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Paul Dahlø, Ordfører

...for alle!
Dette er en del av visjonen som er vedtatt for 
Sørreisa, -  Vi skal gjøre hverdagen bedre, - for 
alle! Jeg er midtveis i den perioden jeg er valgt 
som ordfører. Det er alltid viktig, og spesielt nå, 
for ordføreren å tenke gjennom om vi er på rett 
vei i alt vi gjør. 

Kommunestyret vil jeg gjerne også ved denne 
anledning gi gode ord til for samarbeidet. Vi 
har et felles ansvar for å få lokalsamfunnet vårt 
framover på riktig veg. Da er det viktig at vi evner 
å være mest mulig enig om retningen, og i allefall 
slutter fullt opp om vedtakene.  Slik er det i 
Sørreisa, og jeg er sikker på at det blir lagt merke 
til. Det bringer kommunen vår framover. Råd-
mannen og alle ansatte skal sette våre vedtak ut i 
praktiske løsninger, og det minste de kan forlange 

er at kommunestyret er tydelig og enig med seg 
sjøl!

Budsjettarbeidet er i full gang når dere leser 
dette. Det var dette som trigget meg til over-
skriften. Vi veit nå at vi får en liten pluss å rutte 
med, men den spises nesten helt opp av de utgifts-
økningene vi allerede har fått, altså lønns- og pris-
stigningen. Da blir det lite ” å drive politikk av”, 
økningen blir mye mindre enn både administrasjonen 
og kommunestyret ønsker. Men det er mye bedre 
med mindre økning enn med nedkutt.
Et budsjett for alle er kanskje likevel et budsjett 
med jevn fordeling, uten kutt, men hvor ingen får 
så mye økning som de ønsker. Vi er godt i gang, 
og dette skal vi få vel i havn!

Fiberutbygging for alle, i hele kommunen. Det blir 
den store investeringen de kommende to år. Vi har 
nå fått svaret om tilskudd fra fylkeskommunen på 
50 % av anbudssummen. Jeg er veldig glad for at 
vi valgte løsningen med utbygging for hele 
kommunen i en smell. Både for næringslivet og 
for private er �ber etter hvert ikke bare et ønske, 
det er et must, et krav.
Framtidas teknologi er avhengig av �ber-hovedveg 
i hele kommunen. Vi blir virkelig en kommune som 
havner i første rekke, med mulighet for alle som 
vil koble seg på. Dette blir like viktig som i sin tid 
telefonledningene kom over hele kommunen. Nå 
håper jeg virkelig alle melder seg på og kjøper 
tilkobling, det er nå under hovedutbygginga det 
virkelig er lønnsomt!

Ordførerens og kommunens julekonsert i 
Tømmervik kirke er det årlige sikre signalet på at 
adventstida og juletida er i gang.  Gratis adgang til 
en �ott konsert med alle kor og korps i kommunen!  
Denne julehilsenen må i høyeste grad være 
...for alle !        
Hjertelig velkommen til konserten og starten på 
ei �ott juletid!

Paul Dahlø, Ordfører

God Jul!



A nn K ristin T ro ndsen, rå dm ann

3

ForsidenKa skjer i S
ør

re
isa

Ansvarlig redaktør:
Ann Kristin Trondsen

Redaksjonen: 
Kulturkontoret 
Produksjon:
abcProfil

Kontaktinfo: Aina Løhre, 
tlf: 992 04 624 
ePost: kaskjer@sorreisa.kommune.no

Andrea Johnsen fra BmShop ønsker god jul.

Nye hverdager
Å begynne i ny jobb er alltid spennende. Å begynne 
som rådmann, ble ekstra spennende! Selv om jeg 
kjenner kommunen godt etter å ha jobbet her mer enn 
seks år, er det mye nytt å sette meg inn i, nye fag-
områder, nye perspektiv og nye muligheter. Det er 
trygt å vite at “gammel-rådmannen” Wigdis fortsatt 
jobber i kommunen som seniorrådgiver i en deltids-
stilling og vi kan dermed få til en god overlapping 
mellom “ny-rådmannen” og “gammel-rådmannen”. 
Etter 1.oktober ble hverdagene mine annerledes. Jeg 
kjører den samme veien, jobber på samme sted, har 
de samme kollegaene, men hverdagen som rådmann 
ble likevel annerledes. Jeg er glad i hverdager, det er 
mange av dem, og jeg setter pris på dem. Visjonen 
til Sørreisa kommune om gode hverdager for alle, 
tiltaler meg, og jeg er nysgjerrig på hva som er en god 
hverdag for deg, hvilke ingredienser har den? 

Fiberutbygging:  I likhet med ordføreren, er jeg veldig 
fornøyd med at vi nå kommer i gang med �ber-
utbygging for hele kommunen. Det blir et skikkelig 
løft for Sørreisa som en god bokommune! Prisen for å 
koble seg på er i utbyggingsperioden (2014) kr 4900,-. 
Det vil være mulig å koble seg på seinere, men da blir 
prisen 9 000,- kr, slik at det lønner seg å gjøre dette 
nå. OpenNet har fått anbudet på levering og drift av 
innholdstjenester. På www.opennet.no �nner du mer 
informasjon om tilbudet de har. Det skal betales en av-
gift per måned for innholdstjenestene. Husstandene vil 
bli kontaktet med forespørsel om å koble seg på. Mer 
informasjon om dette kommer i neste nr av KaSkjer.  

