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Jul i Sørreisa



Paul Dahlø, Ordfører

Selfie, verdi og juletid.
Jeg har den, mange har den, kanskje du også? 
– Smarttelefonen som blant mye anna også er et 
kamera, og som du med et lite trykk snur slik at 
den tar en selfie, bilde av deg sjøl. Slik er jeg, her 
var jeg, dette opplevde jeg, liker du meg, del meg 
med hele verden.

Kommunens selfie, hvordan er den?  Jeg gleder 
meg over at vi har veldig gode forhold i Sørreisa. 
Gode forhold blant de folkevalgte, godt samarbeid 
med rådmannen og alle som jobber i Sørreisa. 
Ansatte står på og jobber intenst for at alle skal ha 
det bra.  Stortinget har pålagt oss å lage et ærlig 
Utviklingsbilde, som en viktig del av utredningen 
for Kommunereformen. Hvor ærlig vil vi være 
i denne Selfien? Blir det en skryte-selfie, eller 
tør vi å vise skyggesida og «rynkene»; Når langt 
bortimot en tredel av den voksne befolkningen i 
arbeid jobber i regionsenterkommunen, eller 
bortimot ti prosent jobber i en annen av nabo-
kommunene, så sier det noe om at Utviklings-
bildet er mye mer komplisert enn den innover-
skuende Selfien. Hva er vi mest avhengig av i 
framtida? Det går godt fra dag til dag i Sørreisa; 
god styring, lojale ansatte, budsjetter i balanse, 
men ikke ei eneste krone å bruke til kommunens 
«tredje ansvarsområde», utviklingsarbeidet. Og 
slik kan det ikke fortsette! 

Kampen mot mobbing er i Kommunestyret 
vedtatt som ett av satsingsområdene for skolen 
i Sørreisa. Kommunestyret har fokus på det, 
skoleledelsen har det, elevene har det, men 
mobbing skjer!  Når skolene nå har fått se fore-
stillingen Puslespeilet så har det et meget talende 
og viktig poeng; Brikkeplassen som er tom,- der 
står et speil! Du og jeg og vi alle sammen er en 
viktig brikke i samfunnet. Det holder ikke om 
kommunestyret og skoleledelsen har fokus på 
kampen mot mobbing. Er dette tema ved kjøkken-
bordene i hjemmene i Sørreisa? Er dette tema i 
ditt og mitt hode? Tør vi å innse at akkurat som 
i Puslespeilet så er vi hver enkelt en av oss en 
helt avgjørende brikke? Det er du og jeg som 
kan bidra til å forandre Sørreisasamfunnet, og i 
Kampen mot mobbing! Hvordan er vår selfie på 
dette området?

Juletida er ikke like enkel for alle. Vi kjøper stadig 
større gaver og henger i adventskalenderen, fire 
uker før jul! Og trenden fortsetter på julaften. 
En av mine venner sa; «Jeg skal ikke bruke mer 
penger på julegaver enn at jeg kan gi like mye 
til organisasjoner, og til de jeg ikke kjenner, men 
som trenger det!» Et godt mål! Jeg har 
allerede hatt det hyggelig på kor-julemesse, og nå 
kommer de i tur og orden utover, julekonserter, 
julespill, julemesser, juleturneringer, julegrøt-
kveld, julekafèer, julegudstjenester og julefester, 
og sikkert enda mer. 
Jeg vil heie på alle lag og foreninger i Sørreisa 
som har skjønt at dette er kjempetrivelige 
aktiviteter hvor det å være sammen betyr mye, 
mye mer enn ting! Ta ut og gå på disse 
arrangementene, treff gode naboer, venner og 
bekjente, og også ukjente. Samle opplevelsene 
som trivelige gaver, og gå med lav puls inn i 
høytiden. 

Ha en riktig god jul alle i Sørreisa!

Ordfører Paul Dahlø
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Forsiden:  (Fra venstre) Håvard Mortensen, 
Maria Solset Malik, Pia Lill Sætran, Alexander 
Danielsen , Henriette Ramberg. 



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

November
- denne underlige måneden midt i mellom lys og mørke 
- kom plutselig. Sola som nettopp var her, tar snart en 
ørliten pause, dagene blir mørkere, og vi tenner lys og 
snakker om lys, alt dette vakre mørketidslyset, mens vi 
håper sørvesten holder seg unna, at den lille snøen vi 
fikk blir liggende, for det blir så mye lysere med snø, og 
ikke minst håper vi at vi kommer i mål i år også! 

Det snakkes mye om været, det er ikke rart, været 
setter premisser for det meste - også for hverdagene 
våre. November er full av hverdager, og jeg ønsker for 
oss alle at det er gode hverdager - med stort og smått. 
Høsten er ei travel tid i kommuneverden, det er mye 
som skjer – ikke minst i november. Noe av det viktigste 
sett fra rådmannens ståsted, er kanskje budsjett-
arbeidet og de politiske vedtakene for neste års 
budsjett. Også i år kan rådmannen legge fram et 
budsjett uten vesentlige nedstyringer på tjenestetilbud 
og drift. Ser vi rundt oss, er vi sånn sett heldige. 
Budsjettet er imidlertid omtrent uten rom for nye tiltak, 
og det er mye mer vi gjerne skulle fått gjort og fått 
til. Samtidig – det er utrolig mye vi faktisk får til med 
dyktige ansatte som står på og ser muligheter og gir liv 
til hverdagene! 

Kommunereformen er også et «hett» tema for tiden. 
Her er vi bare i en tidlig oppstartsfase der det skal 
avgjøres hvilke alternativer til ny kommune som skal 
undersøkes og utredes nærmere. Det blir en 
spennende prosess framover, en prosess der også 
innbyggerne skal høres og inviteres til medvirkning. 
Kommunestyret vil komme tilbake til hvordan og når 
dette skal skje. 

Vi gjør i disse dager en siste finpuss på en brosjyre som 
skal presentere Sørreisa kommune og det 
kommunen har satt som visjon og mål: gode hverdager 
i en god bokommune. Brosjyren blir veldig flott, synes 
vi selv! Den kommer både i trykt utgave og som digital 

utgave tilgjengelig på våre nettsider, og den vil 
blant annet bli sendt ut til alle nye innbyggere i 
kommunen og ellers brukt og delt ut ved ulike 
anledninger. 
Tusen takk til alle bedrifter i Sørreisa som har 
kjøpt annonseplass i brosjyren og som dermed 
gjorde det mulig å få den laget!

Med noen strofer fra en av Terje Nilsens viser 
ønsker vi alle ei fin førjulstid og ei god jul: 

”Ska si dæ at tida går
Snart e` det gått et år
se på kalender`n, kor tynn den e blitt
se ut av vinduet, sner de`kke litt?
Sner de`kke nu, ja så sner
det nok snart
e` de`kke egentlig ganske rart
og tenk på kor tida går
snart e`det gått et år”
 
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   18  11

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                 

                                                              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

Åpningstider julehelga
Kommuneadministrasjonen har redusert 
bemanning og arbeidstid ifm jule- og nyttårshelgen.

Julaften: kl 09-12
29. og 30. des: kl 10-14
Nyttårsaften: kl 9-12

Servicekontoret/sentralbordet 
Julaften: Stengt 
29. og 30. desember: kl 10-14
Nyttårsaften: kl 9-12

Kulturuka 2015
Kulturuka 2015 arrangeres i tiden fredag 6. – 22. 
mars 2015. Arrangement meldes til kultur-
kontoret innen 31. januar.

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

Søk elektronisk via vår hjemmeside.

Frist for å søke barnehage-
plass 1. mars 2015
Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. 
Søknadsskjema og mer informasjon fins på 
kommunens hjemmeside, sorreisa.kommune.no.
Samme frist gjelder også dersom dere ønsker 
å bytte barnehage eller øke fra halv eller til hel 
plass.

Vannmåleravlesning
Husstander og bedrifter som har vannmåler, 
minner vi på at måleravlesning må meldes til 
Servicekontoret innen fredag 19.12.2014.

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

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

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

Leilighetsvis skjenkebevilling
Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling eller for 
en enkeltanledning må være levert kommunen 
minst 14 dager før arrangementet finner sted. 
Søknaden skal til uttalelse hos helse- og sosial-
rådgiver og lensmannen, før en bevilling 
eventuelt kan gis. 
Det må søkes på fastsatt skjema. Søknadsskjema 
fås ved henvendelse til Servicekontoret eller du 
kan søke elektronisk, skjema finner du på www.
sorreisa.kommune.no.

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, eller 
du kan søke elektronisk, skjema finner du på 
www.sorreisa.kommune.no

Mottaksstasjon for grov-
avfall fra husholdning 
i Sørreisa
Nedkjøring mot Øyjordnes industriområde, første 
vei til høyre (Industriveien): Åpent annen hver 
torsdag kl 17.00-20.00 (oddetallsuker)

Stasjonen består av containere for elektrisk og 
farlig avfall, annet innbo- og løsøre og metallsk-
rap. Det er kun tillatt å levere avfall til stasjonen i 
åpningstiden! 

Bygg- og rivningsavfall må leveres til miljø-
stasjonen på Botnhågen. 
Se for øvrig www.senja-avfall.no og baksiden av 
tømmekalenderen



6

Sørreisa kulturskole
Kulturskolens aktiviteter framover:
• 9. desember: 3 konserter i Kulturhuset sammen 
med 7. klassene på sentralskole (se egen 
annonse)
• 12. desember kl. 1100: 
Elevkonsert på Sykehjemmet
• 15. desember kl. 1200: 
Elevkonsert på Frivilligsentralen
• 19.-20. januar 2015: Arrangerer work-shop 
for 8. klassene på sentralskolen
• 10. februar 2015: HUSKONSERT
• 20. februar kl. 1800: UKM Sørreisa
• 6.-22. mars 2015: Aktiv konsertrunde i 
Kulturukeperioden 2015

Work-shop 19.-20. januar 
profesjonelle instruktører innenfor musikk, dans, 
skriving og billedkunst kurser elevene i 8. klasse. 
Foregår over to dager, og elevene velger selv 
hvilken aktivitet de vil delta på. 

