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Årets førsteklassinger
Flere og bedre turløyper



Paul Dahlø, Ordfører

Det går mot valg, si ja!
Allerede om et halvt år skal listene til neste års 
kommunevalg være klar. Det har de seinere år 
vært vanskeligere å få folk til å stille opp som 
folkevalgte. Men vi er avhengig av at folk er villige 
til å stille opp i en dugnad for lokalsamfunnet, 
sørge for at samfunnet blir et godt sted for oss 
alle.
I Sørreisa har vi denne valgperioden lagt vekt på 
å ha en god tone i kommunestyret. Jeg håper 
også at jeg som ordfører har bidratt til det. En skal 
kunne diskutere gode løsninger på sakene, uten 
å bli uvenner. Når saken er ferdig skal vi kunne 
drikke kaffe sammen, hele kommunestyret. Og 
kommunestyret skal ikke bestå av spesialister, 
fagkompetansen har rådmannen og 
administrasjonen. Så om noen spør deg om å 
stille som kandidat på liste til lokalvalget; 
- bli med, si ja!

Kommunereform, eller ikke?
Regjeringen har hatt en høy profil på å gjennom-
føre en kommunereform, og et stort flertall i 
stortinget har sagt ja til dette. Faktisk er alle 
kommunene pålagt å gjennomføre en utredning 

om dette. Allerede i høst skal vi ta stilling til hva 
vi ønsker utredet om kommunereformen. Så får 
en saklig objektiv vurdering avgjøre hva som skal 
være vårt grunnlag i Sørreisa.
Vi er en liten og lettdrevet kommune, med små 
avstander. Faktisk så lettdrevet at vi har ingenting 
å hente av kompensasjon for øyer, ferger, 
avstander eller vanskelig geografi. Men vi har 
også en så liten administrasjon at vi er billigst i 
drift i Troms. Folketallet går nå så vidt i pluss, etter
flere år med nedgang. Likevel har vi absolutt 
ingen ting å gå på av økonomi. Vi klarer de 
lovpålagte oppgaver, men har svært få ressurser 
som kan tenke utvikling. Vi er tvert imot svært så 
avhengig av utvikling i våre nabokommuner.
Det er på ingen måte åpenbart at vi vil være 
best tjent med også i framtida å være en egen 
kommune. Det får de saklige vurderinger vi skal 
gjøre avklare, og det er ingen grunn til å la dette 
avgjøres av følelser. Det er kanskje ganske viktig å 
tenke på at tilhørighet til bygda er noe annet enn 
å skulle ha en egen kommuneadministrasjon med 
samme navn. Det vil alltid være slik at vi er fra 
Sørreisa, uavhengig av om det er en egen 
kommune eller ikke. 

Nå tennes lyset!
Det var et spenstig vedtak kommunestyret gjorde 
da vi vedtok å bygge ut fiberkabel i hele den 
delen av kommunen som ikke hadde. Og det 
førte til at vi fikk full uttelling av tilskuddsmidler 
mens de ennå fantes. Nå går arbeidet for fullt. Det 
er over sju hundre husstander som har meldt seg 
på. Her går vi spennende tider i møte. Og det er 
ikke elektrisk strøm som går i denne fiberkabelen, 
det er lys ! Så nå er det like før lyset tennes i de 
første områdene i kommunen. 
Utrolig spennende!

Ordfører Paul Dahlø
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Forsiden: Odd Lekang (t.v.) og Arvid Johansen 
har, sammen med mange andre, lagt ned mye 
tid i arbeidet med merking og vedlikehold av 
turløypene i Sørreisa



Ann Kristin Trondsen, rådmann
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Redaksjonen: 
Kulturkontoret 
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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 21.11, deadline fredag 07.11.

Det går bra!
Ho Kari Bremnes har mange gode tekster verdt å lytte 
til og filosofere litt over. 
Ei av strofene går slik: 
Det e mykje som e trist når du får tenkt dæ om- og det 
e ikkje bestandig du må tenke særlig heller.
 
Og det er jammen lett å fortape seg i alt som ikke er bra, 
alt som ikke er slik vi ønsker og forventer, alt som går galt 
og ikke minst alt som kan gå galt. Utfordringene står i 
kø. Men løfter vi blikket litt, og ser litt utover urolige 
tider, har vi det rett og slett ganske så bra i Norge, i 
Nord-Norge, i Midt-Troms og i Sørreisa. 
 

Joda,vi har mange  utfordringer i stort og smått, i 
Sørreisa og i samfunnet forøvrig, det er ikke det. 
Men du verden, det er mye som bra!  Jeg er fortsatt 
imponert over den betydelige innsatsen som legges 
ned gjennom arbeidet i lag og foreninger, både i det 
daglige og ved store arrangementer som dansegalla, 
loppemarked og kunst- og håndverksmessa. Dette er 
viktig innsats for Sørreisa.
 

Jeg har også lyst til å fortelle at det i år er første gangen 
at Sørreisa-elevene på 5.trinn har like gode resultater 
på nasjonale prøver i lesing som gjennomsnittet for 
landet! Fokusert jobb og innsats i skolene ser ut til å ha 
gitt resultater, leseferdighetene til 5.klassene målt 
gjennom nasjonale prøver har blitt bedre!
 

Noen veistrekninger har blitt utbedret og fått ny asfalt i 
sommer - gode og viktige tiltak! Noen av de 
kommunale bygningene har blitt utbedret i større eller 
mindre grad. Vi er i gang.
 

I løpet av våren og sommeren har deler av Sørreisa 
sentrum  fått en liten oppgradering. Blant annet har 
det blitt ryddet og ordnet med kantsteinen som går fra 
Shell og mot Prix, og ved hjelp av hagelaget og ivrige 
pensjonister har ny beplantning kommet på plass. 
Paviljongen har fått en ansiktsløftning, skulle den 
bestå, måtte den få en betydelig “makeover”. Gresset 
har blitt klipt, blomster plantet og vannet - alt for at 

Sørreisa sentrum skal ta seg godt ut for inn-
byggere og besøkende. 
 
Høsten er tid for ny start og oppstart av barne-
hage, skole, studier, aktiviteter. I dette nr av Ka 
Skjer har vi med bilder av de flotte elevene som 
begynte i 1. klasse for noen uker siden - hjertelig 
velkommen skal dere være! Håper vi innfrir 
forventningene! Mange barn har begynt i (ny) 
barnehage - velkommen til dere også!  Sørreisa 
har hatt en liten befolkningsøkning det siste året, 
mange flytter ut og mange flytter inn. 
18. september inviterer vi alle ny-tilflyttede til 
innflytter kveld, se mer om dette i eget oppslag 
i KaSKjer. Vi har en vid definisjon på nytilfyttere - 
alle er hjertelig velkommne!
 

Så, etter å ha tenkt meg om, kanskje kan Kari 
Bremnes si strofe skrives om til 
Det e mykje som e bra når du får tenkt dæ om 
- og de e ikkje bestandig du må tenke særlig 
heller!?
 

Ha fin høst!
 
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
 

    1    4
  19

 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      
Vilt- og utmarksnemda          29        3

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

Sørreisa kommune

Kontaktinformasjon
Sørreisa kommune 
www.sorreisa.kommune.no

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

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

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

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

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

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

Hørsel og Syn
Kontaktperson for hørsel og syn, Agda Nybakk, 
har fått nytt telefonnummer; mobil 48 11 22 21. 
Kontortid er 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 
lensmannen, før en bevilling eventuelt kan gis. 
Det må søkes på fastsatt skjema. Søknadsskjema 
fås ved henvendelse til Servicekontoret.
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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.

Motorferdsel i utmark og 
vassdrag
Dispensasjon gis ihht. Nasjonal forskrift for bruk 
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vass-
drag til følgende formål:
• Transport mellom bilveg og hytte, må ligge 
minst 2,5 km fra brøytet veg. Disp. gis til hytteeier, 
evt. ektefelle og barn
• Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
• Transport for massemedia og reportasjeoppdrag
• Transport av funksjonshemmede ved varig 
bevegelseshemming. Her må legeerklæring 
foreligge
• Transport av ved. Transport i forbindelse med 
jordbruk-, skogbruk- og reindriftsnæring er 
hjemlet direkte i motorferdselsloven. Slik kjøring 
kan foregå uten dispensasjon
• Transport etter dispensasjon etter forskriftens 
§ 6, må påvise særlige behov som ikke knytter seg 
til turkjøring, og som ikke kan dekkes på andre 
måter.

Søknaden skal fremmes på fastsatt skjema. 
Sammen med søknaden skal det foreligge:
• Kart med inntegnet trasè
• Kopi av evt. papirer som har betydning for 
behandling av søknaden

Behandlingstid: Inntil 3 uker.
Søknadsskjema får ved henvendelse til Sørreisa 
kommune, Servicekontoret, tlf. 77 87 50 00.

Tilskuddsportalen 
for lag og foreninger inneholder mer enn 400 
støtteordninger og har søkbare midler til en 
samlet verdi av nærmere 10 milliarder kroner. Se 
link fra kommunens nettside under selvbetjening.

Tilskuddskatalog
Katalogen har en emneinndeling gjør det raskt å 
finne aktuelle støtteordninger.

Kalender
Med den interaktive kalenderen er det enkelt å få 
oversikt over kommende søknadsfrister. 



Informasjon fra Dyrøy og Sørreisa legekontor

Mesterdetektiven 
Purriot 

Sørreisa kulturhus 
mandag 22.sept kl 12.00

Mesterdetektiven Purriot - med grønnsaksjakt 
og utlodning.