Nytt telefonsystem: Tirsdag 19. november kl 09.00 er 
vårt fasttelefon-system historie. Da kobles alle våre fast-
telefoner fra fastnettet og erstattes av mobiltelefoner 
med nye nummer. Unntakene er kommunens sentral-
bord (778 75000), legekontorets sentralbord (778 
75100) og Brekka, Ferdinand og Gjerdsletta barnehager 
som beholder sine gamle nummer. Telefonsentralen til 
kommunen har lenge hanglet, og vi er fornøyde med at 

den nå skiftes ut med et moderne telefonsystem. 
Mer informasjon om nye telefonnummer �ns på 
kommunens hjemmesider og i dette nr av Ka 
Skjer. 

Budsjett-tider: Vi er nå i innspurten på en av 
høstens tø�este øvelser; å legge budsjettet for 
det neste året. De to siste årene har øvelsen vært 
mindre krevende enn den ser ut til å bli i år, men 
vi satser på å komme i mål uten de store og 
dramatiske tiltakene. Det er mye vi gjerne skulle 
fått til i budsjettsammenheng, men nøkternheta 
må rå også videre framover. 

Førjulshverdager: Jeg har lært Sørreisa å kjenne 
som en plass med et rikt og variert kulturliv, og 
nå som førjulstida nærmer seg, er det virkelig 
verdt å sette av en eller �ere kvelder til å dra på 
julemesse eller julekonsert. Mange har brukt 
deler av hverdagene sine på sang- og musikk-
øvinger, håndarbeid og baking, og vil gjerne vise 
fram og dele det de har arbeidet med de siste 
månedene.  
Ønsker alle ei trivelig førjulstid og 
ei god julefeiring når den tid kommer!

Med hilsen 
Ann Kristin Trondsen, rådmann



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

Kommunestyret      21  14   11   10   30     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 
  24

  

Teknisk- og arealutvalget   8 23   19        21  23      11
  25

    6

Eldrerådet  21   16   11    3       3

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

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

Sørreisa kommune

Kontaktinformasjon
Sørreisa kommune 
www.sorreisa.kommune.no

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

Åpningstider julehelga
Kommuneadministrasjonen har redusert be-
manning og arbeidstid ifm jule- og nyttårshelgen.
Julaften: kl 09-12
27. og 28. des: kl 10-14
Nyttårsaften: kl 9-12

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

Kulturuka 2014
Kulturuka 2014 arrangeres i tiden fredag 14. mars 
– søndag 23. mars.
Arrangement meldes til kulturkontoret innen 31. 
januar.

Lege i jula
Dyrøy og Sørreisa legekontor har redusert 
åpningstid i julehøytiden.
Julaften:
Kontoret i Sørreisa har stengt julaften.
Kontoret i Dyrøy har åpent kl 8-12
27. og 30. desember: kl 08-14

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

I skranken på Servicekontoret har vi anska�et 
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 nyanska�elsene har kommunen gjort for å 
hjelpe de hørselshemmede som besøker 
kommunehuset.
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Vikarer barnehagene
Vi har behov for å knytte til oss �ere vikarer til 
kommunens barnehager. 
Er det noen som er glad i å jobbe med barn, og 
kan tenke seg å være tilkallingsvikar? 

Søk elektronisk via vår hjemmeside.

Frist for å søke barnehage-
plass 1.mars 2014
Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars.
Søknadsskjema og mer informasjon �ns på
kommunens hjemmesider, sorreisa.kommune.no.
Samme frist gjelder også dersom dere ønsker å
bytte barnehage eller øke fra halv til hel plass.

Leilighetsvis 
skjenkebevilling
Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling eller for 
en enkeltanledning må være levert kommunen 
minst 14 dager før arrangementet �nner 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.

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.

Vannmåleravlesning
Husstander og bedrifter som har vannmåler, 
minner vi på at måleravlesning må meldes til 
Servicekontoret innen fredag 21.12.2012.

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 �ytter 
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.

Motorferdsel i utmark og 
vassdrag   
Dispensasjon gis ihht. Nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 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.
Sørreisa kommune, 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 2010, 
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.

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

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

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

Sørreisa kulturskole

Aktivitetsplan fram 
til jul 2013:
Elever og lærere ved Sørreisa kulturskole skal i år 
delta på den årlige julekonserten i Sørreisa kirke 
lørdag 30. november. 
Det blir avholdt to huskonserter, hvor veldig 
mange av de 75 elevene i Kulturskolen skal delta, 
og så skal vi mandag 9. desember besøke syke-
hjemmet og frivilligsentralen for å holde konsert.

Ledige elevplasser:
Fra 01.01. 14 ser det ut til å bli to ledige elevplasser 
på piano ved Kulturskolen. Interesserte bes melde 
seg til Kulturskolen, tlf  99204741 .

Finn penger til ditt lag! 
Tilskuddsportalen for lag og foreninger 
Sørreisa kommune abonnerer på Tilskudds-
portalen for å gjøre det enklere for lag og 
foreninger å finne penger til sine aktiviteter. 
Løsningen er imidlertid ikke så mye benyttet, 
og hvis det ikke blir økning i bruken, vil vi måtte 
vurdere å si opp abonnementet. 

