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Paul Dahlø, Ordfører

Sammen om en 
bedre kommune
Hva er dette?   Det handler om  tjenester og 
tilbud, om alt kommunen har ansvar for. Det 
handler om deg og meg, om fellesskapet. Det 
handler om frivillige organisasjoner, om å trives 
sammen og trives der vi bor, om tilhørighet. Det 
handler om åpenhet og ærlighet. Det handler om 
mye mer.
”Saman om ein bedre kommune”  er  et prosjekt 
som Kommunalministeren har satt i gang. Dette 
er andre året, og Sørreisa har i år sammen med ca 
50 andre kommuner fått ja på søknad om å være 
med. Det vil passe perfekt inn i den planstrategien 
kommunestyret har vedtatt og som heter  Dette 
er viktig for Sørreisa.

Folkehelse, din og min helse, er på moten. Jeg 
har veldig sans for Per Fugelli og hans gode 
påpekinger. Noen tror at bare vi steller pent med 
muskelceller, fettceller, mat, vatn , vitaminer, så får 
vi god helse.  Det er ikke den ensomme rytteren 
på tredemølla som har makt over helsa. Det er 

heller ikke aleine dosen antioksydanter du heller 
inn i kroppscontaineren som bestemmer helsen.  
Ja, det og, men vi har trygg mat, reint vatn og 
ly. Helsens grunnstoffer er like mye verdighet, 
handlingsrom i eget liv og tilhørighet, altså de 
psykososiale vitaminene.

I et raust og rettferdig samfunn vil folk flest ha 
tilgang på verdighet, frihet og tilhørighet. I et 
konkurransesamfunn som dyrker høyere, raskere, 
sterkere og vinnere, er det nettopp vinnerne som 
forsyner seg med disse helsekildene, mens taperne 
opplever mindreverd, ufrihet og utstøting.
Måten vi behandler hverandre på i fellesskapet 
former den personlige helsen. Derfor kommer 
politikk inn i dette helsens vesen. Kamp mot mobbing 
er viktig, men temaet er mye videre enn det.

Omdømme må skapes. Prosjektet vårt har 
kommunens omdømme som det viktigste tema.  
Omdømme kan ikke vedtas, det må skapes. Vi må 
skape det sammen, og det dreier seg ikke bare 
om kommunale tjenester, men om livet i Sørreisa, 
om hvordan det er å bo der. Derfor ønsker vi å ha 
frivillige organisasjoner med for å skape en bedre 
kommune, og vi ønsker innspill fra folk flest.
Kommunikasjon, det er å snakke sammen på 
mange forskjellige måter i et moderne samfunn. 
Derfor er facebook, twitter, sms og nettsider blitt 
noe for alle.  Sosiale medier er kommet for å bli, 
også for folkevalgte politikere. I prosjektet 
Sammen for en bedre kommune må vi også ta 
dette på alvor. 
Du må gjerne bruke min facebookside ”Kaffeprat 
med ordføreren” for å gi gode innspill om hvordan 
vi blir et bedre samfunn. Eller du kan melde meg 
om å få en kaffeprat med ordføreren, en fem-
minutters prat nårsomhelst om det du synes er 
viktig! Uansett måte, - vi ønsker din medvirkning!  
Vi skal følge opp dette på mange måter de neste 
åra, men her er litt av grunnen hvorfor jeg vil 
dette.

Sammen om en bedre kommune   
-  det handler om mennesker  
-  det handler om alle  i Sørreisa!

Paul Dahlø, Ordfører



Wigdis N. Andersen, rådmann
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Áigin Helander Solbakk (2 år) på motor-
sykkel foran Mio A. Hanssen (4 år), Aurora 
Birkelund (4 år) i Fredlund barnehage.

Gratulerer med kultur-
prisen, Unglynrevyen!
Forskning kan ikke helt ut bekrefte at en god latter 
forlenger livet. Men det er slått fast at man blir mer 
motstandsdyktig mot sykdommer og kommer i bedre 
form. Unglynrevyen er en dyktig og solid kulturaktør i 
regionen, og de har på toppen bidratt til folkehelsa i 31 
år. Bare se, hva latterforskerne har funnet ut: 
• Immunforsvaret styrkes ved at latteren øker antallet 
hvite blodlegemer 
• Lindrer smerter fordi latteren øker nivået av endorfiner
• Bedre lungekapasitet, økt blodtilførsel til muskler og 
organer, bedre fordøyelse.
• Læreevnen blir bedre gjennom latter. Velværet øker 
og latter er godt mot depresjon, angst og søvnløshet.

Jeg synes årets revy var fabelaktig og full av poenger 
med brodd og dybde.
Rådmannen ønsker hjertelig til lykke med velfortjent 
kulturpris, og håper på minst 30 nye år med revy! 

Hjelp oss til å bli bedre!
Formannskapet har vedtatt at det årlig skal gjennom-
føres brukerundersøkelser om kommunale tjenester. 
Sykehjem og barnehager har mange brukere, og i år 
skal vi prioritere tjenestene der, i tillegg til en 
systematisk medarbeiderundersøkelse. For- og 
etterarbeidet er omfattende, og vi har skaffet oss 
et eget dataverktøy for å sikre kvaliteten. Løsninga 
gjør det også mulig å sammenligne resultatene med 
mange andre kommuner. I utvelgelsen av spørsmål 
skal vi fokusere på tre faktorer:
• Resultatkvalitet, herunder også trivsel for brukerne.
• Prosesskvalitet som vil si brukernes oppfatninger av 
påliteligheten og nøyaktigheten i tjenesteproduksjon.
• Rammekvalitet som blant annet omhandler de fysiske 
rammene for tjenesteproduksjon, analyse og forståelse

Undersøkelsen skal gjennomføres i vår, og vi 
avhengige av respons fra dere for å komme i 
havn. Resultatene fra arbeidet skal danne grunn-
lag for bedre styring og beslutninger, og i neste 
omgang bedre tjenester. 

Karin Åsland er blitt pensjonist 
I 43 år har Karin «på skolekontoret» holdt rede 
på barnehageplasser, lærerlønninger, skoleskyss, 
alskens refusjoner og mye, mye mer. Hun er 
dermed den som har lengst fartstid i kommunen, 
på de neste plassene kommer Tor Viggo og 
undertegnede. Karin har en fantastisk tall-
hukommelse, og jeg mistenker henne for å huske 
ansattnummer og fødselsdato på hundrevis av 
Sørreisaværinger. Med sitt gode humør, og sin 
hjelpsomhet og omtanke har hun vært en egen 
institusjon i kommunen. 
Lykke til med pensjonisttilværelsen, Karin!   

Med vennlig hilsen 
Wigdis N. Andersen, Rådmann

Ny sokneprest
Ordfører og rådmann ønsker nypresten 
varmt velkommen til Sørreisa!



Møteplan for Sørreisa kommune - 2013
Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Kommunestyret      21  14   11   10   29     10

Formannskapet 17  12  12   23  21   18  27     
 

  15    5
  21

 17

Oppvekst- og Kulturutvalget    15   19        7   23       11
  25

Helse- og sosialutvalget  21   18      22       11  
  25

  

Teknisk- og arealutvalget   8 23   19        21  23      11
  25

    6

Eldrerådet  21   16   11    3   15     3

Ungdomsrådet   3     4    6    5   7
Råd for funksjonshemmede    11   22      16       25

                                                              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

Åpningstid på telefon 
Åpningstiden på kommunens sentralbord er
kl 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

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

Bostøtte
Søknad om bostøtte skal sendes inn på eget skjema 
sammen med nødvendig dokumentasjon. Får du 
innvilget bostøtte for en termin, er det ikke nød-
vendig 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.

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.

Sentrumsnære boliger 
ønskes leid
Sørreisa kommune skal bosette inntil 14 
flyktninger, og ønsker i den forbindelse å leie 
boliger, primært i gangavstand til sentrum 
Henvendelse Servicekontoret 77875000 

Sett opp husnummer
Huseiere oppfordres å sette opp husnrummer 
godt synlig på vegg mot gata.
Dette er viktig og da ikke minst for 
utrykningskjøretøy!
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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.

Barnehageplass fra 
høsten 2013 
Søknadsfristen til hovedopptaket er 15. mars. 
Søknadsskjema og mer informasjon fins på 
kommunens hjemmesider, sorreisa.kommune.no. 
Samme frist gjelder også dersom dere ønsker å 
bytte barnehage eller øke fra halv til hel plass. 
For å ha rett til barnehageplass, må barnet fylle 
ett år før 1. september 2013 og søknaden må 
være sendt innen 15.mars. 
Det er fem barnehager å velge mellom: 
Ferdinand, Gjerdsletta, Fredlund, Brekka og Bjørkli 
private barnehage. Mer informasjon om dem fins 
på kommunens hjemmesider eller ved 
henvendelse til barnehagen. 

Skoleruta
Oppvekst- og kulturutvalget har vedtatt skoleruta 

for neste skoleår 2013/14 slik:

Høst 2013
Mnd Fridager Ant 

skoledager

Aug Skolestart tirsdag 20.8. 9

Sept Høstferie 26.9. og 27.9. 19

Okt 23

Nov Skolefri 21.11. og 22.11. 19

Des Siste skoledag før jul 20.12. 15

Antall skoledager høst 2013 85

Vår 2014
Mnd Fridager Ant 

skoledager

Jan Skolestart mandag 6.1. 20

Febr 20

Mars Vinterferie 3.3. – 7.3. 16

April Påskeferie 14.4. – 21.4. 16

Mai Skolefri fredag 2.5. 19

Juni Siste skoledag fredag 20.6. 14

Antall skoledager vår 2014 105

Antall skoledager hele skoleåret 190



 
 
 
 
 

 

                   

Skaper positive opplevelser

• Er din bedrift opptatt av service?
• Opplever du kunder som ikke får tak i deg på tlf?

Vi tilbyr kvali�sert hjelp til nettopp DIN bedrift!

Møtebooking, kundeservice, oppfølging, salg, 
sentralbordtjenester.

Ring oss da vel, 
få en bedre opplevelse!

Daglig leder    Odd Eivinn Vaeng
Telefon 77 86 37 00
E-post  post@procall.no

Nord-Norges ledende kundesenter!

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 kom-
munehuset.

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

Siv Jensen i lag med Mio A. Hanssen (4 år), Aurora 
Birkelund (4 år) og Áigin Helander Solbakk (2 år) 
foran på motorsykkel.

Vil du leke med oss?
Vi ungene i Sørreisa, trenger flere voksne til å 
passe oss i barnehagen. Her i Sørreisa kan du få 
jobb som vikar i barnehagene, og da får du vært i 
lag med oss ofte. Og så får du lønn for det i 
tillegg. Tenk!

Hvis du er interessert i jobb som vikar i barne-
hage, ta kontakt med Sørreisa kommune 
v/Servicekontoret tlf. 77 87 50 00.
Søk elektronisk via vår hjemmeside.
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Skatekurs
Skateklubben Momentz med luftige svev.

Lørdag 23. februar hadde skateklubben besøk 
av 2 skatere fra 50-50 i Tromsø og skaterne våre 
storkosa seg. 12 skatere var aktive sammen med 
gutta fra Tromsø. Til sammen var 29 stk innom 
skateklubben denne dagen, av stort og smått. 
Ikke alle var så dristige at de prøvde seg på 
brettet, men uansett var det spennende å se alle 
triksene som er mulig å få til på et skateboard. 
Skateklubben har nå vært åpen i vel et år, og vi 
har gjennomført vårt første årsmøte. Det nye 
styret består av Kirsti Karlstad Vaeng (leder), Jan 
Bjarne Nøstvold, Arnold Hagerupsen og Ingunn 
Ingebrigtsen. Vara er Randi Moen. Anleggs-
ansvarlig er Bjørn Pedersen. 
Vi har pr. i dag 15 medlemmer og tar gjerne imot 
flere. Man tegner medlemsskap i klubben ved å 
skrive under på innmeldingsskjemaet der man 
bekrefter at skating skjer på eget ansvar. Alle må 
skate med hjelm og beskyttelser.  
Åpningstider: Mandager og torsdager kl.18-20
Skateklubben søker nå ulike instanser om midler 
for å kunne støvbinde enda mer i lokalet, og ikke 
minst for å få til støydemping.
Vår neste felles aktivitet blir å ta en dagstur til skate-
anlegget i Tromsø ved Fløyahallen etter invitasjon 
fra Petter og Håvard fra 50-50. Vi gleder oss!
Har du spørsmål eller vil bli med i klubben, ta 
kontakt med Kirsti på tlf. 900 33 525.