Bjørn Fredrik Rørvik, barnebokforfatter, kommer 
til Midt-Troms bibliotekene 22.- 24. september 
under Forskningsdagene.
Rørvik har to ganger vunnet kultur-
departementets bildebokpris og vant i 2013 pris
for «Årets beste bildebok» i Sverige.

Arrangementene er for inviterte barn og 
unge. Dersom du ønsker å delta, vennligst 
ta kontakt med lokalt bibliotek.

I forbindelse med at en av våre leger slutter og 
andre driftsmessige hensyn ser vi oss nødt til å 
gjøre bytte av pasientlistene.
• Pasientlisten til Thomas Fredriksson vil flyttes til 
Greta Brancaleoni.
• Pasientlisten til Greta Brancaleoni vil flyttes til Iris 
Øien.

Greta Brancaleoni vil ha kontorsted Dyrøy fem 
dager i uken
Iris Øien vil ha kontorsted tre dager i Dyrøy og to 
dager i Sørreisa hver uke.

Bytte av lister vil tre i kraft 1. oktober.

Som pasient kan du bytte fastlege to ganger per 
kalenderår. 
Du kan fritt velge mellom fastleger som har ledig 
plass på sin liste. 
Om du har barn under 16 år som står på samme 
lista som deg og du bytter lege, skal alle dine 
barn kunne bli med til din nye lege.
Begge legene som påvirkes av denne prosessen 

har ledige plasser, og vi oppfordrer de pasientene 
som ønsker å fortsette hos sin tidligere fastlege 
til å benytte seg av muligheten til å bytte tilbake. 
Etter hvert bør listene komme tilbake i balanse 
igjen etter pasientenes ønske.

Vi beklager den ulempe dette mulig medfører for 
våre pasienter.

Med vennlig hilsen
Dyrøy og Sørreisa legekontor

Du kan bytte fastlege på to måter:

• Besøk https://tjenester.nav.no/minfastlege/
innbygger/visloginside.do;

• Kontakt med HELFO fastlegelegetelefonen: 
810 59 500. Ha personnummeret tilgjengelig.

Til alle våre pasienter som har fastlege med kontor i Dyrøy
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Åpen Brannstasjon 
i Sørreisa

Sørreisa brannvesen ønsker små og store i 
Sørreisa velkommen til åpen brannstasjon!

Lørdag  20. September fra kl 1100-1400 

er brannstasjon åpen for de som har lyst til å 
besøke oss.
Tradisjonen tro kan de små og store i lag få testet 
sine brannkunnskaper i en uhøytidlig  
konkurranse. 
Mulighet for de små brannsoldater å sitte i brann-
bilen og spyle med en ekte brannslange. 

Kom å besøk oss og ta en kaffekopp og en brann-
prat  denne lørdagen. 

Med hilsen Sørreisa Brannvesen

Brannvernuka 2014 i uke 38

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

Strikkekaféer 
på Krogstadtunet 

Høsten 2014 

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

Kr
ogstadtunet

Lørdag 04.okt
Lørdag 01.nov
Lørdag 29.nov
Lørdag 03.jan 



Fiskedag for 
Skøelvskolen

Alle fjerdeklassingene fikk fiskestang av Sørreisa Jeger- og Fiskeforening, her ved Per Arne Bergli

Den årlige fiskedagen for fjerde-
klassinger ved Søelvskolen gikk 
av stabelen ved Skøelva den 28. 
august. Ungene fikk lære om fiske 
før de fikk prøve seg litt ved elva.
Til lunsj fikk alle ungene nygrillede 
grillpakker med fisk og grønn-
saker. Maten var grillet og ble 
servert i grillbua til Skøelv IGL 
nede ved elva.
Etter spisingen kom høydepuktet 
da alle ungene ble ropt opp med 
navn og fikk overrakt en fiske-
stang til hver. Det var lederen i 
Sørreisa Jeger- og Fiskeforening 
Gunnar Elvevoll som sto for over-
rekkelsen godt hjulpet av Per 
Arne Bergli og Helge Jakobsen.
Dermed var en flott fiskedag ved 
elva avsluttet for  alle fjerde-
klassingene. Mon tro om ikke noen 
av dem ble hekta og vil vokse opp 
til å bli ivrige elvefiskere?!

Skoleruta høsten 2014
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 2014 85

Vår 2015
Måned Fridager Antall 

skoledager

Januar Skolestart mandag 5.1. 20 
Februar Vinterferie 23.32– 27.2 15

Mars 20

April Påskeferie 30.3. – 6.4. 18

Mai Skolefri fredag 15.5. 17

Juni Siste skoledag fredag 19.6 15

Antall skoledager høst 2013 105
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Kommunalt 
næringsfond
Neste søknadsfrist: 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 

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.
 

Arbeidslivsdagen 2014 
Midt-Troms ønsker å vise seg fram som en 
attraktiv region overfor studenter ved 
Universitetet i Tromsø.
Vi lager derfor en felles ”storstand” der vi 
presenterer frem det mangfoldet vi har i 
regionen. Unikt i år er at næringsliv, forsvar og 
kommuner i hele Midt-Troms står sammen om 
hele arrangementet.

Hovedfokus vil være å presentere regionens store 
og varierte muligheter innen mange spennende 
bransjer i næringslivet.

Etter en svært vellykket pizza-
kveld i fjor der vi møtte veldig 
mange studenter fra Midt-
Troms ønsker vi å gjenta dette. 
Vi inviterer til gratis pizza og 
brus 10.september fra kl 20.00. 
Nytt i år er at næringslivet i 
regionen gir smaksprøver/
hybelrasjoner, små gaver eller 
lignende til studentene.

Bedrifter som ønsker å være 
med på å rekruttere arbeids-
takere til stillinger i egen 
bedrift, eller ønsker kontakt 
med studenter som kan skrive 
studentoppgaver er også med.

I tillegg skal vi samlet markeds-
føre både dagens ledige 

stillinger, og de stillinger som vi vet blir ledige i 
løpet av 2-5 år.

Regionen viser seg som attraktiv ved å ha en 
felles trategi for bo og arbeidsmarked. 
Studentene ønsker å se hvilket helhetlig tilbud 
som tilbyd, og dette viser vi best i samlet flokk.
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Innflyttertreff 
18. september kl 1800
Sørreisa kulturhus

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

Vi ønsker alle som har flyttet til kommunen vår 
det siste året velkommen til en innflytterkveld i 
Sørreisa kulturhus kl. 18. Her vil dere møte blant 
annet ordfører og rådmann som vil informere om 
kommunen vår. Vi ønsker gjerne innspill på 
hvordan det har vært å flytte hit til Sørreisa, hva 
som er bra og eventuelt hva som kunne vært 
bedre. Det vil bli enkel servering. Mer informasjon 
om arrangementet  vil komme på Sørreisa 
kommune sine hjemmesider.

Monica Mikkelsen inviterer til innflyttertreff 
i Sørreisa kulturhus
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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 til-
skudd. Det er forutsetning at foreningen/ laget 
som søker, i løpet av året initierer og 
gjennomfører 
aktivitet eller holdningsskapende virksomhet, 
hvor rusmiddelspørsmål er satt på dagsordenen.  
Det gis ikke støtte til ordinær drift eller lønns-
midler. Lag og/eller foreninger som søker om 
støtte må framlegge årsrapport med regnskap 
for de siste tre år.
Det kan videre søkes om tilskudd til enkelt- 
arrangement/tiltak, hvor aktiviteten er rettet 
mot ungdom. Arrangementet/ tiltaket må ha en 
tydelig rusfri profil. Ved søknad om enkelt- 
arrangement/tiltak, kan kravet om årsrapporter 
og regnskap fravikes.
Søknad sendes til 
Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa 
eller på e-post til: 
postmottak@sorreisa.kommune.no.

Søknadsfrist  10. oktober 2014.

Helsestasjon for ungdom
Vi har fått prosjektmidler og kan tilby subsidiert 
eller gratis prevensjon for jenter opptil 25 år. 
Tilbudet gjelder p-piller eller p-stav og varierer 
ut fra aldersgruppe. Ta kontakt med oss for 
nærmere informasjon.
Helsestasjon for ungdom holder til i helse-
stasjonslokalene på kommunehuset (kjelleren).
Åpningstider: 
Mandager kl 14.00-16.30 (stengt i skoleferier). 
Lege treffes 14.30-15.30.

Hilsen helsesøster, telefon 468 00 379 
     eller tlf  468 23 303.

Kulturprisen
Kulturprisen tildeles enkeltpersoner, lag og 
foreninger i Sørreisa kommune som har gjort en 
særlig innsats innenfor kommunens kulturliv.
Begrunnede forslag til kandidater sendes til 
Sørreisa kommune innen 31. jan 2015.
Prisen ble første gang delt ut i 1984, og her finner 
du oversikt over vinnerne siden årtusenskiftet:

2000 - RIGMOR STEINKELLNER - KFUK – speider
2001 - RANDOR NORDNES – skiidrett og sang/ 
        musikk
2002 - SVEIN ROALD ØSTREM – sang og musikk
2003 - IVAR SVENDSEN – billedkunst
2004 - SØRREISA O-LAG – orientering
2005 - ”ONSDAGSDANSEN” – dans
2006 - SØRREISA MANNSKOR – sang og musikk
2007 - SKØELV IDRETTS- OG GRENDELAG 
           - dansegalla, idrett
2008 - PER EIRIK MATHISEN OG SOLVEIG LJONES    
             MATHISEN - barne- og ungdomsarbeid
2009 - GERALD LIND – idrett
2010 - ARVID SKJELLHAUG – samisk kultur
2011 - SØRREISA HISTORIELAG - kulturvern
2012 - UNGLYNREVYEN - revy
2013 - GRY OG STÅLE BJØRKLUND - musikk

Kulturuka 2015
Enda lengre “uke” enn vanlig; - fra fredag 6. mars 
til søndag 22. mars. Arrangement meldes til 
Kulturkontoret innen 31. januar.
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Fire ansatte tar seg av elevene, og det er uvanlig 
mange elever som fortsetter fra forige skoleår, og 
det er vi veldig glade for.

