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Paul Dahlø, Ordfører

Hestehovtid, - og tid 
for felles innsats for 
et ryddig Sørreisa!
De siste ukene har vi opplevd at snøen renner 
bort, og vi har faktisk allerede sett hestehovbilder 
i avisene.  Men det er ikke bare hestehoven som 
kommer fram.  Jeg tenker ikke først og fremst på 
strøgrusen, men på alt anna vi har strødd om oss 
med i løpet av vinteren og som skulle vært et helt 
annet sted.

Det koster forferdelig lite om vi alle rydder vår lille 
bit av fellesarealet, der vi bor. Mange vil si at det 
er jo vegvesenets jobb, eller kommunens. Men 
det er ingen av disse som har kasta papir og plast 
og flasker og bokser og bæreposer. Likevel tar 
det offentlige ansvar for mange slike ryddinger. 
Det er all grunn til å spørre om det er rett å bruke 
fellesskapets penger til å rydde opp den skiten 
vi kaster etter oss? Det er sannsynligvis ikke jeg 
eller du som har kasta de plastflaskene som ligger 

i veggrøfta attmed huset vårt, men det er vi som 
bor der og vil ha det fint rundt oss.

Kommunen har hatt gode samtaler med nærings-
livet om hvordan vi skal holde sentrums-
områdene våre fine. Og næringsforeningen er 
svært opptatt av at når folk kommer til Sørreisa 
og til sentrum så skal det være fint der, folk skal si 
at her vil vi stoppe opp ei stund. Dette er en av de 
enkeltsakene som flest folk har nevnt for meg, og 
mange har også gjort en fin dugnadsjobb. I fjor 
planla kommunen å bruke litt penger på rydding 
på kommunal eiendom, og jeg veit at rådmannen 
jobber med hvordan vi skal ta dette litt videre. 

Skrotnisseprosjektet er også vi med i. Vi har gjort 
viktige registreringer av store ansamlinger med 
metall, biler og skrot. Men det samme spørsmålet 
må det være grunn til å stille; Skal fellesskapets 
penger brukes til å rydde bort det skrotet som vi 
godt veit hvem som eier.  En mister ikke eiendoms-
retten til en gammel bil om en frakter den til 
skogs og lar bjørkeløvet skjule litt av den. Den 
blir ikke kommunens eiendom! Den blir bare 
fellesskapets irritasjon. Det er lov å ta vare på 
gamle ting, og det er lov å ha en god tanke om å 
restaurere eller selge dette, men da må det synes 
at det er det en holder på med!

En del av skrotet ligger midt i synet på folk som vil 
ta seg en tur ut langs de mange fine turløypene i 
den flotte skogs- og fjellnaturen vi har. Og det er 
ikke et uberettiget krav at de som eier dette 
skrotet gjør noe for å rydde opp. Fylkesmannen 
kaller dem skrotnisser, hvorfor skal vi være mer 
redd for å sette de rette ord på dette? Det er et 
berettiget krav at eierne rydder opp!

Bruk sommeren til å få frisk luft. Hvorfor ikke ta 
en tur ut med en søppelsekk i handa og ha litt av 
den gode følelsen; Her bor jeg og her skal også 
veigrøfta være rein!  Eller ta med deg en liten 
pose i sekken nå du går en fjelltur, ta med deg 
det du ser som ikke hører heime i den flotte felles 
naturen vi har !

God sommer i et reint og trivelig Sørreisa!

Paul Dahlø, Ordfører



Wigdis N. Andersen, rådmann
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Skrotnisseprosjektet på skrotjakt i fjæra: 
Magne Stensland, Emilie Birkelund og Ann 
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Mot sommer
Jeg nevnte i forrige nummer av Ka skjer at kommunen 
skulle gjennomføre medarbeider – og brukerunder-
søkelser. Vi er allerede i gang med medarbeiderunder-
søkelsen, som bl.a kartlegger trivsel på arbeidsplassen.  
Trivsel og arbeidsglede gir bedre livskvalitet for den 
enkelte og har mye å si for kvaliteten på arbeidet vi 
utfører, dvs. de tjenestene vi gir til innbyggerne i 
Sørreisa. Trivsel kan bidra til lavere sykefravær, og 
et godt psykososialt arbeidsmiljø gjør det lettere å 
rekruttere og holde på medarbeidere.  Så vi er spent 
på resultatene av undersøkelsen, medarbeidere som 
trives er en forutsetning for effektiv drift. 

I vår skal vi også undersøke hvor tilfreds sørreisafolk er 
med barnehagetilbudet i kommunen; hva som er bra 
og hvor vi har forbedringspotensial. Tjenesten er jo for 
øvrig utvidet med sommeråpen barnehage i år, noe 
som lenge har vært etterspurt.

Til høsten skal vi undersøke hvordan brukere oppfatter 
sykehjemstilbudet. Jeg håper på stor deltakelse i 
begge undersøkelsene, det vil hjelpe oss til å gi bedre 
tjenester. 

Kommunens årsmelding for 2012 forteller om en 
organisasjon med knappe ressurser og gode resultat. Vi 
har dårlig råd, men kontroll på økonomien, høy faglig 
kompetanse og leverer gode tjenester på de fleste om-
råder. Når det er sagt, skal det ikke stikkes under en stol 
at noe er forsømt og nedprioritert de siste årene. Det 
gjelder bl.a. planarbeid, her har vi en lang vei å gå.  Vi 
undersøker nå muligheten for å løse dette i samarbeid 
med nabokommuner. 
Vi er avhengig av samarbeid i regionen på mange 
områder. Innføringen av Samhandlingsreformen har 
gått nokså «smertefritt» i Midt Troms, takket være inter-
kommunalt samarbeid om flere tiltak. I løpet av det 
første året med reformen har det hendt bare en gang 
at vi ikke har kunnet ta i mot utskrivningsklar pasient 
fra spesialisthelsetjenesten. Ett års erfaring viser klart 

at reformen utfordrer omsorgstjenesten både 
positivt og negativt.    

Samhandlingsreformen gir også kommunen 
større ansvar for forebygging og folkehelse. Også 
her har vi samarbeid med andre kommuner. 
Vi etablerer «Frisklivssentral» i samarbeid med 
Dyrøy.  Frisklivssentralene har et strukturert 
opplegg for personer med behov for å endre 
helseatferd, primært fysisk aktivitet, kosthold og 
røykeslutt. Personer kan bli henvist av helse-
personell eller kontakte frisklivssentralen på eget 
initiativ, og man trenger ikke å være syk eller ha en 
diagnose. Midt Troms Friluftsråd er et samarbeid 
mellom alle åtte kommunene i regionen, og de 
legger til rette for bruk av « det største og beste 
helsestudioet», naturen. Bl.a organiseres en rekke 
fellesturer i regi av friluftsrådet, disse markeds-
føres i en turkalender som alle husstander får 
i postkassen nå i mai. Enten du liker å gå på 
tur alene eller sammen med andre; naturen er 
døgnåpen, gratis og den er billig medisin!  

God sommer, og god tur!

Med vennlig hilsen 
Wigdis N. Andersen, Rådmann



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

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

Sommeråpning 
Servicekontoret
Servicekontoret vil i uke 27 tom 33 ha redusert 
bemanning pga ferieavvikling.
Det vil i denne tiden bli utført redusert tjeneste 
på noen områder. 
Servicekontoret stenger kl 14.30 disse ukene.
Sentralbordet har vanlig åpningstid, dvs mellom 
kl 09 og 14.

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

I skranken på Servicekontoret har vi anskaffet 
teleslynge. Bruker du høreapparat, kan du enkelt 
koble inn telespolen i høreapparatet, og du får 
lyden rett i øret.
Du kan også låne en mobil samtaleforsterker 
dersom du skal snakke med ordfører, rådmann, 
helsesøster, lege eller andre som jobber på 
kommunehuset. 

Servicekontoret gir veiledning i bruk av samtale-
forsterkeren.

Disse nyanskaffelsene har kommunen gjort for å 
hjelpe de hørselshemmede som besøker 
kommunehuset.

Syn/hørsel
Kontaktperson for syn og hørsel, Agda Nybakk, 
har fått nytt telefonnummer; 77 87 50 83 og 
mobil 48 11 22 21. Kontortid er fortsatt mandager.
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Bostøtte
Søknad om bostøtte skal sendes inn på eget 
skjema sammen med nødvendig dokumentasjon. 
Får du innvilget bostøtte for en termin, er det ikke 
nødvendig å søke på nytt, dersom du ikke flytter 
eller ønsker å få lagt faktisk inntekt til grunn.
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 blant annet lens-
mannen, før en bevilling eventuelt kan gis. 
Det må søkes på fastsatt skjema. Søknadsskjema 
fås ved henvendelse til Servicekontoret.

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

Tømming av slamavskillere 
i Sørreisa kommune 2013   
Følgende roder tømmes i år: 
Rode 8  Sentrum – Andsvatn 
Rode 9 Øvermoveien 
Rode 10 Rabbåsveien 
Rode 11 Storneset 
Rode 12 Sentrum – Galtnes 
Rode 13 Leirbogsløyfa 
Rode 14 Nordliveien 
Rode 15  Furøy 
Rode 16 Valen
Rode 17-18 Hemmingsjordveien 
Rode 19 Reinelv-veien 
Rode 20 Nordbakkveien 
Rode 21 Øyjordveien 
Rode 22 Engslettveien 
Rode 23 Djupvåg 
Rode 24 Kollenveien

Tømming starter i løpet av august måned. 

Septiktank for bolighus skal tømmes annet hvert 
år. Slamgebyr vil også bli fakturert for de eien-
dommer hvor septiktanken skal tømmes i år, men 
som ikke er klartgjort når slambilen kommer. 
Tanker som er vanskelig å se i terrenget må 
merkes med stake – hvis mulig også med gnr/
bnr. Abonnenten plikter å sørge for adkomst til 
septiktank og at tanklokk er avdekket. 

Klagefrist vedrørende septiktømming: 1 mnd. 
Etter utført tømming til Perpetuum Miljø AS, 
9350 Sjøvegan, tlf 77 17 27 50. 

Andre henvendelser: 
Sørreisa kommune, Servicekontoret, tlf 77 87 50 00.

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

Er du en sprek pensjonist eller av andre årsaker 
ikke er i jobb for tiden, ta kontakt med Sørreisa 
kommune v/Servicekontoret tlf. 77 87 50 00



Informasjonsmøte om 
Andsvannet som 

vannreservoar 
for Bardufoss vannverk

7.  mai kl 1800 - Sørreisa Sentralskole

i Tegnesalen, inngang Kulturhuset

Som kjent tar Bardufoss vannverk vann 
fra Andsvatn og det stilles nå spørsmål 
om restriksjoner vedr aktivitet i ned-
slagsfeltet og selve vannet.
Ordfører og rådmann inviterer grunn-
eiere, de som bor i Andsvatnområdet og 
hytteeiere til et informasjonsmøte 
7.  mai på Sentralskolen.

Sørreisa kommune

Sørr eisa kommun e 

 

Dugnad 
Ryddedag i sentrum 
tirsdag 14. mai kl 1800

Ta gjerne med egne redskaper, 
      godt humør, arbeidslyst 
               og still opp!

