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Paul Dahlø, Ordfører

Dette er viktig for Sørreisa!
Kommunestyret vedtok i fjor det dokumentet 
som vi i alle sammenhenger skal rette oss etter, 
i drifta av tilbudene i kommunen vår så vel som 
i utviklingstiltak. Vi har akkurat fått Kommune-
barometeret 2013, som er en rangering og en 
karaktergiving til alle kommunene i landet. 
Samtidig skjer det akkurat nå mye veldig viktig. 
Derfor vil jeg bruke denne ordførersida til å 
snakke litt om disse tingene.
Verdiene som skal styre det vi gjør er for lang tid 
siden vedtatt å være 
Nær, trygg og engasjert. Dette skal bidra til at 
visjonen vår, Vi skal gjøre hverdagen bedre -  for 
alle, blir virkelighet. Bokommunen skal være 
grunnlaget for all utvikling av tjenestetilbudet, og 
vårt omdømme skal være i fokus i alt vi gjør. Det 
handler om en åpen og ærlig kommune der hver 
innbygger skal føle seg inkludert.

Går det i riktig retning? Kommunebarometeret 
sier at i 60 % av det vi blir målt på er vi blitt bedre 
siste året, og totalt plasseres vi som kommune 
nummer 180 i landet og som nr. 6 i fylket. Av de 
430 kommunene i landet er vi altså absolutt godt 
inne på den beste halvdelen, og av de 24 
kommunene i Troms er vi altså i den beste fjerde-
delen. Samtidig har vi en inntekt på bare 96,3 % 
av landsgjennomsnittet. Det er særlig fordi vi ikke 

har eiendomsskatt at vi er eneste kommune i 
Troms under landsgjennomsnittet.

All honnør til våre ansatte, i skolen, i helse og 
omsorg, og på alle andre områder i kommunen. 
Det er de resultatene dere i de enkelte fag-
miljøene klarer å få ut av det som kommunestyret 
tildeler som gir de gode karakterene i Sørreisa. 

Åpenhet og tilbakemelding fra befolkningen 
trekker karakteren vår ned. Men, det er vi i full 
gang med å gjøre noe med. Takk til alle som 
ga oss tilbakemeldinger på torgdagen! Når vi 
nå endrer hele saksystemet, med elektroniske 
dokumenter, legges samtidig alt mye enklere 
tilgjengelig for alle. Dette er et viktig framskritt. 
I prosjektet Saman om ein betre kommune er nettopp 
kvalitet i tjenestene, åpenhet og tilgjengelighet de 
viktigste temaene i vår omdømmebygging.

Folketallet i Sørreisa er nå passert 3.400, og vi 
siger litt oppover for hvert kvartal. Det blir født 
flere enn det dør, og det flytter flere til kommunen 
enn fra. Det er folk som utgjør kommunen. 
Hjertelig velkommen til kommunen vår alle som 
har flyttet hit.  Jeg vil invitere alle som har flytta 
hit til en trivelig samling i Kulturhuset den 10. 
oktober.   Vi vil de neste ukene også få ønske 14 
flyktninger velkommen til kommunen vår. Jeg 
håper de vil trives godt her og føle seg heime som 
sørreisaværinger.  Det startes nå også bygging av 
46 nye boenheter for Forsvaret, veldig bra!
Vi er en del av et stort samfunn, og vi blir stadig 
vant til å kunne følge nært med på det som skjer i 
den store verden. Det ligger nå veldig godt an til 
at vi kan bygge ut fiberkabel i hele kommunen. 
Dette vi gi en helt annen verden når det gjelder 
TV, internett og alle typer elektroniske tjenester.

Rådmannskifte skjer ikke ofte i Sørreisa. Men 
1. oktober vil Ann Kristin Trondsen overta etter 
Wigdis Nyheim Andersen som blir pensjonist. 
Hjertelig takk Wigdis for måten du har ledet hele 
kommunens administrasjon på. Du har bidratt på 
mange områder i ditt ca 40-årige virke i kommunen, 
og lojalt og engasjert fulgt opp det som kommune-
styret har vedtatt. Lykke til i ditt nye og noe 
roligere liv.
Jeg ønsker deg samtidig, rådmann Ann Kristin 
Trondsen, hjertelig velkommen. Jeg er sikker på 
at vi skal finne fram til et godt samarbeid mellom 
kommunestyret og deg som leder for alle våre 
ansatte.

Paul Dahlø, Ordfører



Wigdis N. Andersen, rådmann
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Ansvarlig redaktør:
Wigdis N. Andersen

Redaksjonen: 
Kulturkontoret 
Produksjon:
abcProfil

Kontaktinfo: Aina Løhre, 
tlf: 77 87 50 22 eller 992 04 624 
ePost: kaskjer@sorreisa.kommune.no

Wigdis N. Andersen går av som rådmann 
i Sørreisa kommune. Inn som ny rådmann 
kommer Ann Kristin Trondsen.  Hun har 
jobbet flere år i kommunen bla som 
kommunalsjef. Mer om Ann Kristin kan du 
lese inne i bladet.

Takk for meg!
 
Da jeg skrev årsmeldinga for 2012 ble jeg klar over at 
Sørreisa kommune hadde nådd målene som ble satt 
for 7 år siden.

- Vi hadde fått økonomisk kontroll.

- Vi var nede på tidenes laveste sykefravær blant 
kommunens ansatte.
 
Dersom jeg skulle tillate meg å vurdere grunnene til 
at vi hatt nådd målene, vil jeg trekke frem 3 hoved-
momenter:

- Politiske vedtak har vært  «rammepreget», ofte 
med ei klar økonomisk målsetting. Med det mener 
jeg at vedtakene har hatt et klart formulert innhold, 
som rådmannen har kunnet ta administrativt  fatt i, 
og hvor fagprofesjonene har hatt mulighet til faglige 
vurderinger for iverksetting av vedtak.

- Lojale og faglig dyktige ledere. I det ligger det en 
klar forståelse i organisasjonen om at  rådmannen 
med ledere og andre ansatte jobber lojalt i forhold  til 
politisk fatta vedtak. Kommunen har god kompetanse 
blant de ansatte som har bidratt, slik rådmannen ser 
der, til at vi fortsatt kan gi ei faglig forsvarlig  tjeneste til 
våre innbyggere

- Ansvarlige tillitsvalgte. Uten tillitsvalgte som har tatt 
medansvar for store nedstyringsprosesser, har ikke 
kommunen kunnet nådd målene på en demokratisk 
måte,  med forholdsvis lite støy.
 
Fra tilbakeblikk til framtidsblikk  
Kommunen står framfor store og interessante 
utfordringer.
- Akkurat nå jobbes det med fiberutbygging slik at alle 
husstandene i kommunen i løpet av 2014 skal kunne 

koples til et moderne fibernett for internett,TV 
og telefoni.

- Det skal bygges en ny skole i sentrum og svømme-
hallen skal totalrenoveres. De første møtene om 
disse prosjektene er allerede gjennomført.

- Planarbeidet i hht Plan- og bygningsloven er 
et annet viktig fagområde. Her vil det bli satt 
søkelys på hvordan Sørreisa kommune skal se ut i 
framtida og hvilket verdigrunnlag skal 
kommunen legge seg på.
 
Jeg ønsker rådmann Ann Kristin Trondsen 
lykke til!
 
Jeg takker ordfører og politikere, alle med-
arbeidere og tillitsvalgte, og andre samarbeids-
partnere for  godt samarbeid og gode og 
innholdsrike år som rådmann i Sørreisa!

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     4
  27

  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       14  
  25

  

Teknisk- og arealutvalget   8   19        21  23      11
  25

    6

Eldrerådet  21   16   11    3   15     3

Ungdomsrådet   3     4    6    5   7
Råd for funksjonshemmede    11   22      19       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

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.

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

Du får skriftlig svar på søknaden tilsendt rett 
etter at terminen er utløpt. 

Søknadsskjema, sammen med nødvendig 
dokumentasjon sender du innen fristen til 
Bostøttekontoret i kommunen.

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

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.

Vikarer - barnehage
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

Transporttjenesten for 
funksjonshemmede
Transporttjenesten for funksjonshemmede er et 
tilbud som administreres av Samferdselskontoret 
i Troms Fylkeskommune.
Vurdering og eventuelt godkjenning av brukere 
er i Sørreisa tillagt  Pleie- og omsorgskontoret.
Vurdering av søknader foretas to ganger pr. år; 
mai og november.
De som allerede er innvilget transporttjeneste, og 
de som har sendt inn søknad etter januar 2012, 
behøver ikke sende inn ny søknad.

Følgende kriterier må være oppfylt for å bli god-
kjent som bruker:
1. Funksjonshemming av minst 1 års varighet.
2. Betydelige vansker med å benytte seg av 
offentlige kommunikasjonsmidler på grunn av 
funksjonshemmingen.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til 
Servicekontoret.

Dyrøy og Sørreisa legekontor informerer: 
Kontorene i Sørreisa og i Dyrøy vil være stengt:
Ons 18. 9. fra kl 12.00 - Tors 19.9. hele dagen.
 
Ved behov for legehjelp kan legekontoret 
Stakkevold kontaktes. Telefon:  77862990 eller 
77862999.



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

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 september måned. 

Septiktank for bolighus skal tømmes annet hvert 
år. Slamgebyr vil også bli fakturert for de 
eiendommer hvor septiktanken skal tømmes i år, 
men som ikke er klartgjort når slambilen kommer. 
Tanker som er vanskelig å se i terrenget må 
merkes med stake – hvis mulig også med gnr/bnr. 
Abonnenten plikter å sørge for adkomst til septik-
tank 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.Jimmy og Ingar har tegning i 3. klasse ved Skøelv 

skole i mai - skoleåret 2012/13



Stortings- og 
Sametingsvalg 2013
Søndag 8. september og mandag 9. september 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. 

Sørreisa kommune
ordinær stemmegivning 
– valgtinget 

Her kan du stemme;
Stemmekretser, stemmesteder og stemmetider:
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!

