999. Men, det er også 
sånn at det å jobbe for seg selv gir mye frihet 
og fleksibilitet, iallfall etter de første årene når 
gjelden er nedbetalt. Da får man jo også en bedre 
økonomisk frihet.

- Jeg håper at noen vil overta butikken. Den er jo 
veletablert, men med både muligheter og behov 
for å drive den enda mer moderne. Nye øyne og 
nye metoder vil kunne drive butikken enda bedre. 
Vi har jo noen leverandørmerker som har vært 
med oss lenge, men det kan jo tilpasses. 

Åse ser nå fram til mer tid til barn og barnebarn, 
både når de komme hit og når hun besøker dem i 
Tromsø og på Jessheim. 
- Ja, det blir herlig å kunne tilbringe mer tid 

sammen med familien, både her i Sørreisa og på 
besøk hos dem, sier Åse. - Vi har jo også familie 
utenlands som det nå kan bli mer tid til. I tillegg 
har jeg noen hobbyer som skal få mer tid.

- Jeg vil avslutte med å takke kundene våre og 
minne om at det nå er utsalg, på 25 og 50% på 
mange varer, helt fram til dørene stenger 30. juni. 
Takk for meg!

Tom og Tore 
kommer tilbake

Tom R. Johansen og Tore Lind besøkte 
Sykehjemmet og Frivilligsentralen i Kulturuka 
med et flott program, og det kom snart ønske om 
å få de tilbake til Sørreisa.
Nå kommer de(!) – og de spiller på 

FREDAGSKAFE  på Sykehjemmet 
fredag 6. juni kl. 1100.
Arrangementet er åpent for alle, stikk innom og 
besøk de som bor der samtidig som du får med 
deg en flott konsert.
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Familiegudstjeneste med trøkk
Søndag 30. mars fikk vi en annerledes familiegudstjeneste i Straumen kapell.
Det nystartede barnekoret – Gospel Tweens Sørreisa- satte sitt tydelige preg på denne guds-
tjenesten. Dirigenten- sogneprest Sven Becker- var også dagens musiker. Som prosesjon 
kom 11 unge jenter dansende inn i kirkerommet mens de sang: ” I går og i dag,- ja til evig 
tid : Jesus Kristus er den samme”.
Koret  gledet forsamlingen med sanger  i flere omganger, og forsamlingen satte stor pris på 
deres medvirkning.
Dagens preken var ved menighetspedagog Christina Becker. Deretter kunne menigheten 
delta i bønnevandring  med flere stasjoner.
Under kirkekaffen var det mange som uttrykte sin glede for den fine gudstjenesten, og 92 år 
gamle Åse sa det slik:” Ja, dettan va verkelig fint”.
Vi ser fram til neste familiegudstjeneste der Gospel Tweens deltar.
Til nå har koret hatt øvelser annenhver  uke. Til høsten blir det øvelser hver uke, og nye 
medlemmer er hjertelig velkommen. For nærmere informasjon, ta kontakt med sogneprest 
Sven Becker.



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 

23.02.14   Jon Hildor Fløgstad
23.02.14   Nikoline Bryhn Pedersen
02.03.14   Astrid Leonora Sivertsen
02.03.14   Erika Alexis Mikalsen, 
                 døpt i Målselv kirke
23.03.14   Mia Josefine Jakobsen
23.03.14   Anton Lockertsen
23.03.14   Maiken Helander Nordhaug
20.04.14   Mathea Pauline Olsen Nøstvold
20.04.14   Edvin Mollan Bakkland
20.04.14   Aurora Sofie Svendsen Hoff

03.03.14   Lill Angela Johansen   f.1958
17.03.14   Peder Emil Fredriksen  f.1925 

PÅ BLOKKA
Nytt fra menighetsrådet

Så har vi enda en gang fått feire påske og blitt 
minnet om livet som seirer over døden.
I naturen ser vi at snøen og isen smelter, og  
hestehoven titter fram enda en gang. 
Mange steder har det vært 200-års markeringer 
for 1814 og grunnloven. Ingen utsending fra 
våre områder var med på Eidsvoll, men 
begivenheten blir markert i kirkesammenheng 
under gudstjeneste på Tranøya  29. mai. 
Tranøypresten var også prest i Sørreisa  helt til 
1960-tallet. Håper mange Sørreisaværinger tar 
turen til Tranøya denne dagen.

Konfirmasjonen står for døren, Vi håper det 
blir en fin og minnerik opplevelse for 
konfirmanter og familier, og at det 
konfirmantene har fått med seg  fra 

konfirmasjonstida, kan være med og gi god 
ballast for livet videre.
 
Straumen kapell og sørveggen har vært omtalt 
flere ganger tidligere. Hvis det går som vi 
håper, blir det byggevirksomhet der med det 
aller første. Det betyr at kapellet ikke kan 
brukes til gudstjenester en tid. Følg med på 
gudstjenestekunngjøringer i avisen.