Arr: Sørreisa Næringsforening 

Betalingsfrister for 
kommunale avgifter
På grunn av oppdateringer i 
eiendomsregisteret vil det bli 
endrede betalingsfrister i år. Følgende 
frister gjelder for 2013:

2. termin - april, mai, juni 
- betalingsfrist 20. juni

3. termin - juli, aug., sept.  
- betalingsfrist 20. august

4. termin - okt., nov., des. 
- betalingsfrist 20. august

Regnskapssjefen

Vibeke Andreassen  
Årets medarbeider 2012 på Sørreisa Sykehjem 
ble kåra 6. mars, og det ble Vibeke Andreassen. 
Begrunnelse:
- En person som har bidratt med faglig 
kompetanse, entusiasme og engasjement.

Hun fikk overrakt diplom og blomster fra 
rådmannen og hennes stab.
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Sentrum
0930:  Gudstjeneste Sørreisa kapell
 Bekransing Krigsminnebautaen kl 1015. 
 Sørreisa skolekorps deltar.
 Speiderne deltar.

1100: Idrettshallen åpner
1100:  Fiskerbautaen i sentrum.
 Ole Georg Koch taler, 
 Sørreisa mannskor synger.

1220:  Arrangement ved Sansehagen, 
 Sykehjemmet.
 Sørreisa Skolekorps og Sørreisa 
 Musikkforening deltar.
1230:  Togoppstilling på veien nedenfor 
 Sentralskolen.
1300:  Togavgang
 Sørreisa skolekorps og 
 Sørreisa Musikkforening deltar.
1345:  Arrangement på skoleplassen. 
	 •	Barnas	tale	v/elever	i	7.	klasse,	
 Sentralskolen
	 •	Skoleelevene	synger
	 •	Korpsene	deltar.

1415:  Arrangement m/kafè  inne i idrettshallen.
 Skoleelever, Sørreisa Musikkforening,  
 Sørreisa Damekor og Sørreisa mannskor.
	 •	Tale	for	dagen	v/May-Tove	Grytnes
 Leker på skoleplassen kl 1415.
 Film i Kulturhuset kl 1445.

1630 Sørreisa Mannskor synger på sykehjemmet.
 

Skøelv - Grendehuset 
1200:  Grendehuset åpner
 Salg av kaffe, kaker, pølser, is, brus og 
 gotterier.
1300: Middagsserveringen starter.
 Virginiastek m/fløtegratinerte poteter
 og tilbehør.
 Pølse med brød.
1430:  Tale for dagen. Irene Lange Nordahl. 
1445: Leker for barna
1500:  Sørreisa Mannskor.
1630: Middagsserveringen avsluttes.

All servering vil være stengt mellom kl 1430 og 1530
Arr: Skøelv IGL
Hjertelig velkommen!

Galtnes
Middagsservering på Galtnes Samfunnshus 
fra kl. 1300 – 1700

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

Alle hjertelig velkommen.

17. mai toget i 2002

17. mai 2013

17. mai i Sørreisa
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Det er 110 kommuner med i prosjektet og hver 
kommune har sine egne lokale prosjekter. 
Prosjektene lokalt er forankret i et trepartssamar-
beid med politikere, administrasjon og 
tillitsvalgte. 
Vi har ei styringsgruppen som består av Paul 
Dahlø og Hanne Fredriksen (politikere), 
Wigdis Andersen (administrasjon), Berit Paulsen 
og Tonje Larsen (tillitsvalgte) og Monica 
Mikkelsen (prosjektleder).
Målsetting i programmet er å styrke kommunens 
omdømme gjennom å utvikle og synliggjøre 
kommunens arbeid og lokale prosjekter. I dette 
arbeidet er frivillig sektor viktig i kommunens 
kulturmangfold og gode ambassadører for 
kommunens verdier.
I det videre arbeidet i prosjektet vil det være 
viktig å ta vare på og videreutvikle den positive 
befolkningsutvikling, ta vare på og utvikle et godt 
arbeidsmiljø og et lavt sykefravær.

Bedriftsbesøk
Formannskapet har gjennomført en rekke besøk 
hos forskjellige bedrifter i Sørreisa. Besøkene har 
vært helt uformelle og har hatt fokus på 
informasjonsutveksling. 
- Vi vil gjerne besøke enda flere bedrifter, så vi 
ønsker tilbakemelding fra de bedriftene vi ennå 
ikke har vært - for å få til besøk, sier ordfører Paul 
Dahlø.

Vil møte lag og foreninger
Det er også planer om å møte lag og foreninger i 
Sørreisa. For tiden jobbes det med å finne formen 
på slike møter. Spesielt tidspunkt på dagen er en 
utfording, siden det meste av arbeidet i lag og 
foreninger foregår på kveldstid. 
- Men, det skal vi finne en løsning på, avslutter 
ordføreren.

Bildene her viser formannskapet på besøk hos 
Hjerting Reinslakteri, Anleggsskolen, ProCall og 
Haldorsen.

Sørreisa - sammen om et godt omdømme
Sørreisa kommune er med i et prosjekt kalt “Sammen om en bedre kommune”. Dette er et 
utviklingsprogram som tar for seg noen av de viktigste utfordringene i kommune-
sektoren. Sørreisa har omdømme som tema.
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«Måseplagen» 
i Sørreisa

De seinere årene har det kommet en del 
negative reaksjoner fra folk på måsen som hekker 
her i Straumen. Rådmannen har henvendt seg til 
Fylkesmannen i Troms og bedt om råd/ retnings-
linjer for hvordan vi kan håndtere saka. 

Her er et utdrag av fylkesmannens svar: 

Flere av måkeartene er rødlistet. Norsk rødliste er en 
prognose for arters risiko for å dø ut i Norge. På lista står 
både fiskemåke, hettemåke og krykkje.  Hovedsakelig er 
det fiskemåke som er problemet i Sørreisa.
Selv om fiskemåke er rødlistet er dette ikke noe absolutt 
hinder for at den kan felles, dersom den gjør skade av 
vesentlig økonomisk betydning på for eksempel hus eller 
hage.  Dette er hjemlet i Forskrift om felling av viltarter 
som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre vilt-
arters reproduksjon.

At måker er til bry eller sjenanse for folk vil normalt ikke gi 
grunnlag for felling. Dersom situasjonen vurderes som en 
helserisiko, bør Mattilsynet kontaktes.

Av samme forskrift går det frem: «Før felling plikter eier, 
bruker eller rettighetshaver i rimelig utstrekning å forsøke 
andre tiltak for å avverge skader».

Generelt vil god søppelhåndtering, hvor måker ikke får 
tilgang til søppel og matrester, være forebyggende mot 
nærgående måker.

Norsk Ornitologisk Forening anbefaler bl. a følgende tiltak 

for å forhindre at måker hekker på hustak:
•	Avgrensing	av	måkenes	tilgang	til	taket	
ved å spenne opp liner over takflata. En 
avstand på en halv meter mellom linene 
er tilstrekkelig. Høyden over taket bør 
være min. 30 cm for å forhindre at måkene 
lander på taket.
•	Ferdsel	på	taket	i	etableringsperioden	
(fra måkene kommer til egglegginga 
starter) er effektivt dersom det blir gjort 
flere ganger om dagen. Stedet vil da bli 
vurdert som utrygt og lite egnet som 
hekkeplass. 

Forebyggende tiltak er løsningen om en 
vil unngå at måker hekker på hustak siden 
det i all hovedsak er snakk om trua arter. 
Fjerning av reir og unger er i utgangs-
punktet ikke tillatt for noen arter. 

Vår i skogen
Det nærmer seg vår og skogeiere som har planer om ulike tiltak i egen skog 
må gjerne ta kontakt sier Alf Rune Hoff, fagleder skogbruk Dyrøy og Sørreisa. 
Hoff nås på tlf 957 64526.



Informasjon fra Dyrøy og Sørreisa legekontor

Etter vel et års drift med systemet Time Samme 
Dag og sms - bestillinger har vi gjort oss en del 
erfaringer. 

			•	Vi	har	vært	nødt	til	å	åpne	for	flere	timer	som	
kan bestilles på forhånd. Alle har ikke mulighet 
til å ta time samme dag. Det kan være behov for 
vikar på jobb, behov for ledsager osv. 

			•	Vi	har	erfart	at	antall	meldinger	som	kommer	
inn varierer sterkt og er lite forutsigbart. Det betyr 
at vi en dag har kapasitet til å gi alle time samme 
dag, og en annen dag ikke får tatt inn alle på time. 

			•	Når	det	er	dager	med	mange	meldinger	er	
det svært viktig for oss å vite hva henvendelsen 

gjelder for at vi skal ha mulighet til å prioritere 
riktig. Vi ber dere derfor skrive kort hvorfor dere 
ønsker time, f.eks; hals, feber, blodtrykkskontroll, 
årlig sjekk osv, uten å skrive for mye sensitiv 
informasjon. 
Dersom dere mener det er sterkt behov for å 
komme inn samme dag, send sms tidlig på 
dagen. Det hjelper oss i prioriteringen av timene.

			•	Dersom	det	oppstår	sykdom	eller	skade	som	
krever øyeblikkelig hjelp, 
ring Sørreisa, 77861660 eller 
Dyrøy, 95989250, 
eller 113.

Sykepleie til 
kreftrammede i 

Sørreisa kommune
Alle, pasienter og pårørende, kan ta direkte og 
gratis kontakt uten å trenge henvisning

Kreftsykepleier:
Daniel Henriksen-Schmid
Tlf.: 904 10 604
Epost: daniel.henriksen@sorreisa.kommune.no
Arbeidstid: hver tirsdag fra kl. 08.30 – 15.30.

Til deg som har kreft:
•	Du	som	er	rammet	av	kreftsykdom	kan	oppleve	
at du befinner deg i en vanskelig livssituasjon. 
Idet du får diagnosen ble livet ofte snudd opp 
ned, og både du og de som står nær deg opplever 
bekymringer og sorg. Mange tanker og reaksjoner 
følger med samtidig som du må forholde deg til 
mange mennesker innen helsevesenet og andre. 
Kreftsykepleier kan støtte deg i denne prosessen 
og være et bindeledd mellom fastlege, sykehuset 
og andre du har med å gjøre. 
•	Kreftsykepleier	kan	gi	et	tilbud	til	deg	som	er	
kreftsyk, - uansett type kreftsykdom, alder eller 
hvor lenge du har vært syk
•	Du	kan	selv	ta	kontakt	med	kreftsykepleier,	eller	

du kan be fastlegen din ta kontakt. Du kan også 
be sykehuset ta kontakt med kreftsykepleier, som 
igjen vil ta kontakt med deg.

Tjenester som kreftsykepleier kan yte:
•	Samtale,	veiledning	og	støtte	for	pasienter,	
pårørende og barn som pårørende
•	Smertebehandling	og	annen	lindrende	
behandling
•	Oppfølgingsbesøk
•	Samtale	med	etterlate
•	Koordinator	for	pasienter	som	bruker	mange	
forskjellige helsetjenester.