Luftig svev på skatekurs hos skateklubben
Foto: Jan-Olav Vaeng

“Sammen om en bedre kommune”

Formannskapet på besøk?
Formannskapet har et stort ønske om å besøke 
bedrifter. Næringslivet i Sørreisa oppfordres 
til å ta nærmere kontakt for å avtale når det 
passer best at formannsskapet kommer.  

Formannskapet ønsker også å få enda nærmere 
kontakt også med lag og foreninger. 

Kontakt:
Ordfører Paul Dahlø, tlf 992 04 601
Varaordfører Ole Georg Koch, tlf 926 95 884

Løyperydding
Sørreisa tur & løypelag har nå utført noe rydde-
arbeid i området Vegavatn – Veltasetra og
fra 13. februar er også denne delen av lagets 
løypenett klar til bruk. Også her utføres 
prepareringen av frivillige som har hytte i området. 
I dette området prepareres spor fra Stabburs-
vatnan til Slåttåsen.
Laget har som mål å kunne tilby flotte preparerte 
spor i alle traseene, tilsammen ca 45 km.
Forutsetningen for å klare dette målet er 
naturligvis at vær og føre blir bra.
  
Det legges ned et betydelig frivillig arbeid hvor 
vårt ønske er å legge forholdene tilrette slik at 
flest mulig finner det atraktivt å ta skiløypene i 
bruk. Flest mulig brukere og medlemmer gir oss 
økonomisk grunnlag for dette tilbudet.
Vel møtt i skisporene! 
Jan A Eriksen
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Ka skjer i FAU
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)  - et viktig 
utvalg for deg som har barn i skolen 
Ved alle tre grunnskolene i kommunen er det et 
FAU, og FAU består av klassekontakter fra alle 
klassene ved skolen. FAU opptrer på vegne av 
foreldrerådet der alle foreldrene som har barn 
ved skolen er medlemmer. FAU har en leder, 
nestleder og sekretær. 

FAU leder på Skøelv skole er Thor Nyland, på Sentral-
skolen er det Line Fredheim, og på Gottesjord 
skole er det Einar Nikolaisen som er FAU-leder. På 
skolenes hjemmesider fins det mer informasjon om 
medlemmene i FAU og hvordan de kan kontaktes. 
FAUs viktigste funksjon er å være et bindeledd 
mellom foreldrene og skolen og fremme felles-
interessene til foreldrene. FAU skal også medvirke 
til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for 
å skape et godt skolemiljø. Videre kan FAU være 
et forum for erfaringsutveksling, og FAU skal sikre 
reell medvirkning fra foreldrene og bidra til et 
godt samarbeid mellom hjem og skole. FAU kan 
også sørge for at foreldre får kunnskap om hva de 
kan bidra med i barns læring.
Leder av FAU har jevnlige møter med skolens 
ledelse for å sikre god dialog og informasjon fra /
til ledelsen samt at vedtak fattet i FAU følges opp 
fra skolens side. To av FAU-medlemmene er også 
medlem i Skolens samarbeidsutvalg (SU) som er 
skolens øverste organ for brukermedvirkning. 
Line Fredheim som er FAU-leder ved Sentral-
skolen forteller at de ønsker engasjerte foreldre 

og foresatte fordi det betyr mye for barnet å se at 
foreldrene interesserer seg for skolen og det som 
skjer  der. 

- Forskning viser at en positiv interesse hos 
foreldrene for barnas læring har mer å si for 
barnas utbytte av skolegangen enn noe annet. Å 
bruke tid på barnas skolegang er en kjempe god 
investering, sier hun. 
– I år er det elevmiljøet ved skolen som står øverst 
på sakslista til FAU ved Sentralskolen, og vi ønsker 
å utfordre på hva vi som foreldre/foresatte kan 
bidra med for å forbedre miljøet til barna våre? 
Foreldre som er engasjerte, bidrar til å skape et 
godt læringsmiljø for barna. Klassen til barnet 
ditt er den viktigste arenaen for barna, og det er 
avgjørende for elevenes trivsel at det er et godt 
sosialt og faglig miljø der. 

Som forelder oppfordres du til å ta kontakt med 
din klassekontakt om du har noe du ønsker å ta 
opp.  Klassekontakten har også en rolle i sam-
arbeidet med skolen om innholdet i under-
visningen, om meto¬der i de ulike fagene, om 
organisering av undervisningen og kvalitets-
utvikling. Liste over klassekontaktene for hver 
enkel klasse finner du også på hjemmesida til 
skolen.  Om ønskelig kan du også ta kontakt med 
leder i FAU.

Når det til høsten igjen blir tid for å velge vara 
og klassekontakt, så har du som klassekontakt 
en spesiell anledning til å være med på å påvirke 
skolens innhold.

Leder i FAU, Sentralskolen, Line Fredheim

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 primært har som oppgave å drive 
rusforebyggende aktivitet, i lokaler som er klart definert 
som rusfrie, kan søke om tilskudd. Det samme gjelder lag 
og foreninger som driver opplysningsvirksomhet og/eller 
holdningsskapende arbeid, hvor rusmiddelspørsmål er satt 
på dagsordenen. 
Lag og/eller foreninger som søker om støtte må framlegge 
årsrapport med regnskap for de siste 
tre år. Søknad sendes til Sørreisa kommune, Storveien 20, 
9310 Sørreisa eller på e-post til: 
postmottak@sorreisa.kommune.no.

Søknadsfrist  25. mars 2013.8



Begrunnelse for forslaget til Sykepleierprisen 2012:
Litt historikk: Vibecke Andreassen hadde jobbet 
i bankvesenet over mange år da hun valgte å ta 
sykepleierutdanningen. Hennes hjerte har hele 
tiden banket for de eldre og interessen for å lære 
mer om demens og dette har vært en pådriver 
i hennes valg for videreutdanningen som spes.
sykepleier i aldring og eldreomsorg.
Dette er noe kommunen vår og helse Norge vil dra 
mye nytte av, da vi vet at statistikkene viser økt antall 
eldre i årene framover og med hensyn til ting som 
vil ”tvinge ” seg fram i forhold til samhandlings-re-
formen, som trådte i kraft dette år. Eldre omsorgs-
trengende er hovedtyngden av brukere i helse-
vesenet i små kommuner/landsbygda.
Syns derfor at det nå er dags for en kandidat til 
Sykepleierprisen fra landsbygda.
Vibecke Andreassen ble uteksaminert som syke-
pleier i 2005 og var ferdig spes.sykepleier våren 
2012- i aldring og eldreomsorg.
Hun har jobbet målbevisst for å gjøre hverdagen 
bedre for våre eldre og deres pårørende og 
bidratt til en bedre forståelse og interesse for 
jobben med eldre via undervisning, veiledning og 
annen info.
Tilbakemeldingene fra fornøyde pårørende taler 
sitt språk og de eldre storkoser seg i hennes 
nærvær. Hun ivaretar de eldre og deres pårørende 
på en verdig måte og er en prima rollemodell for 
oss kolleger.
Hun er en av to demenskontakter i Sørreisa kommune 
og blir flittig brukt i demensutredning, kontakt 
med pårørende/pasient og samarbeid med 

spesialist helsetjenesten. Dette har hun jobbet med 
i 7 år. I tillegg er hun kommunekontakt/veileder for 
”Demensomsorgens ABC”, på 3.året. Sju kolleger 
har allerede tatt ”Demensomsorgens ABC”, perm 
1 og 2 og skal starte på perm 3 fra neste år, hvor 
fokuset er miljøbehandling. Dette emnet er det 
også stort fokus på fra sentralt hold, fordi det 
handler om hverdagen til de eldre.
13 nye kolleger har meldt sin interesse for 
prosjektet, ”Demensomsorgens ABC”, og oppstart 
med veiledning av denne gruppen blir i 2013.
Vibecke jobber som sykepleier i 100 % stilling, 
en del på avdelingen og resten som ”aktivitør”, 
m/spesielle aktiviteter/miljøbehandling innen 
demens og alderspsykiatri.
Hun er også med i demensnettverket for ”Midt-
Troms”, der Løkta har regien.
Vibecke er faglig veileder i forhold til pasienter/
pårørende og kolleger og har hatt flere inter-
nundervisninger med oss andre i arbeidsstaben.
Hun samarbeider også med ”Sørreisa Helselag”, 
har hatt forelesning om demens, arrangementer 
blant pårørende til demente og sosialt samvær for 
alle impliserte parter i etterkant av slike arrange-
ment. Hun har faste dager på sykehjemmet med 
miljøbehandling for brukere og sosialt samvær og 
fordeler disse dagene på våre fire avdelinger.
Noen ganger velger hun en bruker og andre 
ganger små grupper. Ellers har de det sosialt innen 
den enkelte avdeling med kaffe, allsang m.m.
Hun gjør en fantastisk jobb og derfor foreslår jeg 
nettopp henne som kandidat til årets ”Sykepleier 
pris”, anno 2012.

På forslag fra Mona Alfredsen ble Vibecke Andreassen kåret til årets sykepleier i Troms i år. 
Forslaget fra Mona kan du lese under her.

Årets sykepleier
Vibecke Andreassen (t.v.) ble kåret til årets sykepleier i Troms i år. Her med forslagsstiller Mona Alfredsen.
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Sørreisa kommune er med i et prosjekt for å bidra 
til å utvikle et systematisk sikkerhetsarbeid i 
forhold til eldre over 67 år. Prosjektet omfatter de 
hjemmeboende eldre.
Prosjektgruppa består av Mia Berglund (prosjekt-
leder og ergoterapeut), Ragnhild Hjorthen (leder 
frivillighetssentralen), Berit Larsen (sykepleier 
hjemmetjenesten), Bjørnar Larsen (representant 
fra eldrerådet) og Anne Grete Øverås (avd.leder 
hjemmetjeneste).
Prosjektet har sin forankring i et arbeid som har 
foregått i Troms siden 2009 i prosjektet «Troms fylke 
trygt og tilgjengelig». Dette prosjektet har involvert 
18 av fylkets kommuner, der i blant Sørreisa.
Prosjektets hovedmål er å redusere forekomsten 
av fallskader blant eldre. De fleste fallskader blant 
eldre skjer i eller rundt hjemmet.
Fallskader kan forebygges med relativ enkle og 
samfunnsmessige billige tiltak. 
De samfunnsmessige kostnadene ved et lårhals-
brudd, beregnes til kr 350- 500 000. 
Klarer alle landets kommuner å halvere antall hofte/ 
lårhalsbrudd, vil det spare samfunnet for over 1 
milliard kroner. I et slikt perspektiv er det tydelig at 
det er lønnsomt med forebyggende arbeid.
Prosjektgruppa har tre tiltak de ønsker å sette i 
gang innen høsten 2013:

Sandstrøing 
 Ved å melde sin interesse vil de eldre over 67 år 
kunne få tilkjørt ei sandbøtte og en strøspade 
for å ha tilgjengelig for selv å kunne strø. Sanda 
vil bli levert hjemme hos mottakeren og tomme 
sandbøtter vil bli skiftet ut ved behov. Dette vil bli 
utført av de frivillige ved frivillighetssentralen.

Årsabonnement på denne tjenesten antas å bli på 
kr 150,- .

Sikkerhetssjekk av bolig
Det skal utarbeides en enkel sjekkliste med 
fokus på trygghet i hjemmet i forhold til fall og 
brannsikkerhet. 
Det er tenkt at frivillige personer skal læres opp til 
å utføre sikkerhetssjekken. De eldre får tilbud om 
at boligen blir gjennomgått etter mal fra sjekk-
listen. Beboeren vil da bli gjort oppmerksom på 
farer. Det vil videre være opp til den enkelte hvilke 
tiltak de vil ta videre og utbedre. Dette tilbudet 
skal være rådgivende, beboer vil selv ha ansvaret 
for sikkerheten i hjemmet.