Forvaltningsrett 

Dine rettigheter i 
kommunale saker
Forvaltningsloven har generelle regler om blant 
annet habilitet, taushetsplikt og veiledningsplikt. 
Loven tar også for seg utredningsplikt, 
begrunnelsesplikt, underretningsplikt og klage- 
og omgjøringsadgang. Loven inneholder også 
regler om hvordan forskrifter og vedtekter skal 
utarbeides. 
Forvaltningsloven bestemmer blant annet hvor-
dan en kommune eller et statlig forvaltnings-
organ skal treffe vedtak, og gir deg som innbygger 
klare rettigheter i møtet med det offentlige:

• Du har rett til å bli varslet om en pågående sak. 
• Du har rett til å søke råd hos en advokat eller en 
annen du har tillit til.
• Du har rett til (med noen unntak) å se 
  dokumentene i saken din.
• Du har rett til å få en begrunnelse for det 
  vedtaket som er fattet.

• Du har rett til å klage på enkeltvedtak.
• Du kan i noen tilfeller få dekket saksom-
kostninger hvis vedtaket blir endret etter en klage.
• Du skal få hjelp til å klage hos den som har fattet  
  vedtaket. 

Det er bare vedtak som angår enkeltpersoners 
rettigheter og plikter, som regnes som enkeltvedtak. 
 Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre 
saken uten ugrunnet opphold. 
Dersom det må ventes at det vil ta uforholds-
messig lang tid før en henvendelse kan besvares, 
skal det forvaltningsorganet som mottok 
henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. 
I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at 
henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og 
såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig 
svar kan unnlates dersom det må anses som 
åpenbart unødvendig. 

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis 
foreløpig svar etter annet ledd dersom en 
henvendelse ikke kan besvares i løpet av en 
måned etter at den er mottatt. 
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Elevene i kl 9A ved Sørreisa sentralskole har andre verdenskrig som skoleprosjekt
Fra venstre:  Emma, Kristin, Sofie, Nadia, Mathilde, Vilde, Johan, Maja, Kenneth, Truls, Kristian, Mariell, 
Sunniva, Adrian, Magne, Jørgen, Adrian, Yngve, Robert, Sivert, Thomas og Mikael.

I løpet av skoleåret 2013-14 skal niende trinn bl.a. 
behandle temaet “ Store konflikter i forrige 
århundre”. Her kommer krigens dager i årene 
1939-45 sterkt inn. Sørreisa og omegn hadde 
oppmarsjering av soldater og det fantes større 
strategiske stillinger anlagt her. Bl.a. hadde 
Sørreisa Nord Norges største flyhavn med flybåter 
laget av Blohm og Voss. Det fantes leire av ulike 
slag rundt i området og krigens første store 
motoffensiv fant jo sted bare ni mil unna - Slaget 
om Narvik.
 

Dersom noen av kommunens innbyggere har 
gjenstander og effekter fra krigens dager, vil vi 
sette umåtelig stor pris på å kunne låne disse for å 
vise fram når temaet behandles. Vi ønsker derfor 
å komme i direkte kontakt med folk som har 
noe å bidra med. Ellers så er vi også interessert i 
personer som kunne tenke seg å fortelle fra tiden 
Sørreisa under krigens dager. Har allerede et par 
navn på blokka, men vil gjerne få tak i flere.
 
Vennlig hilsen
Guttorm Jon Bakkehaug
Fag- og kontaktlærer i 9 A

Skoleprosjekt om 2. verdenskrig

Nye rutiner for 
leie av kulturhus, 

idretts- og svømmehall 

Bestilling på servicekontoret via telefon 77875000 
eller mail: postmottak@sorreisa.kommune.no.
Dersom bestilling gjøres via mail skal bestiller 
motta svar innen kl 12.00 påfølgende arbeidsdag.

Vi endrer også våre faktureringsrutiner til 
månedlige faktura. Disse vil bli sendt ut innen den 
20. i påfølgende måned med 20 dagers 
betalingsfrist.



Funksjonshemmede som ikke kan bruke ordinær 
kollektiv transport, kan søke om TT-kort.
Denne søknadsrunde gjelder nye brukere og de 
som har godkjenning som utløper 31.12.2013. 

Eventuelt godkjenning vil være gyldig 
01.12.2014 – 31.12.2016. 
TT-kort brukere som har godkjenning til 
30.06.2014 skal søke på nytt i neste 
søknadsrunde (søknadsfrist 01.mai 2014).

Søknaden med legeerklæring sendes innen 
fristen til:

Sørreisa kommune
Pleie og omsorgskontoret
Sykehjemsveien 37
9310 SØRREISA

Søknadsskjema og kriterier for brukergodkjenning 
fås ved henvendelse til Servicekontoret og 
pleie- og omsorgskontoret.
Du finner også søknadsskjema på 
www.tromsfylke.no.

Søknadsfrist:

01.mai 2014

TT-kort
- Transporttjenesten for funksjonshemmede

Åpen Brannstasjon 
i Sørreisa

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

Lørdag  21. September fra kl 1100-1400 

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

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

Med hilsen Sørreisa Brannvesen

Brannvernuka 2013 i uke 38Kulturuka  2014 
blir fredag 14. mars - søndag 23. mars 
Meld inn arrangement til kulturkontoret  innen 
31. januar.

Kulturprisen
Kulturprisen tildeles enkeltpersoner, lag og 
foreninger i Sørreisa kommune som har gjort en 
særlig innsats innenfor kommunens kulturliv.
Begrunnede forslag til kandidater sendes til 
Sørreisa kommune innen 31. jan 2014.
Prisen ble første gang delt ut i 1984, og her finner 
du oversikt over vinnerne siden årtusenskiftet:

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

tiltak
Helse- og sosialutvalget i Sørreisa har vedtatt at 
inntektene fra bevillingsgebyrer, skal disponeres 
til rusforebyggende tiltak for ungdom i Sørreisa. 
Lag og foreninger som driver rusfrie aktivitetstilbud 
for ungdom i Sørreisa kan søke om tilskudd. Det 
er forutsetning at foreningen/ laget som søker, i 
løpet av året initierer og gjennomfører aktivitet 
eller holdningsskapende virksomhet, hvor rus-
middelspørsmål er satt på dagsordenen.  Det gis 
ikke støtte til ordinær drift eller lønnsmidler.
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  30. september  2013.

Husbankmidler
Kommunen disponerer følgende Husbankmidler 
til viderefordeling:

Startlån
Startlån skal bidra til at husstander med bolig-
etableringsproblemer skal få mulighet 
til  å etablere seg og bli boende i nøkterne og 
gode boliger.

Startlån er behovsprøvd og kan omfatte unge i 
etableringsfasen, barnefamilier, enslige 
forsørgere, funsksjonshemmede, flyktninger, 
personer med oppholdstillatelse på humanitært
grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte.

Det kan gis lån til:           
- Kjøp av bolig, enten som topp eller fullfinansiering.
- Utbedring av bolig
- Oppføring av bolig, som toppfinansiering 
sammen med grunnfinansiering fra Husbanken 
eller annen finansinstitusjon
- Refinansiering

Tilskudd til etablering og 
tilpasning av bolig
Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig, 
og sikre egnede boliger til vanskeligstilte
på boligmarkedet. Tilskudd til etablering kan gis 
enkeltpersoner til oppføring, kjøp, refinansiering
etter streng økonomisk behovsprøving.

Tilskuddet til tilpasning tildeles personer som har 
behov for tilrettelagt bolig. Det skal vektlegges at 
tilpasngsbehovet er av varig karakter. 
Tilskuddet skal bidra til å gjøre boligen bedre 
egnet til å ivareta behovene for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Tilskuddet kan dekke 
godkjente tilpasningskostnader.
Tildelingen gjøres etter streng økonomisk 
behovsprøving.

Nærmere opplysning om ordningene , samt 
søknadsskjema kan fås ved henvendelse til 
kommunen eller på Husbankens nettsider, 
www.husbanken.no

Boliger ønskes leid
«Flere flyktninger enn før bosettes i kommunene, 
men samtidig venter rekordmange i mottak. 
Prognosen er at stadig flere vil trenge en plass å 
bo i fremtiden.» (IMDI 2013) 

I Sørreisa kan vi ta imot inntil 14 flyktninger i 
år.  Til nå har vi tatt imot 2 familier, tilsammen 9 
personer. 
Flyktningtjenesten  i Sørreisa ser etter sentrums-
nære boliger. Hvis det er boliger som trenger 
oppussing kan det også lages avtale.
Kommunen tar ansvar for disse boligene gjennom 
flyktningtjenesten og det blir regelmessig opp-
følging og boveiledning. Flyktningene får leie 
bolig gjennom kommunen ved framleie.
De flyktninger vi leter etter boliger til nå har bodd 
litt i Norge og snakker litt norsk. De går på norsk-
kurs og andre integrerings tiltak. 

Vær med og løse dagens utfordringer, ta kontakt 
med flyktningtjenesten på tlf:  90767846.

10



Ann Kristin Trondsen 
- ny rådmann 

i Sørreisa
Å presentere seg selv, er ikke nødvendigvis 
enkelt, men folk i Sørreisa vil jo vite hvem den 
nye rådmannen er. Så, hvem er jeg? 

Jeg er altså Ann Kristin, ei dame på 41 år med 
bosted på Senja og tre mil kjøring til kommune-
huset i Søreisa. En strekning jeg har kjørt med 
glede i snart sju år. På Senja bor jeg sammen med 
årsaken til at jeg flyttet fra Bodø i 2004, min kjære 
samboer. Her bruker jeg deler av min frie tid til 
fysisk fostring og flotte turer i skog og mark, til 
fjells og langs veien med joggeskoan på. I Bodø 
jobbet jeg hos Fylkesmannen i Nordland, og før 
det på grunnskolekontoret i Bodø, og før det 
igjen som lærer i grunnskolen. Utdannings-
bakgrunnen min er bred, der fag som pedagogikk 
og ledelse står sentralt. 
 
Jeg har trivdes veldig godt i jobben min i råd-
mannens stab, og jeg har blitt glad i Sørreisa, en 
flott kommune med mange muligheter og med 
ikke minst mye flinke folk. Jeg har derfor et klart 
ønske om å kunne bidra til å utvikle Sørreisa 
videre, og det var dermed med glede jeg takket 
ja til tilbudet om rådmannsstillingen og tilliten fra 
kommunestyret. 
 