Hvorfor skal du bruke tilskuddsportalen?
Tilskuddsportalen viser vei i jungelen av offentlige 
og private tilskuddsordninger for frivillige lag og 
organisasjoner. Målet er å få til økt aktivitet i 
frivillig sektor. 
  Ved å registrere deg i portalen, kan du  
• Finne tilskudd å søke på
• Søke på emneord, for eksempel dans eller 
musikk, for å få best mulig treff på tilskudd 
• Lese siste nytt om tilskudd
• Få månedlig nyhetsbrev med tips om tilskudd
Gå ikke glipp av tilskuddene som passer din 
organisasjon!

Interessert i å bli med i tilskuddsportalen?  
Kommunen ønsker at alle frivillige lag og 
foreninger i Sørreisa registrerer seg i til-
skuddsportalen. Hvis det er aktuelt for ditt lag 
eller forening: 
Registrer deg direkte på nettet, eller kontakt 
kulturkontoret v/ Aina Løhre 
E-post: aina.lohre@sorreisa.kommune.no 
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Sørreisa har fått 
kontorhotell! 
I oktober åpnet kontorhotellet i Sørreisa sine 
dører. Judith Edvardsen fra DNG Eiendom ønsker 
mer liv og røre i Næringshagen, der �ere bedrifter 
holder til. – Nå kan du leie kontorplass hos oss på 
dags,- ukes- eller månedsbasis, sier hun. 
– Vi �kk ledige kontor og bestemte oss for å prøve 
ut konseptet som Dyrøy kommune har hatt en 
stund gjennom sitt prosjekt «Stedsuavhengige 
arbeidsplasser». Det er mange i Sørreisa som 
pendler og tar enkelte jobbdager hjemmefra, 
av og til eller regelmessig. For mange fungerer 
det godt, mens andre liker helst å forlate huset 
og sitte i et arbeidsmiljø. Med vår kontorhotell-
løsning kan man leie seg inn akkurat når man 
trenger, uten å inngå en leiekontrakt for en viss 
periode. Her får du tilgang på internett, skriver, 
lunsjrom og andre fasiliteter, forteller Judith, og 
legger til: – Og så tre�er du veldig hyggelige folk 
til lunsj! Kontorhotellet ligger nært kommune-
huset med sitt digitale studio, dersom man måtte 
ha behov for videomøter eller - konferanser. 

Prosjektet «Stedsuavhengige arbeidsplasser» 
startet opp i 2009. Siden den gang er nettstedet 
www.stedsuavhengig.no bygd opp, og Sørreisa 
er det femte kontorhotellet i Midt-Troms som 
har åpnet sine dører i løpet av de siste 1,5 år. De 
andre ligger i Brøstadbotn, Sjøvegan på Finnsnes. 

Mer info og booking: 
Judith Edvardsen, Tlf. 98818505
judith.edvardsen@ekautomasjon.no 
www.stedsuavhengig.no/kontorhotellet-sorreisa

Takk, Villy Meier!
“Vi i Gjerdsletta barnehage ønsker å sende en 
stor takk til Villy Meier for at vi �kk komme i høst 
å ta opp potet hos han, det er �ott å ha en slik 
mulighet så nært.  Ungene syntes det var stor stas 
å få ta opp poteten, og i ettertid har vi laget mat 
�ere ganger av selvplukket potet.  Utrolig hvor 
godt det kan smake når vi har plukket den selv, 
og får være med å lage maten.  I tillegg har noe av 
poteten blitt brukt til å lage bl.a. potettrykk.
 
Hilsen små og store på avdelingene Grønnstua og 
Blåklokke”
  
Mvh.
Camilla Thoresen

Julebord 
Sørreisa Pensjonistforening
Lørdag 30. november kl. 1900: Både medlemmer 
og ikkemedlemmer er velkommen til JULEBORD 
i Sørreisa Kulturhus. Musikken besørges av Bo`s 
orkester, det serveres 3 retters middag og i baren 
er det alle rettigheter.
Medlemmer kr. 300.-, ikkemedlemmer kr. 400.-
Påmelding innen 20.11. 
til Ellen Pedersen, tlf 93671055
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Høring på Målsetting for smil er lagt ut på 
kommunen sin hjemmeside under 
Næring-Landbruk-Høringer
Høringsfrist er satt til ut 2013

Fellingsprosenten i Sørreisa i år på jakta var på 
94.4% - dvs det er felt totalt 51 dyr av 54 tildelte. 
Detaljerte data kan, for de som er interessert, 
�nnes på hjorteviltregisteret.no

Prosjekter som pågår
• Høring på planprogram for Kystsoneplan, frist er 
satt til 15. januar, lenker til prosjektets hjemme-
sider ligger på kommunen sine sider under 
Kystsoneplan.
• Kartlegging av friluftsområder, det vil bli avholdt 
informasjonsmøter på nyåret, det legges ut 
informasjon på hjemmesiden etter hvert som 
prosjektet utvikles. Prosjektet skal være avsluttet i 
løpet av våren 2014.

Påminnelser fra årshjulet  
15. november: Sjekkliste og tiltaksplan for miljø-
plan trinn 1 skal foreligge oppdatert. Frist for å 
søke tilskudd fra DN til kalking og lokale 
�skeformål.

Landbruk, miljø og natur

15. januar:  Søknadsfrist for tilskudd fra DN til arter 
og naturtyper, �skeformål (ikke lokale), viltformål, 
forebyggende og kon�iktdempende tiltak i rov-
viltforvaltningen, sikring av eller tiltak i frilufts-
områder, friluftslivtiltak.

20. januar: Søknad om produksjons- og avløser-
tilskudd.