UKM Sørreisa 
Lokalmønstring 20. februar i Kulturhuset, og vi 
oppfordrer mange i aldersgruppa 10-20 år om 
å melde seg på, og ønsker særlig flere med på 
billedkunst, skriving, dans etc. Påmeldingsfristen 
blir 7. februar (se egen annonse)

Drømmestipendet 2015
Drømmestipendet består av 100 stipendier à 
10.000 kroner, til sammen en million kroner. 
Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt 
mellom Norsk Kulturskoleråd og Norsk tipping. 
Gjennom denne stipendordningen ønsker vi 
å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og 
unge. Hver kommune kan nominere en person 
eller gruppe innen hver av disse kategoriene:
• Dans
• Musikk
• Skapende skriving
• Teater
• Visuell kunst
• Annet

Drømmestipendet utdeles i 2015 til Kulturutøvere 
født i 1995 eller senere.
Gå inn på nettsiden til drømmestipendet og les 
mer om ordningen, og dersom du ønsker å søke 
må du gjøre dette til Sørreisa Kulturskole senest 
uke 7/2015.Kulturskolerektor nominerer 

kommunens kandidat(er) ut fra søknadsmasse, 
og vinnere blir kunngjort i juni 2015.
Ta kontakt med Kulturskolen for nærmere 
informasjon.

Oskar Larsen, rektor

Kulturuka 2015
Det blir en utvidet Kulturukeperiode i 2015. 
Kulturuka starter opp fredag 6. mars og varer til 
og med søndag 22. mars.
Frist for å melde inn program er 31. januar 2015, 
og dette sendes/leveres til Kulturkontoret i 
Sørreisa. Her koordineres det programmet som er 
meldt inn.
AKTUELLE ARRANGØRER for arrangementer i 
Kulturuka 2015 innkalles til møte onsdag 
14. januar 2015 kl. 1800 på Sørreisa sentralskole.
Ta kontakt med Kulturkontoret hvis spørsmål.
Aina 99204624, Oskar 99204741

Pianostemming 
I Sørreisa har vi fått avtale med pianostemmer 
som kan ta oppdrag spredt utover hele året, og 
det blir lettere å organisere dette for alle som har 
behov.
De som trenger stemming melder dette til 
Sørreisa Kommune v/Oskar Larsen, tlf 99204741 
eller e-post oskar.larsen@sorreisa.kommune.no 
som formidler dette videre til pianostemmeren, 
som igjen tar kontakt.
Nå før jul blir det foretatt stemming på en del 
kommunale instrumenter, dvs Kulturhuset og i 
Kulturskolen. 
Men altså: meld inn behovene!
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Bestill time 
med vår 
salong-app

Følg oss
på FacebookTlf. 778 61 470 • www.harfintfrisor.no

25% RABATT PÅ BEGGE!
ÅPNINGSTIDER: 
Mandag 12:00 - 18:30 
Tirsdag, onsdag
og fredag 9:00 - 16:00 
Torsdag 9:00 - 19:00 

JULEÅPENT: 
Mandag:29.12 kl. 12:00 - 18:30 
Tirsdag 30.12 og
onsdag 31.12 kl. 9:00 - 16:00

KJØPER DU 2 PRODUKTER
GIR VI DEG

Stasjonssjef ved CRC Sørreisa, Stig Jonny Haugen, inviterer Forsvarets pensjonist-
forening og øvrig sivilbefolkning i Sørreisa til Kirkeparade/Julegudstjeneste.

Tømmervik kirke onsdag 10. desember kl. 10.00
Gudstjeneste v/ Gunnar Borvik 

Solosang v/ Sarah Blamire 
Musikere fra Forsvarets musikkorps, Nord Norge medvirker.

Julegudstjeneste

Stasjonssjef ved CRC Sørreisa, Stig Jonny Haugen, inviterer til Julegudstjeneste i Sørreisa kirke



Sørreisa kommune

Informasjon fra Dyrøy og Sørreisa legekontor

Avvikling av 
«Time Samme Dag»

I februar 2012 innførte kontoret konseptet «Time 
Samme Dag». Systemet var ment å fungere slik at 
alle fikk time samme dag som de tok kontakt med 
oss. Kun i særskilte tilfeller kunne timer bestilles 
på forhånd. Vi har hatt problemer med å få dette 
til å fungere.  Dette er det flere grunner til. Vi har 
hatt perioder der stillinger har stått ubesatt.  Det 
har vært lite forutsigbarhet i antall meldinger 
som har kommet inn, noe som har medført at 
forespørselen på timer har vært større enn det 
antall timer vi har hatt til disposisjon. Legene har 
mange andre oppgaver. Det kan nevnes tilsyn 
sykehjem, helsestasjonsarbeid, møter, legevakt 
og fri etter vakt.  Alt dette har medført at vi ikke 
har kunnet gi time til alle samme dag. Det har 
også medført at meldinger med timeforespørsler 
har blitt stående til neste dag før vi har kunnet 
besvare disse, eller pasientene har fått beskjed 
om å sende ny sms neste dag eller først neste 
uke. Vi har i løpet av de 2,5 år siden vi startet opp 
med Time Samme Dag stadig gjort endringer og 
tilpasninger for å få dette til å fungere, men uten 
å lykkes helt. Det er lite tilfredsstillende både for 
pasienter og hjelpepersonellet når vi ikke får gitt 
ut timer samme dag, og heller ikke får gitt svar til 
pasientene. 

Vi har derfor besluttet å gå bort fra dette 
konseptet, og vil gå tilbake til vanlig timebok. Vi 
ønsker fortsatt å få timebestillinger pr. sms for de 
som har denne muligheten. Det er derfor 
ønskelig at dere skriver i meldingen hvilken 
ukedag dere helst ønsker time, og evtl tidlig eller 
sent på dagen. Disse ønskene vil vi prøve å etter-
komme. Vi ønsker også at dere skriver litt om hva 
timen gjelder. Det vil hjelpe oss i vurdering av 
hastegrad. Dersom det gjelder tilstander som bør 
inn samme dag er det viktig at dere skriver hva 
det gjelder. Ved akutte tilstander må ikke sms 
benyttes. Da må dere ringe oss eller AMK / 113.

NYHET: App for 
Android og iPhone

En App for Helserespons er nå tilgjengelig og kan 
lastes ned fra Google Play eller fra AppStore. Dere 
finner den ved å søke på HelseRespons.
Med denne kan dere sende oss meldinger som 
krypteres og dermed er 100% sikre.
Det betyr at dere kan skrive hva henvendelsen 
gjelder uten å tenke på om det er sensitiv 
informasjon eller ikke. I tillegg legger du inn navn, 
fødselsdato og legekontor kun første gangen du 
sender melding via denne. 
Ved senere meldinger legger app’en automatisk til 
navn, fødselsdato og legekontor og dere  trenger 
kun skrive hva henvendelsen gjelder eller hvilke 
resepter som  ønskes fornyet. Husk navn på 
medisin, styrke, dosering og pakningsstørrelse.
Dersom dere trenger hjelp for å komme i gang 
med sms bestillinger, ta kontakt med vårt 
personale for veiledning. 

For mer informasjon om kontoret, se: 
www.dyroyogsorreisalegekontor.no

Åpningstider i julen:
Julaften:   Åpent i Sørreisa fra 08-12, 
      stengt i Dyrøy 
29/12:        Begge kontor åpne fra 08-15.30

30/12:        Begge kontor åpne fra 08-15.30

Nyttårsaften: Åpent i Dyrøy fra 08-12, 
              stengt i Sørreisa.

På grunn av redusert bemanning i jula vil vi 
kun ta i mot tilstander som må behandles 
samme dag. Det vil ikke settes opp timer til 
«vanlige» konsultasjoner.
Ved behov for legehjelp utenfor vår 
kontortid, kontakt Lenvik interkommunale 
legevakt, tlf 778 71400



Legene i Sørreisa og Dyrøy
Helen Latifi, fastlege, Michael Sakuringwa, fastlege, Greta Brancaleoni, fastlege, Elisabeth Dalgård, fastlege, 
Stine-Marie Henriksen-Schmid, fastlege, Tariq Ahmad, turnuslege og Iris Øien, fastlege.
Greta jobber fast på Dyrøykontoret, Iris jobber tirsdag og onsdag i Sørreisa, og resten i Dyrøy. 
De andre jobber fast på Sørreisakontoret

Hvert år får rundt 130 personer i legevakt-
distriktet Lenvik, Berg, Tranøy, Torsken, Sørreisa 
og Dyrøy kreftdiagnosen.
Ved utgangen av 2011 var det 927 personer i 
legevaktdistriktet som hadde eller hadde hatt 
kreft. Det samme gjelder statistikken over antall 
nye tilfeller med kreft. I 2011 ble det registrert 
133 tilfeller i kommunene Lenvik, Berg, Tranøy, 
Torsken, Sørreisa og Dyrøy.

Kreftkoordinator Daniel Henriksen-Schmid fra 
Sørreisa, har sittet i denne stilling om lag i 2 år. Ei 
stilling som blant annet handler om å koordinere 
og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og 
pårørende på en best mulig måte. Vertskommune 
er Lenvik og han har kontor på DMS Finnsnes.
– 75 prosent av stillinga finansieres av Kreft-
foreningen, noe de fortsatt vil gjøre til ut 2015.

– Hvor mange pasienter er tilknytta kreft-
koordinatoren?
Kreftkoordinatoren følger for øyeblikket opp 
rundt 50 kreftrammede. Han er imidlertid ikke i 
tvil om at flere kan nyttiggjøre seg tjenesten, og 
ønsker i den anledning å gjøre det mer kjent ute i 
kommunene.
Informasjon om tilbudet ligger ute, men man 
opplever egentlig sjelden at pasientene selv tar 
kontakt.
Som oftest er det fastleger eller sykehus som 
setter pasientene i kontakt med kreftkoordinatoren.
Det handler nok om at man er vant til at man må 
ha henvisning til mange tjenester. Her behøves 
imidlertid ikke det. Både kreftrammede selv eller 
pårørende kan ta direkte kontakt under 
telefon 481 45 134, eller epost: 
daniel.henriksen@lenvik.kommune.no

Interkommunalt tilbud til kreftrammede 
Kreftsykepleieren May-Iren Vikestad på Finnsnes og kreftkoordinator Daniel Henriksen-
Schmid jobber sammen for å øke livskvaliteten og tryggheten til kreftrammede.
– Det er gratis, og det skal være et lavterskeltilbud!