Kommunen har gjennom mange år hatt en dyktig 
rådmann i Wigdis. Mye er lagt til rette nå når 
jeg tar over, samtidig som det er utfordringer vi 
sammen skal jobbe videre med. Politikerne har 
gjennom planstrategien “Dette er viktig for 
Sørreisa” pekt på sentrale områder som skal tas 
tak i framover for å skape gode hverdager i en 
god bokommune. 
Jeg ser fram til å jobbe videre med den fine ut-
viklinga i kommuen, og å gjøre det fra et ståsted 
som rådmann blir veldig spennende!

Ann Kristin Trondsen er ny rådmann
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Løypemerking
De siste årene har mange frivillige ryddet og mer-
ket løyper i skogen og til fjells, og til sammen er 
mange mil turløyper oppmerket i Sørreisa. Blant 
anna har Helene Lønberg, Arvid Johansen og Odd 
Lekang gjort en kjempeinnsats i sommer og mer-
ket en flott trase til Hjerttinden. Tusen takk til alle 
frivillige som har bidratt med merking og til alle 
som har hatt med seg kodekort til postkassene.

Her er Odd Lekang med nok en postkasse som skal 
opp på en fjelltopp



Aktivitetsparken har hatt et langt svangerskap, 
ja det har faktisk vart 7 år. I 2006 ble Bakkejord 
velforening stiftet og alt den gangen ble leke-
plasskomiteen nedsatt. Komiteen har siden da 
jobbet med å planlegge, sende inn søknader og 
søke om penger, og nå ser vi endelig frukten av 
den til tider intense jobbingen. Nå kan alle som 
måtte ønske det teste ut sykkelferdighetene på 
vår flotte sykkelbane, slenge seg etter volley-
ballen/springe etter fotballen/spille badminton 
på sandvolleyballbanen, teste ut sin muskelstyrke 
og høydeskrekk i vår nesten 3 m høye klatrevegg 
eller i armgangsapparatet, skli med et hvin ned 
rutsjebanen, la tankene fly mens man husker 
i birdnesthusken eller forsøke å nå skyene i 
dekkhuskene, reise til uutforskede steder i den 
fargerike båten, utfordre balanseapparatet i 
karusellen eller vippe litt på vippefjæra. Når energi-
lageret er tomt, kan du ta deg en pust i bakken på 
en av benkene eller grille ei pølse eller to i grillbua 
som er under oppføring. I tillegg planlegger vi å 
lage akebakke midt i boligfeltet, rydde og merke 
turstier som går fra boligfeltet til O-hytta og de 

flotte fiskevannene Finnkonvannet 
og Krokvannet, samt sette ut bord og benker i 
Bakkejordvika og på utkikkspunkt/rasteplasser 
langs stiene. 

Parken er lokalisert på det som nå kalles Judith-
sletta, ei 3 mål stor slette mellom Riksvei 84 og 
Bakkejordveien i Skøelv. Vi må få takke Judith og 
Andreas Edvardsen som har latt oss disponere 
eiendommen helt gratis. Parken er finansiert 
hovedsakelig via spillemidler til nærmiljøanlegg  
og via Sparebank 1 Nord-Norgefondet. I tillegg 
har velforeningen tjent inn penger via dugnader 
for Bynett og salg av vår årlige adventskalender. 
Private har donert oss penger og firmaer har gitt 
oss gode rabatter, grus, baller, leker til sandkassen 
og kasse til å oppbevare lekene i, samt materialer 
til grillbua. Uten den formidable dugnadsinnsatsen 
fra boligfeltets beboere, hadde vi dog aldri 
kunnet realisere parken. 

Bakkejord velforening er ei aktiv forening som 
jobber for felles interesser i området. Vi 

Stor aktivitet på Bakkejord!
27. august ble Bakkejord aktivitetspark offisielt åpnet av formannskapet i Sørreisa. 
Diverse firmaer bidro med is, boller, kaker og pølser til de fremmøtte barna og voksne. 

Huskestativet ble tatt i bruk umiddelbart etter åpning
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arrangerer sosiale sammenkomster opptil flere 
ganger årlig, slik som solbolle- og julekakebaking 
for barna, fuglekassespikring, nissegrøtfest hvor 
hele bygda inviteres i adventsstria, rydding av 
kratt og grøfter, grilling for hele familien – bare 
for å nevne noe. Vi bor i et barnerikt boligfelt med 
ca. 30 barn i alderen 0-15 år og vi har plass til 
flere. Det er nemlig 4 ledige tomter til den nette 
summen av 50 000 kr pr tomt, lokalisert midt i 
boligfeltet. Hvor ellers finner man så billige 
tomter, hyggelige naboer og en flott lekeplass 
hvor barna (og de voksne) kan leke og bli kjent 
med hverandre? 
Hvis du er interessert i tomt, kan du kontakte 
kommunens servicekontor på 778 75000. 

Vi vil oppfordre alle til å benytte seg av aktivitets-
parken som ligger lokalisert i enden av Bakke-
jordveien i Skøelv. Jo flere som bruker den, desto 
gladere blir dugnadsgjengen som har stått på 
for å realisere drømmen til lekeplasskomiteen. 
Dersom noen ønsker å støtte velforeningen og 
dens jobb med å videreutvikle og vedlikeholde 
aktivitetsparken, kan de gjøre det enten ved å bli 
vår Grasrotgiver (ved å registrere vårt organisasjons-
nummer 994 674 269 får velforeningen inntil 5 % 

av den enkeltes spillinnsats) eller ved 
donasjon til vår anleggskonto 4776 1799211.

Mvh Elisabeth Dalgård

Labb og Line kom sammen med Sparebanken 1 og var like populær som alltid
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Økonomisjef
Jeg har trødd mine barnesko i Tromsø, men flyttet 
til Silsand for to år siden sammen med min 
samboer. Sammen har vi en gutt på 2 år. 
Jeg er utdannet Fiskerikandidat fra Universitetet 
i Tromsø og har de siste fire årene jobber som 
økonomirådgiver hos rådmannen i Balsfjord 
kommune. Før dette jobbet jeg ett år i Tromsø 
kommune. Jeg tiltrer i 9. september, men har 
allerede hatt noen arbeidsdager i Sørreisa nå i 
sommer. Jeg ser frem til et godt samarbeid med 
politikere og medarbeidere i årene som kommer.  

Mvh Cato Mikkelsen

Cato Mikkelsen er ny økonomisjef 

Enhetsleder for 
Helse og Omsorg
Eg er i fra Finnfjord, et lite steinkast fra kommune-
grensen til Sørreisa. Bor på Aspelund med mann 
og tre barn på 15, 13 og snart 8 år.

Sykepleierutdannelsen i Trondheim var eg ferdig 
med i 2002 og eg har i tillegg ei spesialisering 
innen Geriatri.
Ferdigutdannet kom familien tilbake til Lenvik 
kommune og her har eg siden jobbet innen Helse 
- og omsorg, - de siste seks årene som fagleder.

1. oktober tiltrer eg stillinga som enhetsleder for 
Helse og Omsorg og det er med spenning og 
entusiasme eg skrider til verket.

Mvh Bodil Hansen

Bodil Hansen, ny enhetsleder for Helse og Omsorg

Velkommen til Sørreisa!

Innflyttertreff 
Kulturhuset torsdag10. okt kl.1800
 
Alle som har flyttet til Sørreisa i 2013 er hjertelig 
velkommen til hyggelig samvær. 

Det er ordfører Paul Dahlø som inviterer store og 
små til kulturhuset på

• Informasjon om kommunen
• Kulturinnslag
• Enkel bevertning

Vi regner med at det formelle programmet tar ca. 
1 time, og vi ordner med aktiviteter for de minste 
barna denne tida.
Påmelding til servicekontoret innen 1.oktober



Fagleder 
Landbruk, miljø og natur
Jeg er født og oppvokst i Troms (Senja, Tromsø, 
Dyrøy), med familien som har tilhørighet på 
Senja. 
Jeg har utdanning fra husdyrfag på Steinkjer 
(HiNT), husdyrvitenskap på Ås (UMB) og 
pedagogikk fra Tromsø (UiT). Jeg har jobbet et 
år som lærer på Senja VGS, og deretter 3 år som 
fagleder landbruk i Søgne kommune på Sørlandet. 
Jeg tiltrådde stillingen i Sørreisa 1. august, og 
skal ta meg av landbruksfaglige oppgaver (minus 
skog), samt oppgaver knyttet til natur og miljø. 

Ta kontakt på e-post: 
Wenche Bergum@sørreisa.kommune.no
tlf: 916 89 621 / 778 75 241
Eller kom innom kontoret på teknisk avdeling i 
kommunehuset dersom du har spørsmål 
tilknyttet landbruk, miljø eller natur.

Wenche Bergum er ny fagleder innen landbruk, 
miljø og natur

Søknadsfrist for grøfte-
tilskudd er 15. september
De som har behov for hjelp, kan kontakte land-
brukskontoret. 
Årsaken til den korte fristen er, at det skal bli 
mulig å få satt i gang tiltak snarest mulig. Dersom 
kommunen har midler igjen etter uke 37, vil ny 
frist for restmidler bli utlyst.
Søknadskjema fås hos kommunen, det ligger 
også lenke til nødvendig skjema på kommunens 
hjemmeside.
Ferdigutfylt søknadsskjema leveres snarest mulig 
til Sørreisa kommune!
Forskrift og fastsettelsesbrev finner du på Land-
bruks- og matdepartementet sine nettsider.
Frist for søknad: 15. september!

Søknadsfrist smil-midler 
er 1. november 2013.
Sørreisa kommune informerer om at vi har fått 
tildeling for smil-midler for søknadsomgangen 
2013. Landbrukskontoret kan ikke se at det fore-
ligger søknader, og ber om at interesserte sender 
inn søknad innen 15. september. Kommunen har 
stående ca 170’000 kr disponibelt, og oppfordrer 
eiere av landbrukseiendommer som har relevante 
prosjekter om å søke.
Søknadsfrist for SMIL midler i 2014 er 
1. november 2013.
Prosjekt som ikke har fått midler tidligere og som 
ikke er gjennomført kan gi melding om opprett-
holdelse av søknad. Prosjekt som tidligere har 
fått midler, men ikke er ferdigstilt kan søke om 
tilleggs midler. 