For å kunne gi ut Menighetsbladet videre,  må 
vi få inn ”bladpenger”. 
Se giro og omtale annet sted.
Sørreisa menighetsråd vil ønske dere alle en 
god vår og sommer. Neste menighetsblad 
kommer i september.

Med hilsen Per Eirik Mathisen / leder
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Gudstjenester  i Sørreisa sokn vår og sommer 2014

Søndag 27.04.2014 kl 18 
Gudstjeneste, 
Straumen kapell

Søndag 4.05.2014 kl 11
Gudstjeneste, 
Sørreisa kirke

Søndag 11.05.2014 kl 18 
Samtalegudstjeneste, 
Straumen kapell

Lørdag 17.05.2014 kl 0930
17.mai gudstjeneste

Søndag 25.05. 2014
Kl 10 Sørreisa kirke 
           - Konfirmasjon I
Kl 12:30 Sørreisa kirke 
           - Konfirmasjon II

Søndag 1.06.2014 kl 19 
Gudstjeneste, 
Sørreisa kirke

Søndag 8.06.2014 kl 11 
Høytidsgudstjeneste,
Sørreisa kirke

Søndag 15.06.2014 kl 11 
Gudstjeneste, 
Skøelv kapell

Søndag 22.06.2014 kl 11
Gudstjeneste, 
Sørreisa kirke

Søndag 6.07.2014 kl 11
Gudstjeneste med markering 
av 50årskonfirmasjon
Sørreisa kirke

Søndag 20.07.2014 kl 11 
Gudstjeneste, 
Straumen kapell

Søndag 3.08.2014 kl 11 
Gudstjeneste, 
Sørreisa kirke

Søndag 17.08.2014 kl 1300 
Gudstjeneste, Tømmerneset
Menighetens sommertur til 
Tømmerneset.

Søndag 24.08.2014 kl 11 
Gudstjeneste, 
Sørreisa kirke

BLADPENGER
Sørreisa menighet fortsetter 
samarbeidet med Sørreisa 
kommune ved å la menighets-
bladet være en del av Ka Skjer. 
Så langt har dette samarbeidet 
fungert fint.
For å finansiere menighets-
bladet må vi en gang i året 
legge ved en giroblankett for 
innbetaling av bladpenger.Vi 
håper mange vil  bidra slik at 
vi kan fortsette med 
menighetsblad.
Bladpenger kan sendes  
Sørreisa menighetsblad, 
Kapellveien 26, 9310 Sørreisa,
konto 4776 14 70597
pem

Tur med 
diakoni-
utvalget
Også dette året blir det 
mulighet til hyggelig tur 
sammen med diakoni-
utvalget.
Denne gangen går turen  
først til  Skoghus leirsted 
på Senja. Der blir det 
bl.a. middagsservering.
Deretter går turen til 
Senja Familiepark hvor 
sveler og kaffeservering 
venter.
For nærmere informasjon 
og påmelding ring
Lona Vangen, tlf. 
90513546

Menighetstur til 
Tømmerneset 
søndag 17. august 
Dere kan komme fra kl.12.00, ta 
med grillmat, og ellers mat og drikke 
til eget bruk. Det er også lurt å ta 
med campingstoler- og bord, selv 
om det er noen benker og bord der. 
Familigudstjeneste kl.13.00. Der-
etter tennes grillene, og kanoene 
settes ut. Søndagsskolehengeren 
med hoppemadrassen vil også være 
klar til bruk.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen, 
og spesielt familier med barn. Er vi 
like heldige med været som i 2013, 
kan det også bli bading!
Tømmerneset leirsted eies av NMS, 
og ligger i Reinelv, ved enden av 
Finnfjordvatnet.
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14 dagers angrerett
Sokneprest Sven Becker

Det er så mange muligheter vi har i dette landet! 
Rett (og plikt) til å velge, rett til å kjøpe 
(nesten) alt, rett til å gifte oss med hvem vi vil 
og sist men ikke minst: retten til å angre.
Jeg aner ikke hvor mange som benytter seg av 
angreretten i disse dager – om det er gjennom 
angrepillen eller angreskjema. Men jeg har 
begynt å stusse på angreskjemaet. Det var først 
for noen uker siden at jeg oppdaget hvilke 
brevhodet som står over skjemaet: har du lagt 
merke til det?
Det er Barne- og Likestillingsdepartementet – 
og for oss som ble en smule usikker på hva de 
skal drive med – her kommer informasjon fra 
www.regjeringen.no: 
”Barne- og likestillingsdepartementet arbeider 
for forbrukernes rettigheter, funksjonshemmede, 
familier, barn og unges levekår, anti-
diskriminering og reell likestilling mellom 
kvinner og menn. ”