Daniel Henriksen-Schmid, 
Kreftsykepleier i Sørreisa kommune

Time Samme Dag og timebestilling via sms
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Sørreisa o-lag ønsker å bidra til at 
barn og voksne skal bli bedre kjent 
i naturen og få trim og rekreasjon 
gjennom våre tilbud:

•	Fra	juni-	september:		60 tur-orienterings-
poster står ute. Fra i år vil det også bli mulig 
å laste ned våre kart og tur-o-poster fra nett. 
•	Kulturposter.	Tur-o-konvolutter	selges	på	
kiosken og  gjennom medlemmer. 
Nytt av året; Fjelltrimmen; tur-orientering på 
fjellet i Vakkerhumpområdet.
•	5.	mai: Tur til Stonglandseidet/ Hofsøya for 
å lukte på våren, dra inn lukt av lyng og få 
barmarksfølelsen! Det blir 2-3 løyper av ulik 
lengde. Grilling. Vær-og føre-forbehold.
•	Tirsdagstrening for 10-14-åringer.  Juniorer 
mandag.
•	O-jakta på torsdager fra begynnelsen av 
mai.
• 8. juni – torgdagen: Finn-Framdag med 
løyper i sentrum og salg av tur-orientering. 
•	Medio	juni:	Kurs i kart, kompass og GPS for 
voksne/turglade.
•	29.	og	30.	juni:	Vi	gleder	oss	til	å	arrangere	2 løp i Midnattsolgaloppen ved fotballbanen. Vi 
håper på 700 deltakere, men i tillegg ønsker vi spesielt barn fra hele kommunen velkommen  
til å  delta på Barnegaloppen, som er mange forskjellige o-øvelser for barn på arenaen. Vi har 
tilbud til alle, enten som deltakere, tilskuere eller medhjelpere for å hjelpe oss å lage et nytt 
orienteringseventyr i Sørreisa!



Stortings- og 
sametingsvalg 2013
Søndag 8. september og mandag 9. sept 
er det stortings- og sametingsvalg.

Hvem har stemmerett?
Norske statsborgere har stemmerett ved valget 
hvis de
•	vil	ha	fylt	18	år	innen	utgangen	av	2013	og
•	ikke	har	mistet	stemmeretten	etter	Grunnlovens	
§ 53 og er, eller noen gang har vært, folkeregister-
ført som bosatt i Norge (For ansatte i diplomatiet 
eller konsulatvesenet og deres husstand gjelder 
særskilte regler) For å utøve stemmeretten må 
velgeren væreinnført i manntallet i en kommune 
på valgdagen. 

Manntallet blir lagt ut til offentlig gjennomsyn på 
følgende steder;
-  Kommunehuset, servicekontoret
-  Prix Sørreisa

Forhåndsstemmegivning
Ordinær forhåndsstemmegivning foregår i 
perioden 12. august – 6. september.
Tidlig stemmegivning i perioden 1. juli – 9. august
Sted: Kommunehuset, servicekontoret

Ordinær stemmegivning – valgtinget, 
Her kan du stemme;

Grunnreis/Reinelv, Galtnes samfunnshus
Søndag 8. september fra kl 1600 - til kl 2000
Mandag 9. september fra kl 1400 - til kl 2100

Straumen, Kulturhuset
Søndag 8. september fra kl 1600 - til kl 2000
Mandag 9. september fra kl 1100 - til kl 2100

Skøelv, Skøelv skole
Søndag 8. september fra kl. 1600 - til kl 2000
Mandag 9. september fra kl 1400 - til kl 2100

HUSK! Ta med legitimasjon og valgkort!

Valgstyret i Sørreisa
Tlf.	77	87	50	00	•	www.sorreisa.kommune.no

Takk til Gamtofta!
Førskolegruppa i Gjerdsletta barnehage vil sende en 
tusen takk til Arvid Skjellhaug og Stina Fagerhaug for 
en spennende eventyrstund på Gamtofta den 15. mars 
2013.  Tusen takk til Solfrid Skjellhaug for nydelig bidos!

Gamtofta i sommer
I Gamtofta kan du få privat omvisning, overnatte i 
gammen, lavvoen eller kåta, leie selkapslokaler og 

delta på forskjellige arrangementer. 
Gamtofta kan by på ekte samiske matopplevelser.

Lørdag 01.06.13 - Stina Fagertun har underholdning og 
aktiviteter for store og små på Gamtofta. 

Lørdag 23.06.13 - St.Hans feiring med underholdning  
for hele familien v/ Stina Fagertun på Gamtofta. Salg av 
mat og drikke.

Søndag 25.08.13 - Samisk - norsk gudstjeneste på 
Gamtofta v/ Sven Becker og Karl Yngve Bergkåsa

Mer info: Arvid Skjellhaug, tlf 40478633

Stina Fagertun og Arvid Skjellhaug
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KONSEN 
BIG BAND 
MUSIKALSK LEDER FRED GLESNES 

SØRREISA  
KULTURHUS 
8.5. KL. 19.00 
BILL. KR. 150,- Gratis for barn/ungdom 

Veteranmarkering 8. mai
 

Forsvarets Veteraner er hjertelig 
velkommen til en Veteranmarkering på 

frigjøringsdagen, 8.mai.

Markeringen blir på 
Kramvigbrygga kl. 17.00, 
og med en enkel servering.

Deretter inviteres alle deltakere med på 
konserten med 

Konsen Storband i Kulturhuset.

 
 
 
 
 

 

                   

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!



Fylkesmannsprosjekt 
Skotnisseprosjektet ble startet av Fylkesmannen i 
Troms i 2012 og videreføres i 2013. 
Bakgrunnen er at kommunene selv er myndighet 
på forsøpling og mange opplever utfordringer 
med å handheve tilsyn av forsøpling- og 
forurensingssituasjonen i kommunen. Dette kan 
være vanskelige saker å handtere fordi det kan 
være nære relasjoner i små kommuner og 
«forurenseren» er en bekjent.

Prosjektet er ment å avhjelpe problemene ved 
å sette igang forskjellige aktiviteter som opp-
rydningsaksjoner, kartlegging av forsøpling, 

innsamlingsaksjoner med gratis innlevering av 
metallskrot, vrak osv og motivasjons- og holdnings-
skapende arbeid for å bedre forholdene på sikt 
ved bla undervisningsopplegg i skoler.
Fylkesmannen viser til at Skrotnisseprosjektet i 
2012 har generert mye oppmerksomhet og satt 
fokus på forsøplingsproblematikk. Derfor videre-
føres prosjektet i 2013.

Prosjektet i Sørreisa
Prosjektet i Sørreisa er lagt under Sørreisa sentral-
skole og består nå av en gruppe på 5; 
- Emilie Birkelund, Liv Marie Børresen, Ann 
Elisabeth Haugen, Nikolai Krogstad og Magne 
Stensland.  

-Vi har fått ansvaret for å kartlegge Sørreisa 
sentrum, Kollen og Storvika, forteller Emilie Birke-
lund. - Der skal vi plukke søppel og få det til å bli 
renere og mer koselig. Vi har allerede besøkt alle 
plassene og planlagt hva vi skal gjøre med dem. 
Fylkesmannen finansierer prosjektet så vi har leid 
buss for å sende 7. klasse til Storvika for å gjøre 
noe med det området. Det er 
meningen at mellomtrinnet skal hjelpe til med 
å rydde på plassene hvert år. Kanskje det hjelper 
dem til å få bedre holdninger til forsøpling.

Det er Roger Nordnes, lærer ved 
Sentralskolen som er prosjektleder.
- Jeg bare veileder, sier Roger. - De styrer alt selv, 
og lurer de på noe så kommer de til meg. Det 
fungerer kjempefint! De jobber også selv med å 
gjøre prosjektet kjent ved å ha stand i sentrum og 
snakker med aviser og Ka skjer. 

Skrotnisseprosjektet
En gruppe skoleelever fra Sørreisa sen-
tralskole er i full gang med å kartlegge 
forsøpling og forurensing i Særreisa. De 
drar rundt til forskjellige steder i 
kommunen for å finne ut hva som må 
gjøres for at kommunen skal bli renere.

Skrotnisseprosjektet på skrotjakt på i fjæra på 
Storneset nedenfor Sørreisa sentrum, her ved Ann 
Elisabeth Haugen, Emilie Birkelund og Magne 
Stensland som har funnet ei gammel fiskestang.
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Åpningstid 
Mandag Kl. 16.00 – 19.00
Onsdag Kl. 10.00 – 15.00 
Torsdag  Kl. 15.00 – 19.00

B i b l i o t e ke t

Feriestengt 
Vi stenger biblioteket i 6 uker i sommer fra og 
med uke 28 til og med uke 33
Siste åpningsdag før ferien blir 
torsdag 4. juli 
og første åpningsdag etter ferien blir 
mandag 19. august.

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

Lesekroken finner du på http://lesekroken.no/

Erstatningskrav 
Mange har fått brev om at biblioteket vil kreve 
erstatning for tapte bøker og andre medier. 
Dette er ikke en faktura som skal betales, men 
et varsel om det vil komme en faktura med krav 

om erstatning. Kontakt 
biblioteket dersom du har 
innsigelser mot kravet, og 
lever inn bøker osv. om du 
finner de. De kravene som 
ikke er gjort opp innen 
utgangen av  uke 19, vil 
bli sendt til Kommune-
kassen, som så vil sende ut 
faktura.

Krogstadtunet sommeren 2013
Åpen kafé hver lørdag og søndag hele juli og første halvdel av 
august, fra kl.12.00 – 18.00. Vi frister med en god kopp kaffe og 
nydelige sveler, lefser og annen bakst.
Du kan kombinere kaffe og kaker med en tur innom den private 
samlinga. Sett av god tid, for du kommer til å bli overrasket over 
hvor utrolig mye rart og spennende som finnes i her.
2 kanoer til leie – det er plass til 3 i hver kano. Ta turen nedover 
Tømmerelva og ut i Reisvannet – en fin tur som passer for alle 
aldre. Du kan jo også ta med en nistekurv og gå i land et sted…
Koselig bålplass med bord og benker – et mål for sykkelturen, et 
sted å nyte lunsjen, et ypperlig sted å ha avslutning for klassen 
eller en utebursdag. Her er det mange muligheter.
Utgangspunkt for en rusletur opp til utsiktsplassen…. Det er 1,5 
km opp dit, og det tar ca.30 minutter å gå. Ta med deg en pose 
kaffe og noe å spise – det henger en bålkjele på bålplassen og det 
er god, tørr ved og never til bålet. Og så nyter du både bålet,en god 
kopp kaffe og sist, men ikke minst utsikten over Sørreisa og Senja.
Følg med på Krogstadtunets facebook-side, da får du med deg det 
som skjer på tunet og som du kan komme og være med på baking 
av lefse eller flatbrød, baking i steinovn, utstilling osv.
Velkommen til Krogstadtunet sommeren 2013!!



Torgdagen i 
Sørreisa 
8. juni kl 11 – 18
Torgdagen 8. juni bygger på gode tradisjoner, 
men har noen nye elementer. 

Det er aktiviteter for store og små i parken og 
«rundt omkring».  Det blir gateløp, Orienterings-
løp og hesteskokasting.