Informasjon fra Dyrøy og Sørreisa legekontor

vi en del timer til Time Samme Dag. Det betyr at 
dere nå kan be om time fram i tid dersom det 
er det som passer dere best. Vi vil tilstrebe og 
imøtekomme de ønsker som kommer inn på sms, 
via telefonen og i luka i resepsjonen. 

Åpningstider i julen
24/12, Julaften: Kontoret i Sørreisa vil holde 
stengt. Kontoret i Dyrøy åpent fra 08.00 til 12.00.
27/12: Begge kontor åpent fra 08.00 til 14.00.
30/12: Begge kontor åpent fra 08.00 til 14.00.
31/12, Nyttårsaften: Kontoret i Dyrøy vil holde
             stengt. Kontoret i Sørreisa åpent 
             fra 08.00 til 12.00.

Utenom disse tidspunktene, kontaktes legevakta 
på telefon  77871400.

Time Samme Dag
I februar 2012 innførte kontoret « Time Samme 
Dag».  Samtidig startet vi opp med sms- og 
internettbestillinger av timer. Vi har gjort oss en 
del erfaringer, både på godt og vondt med TSD. Vi 
har fått mange positive tilbakemeldinger. Mange 
har gitt uttrykk for at de synes det har vært veldig 
lettvint og sende en sms, og så få komme på 
time samme dag, eller neste dag. Vi har også fått 
tilbakemeldinger fra pasienter som synes det har 
blitt svært vanskelig og få time. Især gjelder dette 
pasienter som pga jobb, vikarbehov på jobb, 
behov for barnepass osv. ikke har hatt mulighet til 
å ta time samme dag. Vi har derfor sett oss nødt til 
å sette opp en del timer på forhånd.
Etter en del drøftinger og vurderinger har vi nå 
landet på en mellomting mellom time samme 
dag og den gamle timeboka. Vi har satt av �ere 
timer som kan forhåndsbestilles. Samtidig har 
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Gjør julehandelen 
i Sørreisa!

Jula nærmer seg og det gjøres klart til julehandelen også i Sørreisa. I år 
med �ere butikker enn på lenge som det er mulig å kjøpe julegave i. 
Så stikk innom de butikkene som er her i bygda FØR du tar turen til 
Finnsnes. Det kan meget godt hende at du �nner mange av gavene her.

På de neste sidene kan du lese om �re av butikkene som har massevis av 
julegaveforslag. En god, gammel leverandør av kvalitetsklær, to ny-kom-
mere og en som har mange �ere varer enn mange i Sørreisa er klar over. 
Alle er verdt et besøk! Eller �nn julegaver på de andre butikkene her i 
bygda. Handler du julegavene her så bidrar du til at de samme butikkene 
�nnes her  også neste år!

Med jula følger også julestemning. Og i mørketida er belysning en viktig 
stemningsskaper. Ka skjer vet at det jobbes med å fortsette med julelys 
rundt lokalet til Sørreisa Frisør (Normund). I tillegg jobbes det med å få 
montert lys langs hele sør- og vestsiden av fasaden på Sørreisabygget.
Vi oppfordrer også andre næringsdrivende til å ta i et tak for å skape 
julestemning i sentrum!

Madeleine P Johnsen inviterer 
til julehandel hos Åse



- Da jeg startet bedriften i Dyrøy for snart 13 år 
siden, var det hobbyen som ble levebrød, sier 
Hermod Ludvigsen som er innehaver av Foxtail. 
– Den ivrige hobby�skeren i meg gjøv løs på 
oppgaven med å gjøre �uebinding og salg av 
�skeutstyr til butikk. Noe som ennå i dag ut-
gjør grunnlaget for driften av Foxtail med både 
produksjon, import og grossiststatus innen div 
�skeutstyr.

- Men, vi har altså også masse andre type produkter 
i butikken. Mange typer fritidsklær, inkl votter og 
luer, vi har vinterkjeledresser og sko til uteliv – det 
utelivet vi har når vi IKKE er på byen! fortsetter 
Hermod. – Brukskniver, isbor til �sketuren og sekk 
med stol er kjekt å ha med seg på is�sket! 
Forskjellige lykter og hodelykter, solbriller, 
skibriller og masse annet �nner du hvis du først 
begynner å titte deg om i den allsidige butikken.

Fritid- og friluftsliv
Julgaver til den sporty �ske- og friluftslivinteresserte kjøper du på Foxtail, som nå i som-
mer åpnet butikk i lokalene til den gamle sportsbutikken. Der �nner du et bredt spekter 
av både utstyr og bekledning, til voksne og barn, til livet utendørs. Ikke bare til sportslige 
aktiviteter, men også til daglige gjøremål utendørs.

- Skal være julegave!
sier dama som holder på å betale for en 
handel på Åse-butikken i det Ka skjer 
kommer på besøk . På Åse er åpenbart jule-
handelen godt i gang.

Madeleine P. Johnsen er den som ønsker oss 
velkommen inn i butikken.
- Vi selger mye �ne plagg, i god ull, til barn fra 
merkeleverandørene Joha og Reima. Som den 
søte, lille genseren som akkurat ble solgt, forteller 
Madeleine. - Men, det går mye forskjellig av klær 
til barn. Kjeledressene er veldig populære.
 