Det er beroligende at angrerettskjemaet bare 
kan brukes av oss ”forbrukere” – og bare i 
forhold til varer (og en del tjenester) man har 
kjøpt. Men av og til kan det virke som om 
det blir mer og mer vanlig å bruke denne type 
tenkning på andre ting, til og med personer. 
Vi er kalt til å være tydelig på 1) at det finnes 
rett til liv – fra livets begynnelse og til dets 
slutt, 2) at det går vel an å tenke seg om før 
man går alt for langt i et forhold sånn at 
”angreretten” blir neste steg.
Når man blir for trygg på eget ståsted og 
mening kan det fort bli slik at man avviser en-
hver angrerett med det samme. Det er det som 
er så nifst med å være mennesker: plutselig 
låser vi våre meninger - uten å etterpå kunne 
gå tilbake og finne ut hvorfor.
Den kristne kirke er kalt til å være tydelig, 
”salt i verden” (en moderne mistolkning blir 
”hår i suppa”). Vi må våge å engasjere og ut-
fordre oss selv og våre medmennesker - på en 
GOD måte! Bare på denne måten kan vi vokse 
og modnes.

Emilie Birkelund 
Sebastian Meleng Blomseth
Liv Marie Børresen 
Malin Kristine Eide
Raymond Meier Hanssen 
Henrik Jawahir Helin 
Ann-Elisabeth Haugen 
Marius Johnsen 
Julie Andrea Lockertsen 
Hannah Andrea Løkke 
Marthe Sandeggen Mathisen 
Kim Lasse Flovik Nilsen 
Jon-Håkon Nordahl 
Sverre Martin Schønning 
Helene Simonsen 
Jørgen Fredriksen Solstrand 
Fredrik Kofoed Våden 
Joakim Kofoed Våden 
Mathilde Magnussen Aanesen 
Kristin Elvevoll Aarberg 

Sivert Sivertsen Berle 
Marie Bråthen
Sunniva Linn Dyping 
Maja Lovise Evenstad 
Adrian Molund Fjeldstad 
Thomas Thomassen Furøy 
Vilde Marie Grytnes 
Mariell Arild Hagerupsen 
Nadia Hofsøy 
Johan Djupvik Johansen 
Truls Vidar Karlsen 
Kennet Agersborg Mathiassen 
Mathilde Emelie Myrbakk 
Jørgen Aleksander Nikolaisen 
Emil Conny Qvist 
Magne Stensland 
Robert Viernes Trohaug 
Yngve Trulsen 
Adrian Karlstad Vaeng

Konfirmanter, Sørreisa menighet 2013-14
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Menighetens 
årsmøte  og 
menighetsmøte
Møtet ble i forrige menighetsblad kunngjort til 
10. april. Grunnet manglende regnskap måtte 
møtet utsettes til 
Tirsdag 27. mai kl. 19.00 i Peisestua, 
Straumen kapell.

Menighetsmøtet
Sak 1: 
Innføring av ny salmebok i Sørreisa 
menighet.

I følge kirkeloven er det menighetsmøtet som 
tar avgjørelse bl.a. ved innføring av ny salme-
bok.

Sak 2: 
Navneendring. Forslag: Sørreisa kirke, 
Tømmervik endres til Tømmervik kirke.

Menighetens årsmøte
Saker:  
• Årsmelding  Sørreisa menighet  2013
• Regnskap  SKF 
   (Senja kirkelige fellesråd)  2010
• Regnskap SKF 2011
• Regnskap Sørreisa menighet 2012
• Regnskap Sørreisa menighet 2013

FinnsnesNatta er 
blitt MidtNatta!
8. februar gikk MidtNatta 2014 av stapelen, 
og 400 konfirmanter fikk oppleve konsert, 
gudstjeneste, trylleshow, konkurranser og 
allsang. Bardufosshallen var full av folk og 
aktiviteter, og det var også rikelig tid til å 
spille volleyball, spise i kafeen eller bare 
være sammen med venner.

Nattas fineste innslag var nok bønne-
vandring med nattverd og lystenning, men 
Privilegium Gospel ga også en konsert som 
slo godt an. Kveldens konferansier, Ruben 
Gazki trakk utallige triks ut av ermet som 
den tryllekunstner han er, og vi tror mange 
hadde en fin natt.

Tømmerneset
Hold deg orientert om leirer og andre 
arrangement på Tømmerneset ved å gå 
inn på hjemmesida: nmsu.no 
Klikk på Nordnorge og 
Tømmerneset kommer fram.

Neste leir er 20.-22 juni for 3.-7. klasse.

Foto: Arne Ivar Hanssen
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Her er flokken som samles til misjonsforening 
annenhver onsdag. (Eva Mathisen var ikke 
tilstede da bildet ble tatt 7. april 2014). Møtene 
går på omgang  hos medlemmene, og etter 
åpning med sang og andakt, har vi den sosiale 
delen med kaffe  og prat. Ei trivelig stund  
hvor lattermusklene ofte er i bruk.
Siste del av foreningsmøtet  brukes til å gi oss 
nyttig og interessant informasjon  om misjons-
arbeidet i mange verdensdeler, og pengene vi 
gir, går til  dem som misjonen hjelper.
Annenhver gang er det Samemisjonens arbeid 
på Kola som mottar gaven. Neste gang går 
gaven til  arbeidet Det norske misjonsselskap 
(NMS) driver.