Fra kl 16.00 starter en ny aktivitet på Torgdagen. 
Da håper vi å få til sykkelløp og Lions club bidrar 
med ANDELØP i Straumen. Her kan du kjøpe «din 
egen» and som du heier fram, og premiene er 
store.

Torget har åpent fra kl 11 til ca kl 15. Her blir det 
tradisjonell handel og mange lag/foreninger 
benytter muligheten til informasjon om egen 
aktivitet.  

Fra Scenen blir det konserter med lokale kor og 
korps. Arrangør er Sørreisa Sang og Musikkråd. 
De som ønsker plass på Torget eller har ideer til 
aktivitet de ønsker å gjennomføre kan ta kontakt 
med Tone Hausmann (40 60 98 82).

Program (endringer kan komme)

11 – 16  Torget er åpent
11 – 16 Konserter og underholdning fra Scene
11.30 Gateløp (Luftforsvaret)
13.30 O-løp (o-laget) 
11 – 15  Hesteskokasting (Finale ca kl 14.30)
15 Utdeling av Lions pris 2013
16 – 17  Aktivitet (vi håper å få til sykkelløp)
17 – 18 Andeslipp i Straumen

Torgdagen i Sørreisa er en fellesdugnad for å 
skape aktivitet og samhold. Det er et samarbeid 
mellom Sørreisa kommune, Luftforsvaret 
(Gumpen), Sørreisa Sang og Musikkråd og 
Sørreisa Næringsforening.  Næringsforeningen 
har koordineringsansvaret. 

Andeløp
I Straumen, Sørreisa
På Torgdagen 
8. Juni 2013 kl 17:00

PRIS PER AND (LODD) 
KUN KR 100,-

Første and over mållinja / 1. Premie kr 
10.000,-   
5 premier hver på kr 2000,- trekkes i blant alle 
solgte lodd.

Ender (lodd) kan kjøpes ved å sende bestilling 
til bankkonto 4705 27 02344 via nettbank innen 
4. juni med navn og mobiltelefonnummer i 
meldingsfeltet. Tilbakemelding vil bli gitt via 
SMS med tildelte nummer. 
Mer informasjon tlf 96 67 62 23.
Lodd kan bestilles på samme mobilnummer. 
Lodd kan også kjøpes på SKOKROKEN 
i Sørreisa.

Arr: Lions Club Sørreisa.
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Nå er vi i gang
Våren er i anmarsj, og kunstgressmatta ligger grønn. 
Lagene er nå begynt treningene ute, og nederst 
på siden ligger en plan som viser de ulike lagenes 
treningstider. Denne er oppdatert pr 29. april. Sjekk 
nettsidene våre for eventuelle opdateringer, det er 
mulig det må justeringer til når lagene har satt seg 
og oversikten over antall spillere er klar. 

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.

All info på nettet
Klubben stiller med følgende lag i barneavdelingen:
Minijenter 8 år, lillejenter 11 og 12 år, minigutter 7, 
8, 9 og 10 år, lillegutter 12 år.
I ungdomsavdelingen har vi småjenter og smågut-
ter, jente- og guttelag. I tillegg har vi senior herre- 
og damelag.

Oversikt over alle lag, treningstider og annen 
informasjon ligger på nettsidene våre. Hvert lag har 
sin egen side. I tillegg fins det Facebookgrupper for 
hvert lag, der hurtiginfo spres og annen 
kommunika sjon foregår. Søk opp 
«Sørreisa IL Fotball» og «SIL Fotball», 
og meld deg inn.

Ny kolleksjon
Etter at vi har formalisert 
og inngått avtale med Legea 
på leveranse av drakter og 
øvrige kolleksjonsprodukter, 
er det straks klart for å 
bestille dette i nettbutikken 
vår. Vi har valgt helt ny treningsdress, windbreaker, 
vinterjakke, klubbgenser, 
skjorte og flere andre 
produkter, som selges på 
nettet.

Klubben stiller 
drakter
Etter vedtak i årsmøtet 
28. april så er det klart at klubben stiller med drakt-
sett til alle lag i ungdoms- avdelingen, altså 13-16 
år. Fra før har styret vedtatt å stille drakter i yngres 
avdeling, 6-12 år. 

For de under 11 år må vi nok gjenbruke noe av det 
vi har igjen av Umbro og Puma fra årene før, men 
f.o.m 12 år kjøpes det nye drakter fra Legea. Disse 
vil dessverre ikke komme til de første kampene 
spilles. Info om utviklingen her finnes på hjemme-
sidene våre.

De første hjemmekampene
Fredag 10. mai går første avspark på Sørreis 
Stadion. Da er det herrelaget som tar imot Foss, 
kl 1800. 13. mai tar jentelaget imot Bardu, mens 
det dagen etter blir lokalderby mellom Sørreisa og 
Unglyns lillegutter 10 år. 

Så går det slag i slag utover i 
mai. Vi oppfordrer alle til å 
følge kampene på stadion.



Husk Ti turer til topps !
Personer over 70 år og under 6 år får  

diplom for 6 eller flere topper  .  

Folkehelse

Dato 
og tid

Turmål Lengde 
på turen

Oppmøtested Turleder Kommentarer

Onsdag 
19. juni 
kl 18.00

Vamasshaugen/ 
Barnestøtta

1-3 t
lett / 
middels

Unglyn ski-
stadion, Elvelund.

Odd Bjørnar 
Rasmussen tlf. 
975 35 717

Rast og kaffekok ved Unglyn-
lavvoen, ta med vann/drikke og mat.
Turen går videre til barnestøtta. 

Lørdag
20. juli 
kl 10.00

Middagsfjellet, Stor-
lifjellet, Tverrfjellet  
og Møsssmørtinden 

8-10 t. P-plass Gamtofta /Odd Lekang
tlf. 915 72 090

Krevende dagstur med fantastisk 
utsikt. Vi går over de fire toppene til 
Rabbås/Lynghaug. NB! Påmelding til 
turleder 

Søndag
04. aug. 
kl 10.30 

Veltasetra / 
Kamplitjønna
lett til middels 

4-5 t Rv 86 Andsvatnet, 
ved Nordhus/    

Gunnar Elvevoll 
tlf. 922 63 395

Familetur/ fisketur for barn. Barn 
trenger ikke ta med fiskeutstyr, det 
sørger Sørreisa JJF. Vi spanderer 
bålkaffe, ta med mat. 

Onsdag
14. aug. 
kl 18.00

Steinura i 
Gumpedalen  

Ca. 4 t
lett /
 middels

P-plass ved 
kirkegården i 
Skøelvdalen

Per Tore 
Fredriksen
tlf. 926 61 443

Deltakere kan se fram til en 
interessant kveld i spektakulær natur. 
Vi spanderer bålkaffe i ura, ta med 
mat. 

Søndag
18.aug
kl 18.00

Sæterhytta 
i Skardalen

1 -2 t.   P-plass Gamtofta Paul Dahlø 
tlf. 992 04 601 

Stavgang eller vanlig spasertur i lett 
terreng, langs driftsvei. Godt fram-
kommelig med barnevogn og rullestol. 

Søndag
25.aug. 
kl 14.00
 

Sæterhytten  i 
Skardalen

Ca. 3 t.
lett / mid-
dels

Luneborg (snu-
plassen i Skaret)

Otto Skogheim  
tlf. 452 22 812

Familietur. Aktiviteter for barna.  Skøelv 
IGL spanderer kaffe, te og kakao. Vi 
fyrer opp grill, ta med grillmat selv. Salg 
av pølser og mineralvann. 
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Turkalender 
Også i år gir Midt Troms Friluftsråd ut en turkalender 
med en rekke guida turer i regionen. Til sammen har 
kalenderen nesten 90 fellesturer i Midt Troms.  Dette 
er en gavepakke til alle, og spesielt til de som ikke liker 
å gå alene. I år er det  mange lette turer som alle kan 
delta på, såkalte lavterskelturer. Det er minst tre sånne 
turer i  hver kommune. 
Bruk kalenderen flittig i sommer, og vær gjerne ko-
rtreist turist  i nabokommunene . Nederst på sida er 
oversikt over turene i Sørreisa. 
Velkommen ut på tur…

Telltur 
TellTur er friluftsrådenes helt nye elektroniske system for 
turregistering. Her kan du finne nye turmål og registrere 
resultatene dine. Vi håper det virker stimulerende for 
å bli enda mer aktiv i friluft. Konkurrer med deg selv 
eller med andre turgåere om å nå flere mål. Gå inn på 
telltur.no  og velg ditt friluftsråd, og bli med på tur!

Sæterhytta i Skardalen 
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no

Unglyn fotball:

Fotballsesongen
Snart sparkes fotballsesongen for 2013 i gang 
og vi har planlagt 5 lag i følgende aldersklasser:
jenter og gutter 5-8 år, 
jenter og gutter 9-10 og 
gutter 11-12.
Er det flere som vil være med ta kontakt med 
Kim V Johansen eller Haavar Sandnes.

Treningstider se www.unglyn.no



” VÅRSPRELL 
med Sørreisa Mannskor, del 2

Sørreisa Kulturhus 
tirsdag 7. mai kl. 1900

Billett kr. 150,-
(Inkluderer matservering og kaffe….)

•	Mannskoret	synger	NORDNORSKE			
  sanger
•	Ainna	underholdning..
•		Allsanger
•	QUIZ	konkurranse		
•	Åresalg		
  (Denne gang skal vi ha nok  årer…)
•	FLOTTE	premier	
		(	Til	QUIZ	og	ÅRESALGET	)

Nytt styre i Sørreisa Mannskor
På årsmøtet som ble avholdt den 5.2. 2013 ble 
følgende valgt inn i det nye styret:

Leder  Odd-Bjørnar Rasmussen
Nestleder Bjørnar Arnesen
Sekretær Martin Terje Nikolaisen
Styremedlem Magnar Iversen

Varamedlemmer 
  Torleif Bjørnslett
  Leif Dahlseth

Sørreisa 
Mannskor

Vi du begynne å spille i korps?
 
Sørreisa Skolekorps tar hvert år opp nye 
korpsmedlemmer.
Aspirantkorpset vårt har vært mellom 5 
og 10 medlemmer, og det håper vi også 
det vil bli neste skoleår.
Skolekorpset har et nært samarbeid 
med Kulturskolen.
For at et nytt korpsmedlem skal kunne 

 

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 . 
 

 
 

følge med i en rask utvikling, og 
allerede første året få en god beherskelse 
av instrumentet så er det viktig også å gå i 
Kulturskolen.
Da er det viktig å søke opptak innenfor 
Kulturskolens frister, og samtidig melde 
seg opp som nybegynner i korpset.
Lurer du på instrumentvalg eller annet om 
spilling i skolekorps så ring vår 
dirigent Kirsti Karlstad Vaeng, 
mobil 90033525
 
Hjertelig velkommen som musikant i 
skolekorpset!