- Til dame fører vi klær fra merkene Signatur og 
Dranella. Der har vi virkelig mange �otte bukser 
og topper. Skal du på et julebord eller annen fest i 
juletida, så bør du komme innom, fortsetter Mad-
eleine. - I det hele tatt så bør Sørreisafolk komme 
innom her før de drar til Finnsnes for å lete. Det 
�ns mange gullkorn her!

På Åse-butikken �nner du også pynteting fra SIA. 
Det er allerede kommet opp en hel serie med 
pynteting til jul. Her �nner du også kosmetikk i 
forskjellige merker.
- Vi leverer gavepakninger med kosmetikk som 
passer godt til julegave. Og så har vi jo en stor 
avdeling med kvalitetsgarn fra Dale, Sandnes og 
Rauma, avslutter Madeleine.

Hermod Ludvigsen iført og omgitt av noen 
av julegaveforslagene Foxtail kan tilby.

Madeleine P Johnsen med kjeledresser til barn
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(Kor)Komplett 
gavebutikk
Kor Komplett er nettbutikken som også ble 
vanlig butikk i Sørreisa, et skattkammer av 
små og store gaveartikler med særpreg og 
massevis av pynt- og hobbygjenstander. 

- Vi har allerede begynt å ta imot jula, sier Wenche 
Monika Hermansen som driver Kor Komplett. 
– En reol fylles nå av de første juletingene, - som 
forskjellige julepynt og -utstyr. Og det kommer 
nok mer ettersom jula nærmer seg. Og ellers er 
jo butikken full av �otte ideer til julegaver, - både 
stort og smått, rart og �ott!

Du �nner artige klær, inkludert store, rosa kjoler 
i tyll, via slips med spesielle motiver til T-skjorter 
med blinkede motiver. Mange av disse e�ektene 
egner seg godt som partykostyme. Og Kor 
Komplett selger også andre e�ekter til partyet; for 
eksempel artige former til isbitene til drinken.
I hobbyavdelingen �nner du utstyr og materiell 
til enkel søm og forskjellig handarbeid. Butikken 
selger/formidler også kunsthandtverk som er 

produsert av lokale aktører i Sørreisa; - smykker, 
handstrikkede plagg og quilting.

- Og så har vi spesialisert oss på gaver som barna 
kan kjøpe. Små�gurer, smykker og ting til en 
billig penge som ungene selv kan handle når de 
for eksempel skal i en bursdagsfeiring og skal ha 
med en liten gave, forteller Wenche. 
– Er du helt rådvill når du skal kjøpe en gave så 
�nner du noe her!

Wenche Monika Hermansen på Kor Komplett 
merker allerede etterspørsel etter julegaver.

Harde pakker
BmShop sin nye butikk i Sørreisabygget er 
fullt av julegavemuligheter, - de �este i 
kategorien «harde pakker». BmShop er 
heller ikke bare en databutikk, men har nå 
massevis av forskjellige produkter.

Julehandelen er allerede i gang. Og gavespaning 
er et typisk fenomen. Foreldre kommer sammen 
med ungene for å orientere seg, og så kommer de 
tilbake senere uten barna og kjøper den ønskede 
gaven. Det blir juletrekning også i år. Kunder 
deltar i trekningen etter hvor mye de handler for. 
Og så trekkes det premier i �ere kategorier. Topp-
premien i �or var et Nintendo Wii U. 
BmShop har massevis av leker til både liten og 
stor. TV- og dataspill, og spilltilbehør, er en sikker 
vinner som julegave. Fremdeles har BmShop et 
bredt sortiment av datarekvisita og forskjellig 
kontorrekvisita. I tillegg �nner man nå også 
forskjellig til hus og heim, som for eksempel 

støvsugerposer. Det siste nye er et sortiment av 
engangsprodukter som plastglass av alle sorter, 
tallerkener, brett osv.

Til juletiden leverer BmShop adventskalender-
tilbehør, at man kan lage kalender som bygge-
sett med en del i hver luke. Puslespill er også 
populært; - hva med et tosidig puslespill med 
puslematte til lagring og transport.

Andrea Johnsen selger julegaver på BmShop
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Nytt telefonsystem
Tirsdag 19. november kl 09.00 kobles alle 
kommunale fasttelefoner fra fastnettet og erstattes 
av mobiltelefoner med nye nummer. Unntakene er 
kommunens sentralbord (778 75000), legekontorets 
sentralbord (778 75100) og Brekka, Ferdinand og 
Gjerdsletta barnehager som beholder sine gamle 
nummer. 

KOMMUNEHUSET 77875000

Telefax 77861495

SERVICEKONTORET 95854376

Pedersen Nina 95894281

Vaeng Grete Nybakk 41511254

ORDFØRER

Dahlø Paul 99204601

RÅDMANN

Trondsen Ann Kristin 99204611

STAB/STØTTE

Andersen Wigdis, Seniorrådgiver 99204603

Evenstad Ann Kristin, Komm.sjef Helse 99204910

Furøy Geir, Skatteoppkrav 95834765

Gundersen Linda, Regnskassjef 93058116

Hansen Kent, IT 98223520

Jakobsen Frank, IT 98246712

Johansen Kjell, Regnskap 99204604

Johnsen Ingunn, Regnskap 95728341

Rasmussen Tordis, Personalrådgiver 95792631

Mikkelsen Cato, Økonomisjef 91648213

KULTUR OG IDRETT

Larsen Oskar, Kulturskolen Rektor 99204741

Løhre Aina, Enhetsleder Kultur og 
Idrett

99204624

Kulturskolen 95849834

BIBLIOTEKET 99204698

SØRREISAHALLENE

Vaktmester 99204637

TEKNISK OG PLANLEGGING

Fax

Bergum Wenche, Landbruk, 
                                     natur og miljø 

91689621

Fagernes Lennart, Oppmåling 95888067

Holstad Kai Steinar, Teknisk sjef 95881947

BARNEHAGENE

Johansen Jarle,        Støttepedagog 
                                        barnehager