Gottesjord misjonsforening
Foreningsmedlemmene er selvsagt med på 
julemessa, og takket være det arrangementet, 
blir det hvert år sendt et betydelig beløp til 
NMS.
Kontaktperson for NMS er Rannveig 
Sørensen, og for Samemisjonen Solveig 
Ljones Mathisen.
Nye medlemmer er varmt velkommen - ingen 
aldersgrense!! Og for øvrig fyller foreningen  
113 år i 2014.

Damene i Gottesjord misjonsforening:
Foran fra venstre: Elfrida Sandvoll, Olaug Eliassen, Turid Lind. 
2.  rekke:  Lona  Vangen, Martha Øvermo, Aud Olsen, Inger Johanne Larsen. 
Bakerst: Rannveig Sørensen, Rigmor Steinkellner, Solveig Mathisen
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Undervisningstilbud og 
Påmeldingsskjema 

Søknadsfrist 10. juni

Sørreisa kulturskole skoleåret 2014/15

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

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

Kulturskolen

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

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

For nærmere opplysninger: 
Kontakt  Oskar Larsen, tlf 77875133/99204741, 
evt e-post til
oskar.larsen@sorreisa.kommune.no
I første del av august blir det sendt ut beskjed til alle 
søkere om de har fått elevplass eller ikke fra høsten 
2014 ved Sørreisa kulturskole.

Se også: www.sorreisa.kommune.no

Det er viktig å overholde søknadsfristen:

10. juni 2014
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Undervisningstilbud
Undervisningstilbudet vil ha sammenheng med 
økonomiske rammer.
For skoleåret 2014/2015 kan det søkes på:

Elever 1. og 2. klasse
• minitrompet
• blokkfløyte

Elever 3. - 4. klasse
• minitrompet
• blokkfløyte
• kornett,trompet,althorn
• klarinett (fra 4. klasse)
• ukulele, kjøres som 8-ukers kurs

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

Kulturskolen

31

• piano/keyboard, akkord-/besifringsspill
• bassgitar
• slagverk
• rockeband
• piano/sang
• gitar/sang
• ukulele, kjøres som 8-ukers kurs

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



Søknadsskjema 2014/2015 
- Sørreisa Kulturskole
Søknaden sendes Sørreisa Kommune, Servicekontoret, Storveien 20, 9310 Sørreisa, evt 
e-post til postmottak@sorreisa.kommune.no  eller oskar.larsen@sorreisa.kommune.no. 
Søknadsfrist er 10. juni 2014.
Opplysninger om søker:

Navn :__________________________________ 

Fra 01.08.14:______klasse v/ ______________________________ skole

Adr    :______________________________________ Elevens mobilnr:____________

Elevens e-postadresse:____________________________________________________

Jeg søker på:
Jeg ønsker undervisning på _____________________________ skoleåret 2014/15

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

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

Opplysninger om foresatte:
(vennligst  oppgi betalers navn først)

Navn: _______________________________  Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Navn: _______________________________ Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Foresattes underskrift :

Dato : _______________ Navn _________________________________________________

I noen tilfeller gir Sørreisa Kultur-skole 45 minutters 
individuelle undervisning, og det betales for 1 ½ 
elevplass ( for 2014/2015 blir det kr 3412,-  for hele 
året ). Kulturskolen forbeholder seg retten til å vurdere 
om dette er relevant , men de elever som ønsker dette 
setter X her 

Kulturskolen Riv ut og send inn

Sørreisa kommune
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Terminliste  
5.div Menn avd 2 - Skøelv stadion
Søn 01.06. kl 17:00 Skøelv-Øverbygd
Man 09.06. kl 17:00 Skøelv- Bardu
Søn 15.06. kl 16:00 Skøelv-Salangen 2
Fre 20.06. kl 20:15 Skøelv-Gluntan/Finnsnes 3    
Fre 27.06. kl 20:00 Skøelv- Storsteinnes

Kontaktpersoner Skøelv IGL: 
Otto Skogheim mob. 45222812. 

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

Dr. Yes spiller fra kl 2100. Dørene åpner kl 2000.

Premieutdeling barneskirenn 
søndag 11. mai
Skøelv grendehus, Solglimt
Søndagskafé kl. 17.00
Salg av saft, brus, kaffe og kaker.

Tradisjonell 17. mai feiring
Skøelv grendehus, Solglimt
Åpen kafé fra kl. 12.00
Middag fra kl. 13.00. 

Barnedisco 
fredag 30.mai 
Skøelv grendehus, Solglimt
3-6 klasse fra kl. 18.00-20.30
7-10 klasse fra kl. 21.00-23.30

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

Dansegalla 
i Sørreisahallen 23.aug, 2014
Kontakt: 
Jermund Johansen tlf 977 77 925
Pub fra kl 1800 og dørene åpner 
kl 1900. Billetter finner du på Billett-
service, alle Narvesenkiosker, Posten 
samt Sentrum kiosk, Sørreisa.
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Vi trenger 
lokalproduserte 

grønnsaker! 