Grasrotandel Norsk Tipping 
Sørreisa Mannskor er registrert med Grasrot-
andel hos Norsk Tipping. Så bygdefolk som 
har lyst til å støtte Mannskoret har nå 
mulighet til det… 
Gi beskjed til kommisjonæren om du ønsker å 
støtte Sørreisa mannskor. De som tipper 
elektronisk gjør dette på maskinen. 
Organisasjonsnummer Sørreisa Mannskor:  
975413829.   
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Undervisningstilbud og 
Påmeldingsskjema 

Søknadsfrist 10. juni

Sørreisa kulturskole skoleåret 2013/14



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

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

Kulturskolen

Hva koster det?
Kommunestyret i Sørreisa har vedtatt at en elevplass 
ved Sørreisa kulturskole skal koste 2275 kroner fra 
01.08.2012. Det sendes ut 4 regninger a kr. 569, - 
hvert halvår.
Kulturskoleelever som også er medlem i Sørreisa 
skolekorps betaler årlig elevavgift på kr 1592,-.
Det gis ikke søskenmoderasjon.
Instrumentleie for samme periode er 215 kroner pr 
år for tangentinstrumenter og 440 kroner pr år for 
øvrige instrumenter.

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

For nærmere opplysninger: 
Kontakt  Oskar Larsen, tlf 77875133/99204741, 
evt e-post til
oskar.larsen@sorreisa.kommune.no
I første del av august blir det sendt ut beskjed til alle 
søkere om de har fått elevplass eller ikke fra høsten 
2013 ved Sørreisa kulturskole.

Se også: www.sorreisa.kommune.no

Det er viktig å overholde søknadsfristen:

10. juni 2013
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Undervisningstilbud
Undervisningstilbudet vil ha sammenheng med 
økonomiske rammer.
For skoleåret 2013/2014 kan det søkes på:

Elever 1. og 2. klasse
•	minitrompet
•	blokkfløyte

Elever 3. - 4. klasse
•	minitrompet
•	blokkfløyte
•	kornett,trompet,althorn
•	klarinett	(fra	4.	klasse)

For elever fra 5. klasse og opp.
•	kornett,	trompet,	althorn,	baryton,	alttrombone
•	klarinett
•	saksofon	(	fra	6.klasse)
•	tverrfløyte
•	blokkfløyte
•	gitar
•	piano/keyboard,	akkord-/besifringsspill
•	bassgitar
•	slagverk
•	rockeband

Kulturskoleundervisning i SFO-tida
Regjeringen har bestemt at det fra høsten skal 
innføres frivillig, gratis Kulturskoleundervisning i 
SFO –tida i Grunnskolen. I Sørreisa vil alle elever i 4. 
klassene få tilbud om slik undervisning ( gjelder både 
de som er i SFO og de som ikke er der). Det blir gitt 
grunnleggende musikkopplæring, og ikke spesifikk 
undervisning på enkelte instrumenter, de som ønsker 
det må søke ordinær Kulturskoleundervisning. ALLE 
som ønsker Kulturskoleundervisning i SFO må sende 
inn samme påmeldingsskjemaet som andre som 
søker Kulturskoleplass. Kulturskoleundervisning i SFO 
blir å foregå på Skøelv skole og på Gottesjord skole.

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

Kulturskolen
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Søknadsskjema 2013/2014 
- Sørreisa Kulturskole
Søknaden sendes Sørreisa Kommune, Servicekontoret, Storveien 20, 9310 Sørreisa, evt 
e-post til postmottak@sorreisa.kommune.no  eller oskar.larsen@sorreisa.kommune.no. 
Søknadsfrist er 10. juni 2013.
Opplysninger om søker:

Navn :__________________________________ 

Fra 01.08.13:______klasse v/ ______________________________ skole

Adr    :______________________________________ Mitt mobilnr:____________

Min e-postadresse:____________________________________________________

Jeg søker på:
Jeg ønsker undervisning på _____________________________ skoleåret 2013/14

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

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

Opplysninger om foresatte:
(vennligst  oppgi betalers navn først)

Navn: _______________________________  Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Navn: _______________________________ Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Foresattes underskrift :

Dato : _______________ Navn _________________________________________________

I noen tilfeller gir Sørreisa Kultur-skole 45 minutters 
individuelle undervisning, og det betales for 1 ½ 
elevplass ( for 2013/2014 blir det kr 3412,-  for hele 
året ). Kulturskolen forbeholder seg retten til å vurdere 
om dette er relevant , men de elever som ønsker dette 
setter X her 

Kulturskolen Riv ut og send inn

Sørreisa kommune



Opplysninger om søker:

Navn :__________________________________ 

Fra 01.08.13:______klasse v/ ______________________________ skole

Adr    :______________________________________ Mitt mobilnr:____________

Min e-postadresse:____________________________________________________

Jeg søker på:
Jeg ønsker undervisning på _____________________________ skoleåret 2013/14

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

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

Opplysninger om foresatte:
(vennligst  oppgi betalers navn først)

Navn: _______________________________  Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Navn: _______________________________ Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Foresattes underskrift :

Dato : _______________ Navn _________________________________________________

Sørreisa historielag

VELKOMMEN TIL 
SØRREISA HISTORIELAGS 
SOMMERPROGRAM 2013

Kulturminnebevaring i Bonhaugen
Vi fortsetter arbeidet med bevaringen av kanon-
stillingene i Bonhaugen. 
Fra slutten av mai starter dugnadsarbeidet på 
kanonstillingen. 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 
sommeren. 
Krigsminnelandskap Troms 1940- 1995 er et prosjekt 
Troms Fylkeskommunen startet nå i februar. Det 
dreier seg om kartlegging, dokumentasjon, for-
midling 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 kanonstillingen. 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. Båtgruppa består 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.

Sommer på Kramvigbrygga
Åpningstider: 
Juni: Stengt
Juli: Åpent tirs – fre kl 10-17
August: Åpent 20. – 30. august

Arrangement på Kramvigbrygga:
10. juli: Jernalderdag kl 12-18
Utstilling. Jernalderaktiviter for barn. 
24. juli: Vikadag med fokus på handelstedet Vika.  
Teaterforestillinga Nøkkelen ved Rimfrost Teater-
ensemble.  Tida er nybyggertida – tidlig på 1800 tallet 
da både Finnset, Gumpedalen, Bardu og Målselv ble 
befolka av folk fra Østerdalen og Gudbrandsdalen.  
Her inviteres vi til Ervik og blir tatt med på reisen fra 
Jens Holmboe finner landet og prøver å få mennesker 
til å flytte dit. Det blir gjort i god fortellerstil, med 
musikken som støttespiller. Også her brukes 
publikum aktivt som medspillere og vil være med 
på den «lange» reisen fra Østerdalen og Gudbrands-
dalen, over havet og til sitt nye land. 

August: Troms Historielags tur til Harstad og 
Bjarkøy

Salg av Årbok for Dyrøy og Sørreisa, Krigsår 
bind2 og Sørreisakalender 2013.
Disse selges på Prix, Biblioteket, Servicekontoret og 
på Kramvigbrygga. Krigsår bind 1 selges på biblioteket

Kontordager Sørreisa Historielag.
Vi har kontordag på Kramvigbrygga, inngang fra vest 
andre etasje.
Kontoret vil være åpent hver mandag fra kl 18 -20 
fram til 1 juni.
Der vil det også være mulig og kjøpe Krigsår bind 
1 og 2, årbøker og kalendre. Også eldre utgaver av 
årboka kan kjøpes her.

Henvendelse til historielaget
E-post: post@sorreisahistorielag.no
Hjemmeside: www.sorreisahistorielag.no 
Leder Dag Martinsen tlf 926 29 826 

Detalj etter skjøtsel av nedre kanonstilling 
Bonhaugen, Sørreisa her med Henrik Martin Eriksen
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Dansenhelg
Ingrid Heggeblom Moberg og Mira Hopland, ut-
dannet ved henholdsvis Bårdar og Norges 
Dansehøgskole , med etterutdanning i gruppe-
trening, bevegelsesveiledning og Yoga tilbyr helge-
kurs for barn, ungdom og voksne i Sørreisa.

Kurset er i samarbeid med Sørreisa Kommune, 
Kulturskolen, og blir å foregå lørdag 1. juni og søndag 
2. juni. Følgende opplegg tilbys:
•	Barnedans		4-6	år	2	X	45	minutter		 								kr	300.-
•	Barneballett/Jazz	6-8	år	2	X	45	minutter	kr	300.-
•	Hip-Hop	4.-	6.klasse	2	X	60	minutter									kr.400.-
•	Hip	Hop	7.-10	klasse	2	X	60	minutter								kr	400.-
•	Yoga	Voksne	og	ungd	2	X	60	minutter					kr.400.-
•	Yoga	Voksne	og	Ungd	4	X	60	minutter				kr	600.-

Se mer info på http://www.dansenhelg.com og 
http://www.facebook.com/Dansenhelg

Kursene blir å foregå i Kulturhuset/sentralskolen , og 
påmelding sender du innen 20. mai til 
dansenhelg@gmail.com og til Sørreisa Kulturskole, 
oskar.larsen@sorreisa.kommune.no
Betaling for deltakelse gjøres direkte til Ingrid og Mira 
ved oppmøte første dag.

To spennende kurstilbud for barn, undom og voksne i Sørreisa

Konserter våren 2013
med 

elever og lærere 
ved 

Sørreisa Kulturskole
Våren 2013 skal alle elever og alle lærere ved 
Sørreisa Kulturskole være med på ulike konserter 
her i Sørreisa, og vi håper mange vil komme for å 
høre på våre unge, flinke musikere.

Onsdag 5. juni kl 1800 
Sørreisa Kulturhus

Band , sang, blås, piano, gitar m.m. , det vi si et 
variert tverrsnitt av dagen kulturskoleelever 
vil underholde oss i Kulturhuset. I tillegg får vi 
besøk av ett av Lenvik Kulturskole sine band. 
Profesjonell lyd og lyd tar Kulturhusets faste folk 
seg av.
Voksne kr. 100.- barn/ungdom gratis.
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Maria Grazia
Født i Hammerfest , men med sterk tilknytning til 
Sørreisa har utdanning innen dans og teater fra bl.a 
Kongsbakken Vg skole, dramalinjen, Olavskulen folke-
høgskole, drama og teaterlinjen, Kunsthøgskolen i 
Oslo, Skuespillerlinjen,  Danseutdanning fra New York 
og fra København , og har utallige kurs i klassisk dans, 
moderne dans og hip- hop, spin off og Yoga. Maria 
har også vært ansatt som skuespiller ved HT i Tromsø.  

I en 14 dagers periode etter 22. juli ønsker hun å gi 
kurs til ungdommer fra 13 år og oppover fra Sørreisa 
og omegn. Kursene blir å foregå i kommunens lokaler 
i kulturhuset/sentralskolen og er et samarbeid med 
Sørreisa Kulturskole. 
Første dag og siste dag vil kurset vare i 2 klokketimer, 
øvrige dager blir det 1 ½ time.
Du har mulighet å melde deg på 2 forskjellige kurs:

•	Teater/skuespill	-	max	12	deltakere	pr	gruppe
•	Dans/Jazzdans		-	max	25	deltakere	pr	gruppe

Hvert kurs blir å koste kr. 400.- , og påmelding sender 
du	innen	1.	juni	til	maria9grazia@gmail.com	og	til
 Sørreisa Kulturskole, 
oskar.larsen@sorreisa.kommune.no.