46931454

Løklingholm Irene, Støttepedagog 
                                        barnehager

48006413

Bjørkli private barnehage 77864645

Brekka 40448691

Ferdinand

Gjerdsletta  77861700

Fredlund 46956955

GOTTESJORD SKOLE 47655448

Carina Borch, Rektor 47673200

SFO 99204760

Personalrom 47655448

SØRREISA SENTRALSKOLE 95906261

Flatebakken Ylva, Inspektør 91172042

Jørgensen Frode, Rådgiver 94162414

Kristo�ersen Britt, Sekretær 94142190

Lockertsen Arnstein, Rektor 94159411

Molund Lena, Inspektør 95439529

Personalrom 94145402

5. kl team 46864513

6. kl team 91241309

7. kl team 91301763

8. kl team 94145043

9. kl team 91242897

10. kl team 97043658

SKØELV SKOLE 47642447

Uteng Bjørnar, Rektor 93440878

SFO 99204905

Johansen Arvid, Byggesaker 95861397

Olsen Tor Ivar, brannmester 99204836

Ho� Alf Rune, Skog 95764526

Nordby Arne, Utesksjonen leder 99204852

Feier: Odd-Magne Olsen 46875626

 
FOREBYGGING, OPPFØLGING OG 
MESTRING

Lønberg Helene Aspevoll, Enhetsleder 46844048

Mikkelsen Monica, Avd. leder 97047679

Nybakk Agda syn/hørsel 99204710

Berglund Mia, Ergoterapeut 99204710
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Aksjon boligbrann 2013
Aksjon boligbrann er en landsomfattende 
informasjonskampanje som arrangeres av 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 
Norsk brannvernforening og Gjensidige. 
Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag, 
1. desember og fortsetter med landsomfattende 
boligbesøk over tre dager. Målet for Aksjon bolig-
brann er å sette et massivt søkelys på brannsikker-
het i private hjem.
Vi gjør dette i desember, årets verste brannmåned. 
Da øker antall boligbranner kraftig.
I Sørreisa vil brannvesenet i år komme  å  banke på 
døra di, og da er det opp til deg om du slipper oss 
inn. Dette er på ingen måte noen kontroll på din 
brannsikkerhet.  Det vi ønsker at du setter av litt tid 
til å prate med oss om brann i hjem og fritidsboliger. 

Hilsen Sørreisa brannvesen

Johansen Vanja, Prosjekt Rus/ungdom 41435529

Berger Doris, Fysioterapeut 99204915

BARNEVERN

Hansen Lena, Barnevernkurator 99204742

Helgesen Liss Karin (1.des), Barnevkur 99204998

Johansen Lucie, Barnevernkurator 99204640

Korneliussen Anja, Barnevernkurator 99204917

Juul Maren, Mulijøarbeider 99204921

Skadal Anne Lise, Barnevernleder 99204912

HELSESTASJON

Lekang Leni, Helsesøster 46823303

Normann Aid Bente, Helsesøster 46800379

Hoel Heidi, Jordmor tirsdager 46825178

PSYKIATRI

Helveg Henriette 99204820

Jørgensen Anette 47681742

Mikkelsen Lillian Kroken 99204661

Molund Unni 99204662

BOLIGTJENESTE

Dagsenteret 99204785

Slettnes Jorunn, Avd. leder 99204855

Øvermoen Gunn Solveig, Avd. leder 90365405

Avlastningsbolig 99204785

Boligtjenesten      99204721 99204722

Boligtjenesten 99204904

HELSE OG OMSORG

Fax eksp/adm 77861620

Fax Bo2 77861621

Alexandersen Ina, Avd. leder 99204908

Hansen Bodil, Enhetsleder 41552420

Henriksen-Schmid Daniel, 
Kreftsykepleier

90410604

Martinsen Marie, Sekretær 91141472

Stefanussen Camilla, Avd. leder 99204907

Sundheim Jorunn, Sekretær 91182276

Øverås Anne Grete, Avd. leder 99204909

Andreassen Wibecke, Aktivitør 99204641

Hj.tj. Eldreboliger 99204668

Hj.tj. Vakttlf/nattevakter 99204666

Vaktrom oms.hybler 99204615

Bo 1 Somatisk 99204901

Bo 2 Demens 99204902

Bo 3 Demens 99204903

Kjøkkenet 91150823

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

Hjorthen Ragnhild 99204651

MENIGHETSKONTORET 90542231

Prest 90812870

Hoholm Rakel Vangen 99204999
    

Frisk frukt på jobben
eller som julegave?

Ring oss på telefon
77 85 05 36

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

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

Skaper positive opplevelser

Ring oss da vel,
få en bedre opplevelse!

Nord-Norges ledende kundesenter!

Skøelv grendehus, Solglimt
onsdag 27. november kl 1900

Gratis stand up 
show til folket! 