Grønnsaker produsert i nordlige strøk har 
særegne kvaliteter når det gjelder innholds-
stoffer og smak. Blant annet smaker kålrot 
og gulrot søtere, og når Art Nor AS på 
Silsand produserer kålrotstappe, kan 
sukkermengden halveres om kålrota er 
produsert i nord. 

Utfordringa er at Tromspotet – som forsyner Art 
Nor med råvarer – ikke får tak i lokalprodusert 
kålrot: Det finnes ingen som dyrker store nok 
volumer. Det samme gjelder gulrot. Det er et 
stort, uutnyttet potensial på dette feltet, og dette 
ønsker Tromspotet AS å gjøre noe med. 

Vi vil, sammen med produsenter, gå nye veier for 
å bygge opp en stabil volumproduksjon av kålrot 
og gulrot samt styrke produksjon av Målselvnepe.  
Siden gode kålrotplanter er dyre og vanskelig å få 
tak i i nord, prøver vi en driftsmetode som 
kombinerer direktesåing og klimaforbedring 

(plast og duk). Dette er et større utviklingsprosjekt 
”Nye veier for arktisk grønnsaksproduksjon” som 
nå utarbeides hos Tromspotet. Et steg på veien er 
anskaffelse av en bedfres og en traktormontert 
såmaskin til utleie for de som vil prøve seg på en 
større produksjon, gjerne på arealer som er tidlig 
klar til såing. Dette vil senke terskelen og risikoen 
i en oppstartsfase der bonden har om lag 8000 – 
10000 kr/daa i variable utgifter før høsting og salg. 
Utstyret krever en traktor med hjul cc 160 – 170, 
lager bed på 1.30m bredde og kan så naturfrø av 
gulrot, kålrot og Målselvnepe. 

Lykkes vi med denne satsningen, ser vi kanskje 
snart arealer i Sørreisa i bruk til grønnsaksdyrking, 
samtidig som Sørreisaværinger kan kjøpe ”Arktisk 
mat” med lokale grønnsaker i butikken! 
Interessert? Ta kontakt med Tromspotet AS v/
Ulrike Naumann, tlf. 99302840 eller 
ulrike@tromspotet.no. 
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I forbindelse med prosjektet “Sammen om en 
bedre kommune” ble det arrangert møter med 
alle lag og foreninger. På møte ble det gitt en 
presentasjon av prosjektet og vi ønsket tilbake-
meldinger fra lag og foreninger om hva som er 
bra i forhold til deres samarbeid med
kommunen og hva som kunne bli bedre.
På møtene kom det inn mange innspill og ideer 

fra lag og foreninger som vi setter stor pris på.  
Disse innspillene ble lagt fram i formannskaps-
møte.  Det er nå laget en oversikt over innspillene 
og planen videre i forhold til disse. Oversikten 
finner du på kommunens nettsider, og den vil bli 
oppdatert etter hvert som det kommer endringer. 

For å bedre samhandlingen med lag og 
foreninger trenger vi oppdaterte 
kontaktopplysninger. 
Hjelp oss til å holde disse  
korrekte ved å sende endringer til 
postmottak@sorreisa.kommune.no

Møte med lag og foreninger



Vi gjentar suksessen med åpen kafe hver lørdag og 
søndag i hele juli + første halvdel av august 
- kl.12 - 18. Koselig kafe i fjøset, eller utekafe der-
som været er supert. Her er god plass for ungene 
å leke mens de voksne slår av en prat og koser seg 
med heimebakte kaker, egenklappa klappkake med 
sirup, sveler, lefser og mye annet godt. Vi har også 
glutenfrie alternativ + kaker for diabetikere.
Sett av tid til en tur innom den private samlingen. 
Guidet tur kl.13 og kl.16 i helgene, og ellers ved 
henvendelse i resepsjonen. Du kommer til å bli 

overrasket over hvor mye rart og spennende 
som fins her. Med guide får du også høre 
historiene til gjenstandene, og kanskje kan 
vi utveksle historier – det er spennende!! 
Guiding også på engelsk og tysk dersom 
du har besøk fra utlandet.
Fast lefsebakedag hver onsdag kl.12 – 15. 
Kom hit og bak, steik og smør din egen 
lefse til ettermiddagskaffen. Ingrid lager 
deigen og smurningen, men du gjør jobben 
sjøl. Og da smaker nok lefsa ekstra godt!!!

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

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

Velkommen til 
Krogstadtunet sommeren 2014!!

Krogstadtunet sommeren 2014

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!
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Ka skjer i S
ør

re
isa

Kalender for Sørreisa
Nr 2 2014

Svømmehallen er åpen 
Mandag kl 18.00 – 20.00
Onsdag  kl 19.00 – 21.00
Fredag    kl 17.00 – 20.00
Offentlig bading stengt fom 
28.05 tom31.08

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 

Formiddagstreff 
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 firhjuling, biljard, 
bordtennis m.m .
Salg  av brus, vafler , pizza
Gutter og jenter fra 5. klasse og 
oppover er velkommen!