To spennende kurstilbud for barn, undom og voksne i Sørreisa

Mandag 10. juni kl 1045 og kl 1200
Kulturskolen har som tradisjon å besøke 

sykehjemmet og frivilligsentralen 
som en del av skoleavslutningen, og det gjør vi 
også i år. 10-15 elever spiller og synger på syke-

hjemmet kl. 1045 og på Frivilligsentralen kl. 1200

Onsdag 12. juni kl. 1800 
Kulturskolens lokaler

De aller yngste elevene skal også få avslutte 
skoleåret med en konsert, og vi inviterer foreldre 
og småsøsken til huskonsert i Kulturskolens 
lokaler for å høre på de elever som har vært 
elever i Kulturskolen en kort periode.

Så minner vi om
fristen for å søke om elevplass ved Kulturskolen 
skoleåret 2013-2014.
Den er altså 10. juni, og i dette KA SKJER finner 
du påmeldingsskjema som du sender til 
Servicekontoret. Har du behov for flere skjemaer: 
kontakt Kulturskolen på 77875133 eller gå på 
Sørreisa kommunes  heimesider
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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 46 77 37 25

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

932 58 267

Sørreisa Tannklinikk 77 86 14 05

Sørreisa Tøy & Bøy AS

                                           

77 86 16 00

Tankefeltterapeut 
Anne-Grethe Furøy

93 65 18 61

Mona’s fotterapi 40 22 70 93

Massasjeterapaut Jorunn Vollstad 938 02 425

Midt-Troms psykologtjeneste
lindaholmgren@yahoo.no

46 77 26 33
46 77 37 25

Naturterapeut, Ragnhild Marie 
Iversen, ragnhild_iversen60@
hotmail.com

418 00 938

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
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Helse og velvære

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

77 86 18 68

Herbalife Distributør
Bente M.Evanger
benteeva@gmail.com

986 92 213

   www.kiromidttroms.no 

77 86 34 50

Legekontoret Stakkevold AS 77 86 29 90

Legekontoret Sørreisa 77 87 51 00

Midt-Troms psykologtjeneste 46 77 37 25

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

932 58 267

Sørreisa Tannklinikk 77 86 14 05

Sørreisa Tøy & Bøy AS

                                           

77 86 16 00

Tankefeltterapeut 
Anne-Grethe Furøy

93 65 18 61

Mona’s fotterapi 40 22 70 93

Massasjeterapaut Jorunn Vollstad 938 02 425

Midt-Troms psykologtjeneste
lindaholmgren@yahoo.no

46 77 26 33
46 77 37 25

Naturterapeut, Ragnhild Marie 
Iversen, ragnhild_iversen60@
hotmail.com

418 00 938

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

 

post@dittsmadyrkrematorium.no

77 21 26 60

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

909 64 058

Frivilligsentralen 992 04 651

Fotograf Ole Mathisen
www.radarfoto.no

932 26 642

Gunvald H Grønlund 91 67 09 25

Gunnvor Bells Eftf.
Begravelsesbyrå

77 86 10 44

Hanssen Bent 91 35 88 75

Helgesen Ivar, O-kart 77 86 11 88

Hyginor 41471117

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

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

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

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

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

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

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

Storveien 9, 9310 Sørreisa
Tlf. 77 86 14 70

Forside timekort

Bakside timekort

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

Org.nr.: MVA 983 539 335

Stempel innenfor 74 x 24 mm.
77 86 14 70

Ingeniør Sørfosbog 
ing.aes@online.no

922 66 996

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

905 66 7 72

Larsen Sture 90 61 71 06

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

77 84 11 30

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

77 86 38 00

Midt-Troms Vaktmesterservice 77 86 43 26

Mitra AS
www.mitras.no

77 86 29 80

Nord-Norsk Skadedyrkontroll 414 71 117

  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

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



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

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.

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

920 61 196

Drosjesentralen 77 86 11 80

Eilertsen Einar 77 86 11 54

Gundersen Maskiner 77 86 42 22

Jan Pedersen Transport 77 86 19 50

Johnsen Rolf Arne 930 61 659

Lange, Ole 77 86 17 02

Anlegg og Maskin AS
post@amask.no

77 86 22 35

Maskinservice 77 86 16 34

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

77 86 38 00

Nordhaug Maskin AS
www.nordhaug-maskin.no

77 86 22 50

466 36 621

Stenslette Bil og Maskin
stenslettebilogmaskin.no

90 58 89 43

Svein Molund 45 20 48 46

Sørreisa Kran og Transport AS 918 04 342

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

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

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

Stig Knudsen    
Tlf 77 86 45 02

Welligton As, 
Pb. 10, 
9315 Sørreisa

knudsen@wellington.no



HVA * MEDLEM  IKKE MEDLEM VASK 
Hele huset (ikke møterom) 1250.- 2500.- 1100.- 

 -.054 -.0021 -.006 laselliL
 -.056 -.0002 -.0001 lasrotS
 -.001 -.005 -.002 moretøM

Bryllup (fredag + lørdag) 1500.- 2900.- 1100.- 
Inntektsbringende arrangement 3900.- 1100.- 
Møterom lokale foreninger 350.- 100.- 

                  -.005 -.052 rytstudyL / ggelnadyL                       
 -.001 -.05 ttenretnI
 -.001 -.05 rotkejorP

Leie for ekstra døgn kr 500.- 
* MEDLEM. Med dette menes voksen person som har betalt medlemsavgiften for inneværende år og 
forutgående år. Medlemmer kan ikke leie huset til medlemspris på vegne av andre. 

Skøelv Grendehus, 
Solglimt
Storsal for ca 350 personer, 
Lillesal for ca 50 personer. 
Godt utstyrt kjøkken. Møterom 
med internett og projektor

Utleiepriser: Kontaktperson: Solfrid Larsen  tlf 905 21450

Terminliste 2013 Skøelv IL 5.div avd 2
Fre 10.05. 2015 Storsteinnes Skøelv

Lørd 18.05. 1500 Bardu Skøelv

Fre 24.05. 2000 Sørreisa Skøelv

Tirsd 28.05. 2010 Senja 3 Skøelv

Sønd 02.06. 1600 Salangen 2 Skøelv

Lørd 08.06. 1700 Skøelv Nordkjosbotn

Onsd 12.06. 2015 Gluntan Skøelv

Tirsd 18.06. 1915 Bardufoss Skøelv

Fre 21.06. 2000 Skøelv Foss

Fotballferie

Fre 09.08. 2015 Storsteinnes Skøelv

Fre 16.08. 2000 Skøelv Bardu

Fre 23.08. 1900 Skøelv Sørreisa

Onsd 28.08. 1900 Skøelv Senja 3

Sønd 01.09. 1600 Skøelv Salangen 2

Fre 06.09. 1915 Nordkjosbotn Skøelv

Fre 13.09. 1800 Skøelv Gluntan

Sønd 22.09. 1500 Foss Skøelv

Sønd 29.09. 1500 Skøelv Bardufoss

Terminliste 2013 Skøelv IL 6.div avd 3
Lør 11.05 1300 Foot 04 Skøelv

Man 20.05 1600 Skøelv Målselv

Man 03.06 1930 Skøelv Pioner

Søn 09.06 1600 Mårfjell Skøelv

Tirs 11.06 1915 Skøelv Målselv 2

Lør 15.06 1600 Øverbygd Skøelv

Lør 22.06 1400 Skøelv Lavangen

Ons 26.06 1915 Bardufoss 3 Skøelv

Fotballferie

Lør 03.08 1400 Skøelv Foot 04

Søn 11.08 1400 Målselv Skøelv

Søn 25.08 1600 Pioner Skøelv

Fre 30.08 1900 Skøelv Mårfjell

Ons 04.09 1915 Målselv 2 Skøelv

Lør 07.09 1400 Skøelv Øverbygd

Søn 15.09 1400 Lavangen Skøelv

Lør 21.09 1300 Skøelv Bardufoss 3

Forbehold om endringer.



Dansefest
Skøelv IGL arrangerer 
MINIDANSEGALLA 
med Dansebandet SATURN, 
lørdag 18. mai kl 2000
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

Skøelv IGL
• Lørdag 04 mai kl.19.30 Skøelvrevyen – NYTT HUS 
– og dans på Skøelv Grendehus, Solglimt. Alders-
grense 18 år. Bilettpris kr. 250.-
Se program på Facebook under Skøelv Idrett og 
grendelag! CC Riders spiller til dans.

• 18. mai kl. 20.00 dansefest med SATURN på Skøelv 
grendehus, Solglimt. Se annonse!

• St.Hansfeiring kl 1730 på Skøelv stadion. Ta med 
grillmat! Salg av rømmegrøt, kaffe og kaker.

• Terminliste: 5 og 6 divisjon Skøelv IGL se forrige 
side. -Forbehold om endringer i kampoppsett!
Info: Jermund Johansen mobil: 97777925

• For leie av grendehuset kontakt Solfrid Larsen mobil: 
90521450. Huset  har 2 saler, 1 møterom og fullt 
utstyrt kjøkken

• Henvendelse Skøelv Idrett og Grendelag kontakt 
leder Otto Skogheim mobil: 45222812
E.post: otto.skogheim@hotmail.com 

Mer info: www.skoelv-igl.no og på facebook-siden.

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

Offentlig bading har sommer-
stengt juni, juli og august.

Straumen kapell 
Torsdagsklubben fra 4 år kl 1730

Formiddagstreff 
1. torsdag i hver måned kl 1130.

Speidere: onsdager kl 1800.

Lysglimt - Gottesjord for-
samlingshus fredager  kl 18.30

Frivilligsentralen 
Eldretreff
Mandager 0900-1400

Siste eldretreff før sommeren 
er 17.juni. Oppstart etter ferien 
19.august.

Småbarnstreff
Tirsdager 09.00-13.30
Siste småbarnstreff før 
sommeren er 9.juli, oppstart 
etter ferien er 20.august

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Lørdag 04.05.13
kl.19.30 
Skøelvrevyen – NYTT HUS – og 
dans på Skøelv Grendehus, 
Solglimt. 

Søndag 07.05.13
Kl 1800
Sentralskolen
Informasjonsmøte om Ands-
vannet som vannreservoir

Kl 1900
Kulturhuset
“Vårsprell” 
med Sørreisa mannskor.

Mandag 08.05.13
Kl 1700
Kramvigbrygga 
Veteranmarkering 

Kl 1900
Kulturhuset
Konsen Big Band

Søndag 12.05.13
Kino:
Kl 1800
Pelle Politibil på Sporet 
Aldersgrense: Alle 
I Pelle Politibil på Sporet er 
Kronprinsessa atter tilbake i 
Bodø, denne gangen for å åpne 
den nye Havørnparken. Her 
ligger en ruvende havørn og 
ruger på et egg og alle gleder 
seg til det blir ungeskrik i 
parken. Byens egen helt, Pelle 
Politibil, får det ærefulle opp-
draget å passe på parken, og 
spesielt havørna.