Sørreisa kommune

God jul!

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

i Tømmervik kirke 
lørdag 29. november kl 1700

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

GRATIS inngang!



Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no

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

Juletresalg
Tirsdag 16. desember
Unglyn Ski selger juletrær tirsdag 16.des fra 
kl.18 ved Unglyn skistadion. Pris pr tre: 350 kr.
Salg av gløgg og skibarna har nisselua på. 
Kanskje kommer julenissen?
Vi kan også ordne utkjøring av trær denne 
dagen mellom Sørreisa og Finnfjord.
Kontakt Ragnhild dersom du ønsker forhånds-
bestilling av et nyydelig juletre: 
Mob. 48237142.
Hilsen skigruppa:) 

Juletrefest på
Søndag 28 desember (4. juledag) kl 16.30
Galtnes Samfunnshus
Ta med kake/mat fat og pakke.
Salg av brus og kaffe.
Nissen kommer!
Alle hjertelig velkommen.

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 
MANDAG 1. DESEMBER
HOS THUNE AUTOSERVICE 
(SHELL SØRREISA)

Barnekarneval 
søndag 15. februar 2015 kl 1630.
På Galtnes samfunnshus
Vi invitere til barnekarneval på Galtnes 
Samf.hus, og oppfordrer også de voksne til 
å kle seg ut.
Premie til alle barna, og overraskelse for 
beste kostyme til de voksne. 
Salg av kaffe, brus, pølser og vafler.
Gratis inngang.
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Nå om dagen pågår innspurten for å få lokalene 
klare til åpningen. Når Ka skjer kommer er det 
meste av snekkerarbeid, maling og tapetsering på 
plass, men fremdeles ikke alle møblene.
Fremdeles gjenstår litt med både ventilasjon og 
rørlegging.
- Det er en del venting på å få håndtverkere i hus 
for å få gjort det som gjenstår, sier Wendy. – Og 
så venter jeg på å få levert sofaen. Men, alle har 
lovet at det skal bli klart, så jeg satser på å rekke 
åpning 1. desember. Jeg har planlagt noen sånne 
«julekalender-aktiviteter» i adventtida, så det blir 

litt flying start. Følg med på salongens facebook-
side for å se når det skjer ting. 
- Jeg er opptatt av at folk også skal kunne ha med 
ungene i salongen, så jeg kommer til å lage til et 
lekehjørne og et barnevennlig miljø der man ikke 
behøver å passe på hele tiden. Syns det er viktig 
at folk skal kunne gå til frisøren selv om man må 
ha med ungene, fortsetter Wendy og peker mot 
hjørnet ut mot de store vinduene.

Wendy er ekte østkantjente fra Teisen i Oslo og er 
utdannet frisør med fagbrev fra Oslo Frisørskole, 
Adam & Eva fra 2004. Hun har jobbet som frisør 
i Oslo, Sandefjord, på Svalbard og på Finnsnes. 
På Svalbard møtte hun kjærligheten i form av en 
sørreisagutt og de flyttet tilbake til Sørreisa for et 
par år siden. 
– Jeg er veldig familiekjær og bruker mesteparten 
av min fritid sammen med dem, - gjerne på turer 
i skog og mark. Omså bare til grilling ved lavvoen 
oppe i skogkanten overfor Gottesjorda. Sørreisa 
er veldig fin for ungene å vokse opp i! avslutter 
Wendy.

- Forresten, jeg vil gjerne legge til at jeg er veldig 
takknemlig for den gode hjelpen jeg har fått av 
Sørreisa kommune i forbindelse med oppstarten 
av salongen!

Ny frisørsalong
Nå får vi enda et tilbud for å bli fin på håret i Sørreisa. 1. desember åpner Wendy Berg en ny salong 
i BM Shop sine tidligere lokaler i hotellbygget. «Hos Wendy» skal salongen hete og skal være et til-
bud til alle sørreisafolk uansett alder, form og stil. – Her er absolutt alle velkommen, smiler Wendy. 

“Hos Wendy” heter en ny frisørsalong som Wendy Berg åpner i Sørreisa sentrum 1. desember

Wendy pusser opp lokalene som skal bli frisøsalong
12



Kort om Wendy Berg, 
Oslojente i Sørreisa
Film: Valentines day.
TV: Serier. “Farmen”.
Tur: Drømmeturen går til Thailand. En drøm jeg 
håper blir virkelighet snart!
Land: Frankrike, spesielt Nice.
Fritidsaktivitet: Fotball på Sørreisa damelag. Har 
tidligere spilt på Teisen og Vålerenga i Oslo.
Bil: Toyota Landcruiser.
Mat: Pinnekjøtt.
Drikke: Cola
Kino: Sist sett Karsten og Petras gledelige jul på 
Sørreisa kino.

Lionsklubbene i Norge gjennomfører hvert 5.år 
en landsomfattende innsamlingsaksjon hvor 
midlene øremerkes et veldedig formål. 
Aksjonen i 2015 går til inntekt for Lions-
programmet ”Dette er mitt valg”. Under 
mottoet ”Det er bedre å bygge barn enn å 
reparere voksne” gjennomføres aksjonen 
2.-8.februar 2015 over hele landet.
 
”Det er mitt valg” er et holdningsskapende 
og forebyggende undervisningsopplegg som 
bygger sosial kompetanse hos barn og unge. 
Programmet setter barn og unge i stand til å 
takle hverdagen gjennom fokus på 
kommunikasjon, selvtillit og sosiale ferdigheter 
som å bygge relasjoner, ta ansvar, se 
konsekvenser og ta hensyn. Programmet 
fokuserer spesielt på forebyggende arbeid i 
forhold til mobbing, rusmidler, vold og overgrep.

”Det er mitt valg” er skreddersydd for barne-
hager, grunnskoler og videregående  skoler, 
men kan også benyttes av andre som jobber 
med barn og ungdom som f.eks fritidsklubber, 
idrettslag og trossamfunn. 
Hittil har over 40 000 lærere gjennomført 
”Det er mitt valg”-kurs, og over 600 000 barn 
og unge har deltatt i ”Det er mitt valg”. Ingen 
tilsvarende tiltak kan vise til så høy aktivitet, 
og forskning, blant annet i regi av Utdannings-
direktoratet, har dokumentert undervisnings-
programmets positive effekt.
Lions har stipulert en økonomisk ramme på 20 
mill kr, fordelt på skolering, programutvikling, 
evaluering og markedsføring over en 5 års 
periode.
Lions Club Sørreisa gjennomfører en bøsse-
innsamling i Sørreisa 8.februar 2015 og håper 
på positiv respons fra kommunens innbyggere.

LIONS RØDE 
FJÆR 2015
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Kurs:
• Maskinfører  teori
• Maskinfører  praksis  klasse  

M1  –  M6
• Stropp  og  anhukerkurs  G11

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

• Truck  under  10  tonn
• Stortruck
• Liftkurs
• Arbeidsvarsling
• ADK1

Teoriundervisning foregår i 
Sørreisa eller ute hos kunder etter 

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

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

LANG ERFARING MED 
SIKKERHETSKURS

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

har lang erfaring med sikkerhets-
kurs på truck, kran og maskin. 
Vi kjører kurs for privat og 
o�entlig næringsliv samt 
privat personer.

Vær med å hjelpe våre nye landsmenn!

Det siste året har Sørreisa Kommune tatt imot 
flere nye flyktninger. Noen av Sørreisa sine 
innbyggere har i denne sammenheng fungert 
som “fadder” og har hatt mange trivelige og 
lærerike stunder sammen. 
Vi vil gleder oss over flere som har lyst til å 
bidra med for eksempel:
Fadder (være behjelpelig ved praktiske 
spørsmål)
Være med på hyggelige aktiviteter.
Vi planlegger sammenkomster en gang i 
måneden på Frivilligsentralen i Sørreisa 
Ta gjerne kontakt med:
SØRREISA FRIVILLIGSENTRAL 
Sykehjemsveien 17, 9310 SØRREISA 
77 87 50 51 / 99 20 46 51
Kontaktperson: Ragnhild Hjorthen
frivillighetssentralen@sorreisa.kommune.no 
På forhånd hjertelig takk, for alle som vil bidra,
Korinna Helling Weletesenbeth fra Eritrea serverer kaffe
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I år har vi har hatt en ualminnelig solrik sommer 
i Sørreisa, følgelig med gode muligheter for å 
samle D-vitaminer. Lagrene av vitamin D holder 
2-3 måneder. Så blir det ofte nødvendig med 
tilskudd. Tidligere anbefalte en å ta D-vitamin-
tilskudd i månedene mer “r” i seg, altså anså en at 
fra mai til august fikk en nok D-vitamin fra sola. 
Nå anbefales det at barn og eldre skal ta tilskudd 
hele året. Men mange voksne trenger også 
tilskudd. Dette mye fordi mange mennesker nå 
er mer innendørs enn i tidligere tider. Et kosthold 
rikt på fet fisk (i hvert fall 2-3 ganger i uka) kan 
gjøre at en unngår mangel/får opp nivået. 
 
D-vitaminets oppgaver i kroppen vår er 
komplekse. Hovedfunksjonen er å øke opptaket 
av kalsium og fosfat fra tarmen. I tillegg trenger 
blant annet nyrene, hjernen, huden og de hvite 
blodcellene dette vitaminet. 
I Sørreisa, som ellers i nordområdene, er vi på 
grunn av mørketiden særlig utsatt for å utvikle 
D-vitaminmangel.  Innvandrere med mørk hud 
har tilleggsrisiko, fordi de trenger mer sol for å 
lage D-vitamin i huden. 
Om du mangler D-vitamin, kan du oppleve 
tretthet, muskelverk/-svakhet, beinsmerter, ned-

stemthet/depresjon og maktesløshet. Plagene 
kommer gradvis. Vi ser jevnlig pasienter med 
D-vitaminmangel i Sørreisa. Tilstanden angis 
å være er en av de mest underdiagnostiserte 
medisinske tilstander vi har, fordi symptomene 
er så uspesifikke, og som sagt, de kommer veldig 
gradvis. 
Hvis en over tid har for lavt D-vitaminnivå, har 
en økt risiko for å utvikle bl.a. beinskjørhet, kreft, 
type 2-diabetes, infeksjonstendens og 
hjertesykdom. 