Frivilligsentralen 
Eldretreff
Mandager 0900-1400

Småbarnstreff
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Onsdag 7. mai 
Idrettshallen: 
Kl 18.00 Våroppvisning 
Sørreisa turn 
Salg av kaffe og kaker fra kl 
17.30

Torsdag 8. mai 
Sentrum:
Kl. 18.00 O-jaktløp
Arr: Sørreisa O-lag

Tirsdag 13. mai
Ryddedugnad i sentrum fra kl 18

Torsdag 15. mai 
Brekka:
Kl. 18.00 O-jaktløp
Arr: Sørreisa O-lag

Lørdag 17. mai
Se eget program.

Søndag 18. mai
Kino: 

Kl 18:00, Bamse og Tyvenes by 
Aldersgrense: ingen
Skallmann har bursdag, og 
Bamse - verdens sterkeste bjørn 
- og vennen Lille Hopp, er på vei 
for å feire ham. Det de ikke vet 
er at den onde Reinart Rev 
legger en utspekulert plan for å 
ta over makten over kollene... 

Onsdag 21. mai 
Kulturhuset
Kl. 00.00 Kulturskolekonsert

Torsdag 22. mai 
Unglyn skistadion:
Kl. 18.00 O-jaktløp
Arr: Sørreisa O-lag

Fredag 30.mai
Skøelv grendehus, Solglimt 
Kl 18-20.30 3.-6.klasse
Kl 21.-23.30 7.-10.klasse 

Lørdag 31. mai
Svømmehallen
Kl 10.00 Svømmestevne 
«Vårstevnet»
Salg av kaffe og kaker 
Arr: Sørreisa Svømmeklubb

Søndag 1. juni
Kulturhuset
Kl 18.00 Kino

Svømmehallen
Kl 09.00 Svømmestevne 
«Vårstevnet»
Salg av kaffe og kaker 
Arr: Sørreisa Svømmeklubb

Onsdag 4.juni 
Kl 18-Fra Unglyn skistadion
Guidet tur i krigsminne-
landskap

Torsdag 5. juni 
Fotballbanen Sentrum:
Kl. 18.00 O-jaktløp
Arr: Sørreisa O-lag

Fredag 6.juni
Skøelv grendehus, Solglimt 
Kl 20 - Festkveld med Sørreisa 
damekor m/gjester 

Lørdag 14. juni
Sentrum
Kl. 10.00 Torgdag i sentrum
Se eget program

Torsdag 19. juni 
Finnfjordhallen:
Kl. 18.00 O-jaktløp
Arr: Sørreisa O-lag
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Lørdag 21. juni
Fotballbanen Skøelv: 
Kl 15.00 St. Hans feiring og An-
deløp - “Afterduck” om kvelden 
på grendehuset.Arr. Skøelv IGL

Lørdag 22. mai
Åpning av kultursti i Skardalen. 
Start fra Gamtofta kl 11

Mandag 23.juli
Kramvigbrygga.
Vikadagen med 
bl.a.museumsteaterforestillinga 
NØKKELEN 
(nye episoder i sommer!)

Mandag 23. juni
Idrettshallen:
Kl 00.00 Orientering 
Sommerleir for ungdom 11-13 
år 23.-27. juni 
Arr: Troms O-krets/Sørreisa 
O-lag

Torsdag 26. juni 
Gjerdsletta barnehage(kollen):
Kl. 18.00 O-jaktløp
Arr: Sørreisa O-lag

Fredag 27. juni 
Sørreisa sentrum:
Kl 18.00 Sprintcup-orientering
Salg av kaffe og kaker
Arr: Sørreisa O-lag

Lørdag 28. juni 
Rabban:
Kl 00.00 KM mellomdistanse - 
orientering
Salg av kaffe og kaker
Arr: Sørreisa O-lag

Kl 11-Fra Unglyn skistadion
Tur til Barnestøtta på Svartfjel-
let. Guide Paul Dahlø.

Søndag 29.juni
Westgaard museum, Gumpedalen
 Åpning av utstillinga “Klær på 
vandring”

Torsdag 7. august 
Nordlia:
Kl. 18.00 O-jaktløp
Arr: Sørreisa O-lag

Søndag 10. august 
Dagstur til Middagsfjellet, 
Storlifjellet og Tverrfjellet.
NB:Påmelding til Odd Lekang tlf 
915 72 090

Kulturhuset 
Kl 18.00 Kino

Tirsdag 12.august 
Kramvigbrygga
Jernalderdagen med teater-
forestilling Fenja & Menja og 
håndverksdemonstrasjoner.