Det er lagt en aktivitetsplan for Kulturskolen 
denne høsten som innbefatter :
•  Konsert for 1. og 2. klasse ved Skøelv skole og 
ved Gottesjord skole. Vi skal invitere oss utover til 
skolene i løpet av november måned.
•  Lunchbesøk : ei lita elevgruppe vil sammen med 
en eller flere lærere invitere seg til å holde konsert 
i kantiner , spiserom eller andre høvelige steder, 
både i private og offentlige bygg. Vi vil ta kontakt 
for å avtale mulig lunchkonsert. Blir dette suksess, 
ja da gjentar vi dette på våren 2015
•  Vi holder førjulskonsert på Sørreisa Omsorgs-
senter og på frivilligsentralen mandag 
15. desember.

•  Huskonserter avholder vi etter behov.
•  Vi har et kjempegodt samarbeid med grunns-
kolen og lærerne der, og vurderer muligheten for 
et samarbeidsprosjekt på ett klassetrinn.

Ledige elevplasser:
Slik det ser ut nå så kan vi ta i mot noen få elever 
på blåseinstrumenter, to på messing og en på 
treblås. Ta kontakt med 
Kulturskolen på tlf 99204741 hvis du er 
interessert.

Sørreisa Kulturskole
Oskar Larsen,rektor

Sørreisa kulturskole spiller videre
Om lag 70 elever er i gang med undervisning ved Sørreisa Kulturskole fra august 2014, og i tillegg 
kommer de to korpsene som Kulturskolen har dirigentansvaret for. Så har vi også ansvaret for forarbeid, 
planlegging og gjennomføring av UKM ( Ungdommens Kulturmønstring ) som lokalt avholdes i 
februar 2015.

Sørreisaungdommer spiller i Kulturskolens lokaler
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no

Unglynrevyen
LØRDAG 24. JANUAR 2015 

PÅ GALTNES SAMFUNNSHUS 
Ettermiddagsforestillingen 

starter kl. 17:00. Inngang 150,-
Salg av kaffe, kaker og pølser fra kl. 

15:30. Ingen aldersgrense.
Kveldsforestillingen starter 

presis kl. 20:00. Inngang 300,-
Musikk: Dr. Yes • Aldersgrense: 18 år. 

 
FORHÅNDSSALGET STARTER 01. DESEMBER 
HOS THUNE AUTOSERVICE 
(SHELL SØRREISA)

UNGLYN SKI INFORMERER:
*Fest med gruppa “MARRAKESH” på 
Galtnes samfunnshus Lørdag 11.Okt. kl. 21. 
Inngang 200 kr. Aldersgrense 18 år.

*Unglyn ski starter opp med skitrening 
Tirsdag 30. sept kl.18 for aldersgruppene 6-8, 
9-11 og 12 år+. Oppmøte på Unglyn skistadion. 
I år har vi flere trenere og ser fram mot å 
etablere et stabilt skimiljø i kommunen. Løyper 
vil bli kjørt daglig i vårt anlegg.

For info kontakt: 
Eirin Nilsen, mob.99238041, eller 
eirin.nilsen@gmail.com.

Pubaften med Quiz
Fredag 14. november.
på Galtnes samfunnshus Kl. 20:00.
Salg av øl og vin. 18. års aldersgrense.
Påmelding av lagene skjer til
Steinar Halvorsen tlf.: 916 31 180
steinar_halvorsen@hotmail.com
Ett lag kan bestå av 4 til 7 personer.
Premiering.
 
 

Førjulskos
Lørdag 06. desember. 
Tradisjonen tro serverer vi grøt til
store og små på Galtnes Samfunnshus.
Nydelig risengryns og rømmegrøt
med spekemat og saft.
Kaffe og kaker.
Serveringen starter kl. 14:00
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Sørreisa 
Mannskor

Hei igjen alle Sørreisaværinger!

Etter en helt fantastisk sommer startet 
mannskoret opp det nye sangeråret tirsdag 
26.august.

(Når dette skrives så vet vi enda ikke om vi 
er blitt flere sangere i koret..)
Vi planlegger i alle fall å ha 
øving hver tirsdag kl.19.00  
(i kulturskolens lokaler)

Vi håper selvsagt på flere sangere, 
da vi har ett spennende høst-
program å øve fram imot.

Vår dirigent gjennom mange år, Oskar 
Larsen, har skrevet ny kontrakt med koret, 
så musikalsk og arrangementmessig  er vi i 
trygge hender.
Vi starter allerede med vårt første arrange-
ment torsdag 25. september:
«KULTUR på BRYGGA» 
(Sted: KRAMVIKBRYGGA)
Her blir det vanlig opplegg med 
sang,allsang,lotteri,quiz     
+ foredrag med Arne Ivar Hanssen)

Så går det slag i slag med stemningskonsert, 
ordførerens julekonsert, og så planlegger 
vi en 
Stor førjulskonsert i Sørreisa Kulturhus 
fredag 12.desember. 
Her har vi planer om å kjøre 2 konserter på 
samme dag….

(Så her blir det øving, og terping på tekst.. )
(Slitsomt men artig og lærerikt for «gamle» 
gutter….)
Nærmere INFO om de forskjellige 
arrangementer kommer etter hvert.

Til slutt så ønsker vi Dere alle hjertelig 
velkommen til våre arrangement utover 
høsten: For som Dere vet: 
Vi er avhengig av Dere  for å 
opprettholde mannskoret

Ha en flott kulturhøst alle sammen… 
Hilsen Sørreisa Mannskor 
v/Odd-Bjørnar  (Leder)
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Landbruk, miljø og natur
Fagleder har barselpermisjon
Fagleder landbruk, miljø og natur er ute i barsel-
permisjon. Dyrøy kommune behandler tilskudd 
for produksjon, avløsning og sykdom.
Alle søknader skal leveres Sørreisa kommune for 
registrering og arkivering, kommunen videre-
sender de til relevant saksbehandler.

Reguleringsplanene digitalisert
Kommunen har digitalisert flere av regulering-
splanene, det finnes pdf utskrifter på hjemme-
siden (Planlegging – Planprogram).

Kurs i miljøplan
Det vil bli avhold kurs i miljøplan trinn 2 den 5 
november kl 18 på sentralskolen (rom 210A), 
kurset er dekt av kommunen og gratis for del-
takerne. Denne planen er ikke et krav for søknad 
om produksjonstilskudd, men kan være et krav 
ved andre tilskuddsordninger som er åpen for 
gårdbrukere eller eiere av landbrukseiendom 
(eks SMIL). Les mer på https://www.slf.dep.no/no/
miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/bondens-
miljoplan#miljoeplan-trinn-2

Utdrag fra 
Årshjul Landbruk, natur og miljø

10.9.14 Jaktstart hønsefugl, hare, rugde, rype

20.9.14 Produksjonssøknader levert etter 
dette blir ikke vurdert

25.9.14 Jaktstart elg

1.10.14 Søknadsfrist for Spesielle Miljøtiltak i 
Landbruket (SMIL) for 2015 til-
delingen. Frist for å sende søknad om 
salg eller utleie av kumelkkvote for å 
få virkning påfølgende år. 
Jaktstart storskarv og toppskarv.

31.10.14 Søknadsfrist for klimabetinget 
erstatning for plante- og honning-
produksjon.

1.11.14 Søknadsfrist for dekning av rovvilt-
tap. Spredning av gjødsel er ikke lov 
før neste sesong igjen.  
Jaktstart ekorn og mår.

15.11.14 Sjekkliste og tiltaksplan for miljøplan 
trinn 1 skal foreligge oppdatert. Frist 
for å søke tilskudd fra DN til kalking 
og lokale fiskeformål.
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Flere og bedre merka 
turstier og tilrettelegging 

friluftsområder
Mange frivillige fra ulike lag og foreninger har 
også i sommer jobbet iherdig med å rydde og 
merke turstier. Etter hvert er det jo blitt sånn at de 
fleste av oss foretrekker å gå tur på merka stier, og 
dette arbeidet er derfor viktigere for folkehelsa 
enn før. Sørreisa Tur- og løypelag har hele 20 turer 
med i sitt opplegg, og flere nye lavterskel-turer i 
år. Og det er ikke for seint å sikre seg en Ti turer-
diplom, eller sanke mange poeng på Telltur.      
I Sørreisa er det to såkalt «statlig sikra friluftsom-
råder»: Veltasetra/ Kampli og Storneset. Kampli er 
et stort areal ca 6 km nord for Andsvatnet, mens 
på Storneset eier kommunen ei «lita stripe» fjære. 
Vi har mottatt midler for å tilrettelegge for at folk 
skal bruke disse områdene mer. Begge steder 
blir det satt opp gapahuk og laga bålplass, og vi 

håper at de begge, så forskjellige de enn er, blir 
populære turmål for Sørreisafolk.