Eldretrim
Prosjektgruppa har også som mål å starte opp 
eldretrim. Dette kan f.eks være grupper som 
treffes for å gå turer sammen. 
Det skal også jobbes for å  drive trening i form av 
enkle øvelser, med fokus på balanse, i allerede 
eksisterende treffpunkter, f.eks eldre treff på 
Velferdssentralen på mandager. 
Utføringen av disse tiltakene er i hovedsak basert 
på frivillig arbeid. Prosjektgruppa ønsker derfor at 
de som har kapasitet til å bidra med noe, eller har 
gode ideer, spesielt i forhold til eldre trim, om å ta 
kontakt med medlemmer av prosjektgruppa.

Mia, tlf 77 87 50 83
Ragnhild, tlf. 99 20 46 51  
Anne Grete , tlf 77 87 50 57

Klok av skade 
- eldresikkerhet satt i system

Fra venstre Mia Berglund, Ragnhild Hjorthen, Bjørnar Larsen og Anne Grete Øverås 
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MINIMESSE

Sørreisa Frivilligsentral har minimesse 
på formiddagen mandag 11. mars

Salget starter kl. 11:00.

Salg av produkter laget av sentralens brukere.

Kafé med kaffe og kaker.

Velkommen!

mandag 11. mars kl 11:00

Viktig melding fra Sørreisa brannvesen

TILSYN 
I henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven vil 
det i perioden fra 1. februar frem til årets feiing 
starter, bli gjennomført tilsyn av piper og ild-
steder i Sørreisa Kommune. 
Tilsynet har startet, og er kommet til Kapellveien 
og vil følge feierroden opp Sørsiveien mot 
Sørfossbogen til Rabbåsen og ned Fylkesvei 86 fra 
Bardufoss.
Det vil komme forhåndsvarsel til alle husstandene 
2-5 dager før tilsynet skal gjennomføres. Det er 
ønskelig at huseier er til stedet ved tilsynet, i de 
tilfellene dette ikke lar seg gjøre, plikter eier å 
skaffe en stedfortreder.
Etter tilsynet vil huseier motta en skriftlig tilstands-
                                        rapport på de gjennomgåtte 
                                        kontrollpunkter, med en 
                                        eventuell utbedringsfrist. 
                                        Tilsynet vil bli gjennomført av 
                                        Kommunens feier.

Landbruksforvaltning
Vi er i ferd med å lyse ut stilling som landbruks-
leder i Sørreisa. Inntil vi har fått ny ansatt på plass 
kjøper vi tjenester hos gode naboer.

Ragnvald Tollefsen i Dyrøy kommune tar seg av 
alt av tilskuddsordninger. Han kan kontaktes på 
tlf. 77 18 92 38/ 77 18 92 00

Reidun Aspmo i Tranøy kommune – all øvrig 
saksbehandling innenfor landbruk. Reidun kan 
kontaktes på tlf. 77 87 40 21/ 77 87 40 00

Ragnvald Tollefsen og Reidun Aspmo



Tøffelavstand til matbutikk og busstopp!
Det er Per Otto Myre som sier dette. Han snakker om de nye boligene i MIAX Gården i 
Sørreisa sentrum. - Det blir  10 leiligheter i gården, og 3 av dem er allerede solgt. Du kan 
velge mellom 2, 3, og 4-roms leiligheter. Alle ligger fra andre til fjerde etasje.

- Her bor du så sentralt som det er mulig i 
Sørreisa, med kort vei til det meste og skrittavstand 
til nærmeste dagligvarebutikk. Dessuten slipper 
du snømåking og plenklipping, det blir lite ved-
likehold og lave strømutgifter, påpeker Per Otto 
og forteller at MIAX Gården er planlagt organisert 
som et sameie, hvor alle seksjonene eies av 
kjøper.
MIAX Gården blir i 4 etasjer og gir et alternativ 
for at boligkjøperne får en sentral og praktisk 
og lett vedlikeholdt leilighet. Leilighetene blir 
beliggende sentralt i sentrum av Sørreisa med 
gangavstand til skoler, barnehage, sykehjem, 
kommunehus og forretninger m.m.

Alle leiligheter ligger fra andre til fjerde etasje. 
Alt er nytt og moderne utført. I standard-pakken 
har vi valgt kvalitetsløsninger fra anerkjente 
leverandører innen kjøkken og baderomsinn-
redninger, skyvedør- og garderobeløsninger, 
parkett med 10 års garanti og ferdigmalt tak- og 
skyggepanel. For å nevne noe, fortsetter Per Otto 
Myre. - Videre blir det sørvestvendte balkonger 
med levegger. De største leilighetene som blir i 
4. etg får store terrasser på nesten 60 kvm. Alle 
leilighetene får store utsiktsvinduer med gode 
sol- og utsiktsforhold. Det blir dessuten heis til 
leilighetene. 

De første kjøperne får “mer for pengene” og kan 
bestemme mye selv! Sier Per Otto. - Er du tidlig 
ute og før byggestart kan du sette ditt personlige 

preg over drømmeleiligheten ut over “standard-
pakken”. Velg kjøkkenfronter, benkeplate, supplér 
med skap, velg parkett, velg lysløsninger, velg 
baderomsflis, bare for å nevne noen valg, - men 
da må du være tidlig ute! De ferdige leilighetene 
leveres nøkkelferdig!

I gårdens første etasje er det planlagt vel 300 kvm 
forretningslokaler.

4-romsleilighetene har 56 kvm terrasse og 
hovedsoverom med direkte inngang til bad.

Per Otto Myre med spenstig leilighetsprosjekt i Sørreisa sentrum
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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 . 
 

 
 

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.

Vi har lagerplass.
Ring en av oss i styret ,så avtaler vi 
hvordan loppene kan bli levert. 
Gry - 45235850,  Paul - 99204601,  
Renate - 97500490,  Korinna - 99598639, 
Jørn - 92459840
Loppemarkedet blir lørdag 14. sept.

Skolekorpset flyr 
langt i sommer
Skolekorpstur til Tyskland, det skjer ikke 
hvert år for Sørreisa Skolekorps. Men i år 
skal det bli virkelighet!

Det blir en fantastisk opplevelse å få møte ko-
rpsfolk i Wildermann i Tyskland, ha flere korps-
konserter der, og oppleve mye rart.  Øving på det 
som skal spilles er alt i gang. Noe av det som ble 
framført da skolekorpset og Blæs deltok i UKM, og 
noe også fra konserten i Kulturhuset den 13. mars.
Hvorfor akkurat Wildermann? Og hvor er nå det? 
Svaret er gode kontakter mot lokalbefolkningen 
akkurat der. Familien Helling som er gode korps-
entusiaster i Sørreisa har aner nettopp i Wilder-
mann. Det er en liten by godt oppe i høylandet 
et par timers kjøring fra Berlin. Den har også en 
stor naboby, Goslar, dit vi tenker å reise både på 
spilleoppdrag og på opplevelser.
Til Tyskland må en bruke fly om en ikke skal bruke 
alt for mange dager bare på å reise.  Med de 26 
korpsmedlemmer og reiseledere blir vi godt over 
30 som skal ha seteplass og billetter, helst fra 
Bardufoss. Det er en utfordring, men styret og 
reiseledere jobber også med fleksible løsninger , 
Evenes eller Tromsø, eller kombinasjoner. Ut å fly 
skal vi, og vi skal fly langt !
Det å reise på korpsstevne om sommeren og 
treffe andre korps det er et must for et korps-
medlem. Vi har vært beskjedne med å reise langt 
til stevner. Men Piteå korpsfestival sto på 
programmet i 2012. Så ble den avlyst på grunn av 
for liten deltakelse. Da satte vi pengene på bok, 
og planla et mål langt vekk i 2013. Derfor Tysk-
land, og derfor Wildermann.
Økonomien med en slik tur er en utfordring, men 
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korpset jobber aktivt med å skaffe inntekter, og er 
veldig glad for den fantastiske støtten vi har i folket 
i Sørreisa! Derfor tør vi å satse så høyt dette året. 
Vi trenger vel ikke å si at vi gleder oss enormt til å 
treffe korpsfolk i Wildermann i Tyskland. Det vil bli 
en kjempeopplevelse og en veldig minnerik tur.

Midt-Troms Museum åpner utstillinga

”Høvdingfrua i Raisa”
Kramvigbrygga, Sørreisa 
fredag 15. mars kl 1800

Professor Reidar Bertelsen fra Universitet i Tromsø og konservator 
Vegård Kaasen Engen på Lofotr Vikingmuseum i  Borg i 
Vesterålen vil holde et miniseminar om Jernalderen i Nord. 
Servering av bidos og kaffe.
Alle er hjertelig velkommen!

 

Velkommen til 

Skolekorpsets årlige gigant- 

LOPPEMARKED 
Lørdag 15.09. , kl. 10.00 

I  IDRETTSHALLEN, Sørreisa  

Massevis av ” ting og tang ” 
alskens småting, møbler, bøker , - 

alt mulig ! 
Alt er ryddig lagt fram.  

Hurtiglotteri  
Auksjon på flere fine ting 

Skolekorpset spiller 
Kafè med mye godt 

OBS;     Vi tar gjerne imot flere 

lopper fredag kveld, 14.9.fra kl. 18  

Dette blir en trivelig dag ! 

VELKOMMEN ! 

 

 



 8.  -  17.  mars 2013

• Karneval på Skøelv Grendehus 
kl. 1800-1930, Arr Skøelv IGL

  Lørdag 9. mars

  Søndag 10. mars   Mandag 11. mars

  Tirsdag 12. mars

  Onsdag 13. mars

  Torsdag 14. mars

• Konsert Lars og Ola Bremnes + 
Terje Nord. 
Sørreisa kulturhus  kl1900. 
Forhåndssalg av billetter i 
Servicekontoret, tlf 77875025

• Lørdagskafe Krogstadtunet 
kl 1300-1600. Puteutstilling. Salg 
av rømmegrøt / risgrøt, kaffe og 
kaker. Salg av husflidsprodukter.  
Arrangør Sørreisa husflidslag.

 Fredag 8. mars

• « SPLITTER PINE» - Konsert 
med Sørreisa Musikkforening og 
solistene Gudrun Falch og Svein 
Kaspersen. Kun norsk musikk på 
programmet i Kulturhuset kl 1800 

• Fotballturnering Idrettshallen  
kl 1200 Arr: Skøelv IGL

• Sørreisa menighet: 
Familiegudstjeneste 
m/Tårnagentene i Straumen 
kapell kl 1100 
v/Sogneprest Sven Becker

• Kostymeskirenn Solmoen Skøelv 
kl 1300. Påmelding fra klokken 
1230, parkering ved Solglimt.  
Salg av kaffe og vafler.
Arr: Skøelv IGL

• Minimesse Frivilligsentralen fra 
kl 1100. Diverse varer samt rik-
holdig kafé. Arr: Frivilligsentralen.

• Premieutdeling «10 turer til 
topps», Kulturhuset kl 1900. 
Bildeframvisning fra turer til 
Kebnekaise, Halti, Møysalen samt 
de fine Sørreisafjellene. Kaffe og 
kaker å få kjøpt. ALLE hjertelig 
velkommen!
Arr: Sørreisa Tur- og løypelag.

• « VÅRSPRELL med Sørreisa 
Mannskor, del 1 - 
Kulturhuset kl 1900. Korsang, all-
sang, quiz,  loddsalg, kafe og ikke 
minst UNGLYNREVYEN, som både 
underholder og får utdelt sin 
velfortjente Kulturpris for 2012. 
Billett kr. 100.-

• Kulturkafe på Kokkeskolen 
kl 1100-1400. Lunchretter, kaffe 
og kaker. Ingen bordbestilling

• Skileik på Unglyn stadion 
fra kl 1800, 
arr: Skigruppa IL/BL UNGLYN

• Sørreisa Skolekorps, 
konsert i Kulturhuset kl 1800. 
Voksne kr. 100.-  Barn gratis. 
Gratis mat på inngangsbilletten. 

• Kulturkafe på kokkeskolen 
kl 1100 - 1400. Lunchretter, kaffe 
og kaker. Ingen bordbestilling

• Hele menigheten synger, 
 Straumen kapell kl 1930
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  Fredag 15. mars

  Lørdag 16. mars

  Søndag 17. mars

• Lysglimt/Blå Kors Motorklubb, 
åpent hus i Gottesjord 
forsamlingshus kl 1830.