Kl 2000
Iron Man 3 (3D) 
Aldersgrense: 11 år 
I Marvel Studios’ “Iron Man 3” 
må den selvhevdende, men 
briljante industrimannen Tony 
Stark/Iron Man måle krefter 
med en fiende med ubegrenset 
makt.

Tirsdag 14. 05.13
Kl 1800
Sentrum
Dugnad - ryddedag

Fredag 17. mai 2013 
Fra kl 09.30
Forskjellige markeringer og 
aktiviteter i Sentrum, Skøelv og 
på Galtnes.
Se eger program og øvrig 
annonsering.

Lørdag 18.05.13
på Skøelv Grendehus, Solglimt.
kl 2000
Dansefest med SATURN

Lørdag19. og søndag 20.05.13
Vårstevne
Svømmehallen:
Lørdag 21.05.11 kl 10
Søndag 22.05.11 kl 09
Salg av kaffe og kaker
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Lørdag 01.06.13
Stina Fagertun har under
holdning og aktiviteter for store 
og små på Gamtofta 

Lørdag 08.06.13
Torgdag
Aktiviteter i Straumen

Onsdag 19.06.13
Tur til Vamasshaugen/ Bar-
nestøtta. Oppmøte kl 18 ved 
Unglyn skistadion.

Lørdag 23.06.13
St.Hans feiring med underhold-
ning  for hele familien v/ Stina 
Fagertun på Gamtofta. Salg av 
mat og drikke.

St. Hans feiring ved Skøelv
stadion fra kl. 1730 

Lørdag 29.06.- Søndag 30.06.13
To løp i Midnattsolgaloppen 
ved fotballbanen i Straumen.

Lørdag 06. og søndag 07.07 
Krogstadtunet 
Åpen kafe kl 12-18

Onsdag 10.07.13
Jernalderdag med aktiviteter for 
barn på Kramvigbrygga
kl 12-18 

Lørdag 13. og søndag 14.07 
Krogstadtunet 
Åpen kafe kl 12-18

Lørdag 20.07.13 
Fellestur til Middagsfjellet, 
Storlifjellet, Tverrfjellet og 
Møssmørtinden. Påmelding til 
turleder Odd Lekang 
tlf. 915 72 090

Lørdag 20. og søndag 21.07 
Krogstadtunet 
Åpen kafe kl 12-18

Onsdag  24.07.13
Vikadag på Kramvigbrygga: 
fokus på handelsstedet Vika
Teaterforestillinga “Nøkkelen” v/ 
Teaterensembelet Rimfrost 

Lørdag 27. og søndag 28.07 
Krogstadtunet 
Åpen kafe kl 12-18

Søndag 04.08.13
Tur til Veltasetra/Kamplitjønna. 
Familietur med mulighet for å 
fiske.- Sørreisa JJF har fiskeutstyr 
til barna. Oppmøte ved Nord-
hus, Andvatnet kl 10.30

Lørdag 03.08 og søndag 04.08 
Krogstadtunet 
Åpen kafe kl 12-18

Onsdag 14.08.13
Fellestur til Steinura i Gumpe-
dalen, med Per Tore Fredriksen 
som turleder. Oppmøte / første 
stopp ved Kirkegården i Skøelv-
dalen kl 18.

Lørdag 10. og søndag 11.08 
Krogstadtunet 
Åpen kafe kl 12-18

Søndag 18.08.13
Fellestur til Sæterhytta i Skar-
dalen, turleder er Paul Dahlø. 
Oppmøte på parkeringsplassen 
på Gamtofta kl 18.

Søndag 25.08.13
Samisk - norsk gudstjeneste på 
Gamtofta v/ Sven Becker og Karl 
Yngve Bergkåsa

Familietur til  Sæterhytta i Skar-
dalen. Grilling og aktiviteter for 
barn. Turleder er Otto 
Skogheim,  oppmøte ved snu-
plassen i Skardalen kl14.

Westgård stiftelsen, Museum.
I sommer blir det 4 ganger 
åpent museum, og åpen skole, 
datoer blir kunngjordt senere. 
Info: Hermod Skogheim mob.: 
95038750



Mange fine vår- 
og sommervarer!

Vi har også gavekort. 
Velkommen til oss!

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

Wenche Monika Hermansen
Daglig leder 

Telefon. 91810880
www.korkomplett.no

• Gaveartikler
• Smykker
• Broderidesign
• Profilklær

Takk for hjelpen!
Sørreisa Musikkforening vil gjerne takke alle som 
bidro til at konserten vår i kulturuka ble en flott op-
plevelse for oss! 
Vår supre dirigent Kirsti Karlstad Vaeng, våre positive 
solister Gudrun Falch og Svein Kaspersen, sponsorene 
som velvillig støtter oss og ikke minst et fantastisk 
publikum som gjør at vi får inspirasjon og glede til å 
øve og spille i korpset!
Og i den anledning vil vi gjerne ønske gamle og nye 
medlemmer velkommen til å spille sammen med 
oss. Du kan begynne når som helst, gjerne først-
kommende mandag for vi øver hver mandag fra 
kl.19.00 til 22.00 på musikkrommet.
Aktiviteter som gjenstår første halvår er oppdrag på 
17.mai på Finnsnes og i Sørreisa. Vi har også spilling 
på torgdagen den 8.juni med avslutning og sosialt 
samvær før ferien. Neste sommer i forbindelse med 
vårt 100 års jubileum, planlegger vi en tur til 
Tyskland.
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Knut på 
tlf.977 77938 eller Jorunn på tlf.938 02425.
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Konfirmanter i Sørreisa 
menighet 26. mai 2013 
9A (kl 10.00)
1. Dale Vemund Walberg
2. Elvevoll Monica
3. Furø Jonas
4. Gulbrandsen Malin
5. Gunnberg Malin
6. Hansen Gunnar Meier
7. Hansen Jakob Benjamin
8. Henriksen Sander
9. Hoholm Sander Rachelssønn
10. Johansen Kristian Magne 
11. Johansen Tobias Eriksen
12. Lilleng Lars-Kristian
13. Myrvang Daniel Johan
14. Nikolaisen Martin Utne
15. Pedersen Jørgen
16. Rismo Eirik
17. Sivertsen Thomas Andre
18. Stensvik Linn Charlotte
19. Thorbjørnsen Erik Andre
20. Thoresen Andrea
21. Øien Vilde

9B (kl. 12.30)
1. Antonsen Lasse
2. Aukan Ida Kristine (bosatt Tjøme)
3. Bakkehaug Sander
4. Bjørklund Kristian
5. Brattbakk Markus
6. Gabrielsen Svanhild Paulsen
7. Jacobsen Christoffer
8. Jakobsen Martin Vågseter
9. Jenssen Malin Åsali
10. Jørgensen Maja Fyhrie
11. Langaune Markus
12. Langvik Even Hegland
13. Meier Tor-Andre
14. Moen Einar
15. Møller Martin
16. Olsen Sverre Emanuel Dårflot
17. Ovesen Julie Widding
18. Pedersen Melissa Charleene
19. Skogheim-Van Buuren Thor-Håkon
20. Sørfosbog Lars Konrad Lange
21. Østgaard Stine Therese
22. Århus Nelly Kristin Alapnes

Konfirmantene på Kapelltrappa.  Foto: Roy-Frode Løvland



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 

10.03.13   Malea Schmid-Karlsen
24.03.13   Gabriel Vevang Trulsen
24.03.13   Elise Synnøve Kvitberg Lynghaug
24.03.13   Mille Elisabeth Stang Kristiansen
24.03.13   Maren Rebecca Rismo

 
23.03.13   Jeanett Fjellstad Hansen og 
      John Inge Bjørndahl

20.01.13   Halgeir Fagerli, f. 1957
25.02.13   Ingvar Jarle Østrem f. 1946
25.02.13   Bjarne Martinsen  f. 1920
03.03.13   Olaf Johan Nordgård  f. 1934
04.03.13   Astri Marie Lønberg  f. 1923 
07.03.13   Gunnhild Martinsen  f. 1933
13.03.13   Leif Larssen  f. 1937
16.04.13   Edel Schønning  f. 1926
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Vigde

Sørreisa menighet «på nett»
Fra nå av vil «hele verden» ha mulighet til å 
følge med på det som skjer i Sørreisa 
menighet.
Menighetsrådet har valgt en litt utradisjonell 
løsning som internetløsning: en bloggside. 
«Vi ønsker å ha en levende og oppdatert side 
som gjenspeiler menighetslivet hos oss», sier 
sokneprest Sven Becker.

På www.sorreisamenighet.blogspot.no finner 
man en aktuell oversikt over det som skjer dag 
for dag, informasjon om dåp, bryllup, medlem-
skap - kort: alt det som man trenger å finne på 
en hjemmeside.

Informasjonen på hjemmesiden oppdateres 
fortløpende - og den blir mer og mer 
utfyllende etter hvert. 

Sørreisa menighet er endelig med i den 
digitale verden - og det er bra: fordi det er mye 
som skjer i dette fellesskapet!

Fra gudstjenesten 7. april



10.03.13   Malea Schmid-Karlsen
24.03.13   Gabriel Vevang Trulsen
24.03.13   Elise Synnøve Kvitberg Lynghaug
24.03.13   Mille Elisabeth Stang Kristiansen
24.03.13   Maren Rebecca Rismo

 
23.03.13   Jeanett Fjellstad Hansen og 
      John Inge Bjørndahl

20.01.13   Halgeir Fagerli, f. 1957
25.02.13   Ingvar Jarle Østrem f. 1946
25.02.13   Bjarne Martinsen  f. 1920
03.03.13   Olaf Johan Nordgård  f. 1934
04.03.13   Astri Marie Lønberg  f. 1923 
07.03.13   Gunnhild Martinsen  f. 1933
13.03.13   Leif Larssen  f. 1937
16.04.13   Edel Schønning  f. 1926

Gudstjenester  i Sørreisa sokn mai-juni 2013

Søndag, 5. mai
18:00 Straumen kapell - 
samtalegudstjenesten
v/ menighetspedagog Roy-
Frode Løvland & sokneprest 
Sven Becker

Fredag, 17. mai
09:30 17.mai gudstjeneste
v/ sokneprest Sven Becker

Søndag, 19. mai
11:00 Sørreisa kirke 
- gudstjeneste
v/ sokneprest Sven Becker

Søndag, 26. mai
10:30 Sørreisa kirke 
- Konfirmasjon I
v/ menighetspedagog Roy-
Frode Løvland & sokneprest 
Sven Becker

12:30 Sørreisa kirke 
- Konfirmasjon II
v/ menighetspedagog Roy-
Frode Løvland & sokneprest 
Sven Becker

Søndag, 2. juni
11:00 Straumen kapell 
- gudstjeneste
v/ sokneprest Sven Becker

Søndag, 9. juni
11:00  Sørreisa kirke 
- gudstjeneste
v/ sokneprest Sven Becker

Søndag, 23. juni
11:00 Skøelv kapell 
- gudstjeneste
v/ sokneprest Sven Becker

Søndag, 7. juli
11:00 Sørreisa kirke 
- gudstjeneste med 50års 
konfirmanter v/ sokneprest 
Sven Becker

Søndag, 21. juli
11:00 Straumen kapell 
- gudstjeneste
v/ sokneprest Sven Becker

Gudstjenester på 
Sykehjemmet

Torsdag, 16. mai
16:30 Sykehjemmet 
- Nattverdgudstjeneste, 
v/ sokneprest Sven Becker

Torsdag, 13. juni
16:30 Sykehjemmet 
- Nattverdgudstjeneste, 
v/ Sigurd Hanssen

Torsdag, 11. juli
16:30 Sykehjemmet 
- Nattverdgudstjeneste, 
v/ sokneprest Sven Becker

  17. mai i Sørreisa menighet 
  kl 08.00  - Flaggheising ved Straumen kapell
  kl 09.30  - Gudstjeneste 
  kl 10.15  - Bekransning av bautaen foran Straumen kapell
      Sørreisa skolekorps spiller både under gudstjenesten 
      og bekransningen.
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Finnes det ballonger i 
himmelen?
Klart det gjør! 
Det var fullt hus i Straumen kirke både 
palmesøndag og søndag, 7. april. Palme-
søndag ble 4 barn døpt i nærvær av mange 
fra barnas familier, og det er en fin skikk. 
Både de barna som var våkne og de som 
sov, ble døpt etter at foreldre og faddere 
hadde svart sitt ja til at det kunne skje. 
Barn fra torsdagsklubben gleda tilhørerne 
med frisk sang og dans. 