Odd Lekang og Arvid Johansen - to av mange som 
jobber frivillig for friluftsliv 



Håndballdrøm 
for Simen 
Simen Korbøl Kroken fra Sørreisa er elitelags-
spiller for A-laget til Elverum håndball. Laget 
hans har vunnet både eliteserien og sluttspillet, 
og de har møtt stjernespillere fra andre 
europeiske land i europacupen. Han trener opp 
til 14 økter pr uke. - Det viktigste er å ha det 
artig og å være tålmodig, sier Simen. 

Simen startet sin 
håndball-karriere som 
ung spiller på mix-laget 
i Sørreisa. Senere spilte 
han på alle alders-
bestemte lag i 
heimbygda. Da han 
startet 1. året på 
videregående spilte 

han både for G16-laget til Sørreisa, A-laget og for 
Alta i den inter-regionale serien. I denne perioden 
pendlet han til Alta i helgene. 

- Jeg kommer fra en aktiv håndball-familie. Broren 
min Espen, foreldrene mine og trenerne Nils Arne 
Nøstvold og Heidi Gunnberg har betydd mye for 
min utvikling i unge år som håndballspiller. 
I denne tida hadde Sørreisa A-lag som jeg så opp 
til, og jeg hadde mange kompiser som spilte 
håndball. Det var viktig for meg, sier Simen.

Etter dette flyttet Simen til Lillehammer og 
fullførte idrettslinja ved Gausdal vgs. Der spilte 
han på 3. divisjonslaget til Lillehammer og på 
G18 til idrettslinja, som var med i den nasjonale 
serien. Det var da 3. divisjonslaget Lillehammer 
møtte eliteserielaget Elverum i cupen at Simen 
ble oppdaget av treneren til Elverum. – Vi ble 
”knust” i kampen, men jeg ble hentet til Elverums 
A-lag som spiller i eliteserien, og startet der i 
2011. Siden den gang har jeg kombinert hånd-
ballspill i eliteserien med studier på høyskolen i 

Elverum, og er nå utdannet faglærer innen idrett 
og kroppsøving (bachelor). 

Simen forteller at overgangen fra 3. divisjon til 
elisteserien var stor. Det er en ekstrem tøff 
konkurranse om å få spille på laget, og det er 21 
spillere i stallen. Mange av de andre spillerne er 
mange år eldre enn Simen, og har lang fartstid. 
Det å trene i ei så tøff treningsgruppe førte til 
at han fikk god utvikling som spiller. - De første 
årene på et elitelag er læringsår. Det kan gå 
både en og to sesonger før en vinner fram for 
å få spilletid på laget. Derfor gjelder det å være 
tålmodig. 

- Da gjelder det om å kjøre på med trening, for 
det er der du må bevise at du er god nok til å få 
spille på laget. Det gjelder å beholde troa på seg 
sjøl, og å stå i det. En må vise stor treningsvilje 
hele veien. Det nytter ikke bare med talent når en 
spiller i eliteserien, sier Simen.

Hva er målet ditt nå? 
– Det er å etablere meg som fast spiller for 
Elverums A-lag i eliteserien.

Hvilke råd vil du gi til unge Sørreisa-spillere som 
vil satse på håndball? 
– Vær allsidig. Driv gjerne med flere idretter 
samtidig, og vis treningsvilje. Men viktigst av alt: 
Ha det artig med håndball! avslutter Simen Kor-
bøl Kroken, elitelagsspiller på Elverum håndball.

Ung fra Sørreisa
Vi fortsetter serien der vi presenterer unge fra Sørreisa. Denne gangen er det Malin Bakkehaug og  
Simen Korbøl Kroken. Den ene jobber nå som tannlege i Sørreisa. Mens den andre spiller håndball 
på elitenivå i Elverum.

Simen Korbøl Kroken
Alder:  Snart 22 år. 
Bosted:  Elverum. 
Yrke:  Idrettslærer på 
 Elverum vgs og 
 håndballspiller
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- Hjemlengselen ga seg jo noe etter hvert som 
jeg kom inn i det meget sosiale miljøet omkring 
tannlegestudentene som odontologisk forening 
stadig samlet gjennom forskjellige arrangementer, 
forteller Malin. – Jeg har til og med deltatt i OL 
som tannlegestudent, både i Malmø, i Stockholm 
og i Tromsø. Ikke olympiske leker, men 
odontologiske leker! Et arrangement der tannlege-
studenter fra mange land møtes og gjennomfører 
uformelle idrettskonkurranser. Kjempegøy! 

Tannlegestudiene medførte også flere reiser enn 
til deltakelse i OL. Hun deltok i et bistandsprosjekt 
i Kenya. Hun var i 2 uker i Kenya der hun var med 
og underviste unger i tannhelse og hvordan de 
skal ta vare på tennene sine. De delte også ut 
tannkrem og tannbørster og demonstrerte 
hvordan de skulle brukes. 
- Det trengtes! sier Malin. – De renset tennene 
sine med pinner.

Malin fikk også et tremåneders opphold i Brescia 
i Italia som utvekslingsstudent. Sammen med en 
annen jente fra studiet bodde hun i en student-

leilighet og jobbet på en studentklinikk.
- Det var en fin erfaring, sier hun. – Og interessant 
å se hvordan de organiserte ting på en helt annen 
måte enn vi var vant til fra Norge. 
I det 4. studieåret hadde Malin praksis i en 
tannklinikk i Mo i Rana. 
- Det var fint å få føle på livet i en ekte tannlege-
praksis med høyt tempo og ekte pasienter i kø. 
Underveis i studiene foregikk mye øvingen på 
dukker, ler hun.

Så med Master i Odontologi fikk hun altså jobb 
ved Sørreisa tannklinikk der hun trives veldig 
godt. 
– Vi har både unger og voksne pasienter. Personlig 
ønsker jeg meg enda flere voksne pasienter. 
Klinikken skal jo behandle ungene, men vi har og 
kapasitet også til mange flere voksne pasienter. 
Må jo være greit å slippe og kjøre til Finnsnes for å 
gå til tannlegen, avslutter Malin Bakkehaug som 
også rekker å være svømmetrener i svømmeklubben.

Malin hjemme igjen!
- Endelig hjemme igjen! Malin Bakkehaug hadde kraftig hjemlengsel den første tiden under tann-
legestudiet i Tromsø. Når så Troms Fylkeskommune kunne tilby henne jobb i hjembygda svarte hun 
JA! med en gang. Nå jobber hun i Sørreisa tannklinikk og drømmen om hus i Nordlia er allerede 
blitt til konkrete planer.

Malin Bakkehaug
Alder:  25 år. 
Bosted:  Sørreisa
Yrke:  Tannlege og 
 svømmetrener

17



Finn din balanse 
i hverdagen
Hvis du skal starte en endringsprosess for å få mer 
balanse, krever det noe av deg. Du må ta valg. Du 
må bli mer egoistisk og mindre opptatt av hva alle 
andre mener. Har du lyst til å lære stressmestring 
og mindfulness? 19. September kommer coach 
Sissel Sem Stoltenberg for å holde workshop i 
Sørreisa. Arrangør er kvinnenettverket Ovedia.

Det er kun 25 plasser på seminaret, så det gjelder 
å være tidlig ute med å melde seg på. Sissel, som 
er opprinnelig fra Sørreisa, er lederutvikler og 

coach, og driver både med teamutvikling og 
karriereveiledning. Kanskje denne workshopen 
kan  hjelpe deg til å finne noen av svarene og 
konkretisere handlinger som reduserer  stress-
nivået fremover?

Nøkkelopplysninger: 
Sted:  Næringshage Vikaveien 46
Tid:  19. september kl. 19-22
Pris:  300 kr for medlemmer og 500 kr for 
andre. Enkel bevertning inkludert.
Påmelding til: 
Lena Khenriksen: yelena@redfox.no eller telefon 
Lena 92028824 / Tone 40609882

Påmeldingsfrist er 12. september

Kvinnenettverket Ovedia er et åpent nettverk 
for kvinner og holder til i Sørreisa. Vi har fire 
aktiviteter i året og en av Ovedia’s hensikter er å 
skape fellesskap å inspirere den enkelte til å nå 

egne mål. Workshopen som arrangeres 
19. september har personlig utvikling i fokus. 
Vi ønsker også å bidra til ei positiv utvikling av 
samfunnet generelt og Sørreisa spesielt. 
Styret består av Lena Khenriksen (leder), 
Karin I. Johnsen og Tone Hausmann. 
Ta gjerne kontakt med oss for å delta i Ovedia 
nettverket og våre aktiviteter. 
Vi tør! Vi kan!

-Workshop

God selvfølelse og 
selvtillit – fra tidlig alder!
Velkommen til et praktisk rettet kurs på 
Gottesjord Skole (gymsalen) 
10. september kl. 1830–2030 
Ordinær pris er kr. 998,- 
Pris i Sørreisa er kr. 250,-  Inkludert CD- verktøyet 
”God selvfølelse og selvtillit NÅ”.

For at barnet ditt skal være trygg og glad  ‐ få 
gode venner, ha tro på seg selv og egne evner  ‐ er 
selvfølelse og selvtillit svært viktig. På hjemme-
bane kan du bruke noen enkle råd og verktøy 
som styrker disse områdene eller 
opprettholder/forsterker en allerede godt 
utviklet selvfølelse og selvtillit. Når barn har 
god selvfølelse og selvtillit står de godt rustet til å 
håndtere eventuelle utfordringer som kommer.

På kurset vil du få 4 konkrete råd/verktøy som 

styrker ditt barn. Verktøyene tar kort tid å bruke 
og anbefales av mange forskjellige fagpersoner 
som helsesøster, pedagoger, psykologer med flere.  