Annet fra landbruk, 
miljø og natur
Det minnes om at 31. oktober er søknadsfrist for 
klimabetinget erstatning for plante- og honning-
produksjon, og at 1. november er frist for søknad 
om dekning av rovvilttap.

Wenche Bergum
Fagleder landbruk, miljø og natur
Sørreisa kommune
Tlf 778 75 241 / 916 89 621
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Er du eller noen av dine nærmeste rammet av 
sviktende hukommelse eller demens? I Sørreisa 
kommune har vi et demensteam som kan være 
til støtte for deg dersom du trenger informasjon, 
råd, veiledning og hjelp - eller bare noen å 
snakke med. 

I samarbeid mellom fastlege og kommunens 
helse- og omsorgstjeneste foretar demensteamet 
utredning og oppfølging av pasienter med 
demens og deres pårørende. Ved behov knytter 
demensteamet til seg andre fagpersoner med 
kompetanse om demens. 

Du velger selv hva du vil ta opp i samtalen. 
Noen tema kan være:
• Mistanke om demens
• Hva er demens?
• Hvordan utvikler sykdommen seg?
• Hvordan leve med sykdommen?
• Hvilke hjelpetilbud finnes, og hvordan søke på 
disse?
• Finnes det hjelpemidler?
• Praktiske tips
• Økonomi
• Støtte og informasjon til pårørende

Kommunens tjenestetilbud:
• Avlastningsordninger
• Skjermede enheter på sykehjem
• Dagaktivitetstilbud er under planlegging
• Støttekontaktordning
• Ved behov: Pårørendeskole og samtalegrupper 
for pårørende

Kontaktpersoner:
Demenssykepleier Vibecke Andreassen, 
sykehjemmet, tlf. 99204902/ 99204641.
Sykepleier Gry Dahlø Bjørklund, hjemme-
tjenesten, tlf. 99204666

Nettsteder
• Helsenorge.no - Informasjon og råd til demens-
rammede og pårørende på helsenorge.no/
demens
• Demenslinjen 815 33 032 – Nasjonalforeningens 
hjelpetelefon
• Nasjonalforeningen.no/no/Demensliv/snakk 
med oss om demens
• www.nasjonalforeningen.no/no/Demensliv/
Demenslinjen/Likemenn
• Demensplan 2015 «Den gode dagen»

Demens
Problemer med hukommelsen?

Illustrasjonsbilde
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Helsestasjonen har 
flyttet til nye lokaler 
Du finner oss i kjelleren på kommunehuset, 
inngang vis-a-vis Sykehjemmet (tidligere 
NAV-kontor). Helsesøstrene har fått nye tele-
fonnummer; 
Leni 468 23 303, Aid 468 00 379 
og jordmor 468 25 178.

Aid og Leni med en av sine første kunder i nye lokaler

Design og Redesign
Sentralskolen har fått et nytt valgfag som heter 
design og redesign. I den forbindelse trenger vi 
gamle klær. Vi er spesielt interessert i klær og 
stoffer med fint mønster, det være seg kjoler, 
duker, gardiner osv. Dersom noen har gammelt 
tøy å avse, kan de kontakte meg på 
tlf. 98893343 eller sende en mail. 

Med vennlig hilsen Inger Lindanger

Reisevaksiner
Befolkningen kan nå få reisevaksiner på hels-
estasjonen igjen. Ta kontakt for timebestilling 
og info. Telefonnummer
468 00 379 eller 468 23 303
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I den forbindelse gjennomførte vi en spørre-
undersøkelse på torgdagen 8. juni. Vi lagde et 
spørreskjema der vi ønsket å høre innbyggernes 
oppfatninger og erfaringer med de tjenestene 
som kommunen tilbyr og innbyggernes opp-
fatning av kommunens omdømme. Resultatene 
fra undersøkelsen er positiv. 
Sørreisa kommune hadde egen stand og vi hadde 
lagd et spørreskjema som vi delte ut til de som 
kom innom standen vår. Vi fikk inn 111 svar, 
dette er vi fornøyd med. Spørreskjemaet hadde 9 
spørsmål der man kunne svare ja, nei og vet ikke. 
De to siste spørsmålene var åpen i forhold til å 
si noe om hvilke kommunale tjenester man var 
mest og minst fornøyd med. 

På spørsmål om man tror Sørreisa har et godt om-
dømme svarte 89 % ja, 83 % svarer at de har tillit til 
at kommunen følger lover og regler, 61 % svarer at 
de har tillit til at kommunen behandler like saker 
likt, 81 % svarer at de har tillit til at politikerne 
arbeider for befolkningens beste, 81 % svarer at 
de er fornøyd med serviceinnstillingen til de 
ansatte i kommunen. På spørsmål om den enkelte 
har mulighet til å påvirke kommunale beslut-
ninger svarer 41 % ja og 25 % nei. Hele 94 % 
svarer at de er stolt av å bo i Sørreisa kommune. 
På de to siste spørsmålene om hvilke kommunale 
tjenester man er mest og minst fornøyd med, er 
det en del forskjellige svar. Vi har laget en over-
sikt over svarene og tar disse med i det videre 
arbeidet i prosjektet.
Utfra resultatene fra spørreundersøkelsen og det 
arbeidet som vi gjør i forbindelse med omdømme-
prosjektet, har vi en del tiltak vi har satt i gang. 
Det vi har gjennomført er medarbeiderunder-
søkelse av alle ansatte i Sørreisa kommune og 
brukerundersøkelse i alle barnehagene. Vi starter 
med å arrangere årlig velkomstdag for alle ny til-
flyttede til kommunen, oppdatere hjemmesiden 
vår og planlegger frokost møter med friville lag/
foreninger. 
Vi syns torgdagen er en fin arena til å gjennom-
føre spørreundersøkelse på og vi ønsker å gjenta 
dette til neste år. 

Sørreisa kommune er med i prosjektet “Saman om ein betre kommune” og vi jobber med 
tema omdømme.

81 % svarer at de har tillit til at politikerne arbeider 
for befolkningens beste. 
Her ved ordfører Paul Dahlø
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Frisklivssentralen er en kommunal tjeneste 
som har som mål å fremme fysisk og 
psykisk helse samt forebygge og mestre 
sykdom. Frisklivssentralen er et tilbud til 
alle i Dyrøy og Sørreisa kommuner som 
trenger veiledning for livsstilsendring.

Vi tilbyr veiledning innen fysisk aktivitet, kosthold 
og røykeslutt. Vi tilbyr ulike treningsgrupper, og 
veiledning enten individuelt eller i grupper, både i 
Dyrøy og i Sørreisa. 
Målgruppen ved frisklivssentralen er personer som 
har økt risiko for, eller allerede har sykdommer eller 
utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse. 
Man må ikke være syk eller ha en diagnose for å 
være deltaker ved frisklivssentralen.

Frisklivssentralen har et strukturert henvisnings- 
og oppfølgingssystem. Lege, fysioterapeut, NAV, 
kiropraktor er blant henviserne. Når du har fått 
henvisning, avtaler vi tid for en «helsesamtale» 
- en kartleggingssamtale som blir en plan for ditt 
opplegg. Her finner vi fram til behov, 
motivasjon og ønsker. Det gjennomføres også en 
enkel fysisk test både før og etter oppfølgings-
perioden, for å kunne sammenligne resultater. En 
reseptperiode er 12 uker og koster 300 kroner. 
Vi tilbyr oppfølging med treningsveiledning, og 
kostholds- og røykesluttveiledning ved behov.                                                                                                                                           
                                
Frisklivssentralen tilbyr trening ute, i hall og i 
basseng. Vi har to ansatte – veileder i 30% stilling 
og instruktør i 10% stilling. 
På frisklivssentralen møter du Ellen Mikalsen Hals 
– frisklivsveileder og fysioterapeut, og trenings-
instruktør.
Om du ønsker å benytte deg av tilbudet, eller om 
du har spørsmål – ta kontakt! 
Vi har telefontid mandag fra 10-12, tirsdag og 
torsdag fra 13-14. 
Du når oss på telefon 77189224/48892732, eller 
epost friskliv@dyroy.kommune.no 

På frisklivssentralen møter du Ellen Mikalsen Hals
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Ung fra Sørreisa
Vi fortsetter serien der vi presenterer unge fra Sørreisa. Denne gangen er det Annie Aspevoll 
Lønberg og Knut Arild Johansen, begge fra Skøelv. Og begge vender nesen ut av landet i høst. Vi i 
Sørreisa håper de begge kommer tilbake før eller senere.

Mitt utvekslingsår 
- mitt eventyr

17 år gamle Annie Aspevoll Lønberg (Skøelv i 
Sørreisa) er en av Midt-Troms’ utvekslingselever 
dette skoleåret. Ila. 11mnd skal hun bo hos en 
vertsfamilie i Tyskland og få undervisning i tysk 
skole. Hensikten med utvekslingsåret er hoved-
sakelig å skape/vedlikeholde et internasjonalt 
nettverk samt dele språk og kultur på fredelig vis.
 
Dette var egentlig aldri noe jeg planla fra starten 
eller hadde tenkt ordentlig over. Jeg hadde 
hverken bekjentskap eller informasjon om de 
ulike organisasjonene og tilbudene som fantes. 
For 1 knapt år siden fortalte en tidligere utv.elev 
om sin opplevelse i klasserommet på idrettslinja, 
Bardufoss. Det var da jeg for første gang klarte å 
se for meg hvordan det ville være: Å reise herifra 
og stå på egne ben, å oppleve en vidt annen 
verden parallelt med den jeg allerede lever i. 
Kanskje var det da jeg forsto at også jeg hadde 
muligheten, og at jeg kunne bestemme meg for å 
gripe den.
Og slik ble det; jeg bestemte meg bare for å 
prøve, hoppe i det! Jeg kontaktet organisasjonen 
AFS og erkjente at jeg, en alminnelig skrått fra 
lille Skøelv, ønsket å reise ut i verden. Jeg ønsket å 
prøve noe nytt, erfare og oppleve, bli bedre kjent 
med verden rundt oss. Og kanskje mest av alt: 
jeg ønsket å bli bedre kjent med meg selv. Etter 
en god del papirarbeid fikk jeg omsider bekref-
telse fra en familie i München (sør-Tyskland) på 
at jeg var velkommen inn i deres liv. Gleden var 
ubeskrivelig, og jeg kjente en enorm takknem-
lighet for at noen vilt fremmede åpnet sine dører 
for meg. Det gjør jeg fortsatt. Videre fikk jeg tildelt 
skoleplass ved et «gymnasium» i nærheten, og 
per idag er jeg på letten til avreise. Planen er nå å 
fullføre vg2 i Tyskland før jeg returnerer til B.foss 
og tar avgangsåret. 