Så, da gjenstår det vel bare å gi varme 
anbefalinger om å ta tilskudd av D-vitamin.

Med vennlig hilsen

Stine Henriksen-Schmid
Lege i Sørreisa

Folkehelse 

Spe på med D-vitamin!
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Sørreisa deltok med følgende lag: Gutter 16, 
Jenter 14, Gutter 14, Jenter 12 og Gutter 12. 
Til sammen deltok over 800 spillere fra både 
Sverige og Norge på denne store håndball-
turneringen. Målet med deltakelsen i Kiruna 
var at spillerne skulle få faglig utvikling 
gjennom mye spilletrening tidlig i sesongen, 
både for hver enkelt spiller og for lagene som 
helhet. På turneringen møtte Sørreisa-lagene 
mange nye lag, og fikk virkelig brynt seg. Dette 
bidro til at hver enkelt spiller måtte yte mer, og 
det trigget spillerne våre til ekstra innsats.

Den store håndballhelga ble avsluttet med 
bronsefinaler for Gutter 14 og Jenter 14, og 
begge kampene ble for rene thrillere å regne: 
Da det var 1 minutt og 15 sekund igjen av 
bronsefinalen for Gutter 14 mellom Sørreisa 
og Kiruna, ledet Kiruna 19-16, og det kokte i 
salen. Så presterte Sørreisa-guttene det kunst-
stykket å score hele 4 mål på kort tid. - Da det 
var 19 sekund i igjen av kampen, og stillinga 
var 19-19, hadde Kiruna avkast. Så klarte 
Sørreisa-spilleren Kenny Marblow å snappe 
ballen fra Kiruna, og han scoret Sørreisa sitt 
vinnermål da det var 3 sekunder igjen av 
kampen. Da eksploderte salen i ren og skjer 
glede! En fantastisk opplevelse for hele Sørreisa-
delegasjonen, og guttene skal ha ros for en 
utrolig lag-innsats. Veldig mange av guttene 
scoret mål, og det det var svært god innsats og 
prestasjon fra alle spillerne. De hadde trua på 
at det var mulig å slå Kiruna på heimebane, og 
det klarte de.

Sørreisas Jenter 14 hadde tapt med 11 mål mot 
Kiruna dagen før sin bronsefinale, og hadde en 

vanskelig oppgave i sin avsluttende kamp. De lå 
under med 6-1 etter 10 minutter - før Sørreisa 
stengte forsvaret. Til pause var stillingen 6-3. 
Men jentene jobbet kanonbra og hentet inn 
ledelsen. 1 minutt før slutt var stillinga 10-10, 
og Kiruna fikk ett mål og vant. - Men våre 
Sørreisa-jenter spilte sin beste kamp, og alle var 
kjempeglade. Laget ble nr 4 i sin klasse. 

De andre Sørreisa-lagene leverte også en sterk 
innsats i Kiruna: Jenter 12 slo Alta i B-slutt-
spillet, og spilte svært godt som lag. De ble nr 
5. Et lag som er uredd og med stor steier-evne. 

Gutter 12 slo Kiruna i en svært spennende 
kamp i sitt B-sluttspill. Etter full tid var det 
uavgjort mellom lagene, og kampen ble avgjort 
med «sudden death», der Sørreisa-guttene 
scoret det avgjørende målet, og laget ble nr 7. 
En imponerende innsats av spillerne som viste 
stor innsatsvilje.

Gutter 16 stilte med et ferskt lag og leverte en 
sterk innsats mot svært gode motstandere. 
Selv om de ikke ble med i sluttspillet så leverte 
guttene godt angrepsspill, og de har styrket seg 
inn i seriespillet.

Alt i alt har klubben fått en sportslig giv, og 
har vist en utrolig lagånd. Rundt 100 deltakere, 
med spillere, lagledere og foreldre deltok på 
håndballturneringen i Kiruna, og dette har 
vært en sterk vitamininnsprøytning til 
seriespillet. 

- Nå ønsker vi Sørreisa-publikum velkommen 
på hjemmekampene våre i hallen! 

Sterkt innsats på håndballturnering i Kiruna
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Over 70 spillere på i alt fem aldersbestemte lag fra Sørreisa IL Håndball deltok på 
Rallarcup i Kiruna 31.10.-2.11. I tillegg til det store antallet spillere deltok over 20 voksne som 
lagledere, trenere - og et entusiastisk heiagjeng. Sørreisa både hørtes og syntes på håndball-
banen og på tribunene i Kiruna!

Sørreisa Idrettslag - Håndball
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Kalender for Sørreisa
Nr 4 2014

Svømmehallen er åpen 
Mandag kl 18.00 – 20.00
Onsdag  kl 19.00 – 21.00
Fredag    kl 17.00 – 20.00
Stengt uke 52 og uke 1 2015

Sørreisa folkebibliotek
Åpningstider:
Mandag kl 16.00-19.00
Tirsdag  kl 14.00-17.00
Onsdag  kl 10.00-15.00
Torsdag  kl 15.00-19.00
Stengt uke 52 og uke 1 2015

Straumen kapell 
Torsdagsklubben annenhver 
torsdag 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

Onsdag 26.11.14
Kramvigbrygga: 
Kl 19.00 
«En billedreise i fjellene i Indre 
Troms»
Arr: Sørreisa Historielag 

Fredag 28.11.14
Idrettshallen: 
Kl 18.00 
Handballkamp 
Gutter 12 Sørreisa – Bardu 
Arr: Sørreisa IL Handball
 
Lørdag 29.11.14
Sørreisa kirke:
Kl 17.00
Ordførerens konsertjulegave

Lørdag 29.11.14
Idrettshallen: 
Kl 13.00 
Handballkamp 
Gutter 12 Sørreisa – BOIF 
Arr: Sørreisa IL Handball

Søndag 30.11.14
Kulturhuset:
Kl. 18.00 
Kino 
Bokstrollene 2D
Aldersgr. 7 år 

Kl. 20.00 
The hunger games: Mockingjay
Aldersgr. 11 år

Lions plass:
Kl 16.00 
Julegrantenning
Arr: Sørreisa Lions
Idrettshallen: 
Kl 17.00 
Julekafe 
Arr: Sørreisa skolekorps

Fredag 05.12.14
Kl. 19.00 
Juleball 
Arr: 10 trinn SSS

Lørdag 06.12.14
Svømmehallen:
Kl. 12.00 
Julesvøm 
Arr: Sørreisa svømmeklubb 

Galtnes samfunnshus: 
Kl 14.00 
Julegrøt for store og små 
Arr: IL/BL Unglyn

Kulturhuset: 
Kl 19.00 
Julebord Onsdagsdansen
Arr: «Onsdagsgjengen»

Søndag 07.12.14
Svømmehallen: 
Kl 09.00 
Julesvøm 
Arr: Sørreisa svømmeklubb

Tirsdag 09.12.14
Kulturhuset:
Kl 19.00
Julekonsert med 7.kl og 
Sørreisa kulturskole

Onsdag 10.12.14
Sørreisa kirke:
Kl 10.00
Julegudstjeneste med 
CRC Sørreisa

Idrettshallen: 
Kl 17.30 
Turnoppvisning 
Arr: Sørreisa Turn 
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Fredag 12.12.14
Kulturhuset: 
Kl 18.00 og 20.30  
Førjulskonsert 
Arr: Sørreisa mannskor

Lørdag 13.12.14
Krogstadtunet: 
Kl. 11.-15 
Førjulsdag 
Arr: Krogstadtunet og Sørreisa 
Musikkforening

Idrettshallen: 
Kl 11.00 
Handballkamp Jenter 14 Sør-
reisa – Tromsø2
Kl. 13.15 
Handballkamp Jenter 14 Sør-
reisa - Tromsø
Arr: Sørreisa IL Handball

Søndag 14.12.14
Kulturhuset:
Kl 20.00 
Hobbiten: Femhærerslaget

Fredag 26.12.14
Idrettshallen:
Kl 22.00  2. juledagsfest 
Arr: Sørreisa IL Handball

Søndag 28.12.14
Galtnes Samfunnshus: 
Kl. 16.30 Juletrefest 
Arr: IL/BL Unglyn

Skøelv Grendehus, Solglimt
kl 17.00 Juletrefest

Lørdag 03.01.15
Idrettshallen: 
Kl. 10.00 Handballkamp Jenter 
12 Sørreisa – Bardu 
Kl. 11.00 Handballkamp Jenter 

14 Sørreisa - Bardu
Kl. 12.15 Handballkamp Gutter 
14 Sørreisa –Tromsø2
Kl 13.30  Handballkamp Jenter 
14 Sørreisa – Tromsø 3
Kl 16.00  Handballkamp Gutter 
12 Sørreisa – Tromsø 
Arr: Sørreisa IL Handball

Onsdag 14.01.15
Kulturhuset:
Kl 19.00Onsdagsdansen 

Lørdag 17.01.15
Idrettshallen: 
Kl 13.00 Handballkamp Gutter 
16 Sørreisa – Svolvær/Gravdal
Kl 14.15 Handballkamp Gutter 
12 Sørreisa –BOIF
Kl 15.15 Handballkamp Gutter 
16 Sørreisa- Svolvær/Gravdal
Arr: Sørreisa IL Handball

Lørdag 24.01.15
Idrettshallen: 
Kl 11.30 Handballkamp Gutter 
16 Sørreisa – Bodø
Arr: Sørreisa IL Handball