I følge foreldres erfaringer og gjennom flere 
prosjekter er Barnas Plattformverktøyene kjent for 
å gi resultater innen områdene: 

• opprettholder god selvfølelse og selvtillit 
• utrygghet   • usikkerhet   • frustrasjon/sinne   
• depresjon   • sjenerthet   • stort oppmerksomhets-
behov   • få eller ingen venner/etter mobbing   
• lang innsovning/urolig søvn   • liten tro på seg selv   
• utfordringer faglig med mer. 

Kursholder er 
Birgit Semundseth, Lisensiert Mental Trener. 
Birgit har undervist flere tusen mennesker i Norge 
i forhold til å bruke egne ressurser best mulig. 

Les gjerne evalueringer fra fagpersoner og 
foreldre på  www.barnasplattform.no 
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Sørreisa Idrettslag - Håndball

Klar for ny 
håndballsesong!
Sørreisa IL Håndball starter opp 
sesongen 2014/15. Nytt av året 
er at vi gir tilbud til barn på 6 og 
7 år (1. og 2. klasse) med ball-
lek. Vi stiller med følgende lag 
denne sesongen: 

Ball-lek 6-7 år, Mix 8-9 år, 
Mix 10 år, Jenter 12, 
Gutter 12, Jenter 14, 
Gutter 14, Gutter 16.

Treningstider legges ut på vår 
nettside http://sorreisa-il.no/h/
Alle aldersbestemte Sørreisa-lag 
får tilbud om å delta på flere 
turneringer i løpet av sesongen, 
i tillegg til seriespill!

Kick-off for 6-10 år 
(1. til 5. klasse) lørdag 27.9.
For å få en god start på sesongen for dem 
som har vært med før, og for å vise mulig nye 
håndballspillere hvordan vi trener håndball 
for de minste, inviterer vi til kick-off i:
Sørreisa idrettshall 
lørdag 27/9 kl 11:00 – 14:30.

Ta med matpakke og drikke/drikkeflaske. 
Treningstøy og innesko. Håndball størrelse 0 
hvis du har.
Arrangementet er gratis, og det blir salg av 
kaffe og vafler i hallen.

Hilsen Elin og Marita.

Gutter 14 med hjelp fra jenter 14 på turnering i Harstad i juni-14

Bli med du også! 
Vi har over 100 aktive håndballspillere, og ønsker 
flere velkommen:

Sigurd, G14: Jeg spiler håndball 
fordi det er en artig idrett, det 
gir god trening, og så har vi et 
godt miljø på laget og 
i klubben!

Fredrik, G16: Jeg spiller hånd-
ball fordi jeg liker det sosiale, 
og fordi det er en sport med 
høyt tempo. I håndball må 
alle spillere være aktive for at 
man skal lykkes. Det vil si at 
alle spillerne har like mye å 
si på banen. Det er en veldig 
artig sport med mye sosialt; - 
Morsomme treninger, kamper, 
turneringer og cuper som du 
opplever sammen med laget.

Amalie, J14: Jeg spiller håndball 
først og fremst fordi det er en 
utfordrende og spennende lag-
sport. Det er også veldig gode 
treningsforhold her i Sørreisa. 

Tove-Marlen, J14:
Jeg spiller håndball fordi jeg 
synes det er veldig gøy sammen 
med lagvenninnene mine. På 
håndballen får jeg mange nye 
venner, og så er det gøy på 
kamp og turneringer!
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1. klasse ved Skøelv skole
Foran fra venstre: Leah Em

ilie Jakobsen, Zakarias Lom
bnes, Em

il Christoffer Andersen, G
ustav Augensen, Scott M

ichael Blix
M

idten fra venstre: Julie Brandhaug Sandeggen, Angelica Berntsen, Kristine-M
arie Jensen, Linnea Arstein O

ppsett, G
uro Pedersen, Alice Leah Larsen, 

Aurora Isabel  Birkelund
Bakerst fra venstre: Ronja Celine G

unnberg, W
illiam

 Tidem
ann Storelvm

o, Sebastian M
adsen, Knut M

athias M
idtbø, Vebjørn D

algård, Lorette Andreassen 
Ikke tilstede: Tord N

ikolai Størm
er Jakobsen, Andrine M

ari H
ansen N

ikolaisen
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Dette bildet ble tatt på Vakkerhumpen 6.juli.  Vi 
var 12 stk fra 5 forskjellige land som svettet oss 
fram mot toppen denne strålende sommers-
dagen.  En uforglemmelig dag for flere av oss.  
Dette gjorde godt for både ånd, sjel og legeme.  
I tillegg var det en flott reklame av hva Sørreisa 
kommune har å tilby av naturopplevelser til både 
ung og gammel.  Den påfølgende søndagen var 
det utsikten fra Lysheia som ble beskuet  av noen 
av innvandrerne – i like strålende og varmt vær! 
Mvh Annhild Aadland

Internasjonalt på 
Vakkerhumpen

Fare for fall utendørs •  Strø – ha en sekk med sand eller grus stående. 
• Bruk brodder under skoene.
•  Bruk utelys med fotocelle. Lyset slår seg da på 
automatisk når det blir mørkt.
•  Montér et støttehåndtak ved inngangsdøren. 

Fare for fall innendørs
1.     i trapp

2.   Ved dørterskler/løse tepper

• Bruk lamper som gir godt lys.
•  Legg anti-sklibelegg i trappen og markér eventuelt øverste og 
nederste trappetrinn med en kontrastfarge.
•  Montér gripevennlig rekkverk på begge sider av trappen.

• Bruk stødige innesko.
•  Fjern gulvtepper eller legg dem på sklisikkert 
underlag og fest hjørnene med dobbeltsidig tape. 
• Fjern dørterskler til de rommene som benyttes hyppigst.

Blant mennesker over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i eller 
nær hjemmet.
For personer over 65 år skyldes 80–90 % av skadene 
hvert år fallulykker.
Gjennomsnittlig omkommer det over 60 personer i 
brann hvert år. 8 av 10 omkommer i bolig.
De fleste ulykker skjer plutselig og når man minst venter 
det. Enkle tiltak kan gjøre hjemmet ditt tryggere.

Hvordan er det i din bolig? 
Hva vet du om farene for hjemmeulykker?

Sjekk Frivilligsentralens tilbud om strøsand og sikkerhetssjekk 
på neste side her.
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AdkomsT – inngAngspArTi

Fare for fall utendørs

Fare for fall innendørs
1. i trapp

2. Ved dørterskler/løse tepper

•	Strø	–	ha	en	sekk	med	sand	eller	grus	stående.	
•	Bruk	brodder	under	skoene.
•	Bruk	utelys	med	fotocelle.	Lyset	slår	seg	da	på	

automatisk når det blir mørkt.
•	Montér	et	støttehåndtak	ved	inngangsdøren.	

•	Bruk	lamper	som	gir	godt	lys.
•	Legg	anti-sklibelegg	i	trappen	og	markér	eventuelt	

øverste og nederste trappetrinn med en kontrastfarge.
•	Montér	gripevennlig	rekkverk	på	begge	sider	av	

trappen.

•	Bruk	stødige	innesko.
•	Fjern	gulvtepper	eller	legg	dem	på	sklisikkert	
underlag	og	fest	hjørnene	med	dobbeltsidig	tape.	

•	Fjern	dørterskler	til	de	rommene	som	benyttes	
hyppigst.

Enkle tiltak g jør hjemmet ditt tryggere

Blant mennesker over 65 år skjer 6 av 10 
ulykker i eller nær hjemmet.

For personer over 65 år skyldes 80–90 % 
av skadene hvert år fallulykker. 

gjennomsnittlig omkommer det over  
60 personer i brann hvert år.  
8 av 10 omkommer i bolig.   

de fleste ulykker skjer plutselig og når 
man minst venter det. Enkle tiltak kan 
g jøre hjemmet ditt tryggere.

Hvordan er det i din bolig?

Hva vet du om farene for  
hjemmeulykker?

TilTAk

Sørreisa eldreråd og eldresikkerhetsprosjektet anbefaler:

Gjør hjemmet ditt tryggere med 
enkle tiltak



Som navnet tilsier er 
Sørreisa Frivilligsentral tuftet på 
frivillighet. Vi har mange frivillige som gir 
litt av sin tid for at andre skal får det bedre. 
Har du noen timer ledig og kunne tenke deg 
å være frivillig så ta kontakt – du velger selv 
hva og hvor mye tid du vil bruke.                   
Sørreisa Frivilligsentral har også mange 
aktiviteter som trenger flere brukere/
besøkende. 
• Mandags formiddag er det «Seniorkafe» 
på sentralen. Her har vi det trivelig med 
underholdning, bingo og sang og musikk. 
Kom innom for en hyggelig prat og en 
kopp kaffe. Trenger du skyss så kan vi 
hente deg.

• Tirsdags formiddag er det «Småbarns-
kafe» fra kl.09 -13:30. Hit kommer babyer/
barn med sine respektive og det deles 
erfaringer og er mange meningsutvekslinger.
• Når snøen kommer og det blir glatt og 
is kan vi tilby sandstrøing. Eldre og uføre 
kan få tilkjørt bøtter med sand mot en liten 
årlig avgift. Når bøttene er tomme gir du 
beskjed og vi kommer og fyller opp.
• I løpet av høsten vil vi også kunne tilby 
sikkerhetssjekk av boliger til eldre/uføre.
• Vi har en veldig aktiv besøkstjeneste som 
gjør hverdagen litt bedre for beboerne på 
sykehjemmet og andre som kunne trenge 
det.
Er det noe du lurer på ang. aktiviteter eller 
det å være frivillig så ikke nøl med å ta 
kontakt enten på telefon 992 04 651 eller 
møt opp på en uforpliktende samtale. 
Vi har alle noe å gi…

Ragnhild Hjorthen
Daglig leder Sørreisa Frivilligsentral

Vi vil gjerne ha DEG med i koret vårt!
Til våren planlegger vi en utenlandstur, og da 
vil vi gjerne ha med flere sangere!! Koret starter 
høstsesongen med en øvingssøndag – så møt 
opp på kulturhuset søndag 7.sept kl 1500.
Spørsmål kan rettes til 
Vera Nikolaisen tlf 93484278

Er du ei sangglad dame?
Har du lyst til å synge i Sørreisa damekor?
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Kalender for Sørreisa
Nr 3 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 4.9.14 

Speidere: onsdager kl 1730 
annenhver uke fra 10. september.