Jeg velger å se på utvekslingsåret som mitt eget 
lille eventyr. Eventyr har alltid vært en spennende 

og positiv opplevelse i mine øyner, med en 
handling man ikke helt kan forutse. Derfor tror 
jeg det blir viktig for meg å være åpen for at ting 
kanskje ikke blir slik jeg forventer. Et nytt språk 
og nye rammebetingelser, nye inntrykk og ny 
kultur – med andre ord en blanding av både gode 
opplevelser og vanskelige situasjoner som jeg må 
handtere på egenhånd. Slik må det nesten være, 
og det har jeg innstilt meg på. Jeg håper at jeg vil 
få gode relasjoner med de menneskene jeg blir 
kjent med, og at jeg utvider horisonten min. Og 
hvis det skulle bli tunge dager, så vil jeg jo fortsatt 
kunne se Norge på værkartet! 
For meg er det viktig å formidle at man ikke 
trenger å være «noen» for å kunne dra på utvek-
sling. Mulighetene er mange, både i fht. utdan-
ning og økonomi, så hvis du ønsker det kan du 
også skape ditt eget eventyr. Du må bare tørre. 
Og uansett; ingen erfaring er verdiløs, liker jeg å 
tenke. Dette året er det min tur – men kanskje er 
det du som sier «det var en gang…» neste år? 
Bis Bald! 

Annie Aspevoll Lønberg skal til Tyskland som 
utvekslingselev dette skoleåret.
Foto: Amanda Østrem
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Vender nesen 
mot Roma

Knut Arild Johansen, musikk- og kunst-
interessert 22- åring fra Skøelv.

Knut Arild reiser til Roma i høst for å studere 
ex.phil, ex.fac og italiensk språk. Studiene tilbys 
av Kulturakademiet i samarbeid med Høgskolen i 
Vestfold. Skolen ligger sentralt i Roma, så skole-
veien vil gå gjennom mer enn to tusen år med 
historie og utrolig byggekunst. 

Knut Arild var friluftsinteressert og veldig glad i 
fluefiske i oppveksten. –Jeg tegna som tidsfor-
driv, og husker at jeg fikk til å tegne fisk, men jeg 
gjorde ikke noe særlig mer ut av det. – På skolen 
tegna jeg vel mest i mattebøkene, sier han med 
et glis.

Knut Arild har gått på Bardufoss på mek.linja. På 
«lakk» kunne han eksperimentere med form og 
farge, og han bygde og dekorerte bl.a en gitar, og 
han laga logo for elevbedriften.  Han kunne godt 
ha tenkt seg å jobbe som lakkerer, men kom ikke 
utenom oppretting. –Det mekaniske var ikke helt 
min greie, sier han.  Foruten tegning og maling, 
er det musikk som er hovedinteressen - han har 
tilbrakt mange timer på gutterommet med gitar, 
og har lyst til å drive videre med musikken. Nå tar 
han tegnesaker med seg til Roma, men regner 
ikke med at det blir så veldig mye tid til overs ut 
til hobbyen. – Jeg tror uansett dette blir en fin 
opptakt til videre studier.

Knut Arild Johansen reiser til Roma i høst for å studere

Ravnetre - et av Knut Arild sine malerier

4 generasjoner på skolen
Første skoledag – tirsdag 20. august – møtte fire 
generasjoner «Skogheim» opp v/Skøelv skole.
Dette i forb. to nye 1.-klassinger, som da begge 
utgjør 4. generasjon.

I midten bak – den stolte oldefar – og sjefen sjøl: 
Morten Skogheim. Han er født i 1921 (92 år), er 
fra Skøelv og har selv gått på den gamle skolen i 
Skøelv.
Til høyre for Morten: Sønnen Hermod Skogheim, 
barnebarnet Lena Skogheim Bal og oldebarnet 
Robin Akin Bal.
Til venstre for Morten: Sønnen Otto Skogheim, 
barnebarnet Angela Skogheim Power og oldebarnet 
Roger Albert Power jr.



1. klasse ved Skøelv skole
Bakerst fra venstre: Robin Bal, G

abriel Berntsen, H
elle S. Jakobsen, M

agnus L. H
ansen, Roger Junior Pow

er, Ronja Berntsen og N
ora Tevik

M
idten fra venstre: Vida S. Jakobsen, H

aakon H
elling, Tobias G

. Bjørnå, Ingeborg Steinsland, Christina Stenslette, M
athias W

estbye og Sondre Lønner,
Foran: M

aria Aarberg, Sebastian Skog, Astor Thorkildsen, Inez G
undersen, Erik R. Sæ

bbe, M
ia B. Kvalheim

 og  Ruben M
yre
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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

Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa
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

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



Sørreisa 
Mannskor

NY  DIRIGENT  i  
SØRREISA MANNSKOR
Da vår dirigent gjennom 32 år Oskar Larsen valgte å ikke 
fornye kontrakten med koret, så har vi heldigvis klart å 
skaffe oss ny dirigent.
Navnet er SVEN BECKER, nytilsatt sogneprest i Sørreisa 
Menighet. Sven blir ett spennende bekjentskap for 
mannskoret. Det vi vet om han er at han er en MEGET 
dyktig pianist, og ryktet sier også at han har en VELDIG 
bra sangstemme. Styret i mannskoret har hatt noen 
møter med  nydirigenten, og vi kan skrive under på 
at det er en svært trivelig og humørfylt person som 
mannskoret får i sine rekker. Før Sven m/familie flyttet til 
Sørreisa, så hadde han bl.a. dirigentansvaret for Melbu 
Blandakor, og fra det koret får han de aller beste 
anbefalinger.
Dette blir spennende for koret, og alle som en gleder 
seg til å ta fatt på en ny sangersesong.
Vi øver hver tirsdag kl.19.00-21. 00 i kultuhustet
NYE SANGERE er hjertelig velkommen.

Med vennlig hilsen     
Odd-Bjørnar, leder Sørreisa Mannskor

NYE 
MANNSKORSANGERE
Koret trenger absolutt NYE sangere , og nå har DERE 
virkelig muligheten.

Når vi denne sesongen starter opp med NY dirigent, så 
stiller ALLE sangerne ( gamle og nye ) på ”LIK LINJE”.
Nydirigenten har helt sikkert sin egen måte å ”takle” 
koret på , så dette blir HELT NYTT for ALLE parter.
Så MØT OPP i Sørreisa Kulturhus .
(Dere skal bli godt motatt - med bl.a. vafler og kaffe..)
Vi øver hver tirsdag fra kl. 19.00 til ca. kl. 21.00.

VI startet den 27. august, så vi har ”nesten” ikke forlatt 
startgropa.

Med vennlig hilsen

Sangerne i SØRREISA MANNSKOR

Klovnen Knut
   
   Sørreisa kulturhus
   mandag 30. sept kl 1800

   Bill både barn og voksne: kr 50,-

  NB! Publikum på gym-matter på gulvet. 
  Sko tas av i foajeen.



Sørreisa 
Mannskor

Er du også litt 
spillegal?

Da har vi følgende råd til deg:

Møt opp på øvinga til Sørreisa Musikkforening 
hver mandag kl.19.00 på musikkrommet, 
Sentralskolen!

Vi er 25 spillegaleglade musikanter fra 19 til 69 år 
som møtes hver mandag til hyggelig samvær og 
øving under ledelse av vår supre dirigent Kirsti 
Karlstad Vaeng!

Der blåser vi i det meste -etter noter. (enkelte 
påstår at vi noen ganger også spiller etter 
unoter.....)
... men moro har vi det uansett.  :-)

Hipp hipp: HURRAAA!!!! 

Vi ønsker veldig gjerne at nettopp DU blåser 
støvet av gamle musikkferdigheter og marsjerer 
rett inn i SMF uten prøvespilling. Det er som å 
sykle, man glemmer det aldri!
Vi er behjelpelig med å skaffe instrument.

Blås i alle innvendinger og unnskyldninger for 
ikke å være med ....  ta med godt humør og del 
en kveld i uka med oss - til glede både for oss 
selv som musikanter
og publikum på våre konserter :-)

Sørreisa Musikkforening 

PS:  Vi planlegger tur til Tyskland neste sommer! :)

Skolestart 
= 

Korstart
Aspirantkoret og 

ungdomskoret Nabojent´n

Har et aktivitets tilbud for deg 
som liker å synge! 

Aspirantkoret er for deg fra 1-7 klasse, vi møtes 
hver torsdag på kulturskolen i Sørreisa der vi 
synger, musiserer og øver til våre forestillinger.
Møt opp på kulturskolen  5. sept. Kl. 17.00-18.00

Nabojent´n er et kor for jenter som går i 
ungdomsskolen, fra 8. klasse og oppover t.o.m 
vgskole. Vår hovedsatsing dette året er å dra på 
kortur til neste vår/sommer.
Møt opp på kulturskolen 5. sept. Kl. 18.00-19.30

Vil du vite mer? Ring vår dirigent, Wenche Monika 
Hermansen på tlf. 91810880. Eller møt opp og 
prøv!

Erika Toth (Fiolin)
Göran Söllscher 
(Gitar)

Kramvigbrygga 
tirsd 17. sept kl 1900
Bill: kr 100,-   Pensjonist: kr 50,- 29
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Kalender for Sørreisa
Nr 3 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.