Galtnes samfunnshus
Kl. 17.00 Unglynrevyen 
Kl. 20.00 Unglynrevyen m/fest 
Musikk: Dr. Yes 
Arr: IL/BL Unglyn  

Søndag 25.01.15
Idrettshallen: 
Kl 10.00 Handballkamp Gutter 
16 Sørreisa – Bodø
Arr: Sørreisa IL Handball
Onsdag 28.01.15
Kulturhuset:
Kl 19.00 Onsdagsdansen 

Lørdag 31.01.15
Idrettshallen: 
Kl 11.00 Handballkamp Gutter 
12 Sørreisa –Bardu
Arr: Sørreisa IL Handball

Søndag 01.02.15
Idrettshallen: 
Kl 12.00 Handballkamp Gutter 

12 Sørreisa – Bravo
Kl 13.00 Handballkmap Gutter 
14 Sørreisa - Landsås
Arr: Sørreisa IL Handball

Lørdag 07.02.15
Idrettshallen: 
Kl 11.00 Handballkamp Jenter 
12 Sørreisa – Tromsø2
Kl 12.00 Handballkamp Gutter 
14 Sørreisa – BOIF
Kl 13.15 Handballkamp Jenter 
12 Sørreisa - Tromsø
Kl  Handballkamp Gutter 12 
Sørreisa – Bravo
Arr: Sørreisa IL Handball

Onsdag 11.02.15
Kulturhuset:
Kl 19.00 Onsdagsdansen 

Sørreisa historielag
Kramvigbrygga: 
Kl 19.00 Historielagskveld 
Arr: Sørreisa Historielag

Fredag 13.02.15
Kulturhuset:
Kl 19.00 Valentinesball 
Arr: Klasse 9a SSS

Søndag 15.02.14
Galtnes Samfunnshus: 
Kl 1630 Barnekarneval

Fredag 20.02.15
Kulturhuset 
Kl. 18.00 UKM 
Arr: Sørreisa sang og musikkråd

Mandag 23.02.15
Kramvigbrygga 
Kl. 19.00 Årsmøte 
Arr: Sørreisa Historielag 

Onsdag 25.02.15
Kulturhuset:
Kl 19.00 Onsdagsdansen 
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Vanligvis er det folkebiblioteket som står for å 
invitere til kampanjen, men i samarbeid med 
biblioteksjef Emma Langset ble vi enige om at 
dette var noe skolebibliotekene skulle fronte. Og 
sånn ble det til at det var skolebibliotekene på 
Skøelv, Gottesjord og Sentralskolen som inviterte 
til årets kampanje. 

Oppslutningen ble stor, og bare på Sentralskolen 
var det 65 elever som valgte å være med. Disse 
leste fem bøker hver, og noen også enda flere. 
Totalt ble det levert inn 183 bokanmeldelser og 
jenta som leste flest sider, var Emma Valør 
Noreng, med hele 3402 sider.
Markeringen etter kampanjen ble en bokfest på 
skolebiblioteket, der det ble utdelt diplomer og 
armbånd til alle som var med. I tillegg fikk del-
takerne lommelykt av Emma Langset. Hennes ord 
til leserne var at nå kan det leses alle steder, også 

under dyna der det er mørkt. Den gode innsatsen 
ble også premiert med trekning av gavekort, to 
dokkingstasjoner for mobil, samt ulike små-
premier sponset av VIVO og 
Sparebank 1 Nord-Norge.

Markeringa ble for øvrig åpnet med under-
holdning av elever fra niende trinn. Marie Bråten 
og Ingrid Andrea Guldbrandsen spilte og sang for 
oss. I tillegg var ordfører Paul Dahlø til stede 
sammen med leder for oppvekst- og kultur-
utvalget, Jan-Eirik Nordahl. Begge delte ut 
diplomer og premier. 

Takk til alle deltakerne i kampanjen – dere gjorde 
en fantastisk jobb! Også en stor takk til alle som 
deltok på markeringa. Neste år satser vi på enda 
større oppslutning.

Les for svingende 
Lesing er viktig – og for å motivere og opprettholde lesing også i sommerferien, ble alle 
elevene i kommunen mellom 8-12 år invitert til å være med på lesekampanjen Les for 
svingende. Kampanjen er landsomfattende og har som mål at alle deltakere skal lese fem 
bøker i løpet av sommerferien. Disse skulle registreres på lesekort som elevene fikk utdelt, 
og det ble også oppfordret til å skrive bokomtaler.

En fornøyd vinner av gavekort ved Skøelv skole
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Les for svingende på 
Gottesjord skole

Mandag 27.10.14 var det tid for feiring av del-
takerne i leseaksjonen: “Les for svingende” som 
er en leseaksjon for å få elevene til å lese bøker 
også i sommerferien. Alle måtte lese 5 bøker i 
løpet av sommerferien. 1.klassingene fikk slenge 
seg på og fikk premie etter å ha lest ei bok, eller 
blitt lest for.  På aksjonene deltok 42 elever. Alle 
fikk premie, og i tillegg trakk vi ut tre vinnere 
som fikk gavekort. Til neste aksjon, som blir snart, 
ønsker vi enda flere lesere. Roy Frode laget ei flott 
ramme rundt arrangementet ved å dra i gang 
skolesangen, regelsangen og ikke minst vår egen 
biblioteksang som Roy Frode har laget.

Les for svingende på 
Skøelv skole

Leseaksjonen «Les for svingende» ble gjennom-
ført med stor deltakelse på Skøelv skole. 40 elever 
fra årets 2., 3. og 4.klasse leste seg gjennom den 
fine sommerferien. Og i oktober fikk årets 1.klasse 
være med i aksjonen. Totalt deltok 50 av de 76 
elevene på skolen – SUPERBRA!!! Vi feiret de ivrige 
leserne med diplom, kule armbånd og twist, og 
det ble trukket ut en elev fra hver klasse som 
fikk en liten premie. I 4.klassen hadde de skrevet 
bokomtale av ei av de leste bøkene – og en av 
elevene ble trukket ut og fikk et gavekort på Vivo 
Bokhandel på Finnsnes. Vi har lovet elevene at det 
skal bli flere leseaksjoner!

Marie Bråten og Ingrid Andrea 
Guldbrandsen spilte og sang  på 
leseaksjonen ved Sentralskolen
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Sørreisa historielag

Historielagskveld på Kramvigbrygga 
onsdag 26. november kl 1900
«En billedreise i fjellene i Indre Troms»
Kåre Rasmussen og Torbjørn Berglund viser bilder 
og forteller om naturen i Indre Troms
Det blir salg av kaffe, kaker og årer.  

Historielagskveld på Kramvigbrygga 
onsdag 11. februar 2015 kl 1900.
Program kommer senere se oppslag på butikker 
og baksida i TF.

Årsmøte mandag 23. februar kl 1900 
på Kramvigbrygga.
Saker til årsmøtet må være kommet inn til styret 
innen 9. februar.

SALGSTEDER FOR HISTORISKE BØKER OG 
KALENDRE
Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2014 og Sørreisa-
kalender 2015 selges på Coop Prix, Service-
kontoret og Biblioteket. Krigsår bd 1 og 2 selges 
på Biblioteket. Årboka selges også på Bokhuset 
Libris i Tromsø og Vivo bokhandel på Finnsnes. 

På Kramvigbrygga selges også alle tidligere 
utgitte årbøker for Dyrøy og Sørreisa, Krigsår bd.1 
og 2 samt Vi hadde utedo og vedskjå.
Bøker og kalender kan også bestilles over tlf og på 
e-post. Ved forsendelse kommer porto i tillegg. 

Juletilbud
ALLE 12 ÅRBØKENE KR 900,-
KRIGSÅR BD 1 OG 2 KR 500,-
Dette juletilbudet kan kun kjøpes direkte fra 
historielaget. Se kontaktinfo.

God jul og Godt nyttår til alle historieinteresserte 
i vår kommune og spesielt våre medlemmer som 
gjør det mulig for historielaget å drive med 
bevaringsarbeid av kommunens kulturhistorie. 

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

Velkommen til Sørreisa historielags  
Vinterprogram 2014

Årets årbok og Sørreisakalender for 2015
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Sørreisa 
Mannskor

Hei,  alle trivelige sambygdinger!

Litt INFO  fra oss i SØRREISA MANNSKOR:

Adventstiden nærmer seg, og i den anledning 
minner jeg ALLE innbyggere i kommunen om vår 
storsatsing denne førjulsvinteren:
FØRJULSKONSERTEN i Kulturhuset 12.desember, 
hvor vi kjører 2 konserter samme kveld.
Sørreisa Skolekorps har servering i kulthurhus-
kafeen før begge forestillingene
Håper mange kommer og hører på oss denne 
kvelden. (Se for øvrig annonsering)

Før disse konsertene deltar vi selvfølgelig på 
ordførerens konsertjulegave i Tømmervik kirke 29.11. 

Ellers: Sørreisa Mannskor var på et meget vellykket 
kortreff til Andenes  helga  31.10 – 2.11.
Totalt 12 kor deltok og arrangør var Andenes 
Mannskor. Flott tur hvor kameratskap, sang og 
god mat stod i sentrum. Å være i lag en hel helg, 
med felles frokost (laga til av oss sjøll), gjør noe 
med felleskapet. Vi hadde innleid buss som vi 
delte sammen med Narvik Korforening.
I den anledning fikk vi mange nye sangervenner 
fra dette koret. Innleid sjåfør var tidligere 1. tenor 
Per Evenmo. En slik tur skulle jeg ønske flere fikk 
oppleve. Det enkleste da er rett å slett å komme 
på øving hver tirsdag kl.19.00.

Minner også om at Koret har grasrotandel hos 
Norsk Tipping. Støtt oss gjerne her når dere 
leverer inn kuponger i Norsk tipping sin regi.

Til slutt ønsker vi alle innbyggere en flott advent 
og førjulstid..

Håper vi treffes på førjulkonserten den 12. des. 
og i Tømmervik Kirke den 29.11.