Torsdag 21. august 
Brekka:
Kl. 18.00 O-jaktløp
Arr: Sørreisa O-lag

Lørdag 23. august 
Idrettshallen: 
Kl 21.00 Dansegalla 
Rune Rudberg band og Sakarina 
spiller. 
Arr: Skøelv IGL

Søndag 24. august 
Kulturhuset 
Kl 18.00 Kino

Torsdag 28. august 
Skardalen:
Kl. 18.00 O-jaktløp
Arr: Sørreisa O-lag

Torsdag 4. september 
Reinelv:
Kl. 18.00 O-jaktløp
Arr: Sørreisa O-lag

Søndag 7. september 
Kulturhuset 
Kl 18.00 Kino

Lørdag 13.september 
fra kl 15 - Arr. Skøelv IGL 
Familiedag på Sætra i Skardalen  

Søndag 14.september 
Kl 16 Fra veienden i Gumpedalen
Guidet tur til Steinora 
 
Torsdag 18. september 
Gjerdsletta barnehage:
Kl. 00.00 O-jaktløp, natt-løp
Arr: Sørreisa O-lag

 

“Kulturskatter 
i Sørreisa”   

Målet med prosjektet er å 
registrere kulturminner, og vi  
inviterer til kulturminnekafe:  
    Sørreisa folkebibliotek: 
    torsdag 22. mai kl 18
    mandag 26.mai kl 18 
    mandag 16. juni kl 18  

Westgaard museum:
søndag 14. september kl 14 

Kom og fortell oss om spor 
etter Sørrreisaværingers 
“gjøren og laden” gjennom 
tidene.



For å få til disse tiltakene har vi mange gode 
samarbeidspartnere bla Luftforsvarets stasjon, 9. 
klasse ved sentralskolen og Sørreisa kommune. 

Samarbeidet med Sørreisa kommune er 
formalisert gjennom fire årlige møter. Disse 
møtene bidrar til at næringslivet og kommunen 
trekker sammen i ulike utviklingstiltak. Dette er 
blant annet sentrumsutvikling og prosjektet i og 
omkring Sørreisa Aktivitetsparken. (det 
eksisterende parkområdet ved hotellet).  Sørreisa 
Næringsforening er høringsinstans og vi uttaler 
oss i næringssaker og saker angående nærings-
utvikling i kommunen.

Sørreisa 
Næringsforening

Styret består av følgende: Leder Gunvald 
Grønlund, Styremedlemmer; Bjørn Simonsen, 
Roger Halvorsen, Tone Hausmann, Dag Øyvind 
Johnsen og Eivind Knutsen. 

Alle virksomheter kan være medlem i Sørreisa 
Næringsforening. Kontakt en i styret for mer 
informasjon. 

Følg oss gjerne på facebook. 

Sørreisa Næringsforening
Sørreisa Næringsforening er en interesse-organisasjon for næringslivet i Sørreisa. 

Vi står bak flere tiltak i Sørreisa. Blant annet Torgdagen, Ryddedugnaden som arrangeres hvert år før 
17. mai og julegata. 
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Vi gir lokale ideer globale muligheter

  Møt oss i Sørreisa

Har du planer om å starte egen bedrift?
   Har du planer om utvikling, vekst og/eller
   internasjonalisering i din bedrift?

   Da er du velkommen til å avtale et møte med
   oss når vi har kontordag i Midt-Troms
   onsdag 28. mai 2014.

   Møtested: Kommunehuset, Sørreisa.

   Ta kontakt med Hans-Tore Nilsen på telefon
   77 60 61 26/958 58689 eller send en e-post til
   hans-tore.nilsen@innovasjonnorge.no for å
   avtale møte.

   www.innovasjonnorge.no/troms
   www.facebook.com/innovasjonnorgetroms

TORGDAG 
i Sørreisa sentrum lørdag 14. juni

Fra kl. 1100 – 1500 
• Underholdning på og ved scenen 
   utenfor hotellet
• Ungdommens kulturstipend deles ut
• Gateløp
• Ferdighetsøvelser
• Torghandel

Diverse annen aktivitet
Andeløp fra kl 1630

• De som ønsker stand/bodplass, ta kontakt med 
Tone Hausmann, 40609882

Arrangør er Sørreisa Næringsforening, Sørreisa 
kommune, Forsvaret samt god hjelp fra Sørreisa 
Sang og Musikkråd.

Sørreisa 
Næringsforening



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

www.korkomplett.no
Telefon. 91810880

Mail: korkompl@online.no

•  Vår store broderimaskin broderer  
    det du ønsker!
•  Stort utvalg av vårens nye skjerf
•  Mange flotte gaveartikler

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

KorKompletts eier flytter 
sørover til høsten. 
Har DU lyst å ta over en 
spennende butikk med 
fremtiden forran seg. 

Ta kontakt!

ETTERLYSNING! 
Vår kordirigent gjennom mange år flytter og vi trenger en ny dirigent.
Kunne DU tenke deg å dirigere oss. Vi vil så gjerne få fortsette å synge.

Ta kontakt med vår dirigent, hun viser deg gjerne hvordan du kan få det til hvis du har 
lyst å prøve.