Lysglimt - Gottesjord for-
samlingshus  annenhver 
fredag fra 30.8.  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 7. september
Idrettshallen
Dansegalla
Arr: Skøelv IGL

Søndag 8. september
Valg

Mandag 9. september
Valg

Onsdag 11. september
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Torsdag 12. september
Pippi Langstrømpe
Kl 1700 på Finnsnes
Buss fra Sørreisa kulturhus til 
Finnsnes kulturhus.
Retur etter forestilling kl 2030.
Bestill plass på bussen på mail 
til kiku@ht.tr.no

Fredag 13. september 
Skøelv grendehus
kl. 20.00 - 00.00
DJ NAYZ spiller. 
Alder 7. - 10. klasse. 
Inngang kr. 50,-

Lørdag 14. september
Idrettshallen
Loppemarked
Arr: Sørreisa skolekorps

Søndag 15. september
Kino: 
Smurfene 2 (Norske stemmer)
Kl 18.00 
Alle
I oppfølgeren “Smurfene 2”, 
en underholdende live ac-
tion/animert familiekomedie, 
skaper den onde trollmannen 

Gargamel et par småslemme 
Smurfelignende skapninger; 
Rampene. Han håper disse 
vil hjelpe ham å utnytte den 
mektige og magiske Smurfe-
essensen. 

One Direction (2D)
Kl 20.00
Alle
“ONE DIRECTION: THIS IS US” er 
et fengslende og nært innblikk 
i livet på turné for musik-
kfenomenet One Direction. 
Ispedd bilder og opptak fra 
livekonserter, forteller filmen 
den spesielle historien om Niall, 
Zayn, Liam, Harry og Louis sin 
reise til berømmelse. Fra deres 
snublende start i hjembyen, 
via konkurransen X-Factor, til 
å erobre verden og opptre på 
Londons berømte O2 Arena. 
Hør historien fra gutta selv og 
opplev gjennom deres egne 
øyne hvordan det er å være One 
Direction. 

Tirsdag 17. september
Kramvigbrygga
kl 1900
Fra Bach til Buenos Aires
Konsert for fiolin og gitar
Bill: kr 100,-   Pensjonist: kr 50,-

Mandag 22. september
Sørreisa kulturhus
kl.10.00
Ruben Klipper holder fore-
drag om det regionale bib-
lioteksamarbeidets bidrag til 
Forskningsdagene i samarbeid 
med Senja Næringshage

Onsdag 25. september 
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans
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Hot Club de Norvège
Hot for swingende
Stor string-swing konsert 19. 
september på Sørreisa hotell 
Hot for swingende varmer opp 
for et av Europas mest kjente 
band i denne sjangeren – Hot 
Club de Norvège. Bandet har 
stått for en rekke plate-
produksjoner. Sterkt inspirert av  
«gudfaren»  Django Rheinhardt.
Voksne kr. 150,- 
Ungdom under 16 kr. 100,-

Fredag 29. september
Kino:
De tøffeste gutta
Kl 18.00
Alle 
“De tøffeste gutta” er en ac-
tionfylt komedie og familiefilm 
om Modulf som tror han er en 
slags superhelt - og vinner av 
publikumsprisen på Barnerfilm-
festivalen i Kristiansand.

Hver dag blir han mobbet av de 
tøffeste gutta på skolen. Og det 
er helt greit. For da redder han 
de andre barna. En dag flytter 
Lise inn i nabohuset. Hun synes 
Modulfs ideer er det dummeste 
hun noen gang har hørt, og 
skaper det komplette kaos.

De tøffeste gutta er basert på 
Arne Svingens barnebok fra 
2003 med samme tittel. I rollene 
finner vi blant annet Sondre B. 
Henriksen, Regine Stokkevåg 
Eide, Anders Baasmo Christian-
sen, Cecilie Mosli, Hallvard Hol-
men og Ingjerd Egeberg.

Filmen ble den store prisvin-
neren ved Barnefilmfestivalen 
i Kristiansand i 2013 med både 
publikumsprisen og “Ung films-
kaper”, tildelt regissør Christian 
Lo og produsent Trine Aadalen 
Lo.

Hot Club de Norvège

      
Mandag 30. september 
Kulturhuset
Klovnen Knut

Lørdag 5. oktober
Idrettshallen
Handballkamper 
Arr: Sørreisa IL Handball

Mandag 7. oktober
MARKERING AV 
ELDREDAGEN 2013
Det blir arrangement på Frivillig-
sentralen mandag 7. oktober
på formiddagen.
Sang og musikk v/Fritz Roy 
Solvang, åresalg, kaffe og kake 
til alle. Salg av middag.

Alle er hjertelig velkommen!

Onsdag 09. oktober 
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Torsdag 10. oktober
Kulturhuset
Kl 1800
Innflyttersammenkomst
Arr: Sørreisa kommune

Lørdag 19. oktober
Idrettshallen
Handballkamp 
Arr: Sørreisa IL handball

Tirsdag 22. oktober
Idrettshallen
Handballkamper 
Arr: Sørreisa IL Handball

26. – 27. oktober
Idrettshallen/Kulturhuset
Kunst og handverksmesse
Arr: Sørreisa IL fotball

Onsdag 30. oktober
Idrettshallen
Kl 18-19.30
Halloween – med hopp og 
sprell
Arr: Sørreisa Turn

Onsdag 23. oktober 
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Onsdag 6. november 
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans



Bakerst fra venstre: Frits Bergli (oppmann), Ulf R Smørsgård, (trener), Eirik Nicolaisen, Odd M Vågen, Ørjan 
Bergli, Gøran Pedersen, Per Kr Jørgensen, August Westerbotn, Jan Harald Fredheim, Håvard Killie, Erlend 
Hagensen, Arvid Korneliussen (trener)
Første rekke fra venstre: Kjetil Rasmussen, Espen Sollied, Tom Rydningen, Stefan Andersen, Aleksander 
Thuv, Karl Fredrik Hansen, Fredrik Hellum, Brynjulf Larsen(trener), Jermund Johansen (leder fotb.gr) Otto 
Skogheim (leder Skøelv IGL)

Info
Fotballgruppa: 
Leder Gjermund Johansen tlf.  97 77 79 25
Utleie Skøelv grendehus, Solglimt: 
Solfrid Larsen 90 52 14 50 
Info Skøelv IGL: 
Leder Otto Skogheim, 45 22 28 12

Skøelv Grendehus, Solglimt

Terminliste 2013 Skøelv IL 5.div avd 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 07.09 1400 Skøelv Øverbygd

Søn 15.09 1400 Lavangen Skøelv

Lør 21.09 1300 Skøelv Bardufoss 3

Forbehold om endringer.
Disco 
Solglimt ungdomsklubb på Skøelv grendehus 
fredag 13. september kl. 20.00 - 00.00
DJ NAYZ spiller. Alder 7. - 10. klasse. 
Inngang kr. 50,-

Kiosk, underholdning og konkurranser med 
premier. Trekkning av premie på inngangsbiletten.
Velkommen!
Info: Leder av aktivitetsgruppa Hilde Mortensen, 
mob. 90606428
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En vellykket fotballskole
23. - 25. august arrangerte vi den 7. Tine Fotball-
skole i Sørreisa. I underkant av 50 barn deltok, og 
helga var fyllt med mye lek og moro, fotballspilling 
og kameratskap. 

At været var på vår side bidro helt klart til en knall 
fotballhelg. At det blir ny fotballskole neste år? Jada!

Årets Tine Fotballskoledeltakere, en herlig gjeng!

Klubbutikken 
er åpnet
Siden vi i år foretar innkjøp og 
videresalg av klubbkolleksjonen 
selv, har vi etablert utsalg på klubb-
huset. Her kan alle de som har bestilt klubbprodukter 
hente og kjøpe ut sine varer.

Oversikt over åpninstider finnes på nettsida vår. 
Betaling skjer med kontanter eller bankkort.

Messa nærmer seg
Nå er det bare vel halvannen måned til årets Kunst- 
og Håndverksmesse. Datoene er 26. og 27. oktober. 
Sett av helga først som sist.

Spillere og deres foresatte på de fleste av klubbens 
lag må bidra i en eller annen form for å dra dette 
arrangementet i havn. Vi trenger mat- og kakebakst, 
personell til å bemanne kafeer og billettluke, mini-
bank og flere andre oppgaver. Komplett oppsett over 
dette blir sendt ut nå i disse tider.

Stor stas når splitter nye drakter skal fordeles ut til 
ivrige spillere.

Nå er det 11 av våre lag som har fått nye drakter fra 
Legea, resten vil komme men noe vil også måtte tas 
i neste sesong.
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Økt åpningstid på biblioteket!
Biblioteket har fått ressurser  til økt åpningstid. Vi 
utvider med 3 timer tirsdag ettermiddag, og vi vil 
gjerne ha tilbakemeldinger på den nye åpnings-
tida.
 
Mandag  1600 - 1900
Tirsdag   1400 - 1700
Onsdag   1000 - 1500
Torsdag   1500 - 1900

B i b l i o t e ke t

Et annerledes liv
Ruben Klipper holder foredrag i Sørreisa 
kulturhus, mandag 22. september kl.10.00

Ruben Klipper hadde ingen lett oppvekst. Som 6 
åring ble han diagnostisert med både ADHD og 
Tourette syndrom. Noe som førte store problemer 
i barndommen og ungdomstiden med blant an-
net mobbing, lav selvfølelse og rusproblemer.
Rubens liv har nå forandret seg drastisk! I voksen 
alder har han klart å snu de negative erfaringene 
til noe positivt. Fra å være en 17-18 åring uten 
selvtillit og uten mål og mening, har han nå blitt 
en selvstendig foredragsholder med fokus på håp 
og veien tilbake til det gode liv. Han reiser landet 
rundt for å inspirere andre unge med lignende 
utfordringer, og for å sette fokus på hvor viktig 
det er å gi folk en sjanse.
Han har også skrevet boken ”Et annerledes liv” 
om sitt liv.

Sørreisa idrettslag - Håndball
Høsten er her, og dermed nærmer en ny hånd-
ballsesong seg. Forrige sesong hadde Sørreisa 
håndball 137 aktive barn og ungdommer. Det 
er svært gledelig at håndballånden i Sørreisa er 
så sterk.