Lysglimt og Blåkors 
- Gottesjord forsamlingshus  
fredager kl 18.30-20.30.
Fra 15 sept til 28. nov.
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

Søndag 7. september
Kulturhuset: 
Kl 18.00 Kino 
Fly2: Brann & Redning 
Kl 20.00 Kino Beatles 

Onsdag 10. september
Kulturhuset:
Kl 19.00 Onsdagsdansen

Torsdag 11. september 
Kulturhuset:
Kl 18.00 Jubileumsstafett «Nei 
til EU 2014»

Boknakaran spiller på Nei til EU 
arrangement

Djupvåg:
Kl 18.00-19.00 O-jakt 
Arr: Sørreisa O-lag

Lørdag 13.september
Sætra i Skardalen 
Kl 15 Familiedag 
Arr: Skøelv IGL

Søndag 14. september 
Westgaard Museum, Gumepdal: 
Kl 14-16 Utstilling «Klær på 
vandring»
Arr: Sørreisa Historielag 

Kl. 16.00 Kulturminnevandring 
Gumpedalen- Steinorda. 

Dagfinn Solbakken guider om 
gammel ferdselsvei. 
Arr: Sørreisa Historielag

Torsdag 18. september 
Kulturhuset:
Kl 18.00 
Innflyttersammenkomst for nye 
innbyggere i Sørreisa 

Fredag 19.september
Skøelv Grendehus, Solglimt
Kl 19 – Disco 2.-5.kl
Kl 21    Disco 6.-10 kl 

Gjerdsletta barnehage:
Kl .19.00 O-jakt , natt
Arr: Sørreisa O-lag

Fredag 19. september 
Kunstgressbanen:
Kl 19.15 6. div menn avd. 1
Sørreisa IL  – Lavangen 

Lørdag 20. september 
Brannstasjonen i Sørreisa, 
Industriveien:
Kl 11-14 Åpen brannstasjon 
Arr: Sørreisa Brann og Redning 

Gressbanen i Skøelv:
Kl 15.00 5. div. menn avd. 2
Skøelv igl - Øverbygd

Søndag 21. september    
Kulturhuset: 
Kl 20.00 Kino: 
Jakten på Berlusconi

Onsdag 24. september  
Kulturhuset:
Kl 19.00 Onsdagsdansen



Torsdag 25.september
Kramvigbrygga
Kl 19 Kultur på Brygga

Lørdag 27. september 
Idrettshallen: 
Kl.11-14.30 Handball – Kick Off 
start 1-5 klasse
Arr: Sørreisa IL Handball

Lørdag 4. oktober 
Idrettshallen: 
Handballkamper

Gressbanen i Skøelv:
Kl 13.00 5. div. menn avd. 2
Skøelv igl – Bardu IL

Krogstadtunet 
Kl.14 – 18.00   Strikkekafe

Søndag 5. oktober 
Kulturhuset: 
Kl 18.00 Kino 

Onsdag 8. oktober   
Kulturhuset: 
Kl 19.00 Onsdagsdansen 

Lørdag 11. oktober 
Idrettshallen: 
Handballkamper

Galtnes samfunnshus 
Kl 21 Fest med gruppa 
“MARRAKESH” 

Inngang 200 kr. 
Aldersgrense 18 år

Lørdag 18. oktober 
Idrettshallen: 
Handballkamper

Søndag 19. oktober 
Kulturhuset: 
Kl 18.00 Kino 

Onsdag 22. oktober   
Kulturhuset: 
Kl 19.00 Onsdagsdansen 

Lørdag 25. oktober 
Kulturhuset og Idrettshall:
Kl 10-17 Kunst- og Handverks-
messa 2014
Arr: Sørreisa IL Fotball

Søndag 26. oktober 
Kulturhuset og Idrettshall:
Kl 11-16 Kunst- og Handverks-
messa 2014
Arr: Sørreisa IL Fotball

Kl 18.00 Kino

Lørdag 1.november
Krogstadtunet 
Kl.14 – 18.00    Strikkekafe

Onsdag 5. november    
Kulturhuset: 
Kl 19.00 Onsdagsdansen 

Fredag 14. november.
Galtnes samfunnshus 
Kl 20 Pubaften med Quiz

Lørdag 15. november 
Kulturhuset: 
Kl 10.00 Julemesse
Arr: Sørreisa misjonsforening

Lørdag 15. november 
Idrettshallen: 
Handballkamper

Søndag 16. november 
Kulturhuset: 
Kl 18.00 Kino 

Onsdag 19. november   
Kulturhuset: 
Kl 19.00 Onsdagsdansen 

Lørdag 22. november 
Idrettshallen: 
Handballkamper

Søndag 23. november 
Idrettshallen: 
Handballkamper

Onsdag 26.november 
Kramvigbrygga 
Kl  Fortellerkveld  

Lørdag 29.november
Krogstadtunet 
Kl.14 – 18.00    Strikkekafe
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Dette er ein så viktig «bursdag» at Sørreisa Nei 
til EU og Lenvik Nei til EU går saman for å feire 
Grunnlova vår med ein kulturkveld i kulturhuset 
i Sørreisa. 
Denne dagen kjem og Nei til EU sin jubilèums-
stafett til Sørreisa. Nei til EU har køyrt innom dei 
fleste kommunane i landet og hatt ulike 
arrangement der for å feire grunnlova, 
demokratiet og sjølvråderetten- og 20 års 
jubilèum for Nei sigeren ved folkerøystinga i 1994.
I kvardagens mas og kav er det mange andre 
tankar som opptar mange, men av og til kan det 
vera givande å tenkje gjennom kor heldige me er 

som har nettopp det 
– ei Grunnlov for eit sjølvstendigt land.

Kulturhuset i Sørreisa 
Torsdag 11.O9.2014 – Kl. 1900

Program
Kl.19.00: Opning
Kl.19.05: Foredrag av: Vigdis Hobøl general-  
 sekretær i nei til eu
Kl. 20.00 – 20.35: Pause med bevertning
Kl.20.35– 22. 00: Boknakaran har konsert

Grunnlovsjubilèum



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
26

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



Landbruk og Mat
Andsvatn Reinslakteri 97 77 75 52

Arne Mathisen 91 59 41 51

Bjørklund Gård 928 01 201

Borgvald Hanssen 77 86 41 51

Bjørn Arne Bjørkmo 77 86 45 71

Einar Nikolaisen 77 86 18 94

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

Grafisk design
jack.nilssen@gmail.com

951 44 409

Gunvald H Grønlund 91 67 09 25

Gunnvor Bells Eftf.
Begravelsesbyrå

77 86 10 44

Hanssen Bent 91 35 88 75

Helgesen Ivar, O-kart 77 86 11 88

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

Sørreisa Frisør 77 86 12 56

77 86 11 74

Thune Autoservice 77 86 12 35

ToJo AS 77 86 11 11

Unicotec AS
www.unicotec.no

456 30 200

Vigour Health AS
www.vigourheath.com

954 20 156

Welldone AS 
www.welldone.as

995 60 065

Wellington AS 77 86 45 02

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

480 70 450

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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Bransjeliste: 

Oppfordring til 
næringslivet
Sørreisa kommune jobber stadig med å bli bedre, 
og denne våren jobber vi spesielt med å få opp-
daterte lister innenfor flere områder - for at vi 
blant annet skal kunne nå  ut til kommunens 
innbyggere med aktuell og riktig informasjon. 

For kommunen er næringslivet spesielt viktig og 
selv om vi over år har hatt ei bransjeliste som blir 
kunngjort i kommunemagasinet Ka’skjer, finner 
vi at lista ikke er helt oppdatert og at det 
sannsynligvis mangler bedrifter.
For å forbedre oss trenger vi hjelp fra dere som 
driver næringsvirksomhet - stor eller liten – 
om å melde følgende til 
postmottak@sorreisa.kommune.no 
(merk e-post med «bransjeliste»)

• Navn på bedrift……….
• Eier/daglig leder……….
• Telefon……….
• E-postadresse……….
• Evnt. hjemmeside……….
• Beskrivelse av virksomheten (inntil 200 tegn)…

Sørreisa kommune

Frisklivssentralen er et kommunalt tilbud til deg 
som har behov for veiledning til livsstilsendring 
med hensyn til fysisk aktivitet, kosthold og 
røykeslutt.. 

Treningsgrupper tirsdag og torsdag ettermiddag.

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.



Terminliste  
5.div Menn avd 2 - Skøelv stadion
Lør 20.09. kl 15:00 Skøelv-Øverbygd
Lør 04.10. kl 13:00 Skøelv- Bardu

Kontaktpersoner Skøelv IGL: 
Otto Skogheim mob. 45222812. 
Fotballgruppa Gjermund Johansen 977 77 925
Aktivitetsgruppa Annette Hagen 930 29 409

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

Opplæring i bruk av 
HJERTESTARTER 
for medlemmer i Skøelv IGL 
på Solglimt mandag 08.09 kl. 18.00. 
Velkommen!