• Åpent Hus GAMTOFTA kl 1000. 
Eventyrstund med Stina 
Fagerthun. John Mattis Oskal 
kommer med 2 kjørereiner, og 
det blir mulighet for å få prøve! 
Salg av bidos , kaffe, pølser, vafler, 
saft og brus. 

• Midt-Troms Museum, åpning av 
utstilling , foredrag ved professor 
Reidar Bertelsen, Kramvigbrygga 
kl. 1800

• Lokale kunstnere holder 
utstilling i SØRREISABYGGET 
(gamle lokalene til Sportsenteret)   
fra kl 1400  - 2000. 
Sørreisa Kulturskole underholder 
kl 1430 og kl. 16.

• Ungdomsrådet i Sørreisa har 
åpning av den nye Ungdoms-
basen i Sørreisa kapell kl 1900. 
Alle fra 8. klasse og opp er vel-
kommen! Gratis pizza og brus.

• Korslaget. Kulturhuset kl 1800
Denne gangen deltar følgende 
kor:  KOR FLOTT (Sør-Senja),
STEINRØYSA BLANDAKOR
(Trollvika) , MELLOMBYGD 
MANNSKOR og FINNSNES KOR-
FORENING. Sørreisa damekor 
er arrangør og deltar med flere 
sanger, men er ikke med i 
konkurransen. 
 

• Skilek og kafe på jordet ved 
Næringshagen fra kl 1100-1400. 
Kom når du vil, og bestem selv 
hvilke aktiviteter du vil være med 
på av langrenn, hopp, orgel-
tramp, slalom  og kulekjøring. 
Kafe inne i Næringshagen. Start-
kontigent kr. 50.- premie til alle. 
Arr: Sørreisa skilag

• Sykehjemmet  kl 1100, allsang-
konsert med Jenny Jenssen, alle 
er velkommen.

• Skirenn Solmoen Skølev kl 1300. 
Påmelding fra KL 1230, parkering 
ved Solglimt.
Premier til alle som deltar 2, 5 eller 
6 skirenn.
Arr: Skøelv IGL

• Eldrefest i Kulturhuset kl. 1800 
m/Jenny Jenssen - som på dette 
arrangementet framfører gode, 
gamle Grand Prix-låter, 
Unglynrevyen deltar. 
Det blir loddsalg med flotte pre-
mier . Inngang kr. 150 , og da er 
det gratis mat (snitter, kaker etc). 
Arr Sørreisa pensjonistforening

• Lokale kunstnere holder 
utstilling i SØRREISABYGGET 
(gamle lokalene til Sportsenteret)   
fra kl 1400  - 1700. 

Jenny Jenssen
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• Lokale kunstnere: utstilling fra 
kl 1400 – 2000  i SØRREISA-
BYGGET (gamle lokalene til 
Sportsenteret). 
Kulturskolen underholder 
kl 1430.

  Lørdag 16. mars forts.

Biblioteket
Bokutstilling om tøffe norske 
damer.
Gebyramnesti - hvis du leverer 
“glemte” bøker i løpet av 
Kulturuka, slipper du evt gebyrer.

  Hele kulturuka 

Sørreisa kommune



Sesongen 2013 starter
Nå begynner det for alvor å nærme seg oppstart av fot-
ballaktivitetene i Sørreisa. Vi har allerede hatt den første 
fotballmyldringen i Sørreisahallen, neste blir 9. mars og 
flere vil komme utover i mars/april. Sjekk nettsiden vår 
for oversikt over myldringene. 

På myldringene treffer man andre og driver ballek bare 
for å komme i fotballform igjen, det er nok noen som 
ikke har hatt særlig balltouch på over et halvår.

Elektronisk 
medlemsregistrering
For å øke kvaliteten på medlemsoversikten vår, så 
innfører vi i år en ordning der hver enkelt husstand må 
registrere sine håpefulle på våre nettsider. Det gjelder 
absolutt alle sammen, uansett om man er 6, 26 eller 46 
år gammel. Registreringsmodulen ligger godt synlig på 
forsiden av nettsiden vår. 

Dette blir gjort for å kunne ha en god kvalitetssikret 
database over våre medlemmer. Vi bruker denne basen 
til å administrere lag og hvem som skal spille på de 
ulike lagene, oppsett av dugnadsarbeid samt fakturering 
av kontingent og treningsavgifter.

Daglig leder
Klubben ansatte fra 1. januar Kim Hauglid som daglig 
leder i Sørreisa IL Fotball. Gjennom flere år har vi 
ønsket oss en fast ansatt som kunne ta unna de løpende 
gjøremålene som tilfaller en klubb. Det frigjør også tid 
og kapasitet til styret som skal ta seg av andre ting. Kim 
har kontor i Sørreisabygget, og skal i sesongen også ha 
arbeidstid på banen ettermiddagstid én av høyaktivitets-
dagene.

Disse sidene er et informasjonsbilag 
fra Sørreisa IL Fotball.

Beste Tine
Fotballskole
Vi mottok i desember en gledelig nyhet fra Troms Fot-
ballkrets. Norges Fotballforbund kårer hvert år én Tine 
Fotballskole i hver av kretsene i landet, og i år valgte 
Troms Fotballkrets å verdsette Sørreisa, på bakgrunn 
av god organisering og god sportslig gjennomføring av 
fotballskolen.

Dette inspirerer helt klart til å jobbe godt og målrettet 
videre med dette allerede til årets fotballskole i august. 
Klubben mottok 10 fotballer og 12 markeringsvester i 
premie. Vi er stolte over dette, men det er i hovedsak 
ungdommen selv som fortjener honøren, spesielt små-
gutte- og småjentelagene.

Den nye fotballhallen
Vi jobber godt og målrettet videre med å bygge vår egen 
fotballhall ved siden av kunstgressbanen. Vi er særdeles 
klar for å få denne opp nå i 2013.

Vi har 5,5 millioner kroner til disposisjon. Vi tenker slik 
at etter at vi har kontroll på kostandene ifm grunn-
arbeidet, så kan vi bruke resterende på hall med tilbehør 
som nye mål og annet som skal inn i hallen. Grunn-
arbeidet som blir gjort tar hensyn til at vi skal bygge 
helt nytt klubbhus etter at hallen er realisert.

Vi har allerede fått inn tilbud 
på grunnarbeidet, og satser 
på å inngå avtale om dette 
raskt. 

En komplett byggesøknad vil 
avklare alle forhold i prosjektet som halltype, størrelse, 
vann, avløp, vei, strøm/lys, kunstgress osv.
Følg med på nettsiden vår for utvikling rundt hallen.



Stadionreklame
Helt siden kunstgressbanen sto ferdig i 2007, var 
ambisjonen å tilby leie av reklameplass rundt anlegget til 
bedriftene i hele Troms. Det har vi nå endelig ressurser 
til å følge opp. De første avtalene er allerede signert, 
skilt settes i produksjon og monteres rundt banen 
til våren. Er dette interessant for din bedrift? Vi har 
regionens laveste leiepriser pr løpemeter, så det er gode 
muligheter til å profilere bedriften din på en billig og 
god måte.

Bildemanipulasjon som viser hvordan stadionreklamen 
rundt kunstgressbanen kommer til å bli seende ut.

Ta kontakt med klubben på tlf 922 24 601, eller mail 
kim@sorreisa-il.no for en uforpliktende prat. På nett-
siden vår ligger flere bilder, samt prisinformasjon.

Medlemspriser
Med forbehold om endringer på kommende 
årsmøte, så gjelder følgende priser for å være 
medlem :
  6 - 10 år :    400,-
11 - 12 år :   500,-
13 - 16 år :   600,-
A-lag, inkl lisens:1000,-

I tillegg kommer medlemskontingent på kr 400,- for 
hvert enkelt medlem, uansett aldersgruppe.

Fakturagebyr på kr 40,- for postsendte faktura tilkommer, 
epostfaktura kr 10,-. Normale fakturarutiner følges, 
dvs purring og inkasso iht retningslinjer, dersom det er 
aktuelt. Purregebyr og forsinkelsesrenter påløper.

Faktura for treningsavgift og medlemskontingent vil bli 
sendt ut når treningene er kommet godt i gang.

Vår hovedplattform for informasjon og administrasjon:
www.sorreisa-il.no

Vi markerer oss
Sørreisa IL Fotball er en klubb der talentene skal få 
gro og vokse, for senere å kanskje gjøre det enda bedre 
ute i andre klubber. Guttelaget vårt hadde en fantastisk 
sesong i fjor, der de på hengende håret ikke fikk inn det 
avgjørende målet mot FK Senja i oktoberens seriefinale.

Kampen endte uavgjort 0-0, mye takket være Tobias 
Paulsen i mål. Han satte en effektiv stopper for FK 
Senja. Dette var eneste kamp Senja ikke klarte å putte 
lærkule i mål,og det på deres egen hjemmebane.

Tobias trener i vinter med Tromsø IL, og ble også tatt ut 
på regionlaget for Nord-Norge.

Dommerspirene våre Egil Bertheussen og Kevin 
Hjelmeseth gjør det også bra, de skal i år dømme fast i 
4.divisjon. Det er veldig bra av to unge flinke menn.

Vi har mange spillere, både jenter og gutter, som blir 
lagt merke til. Det bevises gjennom de uttakene som er 
gjort til vinterens sonesamlinger. Her skulle klubben 
gjerne hatt enda flere med, men det er rett og slett ikke 
plass til alle. 

Superloddet
Har du sikret deg vinnerloddet? På nettsiden vår kan du 
kjøpe ett enkelt lodd, og delta i trekningen av premier til 
over 6000 kroner: 
Billetter til Dagfinn Lyngbøshow, 
hotellopphold, festivalpass til 
Millionfisken, gavekort fra Rema 
1000, Senjastua, Grottebadet med flere.

Delta du også, kun 100 lodd i salg. Trekkes 20.juni.



Sørreisa historielag
Årsmøte Sørreisa historielag 
Kramvigbrygga 5. mars kl 1900
Leder holder innlegg om Troms Fylkeskommunes 
nye prosjekt ``Krigsminnelandskap Troms 1940 
-1995``
Det blir vanlige årsmøtesaker, kaffe, kaker og åresalg.  

Kulturuka
Åpning av utstilling Kramvigbrygga
Ordfører Paul Dahlø åpner Midt-Troms Museums 
utstillinga Høvdingfrua i Raisa
på Kramvigbrygga, Sørreisa fredag 15. mars kl 1800

Miniseminar om Jernalderen i Midt-Troms
Professor Reidar Bertelsen, Universitetet i Tromsø: 
Solbergfjorden i bildet av det nordlige Hálogaland
Konservator Vegard Kaasen Engen, Lofotr Viking-
museum: Kultur og religion/Eksperimentell arkeologi

Visning av hus og drakt fra merovingertid, 
ekonstruert av hhv Sørreisa historielag og Sørreisa 
husflidslag.
Velkommen til en historisk opplevelse der 
Midt-Troms-regionen får sin historiske plassering 
innenfor maktsenteret nordlige Hálogaland. 

Historielagskveld på Kramvigbrygga
Tirsdag 16. april kl 1900 vil det være historielags-
kveld på brygga.
Program kommer senere.

Kulturminnebevaring i Bonhaugen 
Vi fortsetter arbeidet med bevaringen av kanonstill-
ingene i Bonhaugen. 
Fra slutten av mai starter dugnadsarbeidet på kanon-
stillingen. Det vil foregå på mandager kl 18-20. 
Vi samarbeider med grunneierne om dette, og 
håper mange kan finne tid og være med på dugnad 
til våren. 
Krigsminnelandskap Troms 1940- 1995 er et 
prosjekt Troms Fylkeskommunen startet nå i 

februar. Det dreier seg om kartlegging, 
dokumentasjon, formidling og tilrettelegging av 
krigsminner i Troms. Sørreisa historielag har kommet 
langt i dette arbeidet takket være bøkene 
Krigsår bind 1 og 2 og tilrettelegging av kanon-
stillingen. Dette arbeidet vil fortsette utover året.