Wenche Monika Hermansen, tlf. 91810880

Nabojent’n og aspirantkoret                                     to: Arne I Hanssen



Sørreisa Musikkforening til Tyskland 

Vi besøker Meersburg ved Bodensjøen 29/5 – 2/6  og holder 
konserter på Internasjonal Dag, Tivoli/zoo, ølhagekonsert m.m. 

Reportasje fra turen kommer!
Vi gleder oss!
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Mer info på vår nettside;
www.sorreisa-il.no

Kom på hjemmekamp!
Nedenfor er en oversikt over hjemmekampene til herre-, 
dame- og guttelaget før ferien. Kom gjerne og se på, 
vær sosial og støtt opp om spillerne. Øvrige kamper 
ligger oppdatert på nettsidene våre.

5.mai 19:00 Sørreisa - Målselv  Herrene
12.mai 21:00 Sørreisa - Salangen Guttene
23.mai 19:15 Sørreisa - Furuflaten Herrene
28.mai 19:15 Sørreisa - Botnhamn Guttene
31.mai 15:00 Sørreisa - Oksfjord/Str. Damene
3.juni 19:15 Sørreisa - Bardu  Guttene
4.juni 19:15 Sørreisa - Malangshalvøya Guttene
5.juni 19:15 Sørreisa - Mårfjell Herrene
7.juni  15:00 Sørreisa - Lyngstuva Damene
11.juni 19:15 Sørreisa - Øverbygd Guttene
12.juni 19:15 Sørreisa - Framsyn Damene
20.juni 19:15 Sørreisa - Foot 04  Herrene
24.juni 19:15 Sørreisa - Storsteinnes Damene
    Gratis inngang!

ÅPEN KIOSK PÅ KLUBBHUSET
HVER TIRSDAG OG TORSDAG
KL 1700-2000

Velkommen til en ny flott fotballsesong! :)

Sesongen forberedes
Nå er det vår og alle lagene er i gang med å trene på 
kunstgressbanen ute. Om noen ikke har vært på trening 
før, er det bare å møte opp til angitt tidspunkt og ta 
kontakt med trenerne som er til stede. Dette er trenings-
tidene slik de foreligger nå. 

Foto: Radarfoto / Ole Reidar Mathisen

Våre Legeaprodukter er
nå til salgs på klubbhuset. 
Ordinær utsalgsdag vil 
være tirsdager kl 17-20.

Vi har shorts og 
strømper, jakke og 
treningsbukse. Ved 
kjøp av todelt sett 
sammen gis det 
10% rabatt, 
kr 750,- samlet. 

Se det komplette utvalget på nettsiden vår.

445,-

390,-

/SørreisaILfotball#silfotball



Klubbkolleksjon
Sørreisa IL Fotball

Jakke
445,-

Bukse
390,-

Ved kjøp av bukse og 
jakke samlet:
750,- (10% rabatt)

Strømper

95,-
Shorts

100,-

Til salgs på klubbhuset tirsdager kl 17 - 20.
Alle priser inkl mva.



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

Anleggsskolen AS har lang 
erfaring med sikkerhetskurs 
på truck, kran og maskin. Vi 
kjører kurs for privat og offen-
tlig næringsliv samt privat-
personer.
Teoriundervisning	foregår	i	Sør-
reisa	eller	ute	hos	kunder	etter	

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

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

LANG ERFARING MED 
SIKKERHETSKURS

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

BS  Weblån
BS  Weblån er et tilbud fra biblioteket som gjør 
det mulig for deg å laste ned og låne digitale 
medier (e-bøker, e-tidsskrifter, e-lydbøker, 
e-musikkfiler og e-filmer. Tilbudet er gratis og 
tilgjengelig hele døgnet.

Hvordan bruke Weblån
For å kunne bruke BS Weblån trenger du et gyldig 
lånekort fra biblioteket, og du må ha Internett-
tilgang. Lånekort og passord får du på biblioteket 
ditt. Du kan også få pinkode tilsendt på e-post 
hvis du har registrert din e-postadresse i 
bibliotekets base.
NB! – Når du registrerer deg, kan du oppleve en 
forsinkelse på opptil 24 t. Så om du ikke lykkes 
med en gang, så prøv å logge deg inn neste dag. 

Akkurat som når du låner bøker, filmer og CD-er 
på biblioteket, er det tidsbegrensninger når du 
låner digitale medier. Men du behøver ikke å 
huske på å levere tilbake det du har lånt. Så snart 

lånefristen er utløpt, fjernes tilgangen til dataene. 
Det er en fordel om du også sletter dem fra PC-en 
din. Deretter kan mediet bli tilgjengelig for andre 
lånere. Og du vil aldri få gebyr fordi du ikke har 
levert tilbake innen fristen! 
Maksimalt antall titler som kan lånes samtidig i E-
lån Troms er 10 titler, og låneperioden for e-bøker, 
e-lydbøker, e-filmer og e-musikk er 21 dager, mens  
e-tidsskrifter kan lånes 1 dag og e-aviser 1 time. 



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)

P

Sørreisa
Tlf 77 86 17 95

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 !!

STORT  SALG 
25 -> 50% avslag