Sangerhilsen fra SØRREISA MANNSKOR
Odd-Bjørnar  (Leder)

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
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Sørreisa Musikkforening var i Meersburg, Tyskland 
29/5 -2/6.
Vi holdt flere konserter i distriktet, bl.a. på 
internasjonal dag i Radolfzell, spontankonsert i 
Sipplingen, familieparken i Reutemuehle, ølhagen 
i Rast etter å ha vært på besøk hos Daniel`s 
foreldre. En meget hyggelig overraskelse!
Vi hadde en fantastisk, flott tur!

SMF har startet en ny sesong med øving mandager 
kl.19.00 i Kulturhuset, og NYE medlemmer ønskes 
velkommen og vil få ekstra opplæring og opp-
følging i starten.

Sørreisa Musikkforening feirer 100 års jubileum i 
2015, og starter jubileumsåret med nyttårskonsert 
søndag 11. januar.
Nærmere annonsering kommer.

Vi tillater oss å minne om GRASROTANDELEN,nye 
instrumenter er dyre, så støtt oss gjerne! 

Mvh
Sørreisa Musikkforening

Sørreisa Musikkforening i Tyskland

Her spiller musikkforeninga i Reutemuehle dyrepark

Konsert i Ølhagen i Rast
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Vil du spille i korps ? 
Hvis du ikke har spilt et blåseinstrument 

før så bli med i aspirantkorpset vårt  ! 
 

Kanskje har du spilt før, og vil starte opp 
igjen. 

Ta kontakt med vår dirigent 
Kirsti Karlstad Vaeng ,   mobil 90033525 

 

LOPPER  og  LOPPEMARKED. 

Vi gjentar suksessen med vårt store 
loppemarked.  

Har du lopper, alt mulig av ting og tang 
utenom klær, så er Skolekorpset veldig 

glad for å få det til vårt årlige store 
loppemarked. 

Ring en av oss i styret ,så avtaler vi 
hvordan loppene kan bli levert.  

Vi har lagerplass. 
Gry -  45235850,,  Paul  –  99204601,  

Renate – 97500490,  Korinna – 99598639 

Loppemarkedet blir 

lørdag  15. September . 
 

 
 

TUSEN TAKK
til alle som støttet skolekorpset ved

Loppemarkedet 
Sørreisa skolekorpset vil også i år få takke 
så mye for den kjempefine oppslutningen 

om loppemarkedet. Takk til alle som vi fikk 
lopper fra, all slags ting og tang, og takk 
til alle som var med på loppemarkedet. 

Også i år ble det ny rekord, - dette er det 
økonomiske hovedgrunnlaget for driften 
av skolekorpset vårt.  Tusen, tusen takk!
Nå har vi allerede så smått begynt å ta 

imot lopper til neste loppemarked, 
- ta gjerne kontakt!

Velkommen til

JULEKAFÈ
Søndag den 30. nov. ca kl. 17.00

i Idrettshallen

Årlig tradisjon;
Julekonsert på lørdag i Tømmervik 

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

Velkommen til Kafè, konsert og ei 
trivelig stund i Idrettshallen!

BLÆS – Nordnorske mestere 2014! 
Vi gratulerer gruppa Blæs som etter seieren i Nord-
norsk Mesterskap for korps i Tromsø den 25. 
oktober  kan smykke seg med tittelen Nordnorske 
Mestere 2014. De vant klassen for skolekorps!
Gruppa Blæs er de i Sørreisa skolekorps som har 
spilt lengst, og som derfor har lagt seg på et noe 
høyere musikalsk nivå enn det som er mulig for 
hele skolekorpset.  Som seg hør og bør for de som 
vant hele konkurransen  fikk de meget hederlig 
dommeromtale for fremragende spill, og de opp-
nådde hele 87 poeng av 100 oppnåelige. Virkelig 
artig og en velfortjent seier. Vi gratulerer!
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Førjulsdag på 
Krogstadtunet

 Lørdag 13. desember kl 1100-1500

Lørdag 13.desember – på selveste Lucia-dagen – er du 
hjertelig velkommen til førjulsdag på Krogstadtunet. 
Det er trivelige juleaktiviteter rundt omkring på 
hele tunet – juleverksted for små og litt større barn 
i garasjen, salg av julegaver i vevstua og i hallen, 
loddsalg,  Lucia-opptog med sang og utdeling av 
lussekatter, salg av juletrær ute, og ridning og kos 
med geiter, kaniner og høns bak fjøset. Det er kafé 
med rømmegrøt, kaker og mye annet godt inne i 
fjøset.
I år er vi helt sikker på at nissen kommer  – han skal 
nemlig spise julegrøten sin  i lavvuen kl. 14.00, og 
etterpå forteller han nok ei julehistorie eller to. Dette 
er dagen for gode opplevelser for hele familien, både 
stor og liten. Mens de minste og de litt større barna er 
opptatt med å lage nydelige juleting på juleverkstedet 
i garasjen, eller ri og kose med dyrene bak fjøset – så 
kan de store sette seg ned og kose seg med en god 
kopp kaffe og noe godt å spise, og ta seg tid til å 
prate med venner og bekjente som er ute i samme 
ærend.
Er vi heldige, så kommer nissen ut av lavvuen og 
rusler en runde på tunet og deler ut gode ord og 
kanskje litt snadder fra sekken sin…. Og det som 
er helt sikkert er at det spilles nydelig julemusikk i 
passe porsjoner inne i vevstua – live!!
Ta en tur til Krogstadtunet lørdag 13.desember, og vi 
lover deg massevis av julestemning – uansett vær og 
føreforhold!!
En parkeringsvakt hjelper deg å finne plass til bilen 
din. NB!! Vi har ikke betalings-automat – så du må ha 
med kontanter.

Hilsen Krogstadtunet og 
Sørreisa Musikkforening   

Trykkeri – Gravering –  Brodering – Skilt – Profilklær 

Ka skjer
Rustaveien 10, 9325 Bardufoss

Tlf.: 99 11 12 12 

www.abcgrafisk.no
post@abcgrafisk.no

Det er vi som trykker

26



Sørreisa Mannskor

   Konsert kl 1800 og kl 2030

 Sørreisa mannskor med solistene Mia Solset Malik og Frode Larsen
 Musikk:   Bandet Oh! med musikerne 
      Eirik Fjelde, Morten Steene, Arnljot Nordvik og Jonas Karlsen.
 Lys:     Åge Larsen 
 Lyd:     Jan Olav Vaeng.
 Dirigent: Oskar Larsen

 Voksne kr. 200.- 
 Barn     kr 50.- (fra 7.klasse og yngre)

 Sørreisa skolekorps står for salg av mat og drikke før og mellom forestillingene.

 Forhåndsalg av billetter på tlf 97535717, 90790493 og 99204741.
 Eventuelle restbilletter selges på døra.
    

  et lys i mørketia
Førjulskonserter med Sørreisa mannskor 

fredag 12. desember i Sørreisa Kulturhus.

Mia Solset Malik Frode Larsen m bandet Oh!
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Skateklubben Momentz
Åpent mandager og torsdager kl.18-1930 
Gutter og jenter i alle aldre er velkommen!

Klubben er tilrettelagt for skateboard, 
men sparkesykkel er også tillatt. 

Medlemskap: kr.200 pr år 
(innmeldingsskjema fås i klubben).
Foreldrene til medlemmene deler på å være 
ansvarlig innenfor åpningstiden.

Har du spørsmål, ring Kirsti (tlf. 900 33 525).

Ti turer til topps - 
Kort for 2015 
til salgs fra 1.desember
Kort koster kr. 100 og er til salgs på Thune Autoservice 
(Shell) og Sentrum kiosk.  
2014 har vært den beste sesongen i Ti turer til topps historie. 
Vi er blitt et turgående folk og vi satser på å slå rekorden 
neste år.  Vi håper at du blir med og når nye høyder, enten 
ved å kjøpe kort til deg selv eller ved at du gir bort årets 
sunneste julegave! Ved å kjøpe kortet er du med på å 
finansiere løypekjøring på vinteren, og du støtter dermed og 
så et viktig folkehelsetiltak. 
Vi ses på premieutdelinga i kulturuka i 2015!

Med hilsen Sørreisa Tur-og løypelag 
v/Odd Lekang 
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kjenne snart at det er jul...
Juleforestilling med mye sang og dans framført av elever på 7. klassetrinn 

ved Sørreisa sentralskole i samarbeid med lærerne ved Sørreisa Kulturskole.

         Framføringer  tirsdag 9. desember i SØRREISA KULTURHUS
  • Kl. 0900, forestilling for 5. og 6. klasse ved Sentralskolen
  • Kl. 1700, forestilling for foreldre og andre nære slektninger
  • Kl. 1900, ÅPEN forestilling, billettsalg i døra.

Lyd: Jan Olav Vaeng, Lys: Åge Larsen
Salg i foajeen før og imellom konsertene.

Voksne kr. 100.-
Barn gratis

Arr : Sørreisa sentralskole, 7. trinn
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Deltakerne er ungdommer i alderen 
10 – 20 år, og fra scenen  får vi :

 • Danseoppvisning
 • Diverse billedkunst
 • Instrumentalister
 • Sangere og Rockeband
 • Korps
Påmelding fra 1. desember 2014
Påmeldingsfrist: 7. februar 2015
Kulturhusets folk står for lyd og lys.

Foreldregruppa i Sørreisa Skolekorps har 
salg i foajeen.

Årets store ungdomsbegivenhet går av stabelen fredag 20. februar i Sørreisa 
kulturhus. Det blir en flott forestilling med mange typer kunstneriske uttrykk 
på ungdommens eget vis.

Fredag 20 februar kl 1900, Sørreisa kulturhus
Sørreisa

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

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

Hvem blir Sørreisa sine deltakere på 
Fylkesmønstringa i år ? – kom i Kultur-
huset 20. februar, og du får svaret.

Hvis du lurer på noe tar du kontakt med 
Kulturkontoret, tlf 77875022/77875133.