Prosjekt båter og kjøretøy
Sørreisa historielag har satt ned to grupper som har 
begynt å samle inn bilder og informasjon om gamle 
kjøretøy og båter. Vi håper å få inn så mye stoff og 
bilder at vi kan gi ut bøker eller hefter om disse 
temaene etterhvert. Når det gjelder båter så består 
gruppa av Per Erik Mathisen, Jostein Mathisen og 
Agnar Angel. Kjøretøygruppa består av Kristian Erik 
Bakkland, Tom Dahlø og Jan Agersborg. Har dere 
bilder og informasjon om båter og kjøretøy fra før 
1970, så ta kontakt med noen fra gruppene eller 
direkte med historielaget.

Salg av Årbok for Dyrøy og Sørreisa, Krigsår 
bind 2 og Sørreisakalender 2013
Disse selges på Prix, Biblioteket, Servicekontoret og 
på Kramvigbrygga.

Kontordager Sørreisa Historielag
Vi har kontordag på Kramvigbrygga, inngang fra 
vest, andre etasje.
Kontoret vil være åpent hver mandag fra kl 18 -20.
Kom innom for en prat og kaffekopp. Ta gjerne 
med bilder etc. Det vil det også være mulig å kjøpe 
Krigsår bind 1 og 2, årbøker og kalendre. Også eldre 
utgaver av årboka kan kjøpes der.

Henvendelse til historielaget
E-post: post@sorreisahistorielag.no
Hjemmeside: www.sorreisahistorielag.no 
Leder Dag Martinsen tlf 926 29 828 
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Telefon: 77 86 14 40
Mobil: 91 91 28 00
post@anleggsskolen.no

• Masseforflytningsmaskiner
• Truck + C1 – C2 og stortruck
• Stroppekurs
• Tårnkran
• Mobilkran
• Bro og traverskran
• Lastebilkran
• Arbeidsvarslingskurs
• ADK
• ADR

Teori og praksis – alt på ett sted!

W W W .ANLEGGSSK OLEN.NOLines Industriområde, 9310 Sørreisa

Velkommen til Sørreisas 
         nyeste butikk!

Vi har også partyprodukter 
og T-skjorter med LED lys.

Åpningstider:
Mandag:             stengt
Tirsdag-fredag: 10.00-17.00
Lørdag:               10.00-15.00

Telefon. 91810880
www.korkomplett.no

• Gaveartikler
• Smykker
• Broderidesign
• Profilklær
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MINIDANSEGALLA
Skøelv IGL arrangerer 
MINIDANSEGALLA 
med Dansebandet SATURN, 
lørdag 18 mai 
på Skøelv Grendehus, Solglimt. 
Mer info om hvor dere kan få kjøpt 
billetter og annen info om 
arrangementet vil dere finne på vår 
hjemmeside: http://skoelv-igl.no 
og på vår Facebook side

GUBBERENN
For barn og voksne SKJÆRTORSDAG 28 mars på Solmoen 
aktivitetsanlegg. Parkering: Skoleplassen/Grendehuset
Påmelding fra kl 1100 på Skøelv Grendehus, Solglimt
Start skirenn for barna kl 1200, 
Start minigubberenn og gubberenn kl 1300
Premieutdeling for barn og minigubber umiddelbart etter rennet
Premieutdeling for voksne på festen om kvelden
Kafe på Grendehuset fra kl 1100 med salg av kaffe, vafler, 
lapskaus med mer.
VELKOMMEN!

GUBBERENNSFEST
m/premieutdeling etter GUBBERENNET på Skøelv Grendehus, Solglimt 
SKJÆRTORSDAG 28 mars kl 2030. Fin musikk. Aldersgrense 15 år
VELKOMMEN

Ka skjer 
gratulerer 

Unglynrevyen 
med 

Kulturprisen!
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Finnsnesnatt med trøkk!
Første helga i februar gikk FinnsnesNatta 2013 
av stabelen, og 400 konfirmanter fikk oppleve 
konsert, gudstjeneste, trylleshow og en ren 
maktdemonstrasjon fra TX Vikings. Silsand-
hallen var full av folk og aktiviteter, og det var 
også rikelig tid til å spille volleyball, spise i 
kafeen eller delta på åpen scene.

Det er ikke tvil om at TX Vikings hadde det mest 
spektakulære innslaget med steinknusing, flammes-
luking og bøying av diverse stekepanner, jern-
stenger og annet hardt og tungt som vi vanlige ikke 
en gang vil prøve oss på. Imponerende styrke, og 
hele tiden med et klart budskap.

Nattas fineste innslag var nok bønnevandring med 
nattverd og lystenning. Kveldens konferansier, 
Ruben Gazki trakk utallige triks ut av ermet som 
den tryllekunstner han er, og vi tror de fleste 
konfirmantene fikk en uforglemmelig FinnsnesNatt. 

Bibel- og misjonshelg 
Tømmerneset 19.-21. april 2013

Fredag 19. kl. 20.00 
Oversettelse av Bibelen 
v/ Konstanse Raen
Lørdag 20. kl. 10.30 
Etiopia i Bibelen v/ John Gunnar Raen
 • kl. 12.30 - Sangmøte
 • kl. 16.30 - Bibelen som ressurs i     
  kampen mot HIV og AIDS i 
  Afrika v/ Konstanse Raen
 • kl. 19.00 - Misjon og kirkeliv 
  v/John Gunnar Raen
Søndag 21. kl. 11.00 
Gudstjeneste. Liturg Olav Kongsvik. 
Preken John Gunnar Raen

Arr.:  Det norske misjonsselskap
Påmelding innen 12. april til  Inger 
Løkstad , tlf. 41450350 , eller  epost 
til: goskong@yahoo.no
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SØRREISA 
MENIGHET
Adr. Kapellveien 26
9310 Sørreisa
Tlf: 778 75 290 
Faks: 778 75 291

Mailadr. 
Menighetskontoret, 
for henvendelse om dåp, 
vigsel eller annet
menighet@sorreisa.kirken.no

Mailadr.: 
Menighetsbladet, for 
takkeannonser, stoff 
eller annet
menighetsbladet@
sorreisa.kirken.no

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 

28.10.12   Johan Heaika Oskal
18.11.12   Joakim Holmgren-Stifjell   
18.11.12   Sander Olsen Stifjell
18.11.12   Ella Louise Thoresen
18.11.12   Emil Bakkejord
18.11.12   Emma Mari Fjeldstad
18.11.12   Maximillian Coldevin Trohaug-Jelsnes
18.11.12   Syver Heiberg-Berntsen
25.11.12   Eivinn Olin Vaeng
01.01.13   Scott Mortensen
01.01.13   Mille Madelein Holmgren
06.01.13   Jørgen Rønneberg
06.01.13   Mari Vigstad Olsson
06.01.13   Sigurd Kristoffer Nikolaisen
27.01.13   Liam Berg Nikolaisen
27.01.13   Matheo Emanuel Melander
27.01.13   Mathias Hauglid Jørgensen
17.02.13   Julian Andreas Tanilon  Andersen
17.02.13   Leon Andreassen

 
27.11.12   Svein Edvart Karlsen, f. 1941
27.11.12   Jakob Fredrik Øvermoen, f. 1935
03.12.12   Hans Erik Furøy, f. 1921
11.12.12   Oddny Jennie Skogheim, f. 1942
24.12.12   Haga Bergyda Bratli, f. 1915
29.12.12   Jonette Marie Varnes, f. 1920
09.01.13   Hans Kristian Mikalsen, f. 1936
21.01.13   Hallgeir Fagerli, f. 1956
09.02.13   Harriet Sverdrup Stenberg, f. 1932

Aktiviteter i Sørreisa menighet
Torsdagsklubben i Straumen kapell  
torsdager  kl. 17.30:
7. mars, 21. mars, 4. april, 18. april og 2. mai.

Speideren: i Straumen kapell
onsdager  kl. 17.30: 
6. mars,  20. mars,  3. april,  17. april

Lysglimt / Blå kors motorklubb i Gottesjord 
forsamlingshus
fredager kl 18. 30:
8. mars,  15. mars, 5. april, 19. april og 3. mai.

Formiddagstreff i Straumen kapell 
torsdager  kl. 11.30:
7. mars,   4. april,  2. mai og 6. juni.

Bønn i Straumen kapell mandager kl. 09.00

NMS Snekkerklubb på sentralskolens 
sløydsal mandager kl. 19.00:
11. mars, 8. april,  22. april  og  6. mai

Finnset misjonsforening onsdager .
Kontakt : Aud Kari Bakkland  Tlf. 77861166

Gottesjord misjonsforening onsdager 
Kontakt : Rannveig Sørensen  tlf. 77861033
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Gudstjenester  i Sørreisa sokn vår 2013

03. mars – 2.s. i faste
Kirkekaffe kl. 16.30
Straumen kapell kl. 17.00: 
Gudstjeneste 
v/ sokneprest Sven Becker

10. mars- 3. s. i faste
Straumen kapell kl. 11.00
Familiegudstjeneste / tårn-
agentene  v/ sokneprest 
Sven Becker og trosopplærer 
Silje Johnsen

24. mars   - Palmesøndag
Straumen kapell kl. 11.00
Høymesse 
v/ sokneprest Sven Becker

28. mars – Skjærtorsdag
Straumen kapell kl. 18.00
Gudstjeneste 
v/ sokneprest Sven Becker

29. mars – Langfredag
Skøelv kapell kl. 18.00
Gudstjeneste 
v/ sokneprest Sven Becker

31. mars  -  Påskedag
Sørreisa kirke –Tømmervik  
kl. 11.00
Høymesse 
v/ sokneprest Sven Becker

7. april  -  2. søndag i påske-
tiden
Straumen kapell kl. 11.00
Familiegudstjeneste m/ 6- 
åringene
v/ Sven Becker
Torsdagsklubben deltar

14. april- 3. søndag i påske-
tiden
Skøelv kapell kl. 11.00
Gudstjeneste 
v/ sokneprest Sven Becker

21.april- 4. søndag i påske-
tiden
Tømmerneset kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Olav Kongs-
vik og John Gunnar Raen

28. april -  5. søndag i 
påsketiden
Sørreisa kirke - Tømmervik 
kl. 11.00
Gudstjeneste v/ sokneprest 
Sven Becker

05. mai  -  6. søndag i påske-
tiden
Straumen kapell kl. 18.00
Samtalegudstjeneste 
m/ konfirmantene
v/ menighetspedagog Roy 
Frode Løvland og sokneprest  
Sven Becker

GUDSTJENESTER  / ANDAKTER  PÅ  SØRREISA OMSORGSSENTER
Torsdager kl. 16.30

7. mars Andakt v/ Håkon Sørensen
21. mars Gudstjeneste  v/ Sven Becker
4. april Andakt v/ Jarl Kato Solset

18. april Gudstjeneste  v/ Sven Becker
2. mai Andakt v/ John Taylor

16. mai Gudstjeneste   v/ Sven Becker
30. mai Andakt v/ Rannveig Sørensen
13. juni Gudstjeneste v/ Sven Becker
27. juni Andakt v/ Kristian Erik Bakkland
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Sven Becker
vår nye sokneprest 

Jeg treffer den nye soknepresten i lunsj-
pausen på menighetskontoret.
-Velkommen til Sørreisa, Sven Becker! 
-Tusen takk, svarer Sven og setter fra seg 
kaffekoppen. Vi prater litt om det fine 
været, og jeg hører at han snakker bra 
nordnorsk dialekt.  Men han har en aksent 
som forteller meg at han nok ikke er ekte 
nordlending.  

- Hvem er du, Sven Becker? spør jeg. 
- Jeg kommer fra vest i Tyskland, fra  en liten 
by med 50.000 innbyggere, svarer han, der 
vokste jeg opp som enebarn. Jeg var ivrig 
søndagsskolegutt, men jeg var også interessert 
i musikk. Da jeg var 5 år gammel, begynte jeg 
å spille piano i musikkskolen. For å få litt 
variasjon, tok jeg kurs i orgelspill da jeg ble 
eldre, og jeg begynte som organist da jeg var 
15 år. Musikken har egentlig fulgt meg i alle 
år.  Jeg dirigerte mitt første kor fra jeg var 18. 
- Men du er da teolog, ikke sant? 
- Jo, jeg studerte først i Tyskland i 3 år. Mens 

jeg var i Leipzig, fikk jeg EU-stipend for å 
studere ved Menighetsfakultetet i Oslo i 2001, 
og ble cand. theol i 2003. 
- Så da var du nesten ferdig til å begynne som 
prest?  
- Ja, jeg var jo det, sier han og drar på smile-
bandet, men så fikk jeg et stipend fra MF, så 
da dro jeg til Warthburg-seminaret i USA for å 
studere sjelesorg og ungdomsarbeid. 
- Da er du jo godt skolert for allsidig 
menighetssarbeid. 
- Hvor gikk veien din videre?  
- Etter USA tok jeg praktikum i Oslo, og så 
fikk jeg soknepreststilling i Saltdal i Nordland 
fra januar 2005. -  Hvis jeg har regna rett, så 
var du 28 år gammel da, for du er jo født i 
1977. Du har fortalt at du traff Christina, kona 
di, i Oslo. - Ja, hun er prestedatter fra Lübeck i 
Tyskland. Vi gifta oss i 2006.  Hun har stud-
ert jus, men arbeidde som menighetspedagog 
både i Saltdal og senere i Hadsel. 