Disco 
fredag 19. sept - Skøelv grendehus, Solglimt
2. - 5. klasse fra kl. 19.00-20.30
6. - 10. klasse fra kl. 21.00-23.30

Kiosksalg og musikk. Inngang kr 50,-

Åpent møte om kirkegårdene
6. nov kl 1800 - Skøelv grendehus, Solglimt

• Festeavgift
• Minnesmerker
• Lovverk mm

Innledere: Kirkeverge Rachel Vangen Hoholm
og Ordfører Paul Dahlø
Debatt
Arr: Skøelv IGL og Sørreisa Historielag

Medlemskap i Skøelv IGL 
koster (frem til årsmøte 2015)
Voksen kr. 125,-
Par: Kr. 200,-
Pensjonister: Kr. 75,-
Barn u/16: kr. 50,-
Familie: 
(2 voksne + 2 barn under 16 år) kr. 250,-

25 % rabatt på overtrekksdrakt på Intersport 
Finnsnes (trenger ikke å ha reklame på 
drakten!)

Kontakt Herdis Angell mob.:90654663 eller 
betal inn til kontonr: 4705 04 03358, 
merk med Medlemskap Skøelv IGL

Sæterhytta i Skardalen 

Familiedag
13. sept. kl.15.00 
Sætra i Skardalen

Skøelv IGL inviterer til familiedag på Sætra. 
Aktiviteter for barn. Skøelv IGL spanderer 
kaffe, te og kakao. Vi fyrer opp grill, ta med 
grillmat selv. Salg av pølser og mineralvann.

Ta av fra Rv 84 i Skøelv mot Lyshaug/Skaret. 
Parkering ved veiende, ca 5,5 km. Lett 
tilgjengelig også med barnevogn og rullestol.
Fine turløyper videre innover i dalen helt til 
fjells.

Skøelv IGL v/ Otto Skogheim, tlf. 452 22 812
Ingen påmelding.

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

Skøelv IGL
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KULTUR PÅ BRYGGA
Kramvigbrygga 

torsdag 25. september kl. 1900

Forfatteren ARNE IVAR HANSSEN presenterer 
Arvid Hanssen sin mer humoristiske diktning 
gjennom programmet 
“Lyrikk langs landeveien, Arvid Hanssen og 
bilen”

Sørreisa mannskor deltar med korsang samt 
praktisk tilrettelegging.
Gratis bevertning på inngangsbilletten kr. 100,-
Loddsalg.

Arr: den kulturelle spaserstokken i Sørreisa

Åpningstider:
Mandag:             stengt
Tirsdag-fredag: 10.00-16.00
Lørdag:               10.00-15.00

www.korkomplett.no
Telefon. 91810880

Mail: korkompl@online.no

•  Vår store broderimaskin broderer  
    det du ønsker!
•  NYHET! Handarbeid-avdeling
•  Mange flotte gaveartikler

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

Vi lytter til dere og 
fortsetter driften her i 
Sørreisa! 

Velkommen!
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Sørreisa historielag
Velkommen til 

Sørreisa historielags  
Høstprogram 2014

Sørreisa historielag har påtatt seg ledelsen av 
registreringsprosjektet av kulturminner i Sørreisa 
kommune. Prosjektet er en del av kommunenes 
registreringsprosjekt 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”.  

AKTIVITETER KULTURSKATTER I SØRREISA
Kulturminnekafe Westgaard Museum, 
Gumpedalen søn 14. sept kl 14-16
Innsamling og registrering. Utstillinga «Klær på 
vandring» er åpen. Inng kr 50,-

Kulturminnevandring Gumpedalen 
søn 14. sept kl 16. Startsted parkeringsplass 
Steinora ved Nygård, innerst i Gumpedalen
Dagfinn Solbakken guider oss til gammel ferdsels-
vei, brukt under mobiliseringa 1905. 

Grunnlovsseminar 19.-21. sept 2014
Troms historielag arrangerer et stort Grunnlovs-
seminar 19-21. sept i Kunnskapsparken, Finnsnes 
der tema er Grunnloven og Nord-Norge. Ingen 

innflytelse i 1814 – men hva med i dag? Hva har 
resten av landet å lære av Nord-Norge? Grunn-
loven og dens forhold til ulike etniske grupper? 
Demokrati med bismak? 
Foredrag av professor Narve Fulsås, UiT Norges 
arktiske universitet, professor Jens-Ivar Nergård, 
UiT Norges arktiske universitet, statsarkivar 
Solbjørg Fossheim, Statsarkivet, Tromsø, 
konservator Kåre Rauø, Midt-Troms Museum, 
historiker, dr. philos Steinar Pedersen. 
Troms historielag har et samarbeid med Midt-
Troms Museum og seminaret et en del av 
Forskningsdagene i Midt-Troms, et prosjekt som 
eies av Midt-Troms regionråd. Påmelding/info:  tlf 
928 57 294 eller epost: post@tromshistorielag.no 
eller gå inn på Troms historielags nettside www.
tromshistorielag.no

Lansering av Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2014
Onsdag 22. oktober kl 1900 på Kramvigbrygga 
Lansering av Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2014 og 
Sørreisakalenderen 2015.
Det vil bli salg av kaffe, kaker og åresalg.

Kunst og Håndverksmessa  
Lørdag 25. og søndag 26. oktober vil vi ha stand 
på messa og selger rykende ferske årbøker og 
kalendre. Vi trenger noen medlemmer til å 
bemanne vår stand så bare ta kontakt med leder 
hvis du har lyst å være med. 

Fortellerkveld på Kramvigbrygga 
onsdag 26. november.
Program kommer senere, se oppslag på butikker, 
biblioteket og Kommunen

SALGSTEDER FOR HISTORISKE BØKER OG 
KALENDRE
Årets årbok, kalender og «Vi hadde utedo og 
vedskjå» 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,-

Bøker 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 29 826 
epost leder dag@alvero.no
Nettside: www.sorreisahistorielag.no
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SØRREISA 
MENIGHET
Adr. Kapellveien 26
9310 Sørreisa
Tlf: 9054 2231 

Mailadr. 
menighet@sorreisa.kirken.no

Hjemmeside: 
sorreisamenighet.blogspot.no

Kontortid: 
mandag-fredag 09.00-12.00

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   Leonard Rasmussen  Fløgstad
04.05.14   Sol-Angelica Frantzen Torkildsen
04.05.14   Jakob Andersen
18.05.14   Emma Karine Flytøren,  
     døpt i Finnsnes kirke
06.06.14   Vea Storvann
13.07.14   Amalie Richardsen Gunnberg,  
     døpt i Finnsnes kirke
03.08.14   Heidi Oline Brox
03.08.14   Olai Andre  Antonsen

14.06.14   Kathrine Furø og Robin Frantzen
19.07.14   Christine Karlsen og Trond Lande
26.07.14   Katrine Gunnberg Johansen og 
      Even Slaatten Skistad
02.08.14   Tove Eggenheim og Karl-Ole Øvermoen 
09.08.14   Ranveig Rørslett og 
      Christian Slettnes Antonsen
16.08.14   Sunniva Larsen og 
      Kim-Robin Olsen Furø

21.04.14   Tone Bjørkly Sletteland   f. 1973 
23.04.14   Kjell Paulin Lynghaug   f. 1929
15.05.14   Alf Ole Storelvmo   f. 1938
04.06.14   Aud Løkseth Westgård   f. 1925
19.06.14   Randi Berg  f. 1929   
01.07.14   Hanna Katrine Elverum  f. 1917
08.07.14   Hans Nikolai Schønning  f. 1933
16.07.14   Morten Amandus Skogheim  f.1921

Vigde

Alf Prøysen-program i Sørreisa
Sørreisa menighets diakoniutvalg inviterer til   

Alf Prøysen-program
mandag 6. oktober kl 11.30  i   peisestua, Straumen kapell.

Programmet arrangeres i samarbeid med 
IOGT v/ Kirsten Tangen.

Hun er på turne med Alf Prøysen program i Troms.
Bevertning.

Alle velkommen!

Arr.: IOGT og Sørreisa menighets diakoniutvalg
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Gudstjenester  i Sørreisa sokn høsten 2014

Søndag 07.09.2014 kl 11
Sørreisa kirke - gudstjeneste

Søndag 14.09.2014 kl 11
Sørreisa kirke - 
Familiegudstjeneste med 
spesiell invitasjon av 4åringer

Søndag 21.09.2014 kl 11
Sørreisa kirke - 
Konfirmantpresentasjon

Søndag 05.10.2014 kl 11
Skøelv kapell - gudstjeneste

Søndag 12.10.2014 kl 18
Sørreisa kirke - gudstjeneste

Søndag 19.10.2014 kl 11
Sørreisa kirke - Generasjons-
gudstjeneste 6-åringer

Søndag 02.11.2014 kl 11
Tømmervik kirke - 
Minnegudstjeneste

Søndag 09.11.2014 kl 18 
Tømmervik kirke - 
gudstjeneste

Høsten for barn og unge
Vi er veldig glad for å kunne invitere barn og unge 
til kirka. Konfirmantene starter med undervisning 
mandag 1. september og har sin presentasjonsguds-
tjeneste i Tømmervik kirke den 21. september. I 
adventtida vil de også invitere til Lysmesse. 