Terminlisten for sesongen 2013/2014 er snart 
klar. Terminlistene finnes på internettsidene til 
Norges håndballforbund – www.handball.no. 
Trykk for «Terminlister» i menyen til venstre. 
Velg «Klubb- og eller spillende lagdagbok». 
Velg region nord, sone Troms, klubb Sørreisa 
IL Håndball, og deretter hvilket lag det gjelder. 
Det vil også bli opprettet en link fra vår 
internettside til terminlistene.

Kommende sesong har vi meldt på følgende 
lag: Gutter 12, Gutter 14, Gutter 16, Jenter 12, 
Jenter 14 og Jenter 16. I tillegg vil det være et 
tilbud for gutter og jenter mellom 8-10 år.

Ved eventuelle spørsmål kan Lill-Tove 
Jakobsen kontaktes på telefon 99 23 69 94 eller 
e-post lilljak@online.no.

Alle nye og gamle spillere ønskes velkommen!



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

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

 
 
 

Økt åpningstid på biblioteket!
Biblioteket har fått ressurser  til økt åpningstid. Vi 
utvider med 3 timer tirsdag ettermiddag, og vi vil 
gjerne ha tilbakemeldinger på den nye åpnings-
tida.
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Sørreisa historielag
VELKOMMEN TIL 

SØRREISA HISTORIELAGS 
HØSTPROGRAM 2013 

Slektsforskningskurs «Hvem tror du at du er?» 
lør 21.sept kl 12-16 på Kramvigbrygga 
Pris 100 kr/ 150 kr for ikke medlemmer. Bærbar pc 
må tas med. Ingen påmelding.
Kaffe og kjeks. Spørsmål rettes til Vivian 93232145 
el post@sorreisahistorielag.no 

Lansering av Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2013
Tirsdag 22. oktober kl 1900 på Kramvigbrygga 
Lansering av Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2013 og 
Sørreisakalenderen 2014.
Utdeling av medlemsbok. Det vil bli salg av kaffe, 
kaker og åresalg.

Kunst og Håndverksmessa  
Lørdag 26. og søndag 27. oktober vil vi ha stand 
på messa.

Troms historielag og 
Ruŋgu/Spansdalen historielag
Inviterer til Kystsamisk seminar 
fre 1. og lør 2. nov 2013 - fra lunsj til lunsj - 
på Ruŋgu/Spansdalen Grendehus, Lavangen

Tema: Kystsamisk i et forskningshistorisk 
perspektiv
Foredragsholdere:
Professor Lars Ivar Hansen, Universitetet Tromsø
Høgskolelektor Odd Mathis Hætta, Høgskolen 
Finnmark
Konservator Gry Fors, Riddo Duottar Musea
Konservator Dikka Storm, Universitet Tromsø
Nordsamisk navnekonsulent Jonny Nutti, 
Spansdalen
Seminaret vil starte fre 1. nov kl 1100 og avsluttes 
lørdag kl 1400. Spansdalen Grendeforening vil stå 
for salg av lokal mat. 

Mer info: www.tromshistorielag.no eller leder Elin 
Myhre, tlf 928 57 294. 
Påmelding: post@tromshistorielag.no innen 10. 
oktober. Overnatting: Fjellkysten, Lavangen. 
Seminaret er åpent for alle.  Seminaret er støttet av 
Troms fylkeskommune

Historielagskveld
Tirsdag 3. desember kl 1900 er det historielags-
kveld på Kramvigbrygga.  
Tema for kvelden vil komme senere, se oppslag 
og baksida på TF.

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 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. 

Kontordager Sørreisa Historielag.
Vi har kontordag på Kramvigbrygga, inngang fra 
vest, 2. etasje.
Kontoret vil være åpent hver mandag fra kl 18 -20 
fra 1. november.
Der 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 29 826 

Lanseringsmøtet 2011 og utgivelsen av 10 årbok.
Trofaste årbokmedarbeidere takkes.
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Bakerst fra venstre: Eirik Rismo, Sander Rachelssønn Hoholm, Sverre Emanuel Dårflot Olsen, Markus Brattbakk, Martin 
Utne Nikolaisen, Kristian Magne Johansen, Lars-Kristian Lilleng og Christoffer Jacobsen. 
Andre rad, fra venstre: Sander Bakkehaug, Thomas Andre Sivertsen, Kristian Bjørklund, Lars Konrad Lange Sørfosbog, 
Tor-Andre Meier, Markus Langaune, Jørgen Pedersen og Erik Andre Thorbjørnsen.
Tredje rad, fra venstre: Malin Gulbrandsen, Vemund Walberg Dale, Jakob Benjamin Hansen, Sander Henriksen, Malin 
Gunnberg, Malin Åsali Jenssen, Martin Møller, Jonas Furø, Martin Vågseter Jakobsen, Daniel Johan Myrvang og Tobias 
Eriksen Johansen.
Fjerde rad, fra venstre: Einar Moen, Svanhild Paulsen Gabrielsen, Julie Widding Ovesen, Melissa Charleene Pedersen, 
Maja Fyhrie Jørgensen, Monica Elvevoll, Andrea Thoresen, Gunnar Meier Hansen og Even Hegland Langvik. 
Fremste rad: Vilde Øien, Nelly Kristin Alapnes Århus, Sogneprest Sven Becker, Menighetspedagog Roy-Frode Løvland, 
Stine Therese Østgaard og Linn Charlotte Stensvik.
Ikke tilstede: Lasse Antonsen og Ida Aukan



SØRREISA 
MENIGHET
Adr. Kapellveien 26
9310 Sørreisa
Tlf: 778 75 290 

Mailadr. 
menighet@sorreisa.kirken.no

Menighetsbladet mail:
sorreisa.menighet@gmail.
com

Hjemmeside: 
sorreisamenighet.blogspot.no

Kontortid: 
mandag-fredag 09.00-12.00

Telefon: 
Sokneprest 
Sven Becker  
tlf. 480 32 781

Kirkeverge
Rachel Vangen Hoholm 
Tlf 992 04 999

Leder menighetsrådet
Per Eirik Mathisen  
Tlf 77 86 13 18 

23.04.13   Even Hegland Langvik 
23.04.13   Sara Hegland
28.04.13   Rose-Lynn Wood Langaune
28.04.13   Aslak Olsen Vårlund
28.04.13   Julie Indra Jawahir Fyhn
28.04.13   Martin Dalgård
28.04.13  Christian Bjørnslett
19.05.13  Celine Fredriksen Solstrand
09.06.13  Isabell Alexia Birgersdatter
09.06.13  Dennis Kristoffersen
09.06.13  Bendik Otelius Bakkehaug
09.06.13  Krister Lamo Johansen
09.06.13  Amalie Marie Sletten
25.06.13  Issat-Ante Siri Simonsen
27.06.13  Christina Rørslett Haugan

 
01.06.13   Line Magnussen og Roger Olsen
29.06.13  Mette Kristin Gregussen 
                og Roy Inge Nordfonn
05.07.13  Liv Mette Storelvmo  
                og Ove Moen Ryeng
20.07.13  Ylva Margrethe Knudsen Flatebakken 
                og Rune-Harald Hansen
17.08.13 Jill Annie Johansen  
               og Remi Thorsteinsen

13.05.13   Mathea Hansen, f. 1910
29.05.13   Ella Karin Henriksen f. 1948
02.07.13   Sverre Joakim Vangen  f. 1927
02.07.13   Kitty Stenberg  f. 1925
29.07.13   Ingebjørg Berthea Johansen  f. 1922 
12.08.13   Jan Olaf Storelvmo  f. 1953
16.08.13   Olga Helene Kvalheim  f. 1942
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Vigde

Takk!
Takk for vennlig deltagelse og blomsterhilsener i 
anledning vår mor, Ingebjørg Johansens begravelse. 
Osvald og Hilda  

FORMIDDAGS-
TREFF
Vi ønsker velkommen til 
formiddagstreff i 
Sørreisa kapell høsten 2013.
Treffene blir også i høst lagt 
til første torsdag i måneden.

-5.september  kl. 11.30
-3. oktober   kl. 11.30
-7. november   kl. 11.30
- 5.desember   kl. 11.30

Alle velkommen!

Vennlig hilsen 
Diakoniutvalget



23.04.13   Even Hegland Langvik 
23.04.13   Sara Hegland
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09.06.13  Bendik Otelius Bakkehaug
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01.06.13   Line Magnussen og Roger Olsen
29.06.13  Mette Kristin Gregussen 
                og Roy Inge Nordfonn
05.07.13  Liv Mette Storelvmo  
                og Ove Moen Ryeng
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Gudstjenester  i Sørreisa sokn sept-nov 2013

sø. 1. sep 2013, 11:00  
Gudstjeneste 
- Straumen kapell

sø. 8. sep 2013, 11:00  
Sørreisa kirke 
- utdeling av 4-årsbok

sø. 15. sep 2013, 11:00 
Tømmerneset leirsted 
- gudstjeneste

sø. 22. sep 2013, 11:00 
Sørreisa kirke 
- Konfirmantpresentasjon

sø. 6. okt 2013, 11:00 
Straumen kapell 
- gudstjeneste

sø. 13. okt 2013, 11:00 
Skøelv kapell 
- gudstjeneste

sø. 20. okt 2013, 11:00 
Straumen kapell 
- Utdeling av bibler, 5. klasse

sø. 3. nov 2013, 11:00 
Sørreisa kirke 
- Minnegudstjeneste til 
Allerhelgenes dag

sø. 10. nov 2013, 11:00 
Straumen kapell 
- gudstjeneste

sø. 17. nov 2013, 11:00 
Skøelv kapell 
- gudstjeneste

sø. 1. des 2013, 11:00 
Straumen kapell 
- Familiegudstjeneste

PÅ BLOKKA
Nytt fra menighetsrådet

Høsten står for døren igjen. Det er alltid 
spennende. I Sørreisa menighet er det planlagt 
masse flotte aktiviteter både for store og små, 
- så vi har mye å se fram til.  Noe av dette er 
omtalt annet sted  i menighetsbladet.
Vi gleder oss over at kirkevergen er på tur 
tilbake til jobb igjen etter lengre tids syke-
melding. Videre at vi har fått habile søkere  
til stillingene som organist og trosopplærer. 
Tilsetting vil finne sted i nær framtid.