-Hvordan var det å komme til Nord-Norge å 
begynne som sokneprest?  
- Det var kaldt! I Saltdalen hendte det at det 
var -25 grader, og slik kulde var jeg ikke vant 
med.  Men jeg fant meg godt til rette både i 
Saltdal og senere i Hadsel.  Jeg er svært opp-
tatt av trosopplæring og arbeid blant barn og 
ungdom, så det har jeg satset ganske mye på å 
få til. Det var også trivelig å være dirigent for 
blandakor både i Saltdal og Melbu. 

-Og nå er dere kommet til Sørreisa.  Hva 
tenker du om å være her? - Christina og jeg 
har funnet oss godt til rette. Prestegården er 
bra, og jeg synes det er fint med enkel geo-
grafi der avstandene er korte.  Dessuten er det 
lettvint at menighetskontoret og kapellet er i 
samme bygning, så jeg kan gå inn i kirkesalen 
når jeg føler behov for det.  
Til slutt vil jeg si at jeg har blitt godt mottatt 
her i Sørreisa.  Staben i menigheta er trivelig, 
så jeg trur at vi skal få et godt samarbeid.  Jeg 
ser fram til å bli kjent med Sørreisa-væringene, 
og håper at flere vil finne sin plass i kirka.  De 
fleste er jo medlemmer av den!  

-keb-

Sven og Christine. Hun jobber som menighets-
pedagog i Dyrøy
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Hellige trekongers-fest
Trettende dag jul, 6. januar, holdt vi tradisjonen 
og inviterte til fest i Straumen kirke. 
Barn i alle aldre (!) møttes til kort gudstjeneste, 
”stjernejakt”, gang rundt juletreet og saft og 
kaffe med gode kaker til. Tradisjon er det også 
at familien Bjørklund, Gry og Ståle med sine 
sønner, deltar med sitt ”band”.  Flott å høre på! 
Barnearbeider Silje viste bilder på flanellograf 
og fortalte om ”De tre vise menn” som kom 
fra Østen, fordi de hadde sett stjerna til den 
nye kongen på himmelen. Mens de eldre forlot 
kirkesalen, fikk barna være med på stjernejakt. 
Inne i kirka var det gjømt stjerner med opp-
gaver som de skulle finne svar på.  De studerte 
døpefonten, alteret og andre ting som finnes i 
ei kirke.  Etterpå smakte det godt med noe å 
spise og drikke. Den fine festen ble avslutta 
med leker. Trivelig! Og takk til alle som deltok 
på en eller annen måte.
KEB

PÅ BLOKKA 
Nytt fra menighetsrådet

Så er mørketida over ,- sola skinner og  vi går 
mot lysere tider.
Sørreisa menighet har vært gjennom en lang 
periode uten fast sogneprest.
Men nå er nypresten på plass. Sven Becker ble 
innsatt som ny sogneprest under  gudstjenesten 
i Sørreisa kirke søndag 17. februar. Vi ønker 
Sven Becker og hans kone, Christina, varmt 
velkommen til Sørreisa. Vi håper de blir godt 
mottatt, og at de vil trives her.

Sørreisa menighetsråd  regner nå med at vårt 
forslag til ny gudstjenesteordning vil bli god-
kjent av biskopen. Så snart godkjenning fore-
ligger,  vil nyordningen bli tatt i bruk. Det vil 
kanskje føles litt fremmed til å begynne med, 
-slik det er med alle forandringer. Men vi tror 
dette vil gå greit etter en” innkjøringsperiode”.

Vi fortsetter samarbeidet med Sørreisa kommune 
med å la menighetsbladet være en del av Ka 
Skjer. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger 
på dette samarbedet , og håper det vil fungere 
bra også i 2013. For å finansiere menighets-
bladet må vi få inn ”bladpenger”.  Vi opp-
fordrer deg  derfor til å bruke vedlagte giro 
og yte ditt bidrag. Gaver  kan sendes Sørreisa 
menighetsblad, Kapellveien 26, 9310 Sørreisa,
- konto 4776 14 70597.

Vi ønsker Sørreisas befolkning en fin vinter og 
vår og god påske når den tid kommer.

For Sørreisa menighetsråd,  
Per Eirik Mathisen, -leder

Takk til Sigurd Hanssen!
Sigurd Hanssen startet  som prestevikar i 
Sørreisa menighet for snart ett år siden.
At vikariatet skulle få så lang varighet, hadde 
vel ingen av oss forestilt seg.  Men Sigurd gikk 
inn i jobben med pågangsmot og glede. Han 
har vært fungerende sogneprest  på en svært 
god måte,- har beriket menigheten med god 
forkynnelse, og  møtt menigheten både i sorg 
og glede på en fin måte. 
Sørreisa menighetsråd vil uttrykke stor takk til 
Sigurd for hans tjeneste i Sørreisa menighet.

TÅRN- AGENTER 
Sørreisa menighet inviterer alle 3 klassingene til 
tårnagenthelg i Sørreisa kapell 09.og 10.mars. 
Invitasjoner vil komme i posten med mer 
informasjon. 
Påmeldingsfrist mandag 04.03.13. Hilsen Silje 
Johnsen,trosopplærer i Sørreisa menighet,-
 tlf 928 43 745 og epost: 
andreassensilje@hotmail.com 
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Nordhålogaland biskop Per Oskar Kjølaas

Biskopens påskehilsen

Dødens overmann
Det finnes rom i vårt indre som vi sjelden åpner. 
Jeg tenker på døden. Den er det vanskeligste 
av alt, og samtidig det mest naturlige. Vi vet 
hvor skjør tilværelsen er. Stadig minnes vi 
på det. Tidens tann gnager på oss alle. Vi ser 
venner som vi ikke har truffet på lenge og 
tenker: ”Det er rart hvor gammel han eller hun 
er blitt.” Eller vi ser det på våre egne barn. 
”Slekters gang” i menighetsbladet forteller om 
et liv som går altfor fort. Etter hvert tar andre 
vår plass. 

Den kristne tro hyller dødens overmann. Han 
kalte seg selv for ”det evige liv”. En del syntes 
det var absurd. Noen dro seg unna. Andre ble 
opprørt og arg.

Evigheten, som vi forbinder med døden, ut-
trykkes ofte i bilder. Det tales om gater av gull, 
en perleport, harper og englevinger. Ofte naive 
bilder, men de må forstås som symboler. Uten 
bilder kan man ikke forstå det som ligger bak 
vår fatteevne.

En gang sa Jesus: ”Den som hører mitt ord og 
tror på ham som har sendt meg, … er gått over 
fra døden til livet.” Jesus taler om nuet, ikke 
om fremtiden. Det finnes en evighet eller en 
udødelighet for det menneske som i tillit lever 
sammen med denne dødens overmann. Å tro 

på ham er ikke noe krampaktig forsøk på å 
underkaste seg noe man ikke vil. Man må ikke 
underskrive en kontrakt eller begi seg ut på 
saker og ting som man synes er underlige og 
skremmende. Det holder å la seg gripe av ham 
som kalles dødens overmann og gi plass for 
sin lengsel etter Gud. For din lengsel etter Gud 
er hans lengsel etter deg.

Kristen tro er ikke noe valium mot dødsangst. 
Den er ikke et middel man tyr til når 
medisinene ikke lenger virker. Men for det 
mennesket som frykter døden, som er urolig 
for alderdommen, som er redd for den store 
ensomheten, finnes bare ett råd: lytt til og stol 
på den personen som frimodig hevdet at han 
er Gud. Så får du del i et annet liv, midt i det 
vanlige livet. 

Det er troens mysterium og påskens glede!

Velsignet påske! 

Sørreisa KFUK/KFUM-speidere
Speiderarbeidet i Sørreisa har lange tradisjoner. 
Ewald Larsen starta opp ei guttespeidergruppe 
på slutten av 1940-tallet. Det er usikkert hvor 
lenge dette arbeidet pågikk.  I 1974, da kapellet 
var nytt og Ellen og Finn Wagle var prestefolk 
her, ble det starta både jente- og guttegrupper. 
De het Sørreisa 1 KFUK-speidere og 
1. Sørreisa KFUM-speidere siden jentene og 
guttene var hver for seg. Med korte opphold 
har speiderarbeidet vært drevet sammen-
hengende siden da. Nå er arbeidet for jenter 
og gutter slått sammen, og organisasjonen 
på landsplan heter Norges KFUK/KFUM-
speidere. 
Dagens Sørreisa KFUK-KFUM-speidere blir 
leda av Monica Stenslette som kalles grup-
peleder. Ledere er også Lars Aker og Bjarne 
Madsen. Synnøve Nilsen er leder for ”sti-
finnerne” mens Carina Kleiva er leder for 
”oppdagerne”. For tida er det til sammen 18 
speidere i gruppa.  Hvis du har barn som er 
interessert i å prøve seg som speidere, kan du 
ringe Monica Stenslette på telefon 920 34011 
og prate med henne om innmelding.
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no

Unglyn ski:

Tirsdagsrenn
Skigruppa i Unglyn arrangerer renn hver tirsdag 
kl 18:00 på skistadion i Grunnreis. Aktiviteten 
varierer mellom vanlige skirenn, skileik og 
hopp/kombinert. I Kulturuka, tirsdag 12/3, blir 
det skileik!

Unglyn fotball:

Fotballtrening
Unglyn starter opp med fotballtrening for jenter 
og gutter 5-8 år på Onsdag 20 mars kl 18-19 
i gymsalen i Vågen, Gottesjord skole. Nye og 
gamle spillere er velkommen.
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- Vi lager autentiske modeller etter mål sånn at nett-
sida viser fram hyttene sånn som de er i 
virkeligheten, forklarer Bjørn. – Andre hus og hytte-
selgere bruker ofte fotos tatt med vidvinkel, sånn at 
romfølelsen blir større. Men, vi ønsker å gi kundene 
en reell oppfatning av hvordan hytta egentlig er. På 
nettsida kan du se bilder som viser nøyaktig 
hvordan de ferdig møblerte hyttene kan se ut.
Og det setter kundene våre pris på; - en under-
søkelse viser at langt over 90 % av hyttekjøperne 
oppgir 3D-presentasjonene på nettsida som viktig 
grunn til at de valgte Saltdalshytta. Og det er jo 
hyggelig at vårt arbeid blir satt pris på!

- For å få bildene og animasjonene laget så bra, 
bruker vi et kraftig dataprogram som heter 
3D-studio MAX, forklarer Stein Eirik. – Der har vi 
mulighet til å lage ting helt nøyaktig og til og med 
beregne lyssettingen i bildene. Det er et tidkrevende 
arbeid som krever stor datakraft. Renderingen kan 
ta timer på en datamaskin. Derfor har de 14 serie-
koblede maskiner stående i Bodø, der den 
prosessen foregår.

Stedsuavhengig arbeidsplass
- Siden arbeidsgiveren deres holder til midt i Nordland 
fylke så blir det vel en god del reising?
- Slett ikke, utbryter Bjørn. – I begynnelsen var det 
tur til markedsavdelingen i Bodø hver andre/tredje 
måned. Men, nå er det enda sjeldnere. 
Men, vi holder kontakten på nett, innskyter Stein 
Eirik. - Så denne jobben kunne vi ha utført hvor 
som helst. Selve fabrikken til Saltdalshytta ligger 
på Rusånes i Saltdalen. Markedsavdelingen ligger i 
Bodø – og vi jobber i Sørreisa. Ikke noe problem!