Åpningstider:
Mandag:                                 stengt
Tirsdag, torsdag-fredag: 10.00-18.00
Onsdag og lørdag:           10.00-16.00

www.korkomplett.no
Telefon. 97982096 

Mail: korkompl@online.no

•  20% på all brodering ut november.
    Vår store broderimaskin broderer  
    det du ønsker!
•  Har fått inn mange julerelaterte     
    produkter til små og store og 
    butikken bugner av gaveartikler!
•  Vi har presangkort.
• Pepperkake, Lucia og nissedrakter   
   for barn. Velkommen!

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

Det er snart jul!
Finn adventpynten og 
julegavene hos oss!



ANDELØPET 2015
Vi har nå startet salg av ANDELODD til 
 ANDELØPET 2015
    Kr 100,- pr lodd

For kjøp av andelodd kontakt
Herdis på 906 54 663 eller
epost: herdis@gaddholding.no

Totalt premier for kr 25 000,-

1. premie kr 15 000,-
2. premie kr   4 000,-
3.-5. premie kr   2 000,- Bestill også lodd på 

vår hjemmeside:
http://skoelv-igl.no

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

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

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

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

Skøelv IGL

Kurs for bruk av hjertestarter 
10.des kl 1800 på Solglimt.
Alle medlemmer hjertelig velkommen!

For lån av Grillbua ved gressbanen 
så ta kontakt med Jermund Johansen.

Juletrefest
På Skøelv Grendehus, Solglimt
søndag 28. desember kl 1700
Gratis kaffe og kakao
Salg av brus, potetgull m.m
Åresalg
Gang rundt juletreet

Ta med kopp og noe å bite i. Til slutt kom-
mer nissen med overraskelse til barna
 
Inngang voksne kr 30.-. barn gratis
VELKOMMEN!

Ønsker alle en fin adventstid, 
en God Jul og et Godt Nyttår!

Storsalen i Grendehuset
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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 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

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)…

torsdag 27. november kl. 17. 
God mat og drikke, 

Henry´s ordner fin musikk. 
Medlemmer NFU kr.100,-
Ikke medlemmer kr. 200,-

Påmelding senest 24. november til 
Karl Sivertsen 92 46 64 14 

Almar Jakobsen 97 12 28 42. 
Arr Frivilligsentralen/NFU 

Julebord på 
Frivilligsentralen 
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Prevensjon
Vi har fått prosjektmidler og kan tilby subsidiert 
eller gratis prevensjon for jenter opptil 25 år. 
Tilbudet gjelder p-piller eller p-stav og varierer 
ut fra aldersgruppe. Ta kontakt med oss for 
nærmere informasjon.
Helsestasjon for ungdom holder til i helse-
stasjonslokalene på kommunehuset (kjelleren).
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.

Den kulturelle Spaserstokken i Sørreisa
Sørreisa kommune har hatt om lag 80.000 kroner 
til disposisjon i 2014 for å lage kulturelle tiltak for 
eldre. Dette er penger vi er tildelt ut fra søknad, 
og er ikke penger som er bevilget gjennom kom-
munes budsjetter.
Vi har når året er over gjennomført om lag 20 
arrangementer i regi av Spaserstokken, og de 
arenaer vi har brukt er Sykehjemmet, Frivillig-
sentralen, Kulturhuset, Gamtofta, Kramvigbrygga 
og Skøelv Grendehus.
Av artister vi har hatt kan nevnes Sissel Kvambe, 
Tore og Tom, Hans Inge Fagervik, Henry Høgmo, 
Arne Ivar Hanssen, Werner Larsen, Hot for 
Swingende og mange flere.

Det er kulturkontoret som koordinerer bruken av 
Spaserstokkpengene, men ei referansegruppe 

bestående av Ragnhild Hjorthen, Ellen Pedersen, 
Jan Pedersen og Vibecke Andreassen er med og 
former det programmet vi skal få til.

FOR 2015 har Sørreisa kommunen fått et tilskudd 
på 35.000 kroner til aktivitet for eldre, altså en 
kraftig nedgang fra tidligere år. Dette vil naturlig 
nok merkes på antall arrangementer vi kan få til, 
og også bredden på tilbudet.
Vi takker for samarbeidet i 2014 og ser fram til et 
godt kulturår for eldre også i 2015.



MIN SALME
Vi har alle et forhold til et dikt, 
sang eller salme. Grunnen til 
at salmen er spesiell for den 
enkelte varierer fra menneske 
til menneske. Hva er det med 
salmen som fenget i 
øyeblikket og som gjør at en 
stadig vender tilbake til den.

På folkeskolen hadde jeg 
Jarle Johansen som lærer. Han 
var en mester til å formidle 
innholdet i sangtekstene til 
oss. Han forklarte alle de rare 

ordene som kunne finnes i en 
tekst. På denne måten ble det 
lettere å huske teksten, den 
ble ei slags fortelling. Det 
som er like viktig som teksten 
i en salme er melodien. I 
årenes løp har det gått opp for 
meg at de mest ”slitesterke” 
salmene har folketoner som 
melodi. Norske og svenske 
folketoner sitter i ryggmargen 
til oss. 

Den kjente svenske jazz-
musikere Arne Domnerus laget 
en plate for mange år siden 

med tittelen Evergreens fra 
Kanaan. Flere av melodiene 
her er folketoner. Når 
musikerne leker seg med 
melodiene kommer sang-
tekstene fram fra hukommelsen 
og får en dypere mening. 
Favorittene mine på denne 
plata er ”Bred dina vida 
vingar” med folketone fra 
Skåne og Navnet Jesus 
blekner aldri med en 
usedvanlig spenstig melodi 
fra Sør Afrika. 

IB



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 

30.08.14   Rikke Mariell Nergård
31.08.14   Mio Alexander Arneberg
31.08.14   Kei Oliver Manlapat-Tørrisen
31.08.14   Julie Rudi Isaksen
31.08.14   Leah Marilde Storelvmo
14.09.14   Mia Wictoria Stensvik
14.09.14   Maya Louise Lønner Øvermoen
14.09.14   Gustav Gulbrandsen
05.10.14   Arthur Kristian Gunnberg
05.10.14   Emrik Feng Gunnberg
19.10.14   Siri Johansen Harbak
19.10.14   Julie Rubbås Jørgensen

30.08.14   Kirstin og Torfinn Storelvmo
13.09.14   Marte Antonsen og Magnus Augensen

06.09.14   Gunnvor Jakobine Bell   f. 1916 
08.09.14   Kåre Oddmund Edvardsen   f. 1948
02.10.14  Emil Oddvar Larsen    f. 1939
10.10.14  Marie Angerda Gulbrandsen   f. 1912

Vigde
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PÅ BLOKKA
Så er vi kommet til årets siste menighets-
blad. Først vil jeg takke for mange fine 
bidrag til menighetsbladets økonomi. Vel 
33000 kroner har dere gitt. Hjertelig takk! 
Vi kan fortsette med å ha menighetsbladet 
i Ka-skjer i 2015.
Dernest kan jeg fortelle alle som ikke har 
vært ved Straumen kapell den siste tiden, 
at arbeidet med «sørveggen» er godt i gang. 
Gammelveggen er borte og nytt bygges. 
Det ser lovende ut. De gamle eternitt-
takplatene på kapellet er erstattet med  nye 
«lovlige « plater. I tillegg er det lagt inn 
mer isolasjon. Det vil nok føre til  redusert 
strømforbruk.
På grunn av jobbingen med kapellet,  er 
høstens gudstjenester i hovedsak lagt til 
Tømmervik.

Vi kan glede oss over svært godt frammøte  
mange søndager.
Det frivillige arbeidet kan melde om god 
oppslutning så langt. Et nytt barnekor,-
Vennekoret,- for barn fra 1.-4.klasse ledet 
av Mona og Fredrik Lanz,  har sine øvinger 
i kapellet, og har allerede deltatt på  en 
gudstjeneste.
Søndag 9. november innsettes Olav Øygard 
som ny biskop i Nord- Hålogaland. Vi 
ønsker ham varmt velkommen, og du kan 
lese biskopens julehilsen annet sted i 
bladet.
Adventstid  og julefeiring står snart for døra 
og vi kan ønske velkommen til høytids-
feiring både i  kirkene og på sykehjemmet.
Vi ønsker dere alle god jul og godt nytt år.
For Sørreisa menighetsråd,
-   Per Eirik Mathisen, leder.



Gudstjenester  i Sørreisa sokn vinteren 2014/15

Søndag 7. 12. 2014 kl 18
Tømmervik kirke - Lysmesse 
med konfirmantene
v/ Roy-Frode Løvland & 
Sven Becker

Søndag 21. 12. 2014 kl 11
Tømmervik kirke 
- Gudstjeneste

Onsdag 24.12. 2014 
Kl 14 Skøelv kapell 
- Julegudstjeneste
Kl 16 Tømmervik kirke 
- Familiegudstjeneste
v/ Sven Becker

Torsdag 25. 12. 2014 kl 12
Tømmervik kirke 
- Høytidsgudstjeneste
v/ Rolv Bruun

Fredag 26. 12. 2014 kl 19
Tømmervik kirke - Musikalsk 
kveldsgudstjeneste
v/ Sven Becker

Søndag 28. 12. 2014
Kl 11 Tømmervik kirke 

- Gudstjeneste med ekteskaps-
inngåelse og dåp
v/ Sven Becker

Kl 17 Juletrefest på 
Sykehjemmet
v/ bl.a. Sigurd Hanssen

Torsdag 1. 1. 2015 kl 17
Tømmervik kirke 
- Gudstjeneste
v/ Sven Becker

Søndag 11. 1. 2015 kl 11
Tømmervik kirke - “Bare et 
barn” - Familiegudstjeneste
v/ Sven Becker, Christina 
Becker & Roy-Frode Løvland

Søndag 18.1. 2015 kl 11
Tømmervik kirke 
- Gudstjeneste
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Søndag 25.1. 2015 kl 11
Tømmervik kirke
- Gudstjeneste med 
søndagsskole

Søndag 8.2. 2015 kl 11
Skøelv kapell - Junior-
konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 15.2. 2015 kl 11
Tømmervik kirke 
- Gudstjeneste

Søndag 22.2. 2015 kl 11
Tømmervik kirke 
- Gudstjeneste

Søndag 1.3. 2015 kl 11
Tømmervik kirke 
- Gudstjeneste

Denne høsten har en ny gruppe kommet i 
gang med tilbud i Straumen kapell 
(menighetssalen).  Hver lørdag etter-
middag kl.16.00 er dørene åpne for alle som 
tilhører/ønsker å tilhøre Guds verdensvide 
familie.  Noen av våre nye landsmenn fra 
Afrika har nærmest bedt om å få komme 
sammen i en slik samtalegruppe om 
kristen tro.  For at utbyttet skal bli best 
mulig på disse samlingene, er det ønskelig 
at også nordmenn kommer og blir med i 
gruppa.