Nytt denne høsten vil være at der gis ”søndags-
skoletilbud ” til barna under prekenen   ved  
gudstjenestene i Straumen kapell.

Det har en tid vært jobbet for å renovere sør-
veggen i Straumen kapell. I junimøtet gjorde 
kommunestyret positivt vedtak  om garanti for 
låneopptak. Vi ser for oss at dette skal gå mot  
en god løsning..

Menighetsbladets økonomi  er alltid litt 
nervepirrende. Vi gleder oss over at mange 
benyttet giroen i forrige nummer, men vi 
mangler fortsatt noe på at  økonomien skal 
gå i balanse. Hermed er utfordringen gitt  til 
å bidra hvis du ikke allerede har gjort det. 
Bidrag kan sendes  Menighetsbladet for 
Sørreisa, Kapellv. 26, 9310 Sørreisa,
- kontonr. 4776 14 70597.

Så ønsker vi en fin og givende høst  for 
Sørreisa menighet og alle innbyggerne i 
kommunen vår.

Med hilsen fra Sørreisa menighetsråd  
v/ Per Eirik Mathisen, leder.
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Andakt
Alt om personlig søppelsortering

Jeg syns fortsatt det er fascinerende: når man 
flytter til en ny kommune må man lære seg å 
sortere søpla på nytt. Alt som man gjennom 
fire år hadde pugget (at glass ikke kastes i 
samme container som metall, at aluminiums-
folie havner i den gråe posen, at eggekartonger 
skal komposteres) – alt det er verdiløs – og alt 
er nytt. Og så kan man jo være skeptisk til nye 
ting generelt! Egentlig er jeg ikke det – men da 
jeg oppdaget at vi må gå minst to turer for dag 
for å kvitte oss med søppelsekker i våre fine 
fellescontainere – da begynte jeg å bli ganske 
så tradisjonell.
Nå har vi altså skrevet ut en liste fra A til Å 
med alle ting som kan kastes: Utskreven har 
den vel 10 sider og ligger på kjøkkenbordet til 
meditasjon og advarsel.
Det går seg sikkert til – påstår mange vel-
villige naboer og venner. Og det gjør det nok.

Opp i alt dette her begynte jeg å lure på 
hvordan en sånn liste ville se ut hvis vi skulle 
skrive den for oss personlig. Altså ting, egen-
skaper, gjerninger m.m. som vi har behov for å 
kvitte oss med. 
Og jeg har et evangelium, et gladbudskap til 
alle der ute: når det gjelder våre personlige, 
indre ting, det sagte og det usagte, det som 
ikke kan gjøres ugjort og det som burde gjøres 
– så trenger ikke vi å sortere disse tingene! 
Jesus har sagt at vi kan legge alt på han! Hans 
tilhørere fikk ikke en bunke med forskjellige 
søppelposer og en 10 meter lang liste! Han sa 
bare: alt det som tynger dere – det kan dere 
legge på meg – og jeg vil gi dere hvile!
Husk på dette når du neste gang sorterer søpla: 
vi må også ta vare på oss selv og på det vi må 
eller vil kaste ut av våre liv. Og det finnes en 
helt genial plass for dette: heng det på korset!

Sven Becker, sokneprest

Høsten for 
barn og unge.

Vi er veldig glad for å kunne invitere barn 
og unge til kirka. Konfirmantene starter med 
undervisning mandag 2. september og har sin 
presentasjonsgudstjeneste i Tømmervik kirke 
den 22. september. I adventtida vil de også 
invitere til Lysmesse. 

Fire-åringene i Sørreisa blir invitert til å være 
med på Torsdagsklubben, og får en flott bok 
fra oss. Den blir utdelt på familiegudstjenesten 
den 8. september. Vi håper flest mulig vil 
være sammen med fireåringene denne dagen. 
Velkommen!

Vi deler også ut Det Nye Testamentet til årets 
femteklassinger. Det skjer på familieguds-
tjenesten den 20.oktober, men de kan også 
glede seg til overnatting i kirka på ”Lysvåken” 
litt senere. 

Hilsen fra menighetspedagogen

Allameassu 
(høymesse) 

på Gamtofta

Søndag, 25. august var det samisk-norsk 
gudstjeneste i Mattis-hallen på Gamtofta.  
Kirketjener var Arvid Skjellhaug, mens prest 
Karl Yngve Bergkåsa fra bispekontoren stod 
for liturgi og preken, noe på samisk, mest 
på norsk. 23 personer deltok, den minste var 
Helena Helling på ett år.
Salmene var trykt både på samisk og norsk, 
slik at en kunne synge det språk en ønska.  

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe.  Arvid 
Skjellhaug og hans gode hjelpere solgte også 
bidos, nydelig suppe med reinkjøtt.  I det fine 
været var det mange som satte seg ute for å 
nyte kaffe og utsikt og slå av en prat.

KEB



For barn og unge Sted - møtedag Kontaktperson Telefon
SPEIDEREN Straumen kapell   

onsdager kl. 17.30-19.30
Annenhver uke.

Monica Stenslette 92034011

TORSDAGSKLUBBEN Straumen kapell/Torsdager kl 
17.30- 18.30 - 5/9, 19/9, 3/10, 
17/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12

Inger Johanne Larsen 77861616

LYSGLIMT / BLÅ 
KORS MOTORKLUBB

Gottesjord forsamlingshus/
Leirbogv. 114
Fredager  kl 18.30- 20.30
30/8, 13/9,  20/9,  4/10, 18/10, 
1/11, 22/11,  6/12

Solveig L. Mathisen 77861318

For voksne Sted - møtedag Kontaktperson Telefon
BØNN Straumen kapell/

Mandager kl. 09.00
Per E. Mathisen 97122847

FORMIDDAGSTREFF Straumen kapell /
torsdager kl. 11.30
5/9,  3/10,  7/11,  5/12.

Lona Vangen 77861062

FINNSET 
MISJONSFORENING

Onsdager Aud Kari Bakkland 77861166

GOTTESJORD 
MISJONSFORENING

Onsdager Rannveig Sørensen 77861033

NLM  MISJONSLAG Lona Vangen 77861062
NMS  
SNEKKERKLUBB

Sentralskoles sløydsal/ 
mandager kl 19.00

Håkon Sørensen 77861033

NORMISJON Annhild Aadland 92853672

SØRREISA 
MISJONSFORENING

Alf M. Larsen 77861616

”Husker du sangen?”
Dette var tittelen på konserten som var i 
Sørreisa kirke, Tømmervik 29. juni.
Om det var konserttittelen eller noe annet som 
gjorde at kirka blei fylt opp med folk fra ”syd 
og nord, fra øst og vest”, vites ikke, men ca 
200 personer var til stede denne fine kvelden.

Konserten var et samarbeid mellom Sørreisa 
menighet og «Solglyttkoret», dirigert av Kjell 
Øvereng. Men det var ikke bare dette koret 
som stilte opp gratis, Malangskoret med di-
rigent Cristiane Rothfuchs, Ernst Norbakken, 
Ivar Jarle Eliassen og sokneprest Sven Becker 

gjorde sitt til at kvelden blei en festforestilling 
av de sjeldne for oss som var så heldige å få 
være der.

Konserten var gratis, men folk fikk være med 
å gi til Sørreisa menighets misjonsprosjekt, 
barnehjemmet i Baku i Aserbajdsjan. Resultatet 
var utrolig, det kom inn 17.340 kr!

Sørreisa menighet vil på denne måte uttrykke 
en stor takk til alle som medvirket med sang 
og musikk, og til alle dere som kom og hørte 
på! Tusen takk !

Sørreisa menighet, v/ Jorid Bakkland 41



Gullkonfirmantene 2013
Søndag, 7. juli ble det gjort ære på de som ble konfirmert for 50 år siden.  På eget initiativ hadde 
de «mimresamling» på fredagskvelden.  Det ble nevnt at konfirmasjonsgudstjenesten foregikk på 
herredshuset fordi kirka ble restaurert det året.  Hugo Bruun Torbergsen var konfirmantpresten 
deres.  Sokneprest Sven Becker hilste jubilantene og spøkte litt med gammeldags overhøring i 
Luthers katekisme, for den var jo i bruk på den tida.  Men jubilantene var glade for å slippe den 
prøvelsen! Etter gudstjenesten ble det på tradisjonelt vis, servert festmiddag i kirkestua.

Gullkonfirmantene, fra venstre på bildet: Karin (Johansen) Krok, Reidun (Andreassen) Langaune, 
Ingrid Solvang, May Turid (Rindal) Løkeberg, Ivar Bjørkås, Toril (Johnsen) Pedersen, Leif Estensen, 
Liv Gunnberg, Sverre Vidar Grunnreis, Aud (Jenssen) Lund, Jorun (Ludvigsen) Mikalsen, Jan Øyvind 
Fjellstad, Edel May (Vigstad) Johansen, Svein Mikalsen, Wenche (Haugen) Johansen, Kåre Edvardsen, 
Turid (Jensen) Gulbrandsen, Kjell Johan Eriksen, Hansine Sivertsen og sokneprest Sven Becker.

Menighetstur til Tømmerneset 
Søndag 18. august hadde Sørreisa menighet invitert til  Familiegudstjeneste på Tømmerneset 
leirsted. Allerede kl. 12 kom de første for å padle kano i det nydeligste sommervær, og innen 
gudstjenesten startet kl. 14, var mer enn femti  barn og voksne samlet. Det ble en fin guds-
tjeneste hvor bl.a. barn fra Torsdagsklubben  bidro med frisk sang.
        Så var det tid for grilling.
        Mens de voksne tok seg god  
        tid til å prate sammen, brukte  
        barna vannet  til padling og  
        bading. ”Hoppemadrassen ” fra  
        Søndagsskoleforbundet ble  
        også flittig brukt til høye svev.
        En hyggelig dag , og vi ser  
        fram til lignende arrangement  
        neste sommer.
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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

TØFF STRIKK I NEONFARGER!!
MYE NYTT I MØNSTER OG GARN

FANTASTISK MYE FINT I HØST TIL 
DAMENE OG DE ALLER MINSTE

VI GLEDER OSS – VELKOMMEN!