Saltdalshytta er nå Norges største hytteleverandør. 
Og nå har de startet også med husbygging, - under 
navnet Saltdalshus. På nettsida saltdalshus.no finner 
du utvalget av hus. Mens hytteutvalget fortsatt 
finnes på nettsiden saltdalshytta.no.

Sideprosjekter
Både Stein Eirik og Bjørn har «hobbyprosjekter» i 
tillegg til jobben i Saltdalshytta. 
Bjørn tar oppdrag med å lage 3D-modeller av 
interiør for div byggeprosjekter.

Saltdalshytta i Sørreisa
I et kontor i Sørreisabygget sitter en vesentlig del av markedsavdelingen til hytteleverandøren 
Saltdalshytta. Stein Eirik Simonsen og Bjørn Larsen lager 3D-design og animasjoner som 
presenterer hyttene på nettsida til Saltdalshytta.

Bjørn Larsen viser en av 3D-illustrasjonene som er produsert i Sørreisa for Saltdalshytta.
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- En typisk kunde er en byggherre som trenger å 
vise fram hvordan en leilighet vil bli seende ut i et 
leilighetsbygg som enda ikke er bygget, sier Bjørn. 
- Jeg tar noen sånne oppdrag av og til på fritida, 
så lenge det ikke kommer i veien for jobben med 
Saltdalshytta.

Musikkvideo
- Mitt store mål er å bli musikkvideoskaper, forteller 
Stein Eirik. - Jeg har lenge holdt på med film og har 
allerede rukket å lage noen musikkvideoer. Den som 
er best kjent lokalt var den med Finnsnesbandet 
Sanity Shed som ble kjent pga oppstyret over at 
den foregikk på en kirkegård. Min beste opplevelse 
så langt var da jeg var i London, for et år siden, og 
gjorde videoen til den argentinske sangerinnen Elia 
Ardiles. Hun har nå hatt et gjennombrudd i 
Argentina. Så nå skal vi lage en ny versjon av 
videoen med spansk vokal. Og 22. mars skal jeg til 
Oslo og spille inn en musikkvideo for den svenske 
artisten Jens Bredberg. Også lokalt er det noen 
prosjekter på gang, men det er nok Oslo som er 
det viktigste miljøet for musikk-videoproduksjon 
i Norge, avslutter Stein Eirik Simonsen og vender 
tilbake til nok ei Saltdalshytte som skal illustreres.

Stein Eirik Simonsen og Bjørn Larsen lager 
3D-illustrasjoner for Saltdalshytta i Sørreisa.

Disse to bildene er eksempler på hva Stein Erik og Bjørn 
lager for Saltdalshytta. Vi gjør oppmerksom på at dette 
IKKE er bilder fra en hytte. På det avbildede svaberget 
står det slett ingen hytte i dag. Det du ser er 
illustrasjoner laget i Sørreisa.



Hemmingsjord
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P
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StadionSkøelv skole

Nordlia

P

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

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

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

Skiløyper i Sørreisa

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

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

Skutere bes vennligst om 
IKKE å kjøre 

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

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

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

Skøelv- O-hytta. Start fra Porkmoen (Øvreveien). 
Løypa ender opp ved O-hytta, hvor den møter 
løypene som kjøres fra Straumen. Det kjøres også 
løyper fra Skaret (Fosshaug) og fra Fossmoen til 
O-hytta. Hvis forholdene tillater det kjøres løype fra 
snuplassen ved Luneborg, inn Skardalen til Littje-
vannet (Gompvannet)og ned til Gumpedalen. 
Løypa ender litt innafor den gamle skolen. Kontakt-
person Otto Skogheim 45222812

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

Sandra Sivertsen på hoppkanten i skileikanlegget på 
Unglyn skistadion

Konsert med 
Sørreisa skolekorps
Sørreisa skolekorps skal på utenlandstur i 
juni, og øver heftig på programmet til denne 
turen. Noe av dette får vi høre på konsert 
Onsdag 13. mars kl. 1800 i Sørreisa Kulturhus, 
og alle er hjertelig velkommen.
Voksne kr. 100.- , barn gratis. Gratis mat på 
inngangsbilletten.

Utstilling med 
lokale kunstnere
Sørreisa har mange flinke kunstnere som nå 
går sammen og gjør utstilling i 
SØRREISABYGGET (de gamle lokalene til 
Sportsenteret).

Utstillingen er åpen, fredag 15. mars og 
lørdag 16. mars, fra kl 1400 – 2000.
Søndag åpent fra 1400 – 1700.

Elever og lærere ved Sørreisa Kulturskole vil 
underholde på utstillingen, og er inne og bi-
drar kl 1430 og kl 1600 på fredag. På lørdag 
16. mars er det underholdning kl 1430.



Bygg og anlegg,
Handtverkere
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 950 26 679

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

Massasjeterapeut Karolina 
Metrikyte

959 08 972

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



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 950 26 679

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

Massasjeterapeut Karolina 
Metrikyte

959 08 972

Landbruk og Mat
Andsvatn Reinslakteri 97 77 75 52

Arne Mathisen 91 59 41 51

Bjørklund Gård 77 86 11 70

Borgvald Hanssen 77 86 41 51

Bjørn Arne Bjørkmo 77 86 45 71

Einar Nikolaisen 77 86 18 94

Eivind Idar Hansen 90 15 36 75

Fred Johansen 77 86 45 40

Gry B Bjørklund 77 86 49 98

Inge Andersen 77 86 15 44

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

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

Sportscenteret ANS 77 86 17 82

Sørreisa Brukthandel 77 52 00 73 

Sørreisa Solavskjerming 77 86 32 89

Åse Klær - Parfymeri - Garn 77 86 14 48

Industri
               www.haldorsen.no

77 86 22 00

M.A. Kramvig AS 77 86 13 37

Perpetuum 77 86 48 90

Midt-Troms Treindustri AS
www.mtti.no

77 86 23 00

Treindustrisenteret i Troms AS 952 01 107

Elverums produkter
i-elver@online.no

932 61 865
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Tjenesteyting
AMnor AS
arne@amnor.as

915 94 151

www.bakkehaugbil.no

77 86 29 00

Bexmo 932 50 065

Dark Design
www.darkdesignstudio.no

482 33 326

Data Service AS 77 86 23 50

Demoneye 
www.demoneye.no

959 09 611

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

909 64 058

Frivilligsentralen 992 04 651

Fotograf Ole Mathisen
www.radarfoto.no

932 26 642

Gunvald H Grønlund 91 67 09 25

Gunnvor Bells Eftf.
Begravelsesbyrå

77 86 10 44

Hanssen Bent 91 35 88 75

Helgesen Ivar, O-kart 77 86 11 88

Hyginor 41471117

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

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

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

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

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

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

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

Storveien 9, 9310 Sørreisa
Tlf. 77 86 14 70

Forside timekort

Bakside timekort

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

Org.nr.: MVA 983 539 335

Stempel innenfor 74 x 24 mm.
77 86 14 70

Ingeniør Sørfosbog 
ing.aes@online.no

922 66 996

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

905 66 7 72

Larsen Sture 90 61 71 06

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

77 84 11 30

Midt-Troms Bruktbilutleie ANS
www.mtbu.no

77 86 38 00

Midt-Troms Vaktmesterservice 77 86 43 26

Mitra AS
www.mitras.no

77 86 29 80

Nord-Norsk Skadedyrkontroll 414 71 117

  www.procall.no
77 86 37 00

Sandbakk begravelseshjelp
www.sandbakkbegravelse.no

922 28 999

Siv.ark. MNAL Camilla Moy 77 86 41 78

www.snn.no

02244

SWECO Norge AS 474 54 193

Sørreisa Frisør 77 86 12 56

77 86 11 74

Thune Autoservice 77 86 12 35

ToJo AS 77 86 11 11

Unicotec AS
www.unicotec.no

456 30 200

Vigour Health AS
www.vigourheath.com

954 20 156

Welldone AS 
www.welldone.as

995 60 065

Wellington AS 77 86 45 02

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.

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, 
Næringsrådgiver Bengt Johnsen

77 87 50 07
992 04 607

Sørreisa kommune 
- Ragnvald Tollefsen, 
landbruksleder

77 18 92 38

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.net

77 86 38 00

Nordhaug Maskin AS
www.nordhaug-maskin.no

77 86 22 50

466 36 621

Stenslette Bil og Maskin
stenslettebilogmaskin.no

90 58 89 43

Svein Molund 45 20 48 46

Sørreisa Kran og Transport AS 918 04 342

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

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

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

Stig Knudsen    
Tlf 77 86 45 02

Welligton As, 
Pb. 10, 
9315 Sørreisa

knudsen@wellington.no
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Kalender for Sørreisa
Nr 1 2013

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

Straumen kapell 
Torsdagsklubben fra 4 år kl 1730

Formiddagstreff 
1. torsdag i hver måned kl 1130.

Speidere: onsdager kl 1800.

Frivilligsentralen 
Eldretreff
Mandager 0900-1400

Småbarnstreff
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Lysglimt - Gottesjord for-
samlingshus fredager  kl 18.30

Søndag 3. mars
Kino: 
Karsten og Petra blir bestevenner
Kl 18.00 
Alle
“Karsten og Petra blir beste-
venner” er en fargerik, glad og 
fantasifull film basert på Tor Åge 
Bringsværds kjente barnebøker. 
Sammen med Frøken Kanin 
og Løveungen drar Karsten og 
Petra på små og store eventyr, 
men en dag blir Frøken Kanin 
borte…

Beautiful Creatures
Kl 20.00
11 år
Tenåringen Ethan Wate (Alden 
Ehrenreich) drømmer om å 
unnslippe det kjedelige småb-
ylivet når han enn dag møter 
Lena Duchannes (Alice Englert). 
Han blir intenst forelsket - dette 
er jenta han har drømt om - 
bokstavelig talt. De har samme 
sans for humor. Begge to har 
mistet mødrene. Og uten at de 
er klar over det, er de uløselig 
knyttet sammen av over-
naturlige hendelser som fant 
sted lenge før de ble født.

Onsdag 6. mars
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Søndag 10. mars
Idrettshallen:
Fotballturnering
Arr: Skøelv IGL

Lørdag 16. mars
Idrettshallen:
Handballkamper
Kl 11.00: J14 Sørreisa-Tromsø 
Kl 13.15: G12 Sørreisa-Tromsø
Kl 15.45: J14 Sørreisa-Tromsø

Søndag 17. mars
Kino:
Tony 10
Kl 18.00
Alle
Tony på ni år er en heldig gutt. 
Han har foreldre som er glad i 
ham og hverandre. Og de bor 
blant kraner og lifter, Tony og 
pappaens store lidenskap. Tony 
og mammaen er veldig stolt av 

pappaen, som på grunn av at 
han er så dyktig blir transport-
minister. Men da får Tony ser 
lite til pappaen, som må jobbe 
mye. Og så blir han borte om 
nettene, har pappa fått seg 
kjæreste? Og hvem kan det 
være, er det dronningen? Skal 
foreldrene skilles? Dette må 
Tony finne ut av og ordne opp i, 
slik at familien nok en gang blir 
samlet før han fyller ti år.

Victoria
Kl. 20.00
11 år
Victoria er storfilmen basert på 
Knut Hamsuns verdenskjente 
romanklassiker. I de største 
rollene møter vi Jakob Oftebro, 
Iben Akerlie og Bill Skarsgård.
Basert på Knut Hamsuns inter-
nasjonale bestselger om det 
tragiske kjærlighetsforholdet 
mellom Victoria og Johannes. 
Hun er datter til godseieren og 
han er den fattige møllerens 
sønn. De elsker hverandre dypt, 
men presset fra faren får Victoria 
til å vrake Johannes til fordel for 
kammerherrens sønn Otto.
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Kulturuke 8.-17.mars
Se eget program

Tirsdag 19. mars
Idrettshallen:
Handballkamp
Kl 19.00 J16 Sørreisa-Tromsø

Onsdag 20. mars
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Onsdag 10. april
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Onsdag 24.april 
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Lørdag 27 og søndag 28. april
Idrettshallen
Bridgeturnering

Søndag 28. april
Kino: 

Søndag 6. mai
Idrettshallen:
Våroppvisning kl 15.00
Kafe åpen fra kl 14.00
Arr: Sørreisa Turn
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Sørreisa Næringsforening  & Sørreisa Sang og Musikkråd`s 

Ungdommens kulturstipend 2013
Ungdommens Kulturstipend er opprettet av Sørreisa sang 
og musikkråd i samarbeid med Sørreisa Næringsforening. 
Stipendet tildeles ungdom fra Sørreisa som satser på 
kultur. Utøveren kan søke stipendet i forbindelse med 
utdanning eller til spesielle tiltak/aktiviteter som har til 
hensikt å utvikle 
søkerens talent. Med kultur menes det i denne sammen-
hengen; musikk, sang, teater, dans, foto, film, teater, 
design, forfatter, m.fl. Idrett er ikke inkludert.
Ungdom fra Sørreisa som er mellom 16 og 26 år kan søke.