Sivilmilitært samarbeid del 2, 2013

Andy Ta�s er en av få profesjonelle uten-
landske standupkomikere vi har i Norge. 
Andy har reist rundt halve kloden med 
sine show, opptrådt på humorfestivaler 
og standupklubber i over 11 land - og nå 
har han altså valgt å legge Norge for sine 
føtter. Og Ta�s er en ærlig, morsom og 
rutinert komiker. Han deler gjerne sine 
tanker om forskjellene mellom menn og 
kvinner, nordmenn og resten av verden, 
pussige språkbarrierer og andre folkeslag 
med publikum. Med et sarkastisk blikk 
på på alt fra den berømte janteloven til 
Bjørn Dæhlie. Ryktene sier også at noen 
gjester kan komme hjem med noen 
ganske så spesielle souvenirer fra 
showene hans!

Spill badminton
Badminton i Sørreisa Idrettshall onsdager kl 21
Vi er en gjeng voksne som har begynt å spille 
badminton i idrettshallen. Vi spiller på trimnivå 
og ønsker velkommen alle som vil mosjonere i et 
trivelig sosialt miljø. Kontakt Anders Nikolaisen, 
tlf. 916 92188, for mer info.   
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Mat & Helse på skolen
- Denne høsten har ei gruppe på 12 elever hatt 
faget Mat & helse. Faget har avsluttende karakter 
til våren og jeg kunne allerede fra første stund 
av øyne �inke kokker, sier Guttom Bakkehaug. 
- Bakekunsten har vært godt framme og vi vil 
her glede leserne med vakkert bilde av elevenes 
skolebrød. Nå som Sørreisa bakeri & konditori har 
stengt ovnene, så kunne det jo tenkes at noen ser 
muligheter for et nytt bakeri i Sørreisa.
- Som dere kan se av bildene er det i hvert fall 
ikke noe i vegen med bakekunsten til deltakerne, 
fortsetter Guttorm. - Vanlig inndeling av arbeids-
oppgavene på skolekjøkkenet er hovedrett, 
baking, dessert og klute- og strykestell. Elevene 
turnerer og er innom alle postene. Faget er et 
ordentlig trivselsfag, der den praktiske biten er 
den viktigste, noe også elevene vet å sette pris på. 
Alle som har gått på Sørreisa sentralskole tenker 
gjerne tilbake på de gode stundene på skole-
kjøkkenet. Desember ser vi for oss med noen 
ordentlige godsaker, avslutter Guttorm Bakkehaug.

Elevere fra Mat & Helsafaget ved Sørreisa sentralskole.

Takk fra 
Sørreisa Omsorgssenter!

Da Inger Johanne Holmeide fylte 60 år uttrykte 
hun at eventuelle pengegaver som hun mottok 
skulle gå til sansehagen ved Sørreisa Omsorgs-
senter. Disse midlene kunne brukes til diverse utstyr 
(f.eks. bålpanne m/ tilleggsutstyr, nye hagemøbler, 
parasoller osv). De resterende midler skal brukes til 
å lage Gapahuk i sansehagen.
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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.�nn�ordbotn.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

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

Mathias Emmel 46 80 51 66

NH-Rein Nils Heaika Oskal 41 27 77 54

Odd Magne Lombnes 92 46 10 09

Oddbjørn Olsen 77 86 14 85

Oddgeir Kroken 77 86 18 87

Ole O Lange 77 86 17 02

Otto-Kjell Antonsen 77 86 15 70

Ronny Jakobsen 77 86 16 78

Sjømatbilen Inge Vågå 93 21 22 54

Steinhaug gård 77 86 17 93

Stian og Eirin Nilsen 908 58 862

Vidar Nordli 90 15 48 01

Varehandel
AMNOR AS
www.amnor.as

91 59 41 51

Andsvatn Reinslakteri 97 77 75 52

BM Mulitshop
bm@bakkan.net

413 30 530

Coop Midt-Troms BA 77 86 13 45

Furøy Geir Agentur 90 72 36 93

Rimi 77 86 10 74

Guttorm Bakkehaug 
- Vedproduksjon
bakkehaug@gmail.com 

900 55 700

Polarstrikk - produksjon og
salg av ullester
karnoeid@online.no

975 73 387

Rasmussen Per Import 77 86 41 41

Red-Fox Norge DA 920 44 544

Rema 1000 77 86 46 50

Sentrum Kiosk AS 77 86 17 95

Shell Sørreisa 77 86 12 35

Skokroken 77 86 49 44

 ronny@kokk1.no 
                 www.kokk1.no

77 86 13 14

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
furoy�shingcamp.com
furoy�shingcamp@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



Hemmingsjord
P Linabrekka

Elvelund
Lysheia

P Reinelv

Reinvatnet
Skihytta

Vakkerhumpen

Veltasætra

Vegavatnet

P

P

P

P

P Rabban

Matvatnet

Svartåsen

Farfarhaugen

O-hytta

Heia

Finnset

StadionSkøelv skole

Nordlia

P

Fossmoen

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

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

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

Skiløyper i Sørreisa

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

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

Skutere bes vennligst om 
IKKE å kjøre 

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

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

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

Skøelv- O-hytta. Start fra Porkmoen (Øvreveien). 
Løypa ender opp ved O-hytta, hvor den møter 
løypene som kjøres fra Straumen. Det kjøres også 
løyper fra Solmoen og fra Fossmoen til O-hytta. Hvis 
forholdene tillater det kjøres løype fra snuplassen 
ved Luneborg, inn Skardalen til Sætra. 
Kontaktperson Otto Skogheim 45222812

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

Den kulturelle 
Spaserstokken i Sørreisa
Sørreisa kommune kan i likhet med alle andre 
kommuner søke om midler til kulturtiltak for 
eldre, og det er målsetting å gi eldregruppa 
tilbud om et variert og kvalitetsmessig godt
Kulturtilbud.
Ordningen administreres fra Kulturkontoret, 
som har ei referansegruppe i forbindelse med 
bruk av disse midlene.