Fire-åringene i Sørreisa blir invitert til å være med 
på Torsdagsklubben, og får en flott bok fra oss. Den 
blir utdelt på familiegudstjenesten den 14. september. 
Vi håper flest mulig vil være sammen med 
fireåringene denne dagen. Velkommen!

Vi synes også det er ekstra fint å kunne invitere til å 
synge i kor, så ta kontakt med oss hvis du vil være 
med.  Vi vil også invitere 6-åringene til en spesiell 
gudstjeneste den 19. oktober. Invitasjon kommer i 
posten!

Hilsen fra menighetspedagogen
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Vante hender…
Sokneprest Sven Becker

Det fantes mange forskjellige veier gjennom 
Israel i Jesu tid. Veier som ble til fordi varer 
skulle forflyttes fra A til B. 
Disse veiene krysset grensene - mellom 
Libanon og Syria, Tyrkia, Irak, Israel og Gaza, 
helt ned til Egypt. 

Det var tryggest å bruke disse veier - og ikke 
legge ut på egenhånd. Man visste da aldri hva 
som kunne skje i fjellet - eller i elvedalen…

Da vi sist sommer kjørte bil hjem (til Tysk-
land) for første gang var det da ikke så mange 
veier vi tok - vi kjørte E4 - nesten fra start 
til slutt. Og dog fantes det ett sted som var 
annerledes, som jeg visste ville komme…. 
Tollstasjonen.

Det fantes så utrolig mange av disse toll-
bodene den gangen - som bomstasjonene 
enkelte plasser i landet idag. Dette var én måte 
å tjene penger på -  mest for de romerske 
okkupantene - men også for tollerne som 
kunne ta seg betalt gjennom en slags 
«merverdiavgift». 

Om det var noe spesielt ved denne tollboden i 
Kapernaum? Tross alt var den satt opp i Jesu 
hjemby ved nordsiden av Genesaretsjøen.
Skulle det vært noe annerledes i denne byen? 
«Jesusbyen». Den byen som ikke vedkjente 
seg «sin» store sønn… 

Smitteeffekten var nok ikke så stor - kanskje 
mer en guffen følelse over å være det stedet 
«Guds Sønn» kom ifra. 

Hvor mange mennesker reiser ikke gjennom 
ditt og mitt liv - noen stopper lengre enn andre 
- noen tar snarveien gjennom, andre ringveien 
rundt… men de kommer i berøring. 

Mens Jesus fikk noen av dem til å følge ham 
og la alt det andre ligge… kunne jeg drømme 
om at noen la merke til noe, tok med seg litt - 
av det jeg prøver å stå for - det jeg har valgt å 
tro på. 

De dypeste spor setter vi i det stille. 
Uavhengig av sted, tid og grunn. Og spor 
setter vi når vi legger merke til hverandre - ved 
å se med nye øyne - og høre med nye ører. Da 
begynner også vante hender å gjøre nye ting. 

«Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og 
fulgte ham.

Gullkonfirmanter i Sørreisa

36



Aktiviteter i Sørreisa menighet  Høsten 2014
Aktivitet  
for barn/unge

Sted/møtedag Kontaktperson Telefon

SPEIDEREN Straumen kapell  
onsdager  kl.  17.30-19.30  
Annenhver uke. Start 10. september

Monica Stenslette 92034011

TORSDAGSKLUBBEN Straumen kapell Torsdager  kl. 18 - 19
4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11

Inger Johanne 
Larsen

92831182

LYSGLIMT / 
BLÅ KORS 
MOTORKLUBB

Gottesjord forsamlingshus
Leirbogv. 114 Fredager  kl. 18.30- 20.30
5/9, 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11

Solveig L. 
Mathisen

77861318

GOSPEL TWEENS Straumen kapell torsdager
Barnekor fra 5. klasse og oppover.
Start 4. september

Sven Becker 48032781

Aktivitet for voksne:
BØNN Straumen kapell/Mandager kl. 09.00 Per E. Mathisen 97122847
FORMIDDAGSTREFF Straumen kapell /torsdager kl. 11.30

4/9,  mandag 6/10,  6/11, 11/12.
Lona Vangen 77861062

FINNSET 
MISJONSFORENING

Onsdager Aud Kari 
Bakkland

77861166

GOTTESJORD 
MISJONSFORENING

Onsdager Rannveig 
Sørensen

77861033

NLM  MISJONSLAG Lona Vangen 77861062
NMS  
SNEKKERKLUBB

Sentralskoles sløydsal/ 
mandager kl 19.00

Jarl Kato Solset 95793246

NORMISJON Annhild Aadland 92853672
SØRREISA 
MISJONSFORENING

Alf M. Larsen 77861616

Fra venstre: Stein Harald Langaune, Svein 
Harald Higraff, Marit Kalseth Hansen, Bjørg 
Sletten Lorentsen, Kirstin Mathisen Kjelling, 
Gerd Midtbø Jakobsen, Tove Fjelldal Johnsen, 
Gerd I. Brattli Espenes, Helene S. Thomassen 
Nergård (bak), Hugo Olsen,  Inger Rasmussen 
Johnsen, Inger Solset, Turid Rasmussen Norby, 
Åse Sletten Georgsen, Odd Nergård, Rolf 
Brun,prest og Herdis Lund Nergård (foran)

Søndag 6.juli var 50 års konfirmantene invitert 
til jubileums- gudstjeneste i Sørreisa kirke i 
Tømmervika.
Av 64 konfirmanter 12.juli 1964, er 9 døde.  19 
var tilstede på gudstjenesten.

Det ble en fin markering på gudstjenesten, 
Rolf Brun var prest. 
Etter gudstjenesten møttes vi i kirkestua hvor 
det ble  servert middag  + kaffe og kaker. Rolf 
Brun  sørget for at alle ble presentert  og den 
gode samtalen fortsatte. 
Takk til Sørreisa menighet for denne 
anledningen til å treffe gamle kjente som vi 
var ung sammen med.
Må tilføye at noen ildsjeler i Sørreisa hadde   
invitert til treff  på hotellet lørdag kveld den 5. 
juli der vi  fikk mimret og samtalt om levd liv i 
årene som er gått.
Takk for initiativet!

Kirstin Kjelling
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MENIGHETENS TUR 
TIL TØMMERNESET
Søndag 17. august var det duket for menig-
hetens årlige tur til Tømmerneset. Været i 
forkant var ikke det beste, så spenninga var 
stor for hvordan det ville bli på sjølve dagen. 
Metereologene  var usikre, det kunne bli litt 
regn utpå dagen. Regnet hang i fjellene mens vi 
kjørte oppover. Sola brøt gjennom skydekket.  
Bildet av doble regnbuer har festa seg. Det 
store spørsmålet var om det med det usikre 
været ville komme noen folk. Gleden var stor 
da det dukka opp ca 50 små og store personer.

Gudstjenesten ble en spennende sak hvor Sven 
sokneprest involverte menigheten, spesielt 

barna og Arne Mathisen da fortellinga om 
tolleren Levi skulle forklares.

Før og etter gudstjenesten var hoppemadrassen 
fra søndagsskolen svært populær. Kanopadling 
er også en ”højdare”. Alle barna måtte ut i 
kanoen, og da dagen skulle avsluttes, måtte 
flere nesten tvinges på land.

To store griller var tent, og folket koste seg i 
lang tid med grillmat og kaffe. 

Hvordan gikk det med været?  I løpet av de 
fire timene arrangementet varte var det bitte 
litt yr i luften. Da oppryddinga var ferdig og 
folket var kommet seg i bilene hølja det ned.

IB   

Misjonsselskapets 
Julemesse 2014
NMS julemessa 2014 blir i kulturhuset  
som vanlig. 
 Lørdag 15. november  er dagen som du 
bør  merke deg. Øvrig program kommer 
i senere annonsering.

Styret i Sørreisa misjonsforening   
v/ Alf M. Larsen

Hjertelig takk 
for oppmerksomheten 
i anledning vår datter 
Ann-Elisabeth Haugens konfirmasjon. 
Takk for alle hyggelige hilsninger og 
gaver hun fikk i anledning dagen. 
Takk også til alle dem som var med og 
bidro til at dagen ble så flott og 
minnerik for henne og oss!

Hilsen fra Svein-Tore og Trine
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MYRE

MYRE ELEKTRO TEKNIKK AS
VIKAVEIEN 51
9310 SØRREISA
Vi utfører alt av elektriske installasjoner fra 
tele-, data- til sterkstrøm

Telefon 77863400 - Faks 77863401

MYRE ELEKTRO

El-sjekk
Elektrisitet er ikke farlig, men 
feil bruk kan være det. Bor du 
i et eldre hus der det elektriske 
anlegget ikke er tilpasset 
dagens bruk? 
Har du, eller kanskje tidligere 
eiere, vært “hobby-elektriker” 
og gjort tilpasninger i anlegget 
som burde vært utført av fag-
folk? Er det dårlig sikring mot 
jordfeil og overspenning i 
anlegget ditt? Da anbefaler vi 
at du får utført en elektrosjekk.

“60% av alle branner skyldes 
feil i det elektriske anlegget.”

Sikringsskap
Nå har vi tilbud på renovering av 
sikringsskap.
Bytt til jordfeilautomat på hver kurs, over-
belastningsvern og overspenningsvern.
Kontakt oss i dag!

Autorisert forhandler av 
Mitsubishi og Fujitsu varmepumper

Spør oss om tilbud!

Vi utfører alt av elektriske installasjoner fra 
fiber-, tele-, data- til sterkstrøm.

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



Solarium (Seng 72 rør)

Sørreisa
Tlf 77 86 17 95

Leker - Gaver
Sjekk vårt utvalg

- 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 !!

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!