Søndag, 7. april var førsteklassingene 
invitert for å få “Min kirkebok”. Når et barn 
blir døpt, lover foreldrene å lære barna 
om kristen tru. Kirka hjelper dem med 
det ved å invitere barna til dåpsopplæring 
når de er 4 år, 6, 11 og 15 år gamle.  Denne 
søndagen hadde sokneprest Sven Becker 
og menighetspedagog Roy-Frode Løvland 
lagt opp til at menigheta skulle gå rundt i 
kirkesalen og utføre forskjellige oppdrag:  
Legge en papirblomst oppi vatnet i døpe-
fonten slik at den folda seg ut, og fram kom 
et bibelvers; skrive navnet sitt på et rødt 
hjerte og henge det på ei bønnesnor, tenne 
et lys og be ei bønn. Det var riktig livlig i 
kirka mens dette pågikk!
Roy-Frode snakka om himmelen i talen 
sin. For å fortelle oss at der er det helt 
annerledes enn vi kan tenke oss, spurte han 
om det finnes ballonger i himmelen -, 
og svarte sjøl: Klart det gjør! Så tok han 
gitaren og sang en sjøllaga barnesang om 
himmelen.  Til slutt delte han ut ballonger 
som deltakerne skulle blåse opp og holde i 
lufta mens de gikk ned til et veldekka bord 
i menighetssalen. - Og noen ballonger 
sprakk!

Snekkerklubben
NMS Snekkerklubb ble starta i 1985 av rela-
tivt unge kare: Per Eirik, Håkon, Alf Mathias, 
Jarl Kato og Jostein. De er nå blitt godt voksne 
menn! For i løpet av de 28 årene som er gått, 
har ingen damer vist interesse for trearbeid. 
Og det er jo praktisk at damene holder på 
med de mjuke stoffene, som garn og tekstiler!   
Formålet med å starte klubben, var å samle inn 
penger til Det Norske Misjonsselskap (NMS). 
De deltar hvert år på den tradisjonsrike ju-
lemessa.
Ved å lodde ut eller selge egenproduserte ting, 
så som krakker, vogger, dukkesenger, fuglebur 
med  mer, samler de inn penger. 
Arbeid med boring, pussemaskin og fresing 
går ganske intenst, så da er det ikke mulig å 
prate med karene. Men når de har holdt på fra 
klokka 19.00 til 20.30, tar de kaffepause.  De 
har hver sin tur til å ta med seg mat og drikke. 
Og mens den fortæres rundt en høvelbenk på 
Sentralskolens sløydsal, går praten livlig! Da 
tas både nære og mer internasjonale problemer 
opp til drøfting. Og de er enige om at den 
sosiale delen av klubbmøtene også er viktig. Et 
innslag om misjon hører også med. - Veit dere 
at Sør-Korea er det landet som sender ut flest 
misjonærer nå? Over 15.000, og at hvert år 
sendes det ut 1400 nye derfra? I tidligere tider 
reiste misjonærene stort sett sørover, nå reiser 
mange flere øst- eller vestover, mens mange 
også reiser nordover til våre områder av verden. 
-.Ja, så ser altså folk under fjerne himmelstrøk 
at vi her i Norge trenger evangeliet. 20 minut-
ter går fort, og før de pakker sammen kaffe-
sakene, gir de en gave til misjonsarbeidet.
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PÅ BLOKKA 
Nytt fra menighetsrådet

Årsmøtet for Sørreisa menighet ble avholdt 
torsdag 11. april i Straumen kapell med godt 
frammøte. 
Etter liturgisk samling i kapellsalen, var det 
kaffe og årsmøte i Peisestua.
Menighetsrådet utarbeider hvert år en melding 
om virksomheten foregående år, og
kort sammenfattet kan en si at det ikke har 
vært de store forandringene i 2012.

Regnskapet var ikke avsluttet, men alt tyder på 
at vi kommer ut på pluss-siden.
Årsstatistikken forteller om at mange døper sine 
barn, konfirmanttallene er ganske stabile, vi har 
hatt mange gudstjenester med til sammen 4225 
deltakere og antall nattverdgjester har vært 

stigende. Av kirkeofringene på ca. 92.000 kr, 
har 51.000 kr gått til egen menighet.

Det har vært skolegudstjenester for alle tre 
skolene, og krybbevandring for barnehagene 
med god oppslutning. 
Kirkens fasearbeid / trosopplæringstiltak for 
ulike aldersgrupper blir godt mottatt.
Torsdagsklubben, Speideren og Lysglimt/ 
Blå-kors motorklubb har også hatt god opp-
slutning.
Menighetsrådet har hatt 9 møter og behandlet 
96 saker

Sørreisa menighetsråd vil ønske dere alle en 
fin vår og sommer!

Med hilsen fra Sørreisa menighetsråd  
v/ Per Eirik Mathisen, leder.

Sørreisa Menighet inviterer til 
konsert med  korsang, solosang,  
instrumental og allsang. 
Konserten arrangeres av medlemmer av 
Solglytt-koret.  Dette koret var aktivt på 
lærerskolen i Tromsø på midten av1960-
tallet. Mange av de samme folkene møtes 
til treff på Tømmerneset leirsted fra 27. til 
30. juni. Koret sang i gamle Tømmervik 
kirke i 1965. 
Vi får også med oss Malangskoret og 
andre sangere til et felleskor der ”Slave-

koret fra Nebukadnesar” av Guiseppe 
Verdi skal framføres.
Gratis inngang, men vi er takknemlige 
for gave til Sørreisa Menighets misjons-
prosjekt: Hjelp til funksjonshemma barn 
som lever under kummerlige forhold på 
barnehjem i Aserbajdsjan.

Hjertelig velkommen til en 
”husker du sangen”-konsert!

Konsert
i Sørreisa kirke Tømmervik lørdag, 29. juni 2013 kl 1900

Den nye delen av Sørstraumen kirkegård 
(Brekka) vigsles søndag 1. september etter  
gudstjenesten i Straumen kapell. 
Velkommen til å være med på det!

Vigsling av 
kirkegård
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Andakt
Ta først på deg egen maske!

Feriesesongen er snart igang. Men det er ikke 
bare i feriesesongen vi mennesker her nord 
reiser med fly. Mange benytter seg av mulig-
heten til å reise fort ved mange anledninger: 
besøke slekt og venner – og det blir flere og 
flere som reiser med fly i jobbsammenheng…
   
Og hver eneste gang – før flyet letter – blir 
det ”sikkerhetsinformasjon”. Når flyverter og 
–vertinner går fram i midtgangen og framfører 
sikkerhetsgymnastikken vet vi at vi er på vei 
til rullebanen. 
Første gang jeg hørte på det ble jeg litt skuffet: 
hvor egoistisk: ”Ta først på deg egen maske, 
før du hjelper andre!” Ja, til og med – før du 
hjelper barn!
Men det er klart – når lufttrykket faller – går 
ting veldig fort! Og for å holde deg i livet 
er det om å gjøre å ta imot det som faller fra 
”himmelen” (eller panelet over deg), dra det 
til deg, ha det over munn og nesen – og puste 
lettet inn og ut.

Det er noe rart med oss mennesker – det er 
først når ting rundt oss får en viss dramatikk at 
vi kommer i gang! At vi gjør det vi får beskjed 
om – og så kanskje til å med se nytten i det…
”Når lufttrykket faller” innledes sikkerhetsin-
struksen med. På engelsk heter det – ”når luft-
trykket forandrer seg” – for en pen beskrivelse 
av saka. 
Jeg tror det går an å bruke sikkerhetsinstruksen 
ikke bare på flyet men også ellers i dagliglivet. 
Fordi ”lufttrykket forandrer seg” veldig ofte – 
livet er fullt av forandring: i familien, i venne-
kretsen, i arbeidslivet og på skole. Det kan 
være mange positive ting. Det kan også være 
nokså trasige iblant. ”Når lufttrykket forandrer 
seg” – ja da trekk til deg det som faller fra 
himmelen, trekk det over hele deg å pust letter 
inn og ut!

Jesus falt riktignok ikke fra himmelen! Gud 
sendte han til oss – på en vidunderlig måte: 

som et barn, født i en stall. Men Jesus har gitt 
oss denne sikkerhetsinstruksen selv. Når det 
blir vanskelig – sa Jesus - kan vi legge alt som 
tynger på Han og Han kan hjelpe oss å puste 
videre!
Å leve livet handler om å ha adgang til Livets 
kilde. Hvis ikke vi vet hvor vi kan hente 
energi, blir livet preget av mye leting - og av 
mange fortvilte øyeblikk. Jesus er Kilden. Han 
gir oss vannet som slukker tørsten for godt. 
Han er masken med oksygen, han er den som 
er der når lufttrykket forandrer seg.
Og når vi alle er koblet til samme kilde blir det 
også mye enklere å leve livet sammen. 

Og forresten: God tur!

Sven Becker, sokneprest

TUR MED 
DIAKONIUTVALGET
Sørreisa menighets diakoniutvalg inviterer 
til tur tirsdag 4. juni.
Det blir start fra sentrum kl. 10.30
Turen går først til Finnsnes kirke  for 
andakt og kaffe.
Deretter går ferden  over brua til  middag  
på Senjastua.
Retur fra Senjastua kl. 14.30
Pris for middag m/ kaffe og busstur  
kr. 250,-.

Påmelding innen 29. mai  til 
Menighetskontoret , Karin, tlf 77875290, 
eller Lona , tlf. 77861062   / 90513546
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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 EN HÆRLIG SOMMER
SPREKE FARGER TIL SMÅ OG STORE

STRIKK FLOTTE SOMMERTOPPER ELLER
KJOLER I NYDELIG BOMULLSGARN
NYE MØNSTER