Hver samling er delt inn i fire deler: 
KOM, TAKK, FÅ OG GI. 
Vi kommer sammen og ser hverandre 
som hele mennesker. Vi fokuserer på den 
treenige Gud og tilber ham. Vi leser ett 
kapittel fra Bibelen hver gang og vektlegger 
en livsnær tro. Det er også anledning til 
å dele med hverandre gode opplevelser vi 
har i hverdagen.    

Har du spørsmål så ta kontakt med Hidray 
(tlf 45557376) eller Annhild (tlf 92853672) 
 

Undervisnings- og samtalegruppe om kristen tro

Hjertelig takk for all varm deltakelse, 
blomster, blomsterkort, besøk og telefoner ved vår 
kjære Kåre Edvardsen`s bortgang og begravelse. 
En stor takk for all god hjelp og støtte.

Anna, Stian og Trond med familie.



Englene sang: 
Fred på jorden!
Jul er ei veldig kontrastfylt tid:
Det kirkelige budskapet er et budskap om glede. 
Gud kommer til jorden og blir menneske. 
Englene synger om fred og glede.
Mange gleder seg til jul. Det er familiehygge. 
Det er gaver og god mat.
Lysene tennes.

Og samtidig: der englene sang om fred, i 
Betlehem, er fortsatt ikke freden kommet på 
plass. Også i 2014 har det vært krig og uro 
i Jesu fødeland. Selv om vi også synger om 
fredsbudskapet, lever vi stadig i en verden 
preget av ufred.

Mange familier sliter. Mange mennesker, også 
i Nord-Hålogaland, gruer seg til jul. Kanskje 
fordi man ikke har det så hyggelig hjemme, 
eller kanskje fordi man ikke har noe sted man 
føler seg hjemme i det hele tatt. Noen gruer 
seg til jul fordi da kjennes det ekstra tydelig at 
en plass er tom, man har mistet noen som man 
ikke kunne miste. Vi hører om skoleskyting i 
USA, om uro i Syria og Ukraina. Og hjemme i 
vårt eget lille land hører vi stadig om fortvilte 

flyktninger og asylsøkere.
Det er en enkel sak å finne mye som er galt, og 
tenke at situasjonen er håpløs. Men det hjelper 
lite å tenke slik.

Sola snur. Vi feirer jul når det er på det aller 
mørkeste, men: dagene blir lenger nå. Om en 
drøy måned ser vi sola igjen. Vi tenner lys. 
Lysene synes ekstra godt når det er mørkt 
rundt dem.

Jul er ei tid til å se det gode, midt oppe i det 
som kan være vondt og vanskelig. Det er ei tid 
til å se lyset, selv om det er mørkt rundt oss. 
Englenes sang om fred skal lyde både som 
et budskap, en proklamasjon, og som en 
utfordring for alle mennesker. Gud vil fred. 
Han bringer fred. Og vi utfordres til å skape 
fred sammen med ham. Denne utfordringen 
gjelder i alle sammenhenger: i familier, på 
arbeidsplasser, i lokalsamfunn og storsamfunn. 
Så lenge denne verden består, kommer dette 
budskapet til å klinge, og like lenge kommer 
utfordringen til å være der. Det gjelder også i 
landet som hvert år deler ut Nobels fredspris.

Det er sikkert mange årsaker til at det er så 
mye ufred, og at det er så mange som ikke har 
det bra. En slik årsak er pessimismen: man tror 



Velkommen til Sørreisa!
Menighetsbladet har ikke vært i Afrika og tatt 
bilder! De du ser på bildene her, kan du møte 
i bygda vår- i butikken, på skolen, i kirka eller 
på Lysglimt. Det er flere grunner til at de ikke 
bor i sitt hjemland nå, og som eksempel kan 
vi nevne det Hidray fra Eritrea fortalte da han 
hadde samlingsstunda på Lysglimt:» Jeg hadde 
god jobb på universitetet, og har aldri gjort 
noe kriminelt, men kirka vår ble ikke tillatt av 
myndighetene, så jeg måtte flykte for å unngå 
fengsel og tortur.»
For oss som aldri har vært i nærheten av å opp-
leve slike brudd på grunnleggende menneske-
rettigheter, kan det være vanskelig å forstå hva 
bl.a. disse fra Eritrea har erfart.

Noen har flyktet med livet som innsats for 
å komme i frihet og trygghet, og til slutt ble 
altså deres bosted i vår kommune.
Litt spent spør vi: Hvordan var det å komme 
til Sørreisa?  «Veldig glad for å komme hit.»  
«Har møtt mange hyggelige mennesker.»  
«Begynner å føle at vi har et lite nettverk her», 
er noen av svarene.
Hva er deres ønske for framtida?  Da svares 
det spontant fra flere: «Ønsker å lære norsk og 
bli integrert.  Vil gjerne få jobb og gjøre nytte 
for oss når vi bor her.»
Vi sier velkommen til Sørreisa menighet! Og så 
håper vi at alle som er kommet til kommunen 
vår, møtes med vennlighet og et varmt smil!  
Det var vel slik vi selv hadde ønsket å bli møtt 
om vi var i deres situasjon?

ikke det går bra, og da blir det ikke bra. Det er 
en sterk menneskelig egenskap å legge vekt på 
det som ikke er bra, og å være skeptisk. Mange 
mennesker er så opptatt av, og fastlåst i, onde 
og trasige ting som har skjedd i fortida, at man 
ikke er i stand til å se framover, og slett ikke til 
å glede seg til framtida.

Engelens budskap er et optimistisk budskap. 
Hele det kristne budskap er båret oppe av 

optimisme og fremtidstro. Vi skal ikke glemme 
og fortrenge det som har skjedd. Men: vi kan 
se framover. Helt inn i evigheten. Vi bør hjelpe 
hverandre til å glede oss til det som kommer. 

Pessimisten får ofte rett, for hvis man ikke tror 
at ting går bra, mangler man motivasjon til at 
det skal bli bra, og da kan lett resultat bli slik. 
Men: hvis vi er optimister, tror vi at det går 
bra, og står på for at det skal bli bra. Derfor vil 
jeg slå et slag for optimismen! 

Julebudskapet er fylt av glede og optimisme. 
Vi skal få ta imot det lille barnet, frelseren som 
blir født. Vi skal la høytida få fylle oss med 
glede og optimisme. Vi skal få leve våre liv 
fylt av tro og håp – og av kjærlighet!

Englene sang den
først for markens hyrder;

skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden,

menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!

Velsignet jul til alle!

Biskop Olav Øygard

Biskop Olav Øygard



I begynnelsen av september startet vi 
opp barnekor, VENNEKORET, for 1.-4. 
klassinger i Sørreisa. Koret har tilknytning 
til Sørreisa menighet og har et bredt 
repertoar med både kristne og verdslige 
sanger.  Det er øvelse hver tirsdag mellom 
kl. 17.30 og 18.30 i Straumen kapell. Det 
er rundt 20 barn som hver tirsdag møtes 
til korøvelse, lek, kos og moro. Koret har i 
høst deltatt på en familiegudstjeneste, 
arrangert HalloVennfest med over 100 
deltakere, og øver nå til ordførerens jule-
konsert 29. november og Luciakonsert 
den 13. desember. Vi har fortsatt plass til 
mange flere barn, så bli gjerne med!

Kontaktinfo:
Fredrik Lantz  Mob: 92662354
Mona Lantz    Mob: 98453380

Gospel Tweens
Dette er koret for de som går i 5. klasse og 
oppover. Frem mot jul øver de i Straumen 
kapell hver tirsdag kl. 16.30- 17.45. 
Vi har plass til flere.
 
Kontaktinfo: Fredrik Lantz  
Mob: 92662354

Korene øver i Straumen kapell som for tiden er 
under renovering, som du ser på bildet under.

Vennekoret

Vennekoret på øving i Sørreisa kapell
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MYRE

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

Telefon 77863400 - Faks 77863401

MYRE ELEKTRO

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

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

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

Autorisert forhandler av 
Mitsubishi og Fujitsu varmepumper

Spør oss om tilbud!

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

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



Solarium (Seng 72 rør)

Sørreisa
Tlf 77 86 17 95

Leker - Gaver
Sjekk vårt utvalg

SENTRUM KIOSK

Man - fred 
0930 - 2100

Lørdag
0930 - 2200

1987-2012 =25år

Mat i farta 
- nysmurte baguetter, 
pizza, pølser, kaffe mm

"Hjemmelaget" 
PIZZA

9 varianter + valgfri

BONUSKORT

Agentur

- Restaurering
- Ominnredning forretningsbygg
- Skifting dører og vindu
- Vaktmestertjenester
- Snørydding/Gressklipping
- Andre tjenester og oppdrag

Stornesvn. 41
9310 Sørreisa

Mob: 930 61 528
Mail: post@snekkersimonsen.no
Din kontakt: Bjørn Simonsen
Besøk oss på: www.snekkersimonsen.no

Skaper positive opplevelser
Daglig leder Hilde Gulbrandsen  Telefon 988 17 845 | 77 86 37 00  E-post  post@procall.no

Er din bedrift opptatt av service?
Opplever du kunder som ikke får tak i deg på tlf?
Vi tilbyr kvalifisert hjelp til nettopp DIN bedrift!
Alt innen kundebehandling:
Møtebooking, kundeservice, oppfølging, salg, 
sentralbordtjenester, sms/chatte tjenester m.m.

Ring oss da vel,
få en bedre opplevelse!

Nord-Norges ledende kundesenter!