Søknaden må inneholde
• Personopplysninger
• Litt om søkerens bakgrunn innen kulturlivet i Sørreisa.
• Utfyllende informasjon om hva man søker stipendet til og  
  hvordan stipendet kan hjelpe søkeren å nå målet.
• Framtidsplaner innenfor kulturfeltet
• Annet som er relevant for søknaden.

Sørreisa Sang og Musikkråd sitt styre vil behandle alle inn-
komne søknader, vurdere disse og bestemme hvem som 
får Ungdommens Kulturstipend for 2013.

Dersom det ut fra styrets vurdering ikke er kvalifiserte 
søkere vil Ungdommens Kulturstipend ikke bli delt ut i 
2013.

Prisen er på 8000.- kroner samt et diplom, og deles ut på 
Torgdagen 8. september 2013.

Søknad sendes Sørreisa sang og musikkråd, Storveien 20, 
9310 Sørreisa innen 1. mai 2013.

 Kulturstipendet 2013

Sørreisa 
Næringsforening



Sørreisa damekor gjentar suksessen…..

Korslaget
Lørdag 16. mars kl 1800

i Sørreisa kulturhus
I år får vi besøk av disse 4 flotte korene:

  Kor Flott (Sør-Senja)

  Steinrøysa blandakor (Trollvik)

  Mellembygd Mannskor
  Finnsnes korforening

Sørreisa damekor deltar med flere sanger, 
men er ikke med i konkurransen.

Dommere: 
Kristine Tunheim, Eivind Valnes og Gudrun Falck

Konferansier: Bjørn Simonsen

Billett kr 200,-
Billetten inkluderer kaffe og kaker

Billetter kan kjøpes på forhånd hos kormedlemmer
(evt. hos Vera Nikolaisen tlf 934 84278

Mona Alfredsen tlf 971 22843)

Vær rask – skaff deg billett til 
en musikalsk helaften i kulturuka!!!!!

Sørreisa Damekor i heftig driv
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Sørreisa 
Mannskor

Vårsprell 
med Sørreisa Mannskor, del 1

Sørreisa Kulturhus 
tirsdag 12. mars kl. 1900

Billett kr. 100.-

Vi ønsker velkommen 
til arrangement 

a la  «Kultur på brygga», 
og kan by på korsang, allsang, quiz, 
loddsalg og kafe med mye godt. 

I tillegg  bidrar UNGLYNREVYEN med 
heftige innslag i tillegg til at de får 
sin velfortjente Kulturpris for 2012.

Oh!

PUBKVELD 
i Sørreisa Kulturhus
En” skikkelig”  pubkveld med bord og 

levende lys i salen.
Sted: Sørreisa Kulturus

Lørdag 20. april fra kl 2100 - til kl 0100
Inngangsbillett: kr. 200,-

Ola og Lars Bremnes 
sammen med gitarist Terje Nohr

Konsert Sørreisa Kulturhus 
lørdag 9. mars kl. 1900.

Forhåndssalg av billetter fra Service-
kontoret, Sørreisa kommune, tlf 77875025.
  Bill kr. 200.-
Pensjonister og ungdommer kr. 100.-
Støttet av “Den kulturelle spaserstokken”

på SØRREISA OMSORGSENTER
(SYKEHJEMMET)
Søndag 17. mars kl. 1100 holder Jenny 
Jenssen konsert på SYKEHJEMMET 
sammen med sin mann og sin lille datter.
Konserten er støttet av 
“Den kulturelle spaserstokken”.

Jenny Jenssen
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Gjenbruksmeden 
Johnny
Johnny Wilhelmsen er en nevenyttig kar 
med mange jern i ilden.
Oppfinnsom og kunstnerisk, ser han nye bruksom-
råder for ting han finner, og forandrer gammelt 
skrap til vakre og praktiske ting. Han fikser varmt-
vannstanker og lager smykker med samme iver.
Den største interessen nå er å omforme 
gammelt jern til nyttige bruksting.
Han fikk ei gammel “essa” av han Erik Johan på 
Gottesjorda. Essa hadde ikke vært i bruk på 40 år, 
men Johnny har tatt den i bruk og har på egen-
hånd lært seg til smed. Nå lager han “omnsrake” 
og andre nyttige og fine ting. Han har blant annet 
smidd flintstål etter et mønster han fant i ei bok 
om vikinger som han lånte på biblioteket. Jern 
finner han i fjæra og andre steder. 
Resirkulering og gjenbruk.

Denne omnsraka er et typisk eksempel 
på ting som han Johnny har laga i essa si.

Fredag 31. august reiste 11 oppstemte, glade 
medarbeidere fra Sørreisa over til  ”søta bror” for å 
oppleve en uforglemmelig helg ute i den svenske 
naturen.
Vi bodde helt greit i to leiligheter med selvhushold, 
i Katterjokk. 
Lørdag gikk turen innover dalen til den fantastiske 
spesielle naturen rundt Trollsjøen. Vi passerte mange 
steinformasjoner som egnet seg godt som fotomotiv. 
Derfor ble det mange små stopp underveis.

Medbrakt mat og drikke nytes ved Trollsjøen før vi 
vendte nesen tilbake til utgangspunktet.
Kvelden ble avsluttet med god mat, god drikke og 
mye latter langt ut i de sene nattetimer.
Søndag ble det litt svenskehandel, før reisen gikk 
tilbake til Norge.
På denne turen ble en del av ”være frisk pengene” 
benyttet til felles opplevelser.

Hilsen fra oss på Skøelv skole/SFO.

Hele gjengen samlet, med Trollsjøen i bakgrunnen.

Frisk(ere) på tur
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Fra og med 1. januar i år har det vært en 
felles IT-tjeneste for Dyrøy og Sørreisa. 
De to kommunene har inngått en samar-
beidsavtale der Dyrøy kjøper tjenester fra 
Sørreisa tilsvarende 40% stilling.

Dermed kan de to kommunene til sammen ha to 
hele stillinger til drift av IT-systemene. – Denne 
ordningen er svært positiv da det både øker 
kompetansen og gjør driften av IT-systemene i de 
to kommunene mindre sårbar, sier rådmannen i en 
kommentar. 
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Kent Hansen og Frank Jakobsen drifter IT-systemene i Sørreisa og Dyrøy

Felles IT for Sørreisa og Dyrøy
Kent Hansen er 34 år og samboer med Anne Lise. 
Sammen har de Svein-Bjørnar på 1 ½ år og de 
bor på Furstrand i Dyøy kommune. Kent jobbet i 
Nordix Data før han ble driftsleder for  IT i Sørreisa 
kommune.

Frank Jakobsen er 45 år og  bor i Sørreisa. Han er 
gift med Wenche og pappa til Simon 15, Henrik, 
12 og Marit, 10 år.  Han kom fra Funn IT, og har 
tidligere jobbet i Netinor, Midt Troms kontor-
service, Kvistad Elektronikk og Næringsakademiet. 
Sammen har de ansvar for It-drifta i Sørreisa og 
Dyrøy kommune. 
– Vi har god kontroll med drifta, sier de to.

E-bøkene er 
snart her!
Hvis leselysten tar deg midt på natta, eller i tog-
setet ditt gjennom Frankrike; lesestoffet er nå bare 
et par tastetrykk unna.

Snart kan innbyggerne i Troms og Longyear-
byen låne e-bøker i bibliotekene. Etter mye 
medieoppmerksomhet rundt e-bøkenes skjebne 
i norske bibliotek, er det nå klart at bibliotekene i 
Troms og Longyearbyen er blant de første i landet 
til å låne ut e-bøker. 

Lånet skjer via nettportalen ‘E-lån Troms’. Dette 
er en digital løsning som Troms fylkesbibliotek i 
samarbeid med Tromsø bibliotek og byarkiv har 
tilrettelagt for folkebibliotekene i Troms, slik at 
alle skal kunne låne fra en felles e-bok-database. 
Løsningen leveres av Biblioteksentralen, som er 
leverandør av bøker og andre medier til bibliotek. 

Kulturrådet gjennomfører en prøveordning hvor 
skjønnlitteratur som kjøpes inn på innkjøps-
ordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne 
i 2012, 2013 og 2014, også gjøres tilgjengelig som 
e-bøker. Troms fylkesbibliotek er blant de ni 
bibliotekene som har inngått avtale med Kulturrådet 
om å få elektroniske eksemplarer. 



Rådmannen ønsker årlig happening med 
enda større deltakelse 
Torleif Lundkvist inspirerte ungdomsskoleelever og 
ansatte i kommune og næringsliv med sine 3 fore-
drag i kulturhuset 19. og 20.februar.  Til sammen 
fikk ca 250 personer oppleve denne fantastiske 
formidleren, som bl.a bruker masse bilder og musikk 
i sine foredrag. Torleif Lundquist er adjunkt med 7 år i 
skolen, og 16 år med seminarer og veiledning i egen-
utvikling, lederutvikling og organisasjonsutvikling. 
Han forteller hvordan man kan snu negative tanker 
og atferd til smittende arbeidsglede. Et annet tema 
var omdømme, ifølge Lundkvist sitter det i klærne 
som fjøslukta. Omdømmet til en organisasjon dannes 
i det personlige møtet mellom mennesker, og den 
enkelte ansattes personlighet og adferd bidrar til 
organisasjonens omdømme.  
Rådmann Wigdis Andersen var til stede i kulturhuset 
begge dagene og hadde stor glede av Lundkvists 
foredrag.
 – Noen av oss har jo hørt Torleif Lundkvist før, 
men han er absolutt verdt å lytte til flere ganger. Vi 
inviterte til motivasjonsforedraget i samarbeid med 
Sørreisa Næringsforening, hvor også Luftforsvarets 
stasjon er med. Ordføreren inviterte til omdømme-
seminaret, som et ledd i kommunestyrets planstrategi 
(dokumentet «DETTE ER VIKTIG FOR SØRREISA»). 
Her er nettopp omdømme satt som et eget tema. 
Til denne forestillinga var folkevalgte, kommunale 
ledere, næringslivet, frivillige lag og foreninger og 
10. klassetrinn invitert.

Latter og ettertenksomhet med Torleif Lundkvist 
Rådmannen håper at lignende arrangement kan bli 
en årviss foreteelse, som et samarbeid mellom 
Sørreisa Næringsforening og Sørreisa kommune.  

Merete Nøstvik og Odd Terje Johansen fra Luftforsvarets 
stasjon var godt fornøyd med motivasjonsforedraget  

Isak Løvland, Tobias Paulsen og Magnus Furøy Viken var 
helt enige: Lundkvists mange historier fra Korsika var det 
de kom til å huske best. 

Tone Hausmann i ivrig diskusjon med Lundkvist
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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)

P

Sørreisa
Tlf 77 86 17 95

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

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

0-10 år
P

Leker - Gaver
Sjekk vårt utvalg

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

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

Mob: 930 61 528 
Bjørn Simonsen

Stornesvn. 41
9310 Sørreisa

SENTRUM KIOSK

Man - fred 
0930 - 2100

Lørdag
0930 - 2200

1987-2012 =25år

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

"Hjemmelaget" 
PIZZA

9 varianter + valgfri

BONUSKORT

Agentur

VI GLEDER OSS TIL VÅREN!
NYHETER TIL DAMER 
- BABY OG BARN ER PÅ PLASS 
OG NYTT TIL HUSET.

LIKER DU Å STRIKKE? 
VI HAR NYE MØNSTER 
OG MYE GARN 

VELKOMMEN!

 