Etter tildeling som ble gjort i  oktober 2013 har vi 
i perioden fram til desember 2014  60000.- kroner 
til disposisjon , og etter møte i referansegruppa er 
det laget følgende plan:
• Resten av høsten 2013 er det ikke behov for å 
bestille kulturtilbud, da det lokalt er mange tilbud 
som når aktuelle målgruppe.
• Perioden fra tidlig januar 2014 og fram til påske 
prioriteres, og det er ønske om å
  - Kunne ta i mot produksjoner fra artister man 
kjenner fra før
  - Gjøre avtaler med artister/grupper som har 
meldt seg interessert i å gjøre forestillinger/
konserter
  - Få til litteraturaften i foajeen, kulturhuset
  - I samarbeid med Lenvik få til en « BALLROOM-
DANSEKVELD» med servering , enten i Lenvik 
eller i Sørreisa. Storbandet 60+ fra Tromsø med 
vokalsolister er aktuelle å bestille.
  - Viktig å spre arrangementene, og grendehusene 
i Skøelv og på Galtnes er aktuelle å bruke.
  - Kulturkontoret jobber videre med aktuelle 
artister, og tar kontakt  med de ulike samarbeids-
partnerne for å få i gang arrangementer.

Storbandet 60+ er aktuelle til en Ballroom-dansekveld
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Kalender for Sørreisa
Nr 4 2013

Svømmehallen er åpen 
Mandag kl 18.00 – 20.00
Onsdag  kl 19.00 – 21.00
Fredag    kl 17.00 – 20.00
Sørreisahallene har julestengt 
21.12.13-02.01.14.

Sørreisa folkebibliotek
Åpningstider:
Mandag kl 16.00-19.00
Tirsdag  kl 14.00-17.00
Onsdag  kl 10.00-15.00
Torsdag  kl 15.00-19.00
Biblioteket holder stengt 
23.12.2013 - 1.1.2014

Straumen kapell 
Torsdagsklubben annenhver 
torsdag fra 9.1.14 

Formiddagstre� 
1. torsdag i hver måned kl 1130.

Speidere: onsdager kl 1800.

Lysglimt - Gottesjord for-
samlingshus  annenhver 
fredag fra 10.1.14  kl 18.30

Frivilligsentralen 
Eldretre�
Mandager 0900-1400

Småbarnstre�
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Oppstart av aktiviteter fra 
13.1.14.

Lørdag 16.november
Kulturhuset Kl 10.00 
Julemesse 
Arr: Sørreisa Misjonsforening 

Idrettshallen kl 11.00 
Handballkamper

Søndag 17.november
Kl.17 Skøelv grendehus, 
Solglimt
Søndagskafe 
– Salg av lefser og kaker
  
Tirsdag 19.november
Kl 17.30 Idrettshallen
Handballkamp

Onsdag 20. november
Foajeen Kl 19.00
Onsdagsdans

Lørdag 23.november
Kl.11 - Frivilligsentralen 
Julemesse med mye �nt 
håndarbeid og bakverk.
Kafé med ka�e og kaker

Søndag 24. november
Kulturhuset/kino
Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa
Kl 18.00
Aldersgrense: alle
Solan, Ludvig og Reodor er 
tilbake. Det nærmer seg jul, 
og Flåklypa Tidene-redaktør 
Frimand Pløsen har lovet bygda 
snø. Når Ludvig ønsker seg det 
samme, så er ikke opp�nner 
Reodor Felgen vanskelig å over-
tale til å bygge verdens kraftig-
ste snømaskin. Men så forsvin-
ner Reodor, og så forsvinner 

snømaskinen, og da må Solan 
og Ludvig stelle i stand til jul 
alene. Hvis de rekker det, etter 
å ha reddet Flåklypa fra verdens 
verste snøstorm.
For å tukle med naturen. Det er 
farlig det.

The Hunger Games: 
Catching Fire
Kl 20.00
Aldersgrense: 11 år
THE HUNGER GAMES: 
CATCHING FIRE starter når Kat-
niss Everdeen har kommet trygt 
hjem etter å ha vunnet de 74. 
årlige Dødslekene sammen med 
tributten fra samme distrikt, 
Peeta Mellark. Som vinnere av 
dødslekene må de forlate 
familie og venner for å legge ut 
på en seiersturnè til alle de an-
dre distriktene. På reisen merker 
Katniss seg et ulmende opprør 
blant folket i distriktene, men 
Capitol har fremdeles full kon-
troll og President Snow fortset-
ter forberedelsene til de 75. 
årlige dødslekene; Kvartsekel-
spillet - en konkurranse som kan 
forandre Panem for alltid.

Onsdag 27. november
Kl 19.00 Skøelv grendehus, 
Solglimt
Standupkomikeren Andy Ta�s 
briljerer fra scenen. 
Gratis, og åpent for alle.

Lørdag 30.november
kl 14-Galtnes samfunnshus
Førjulskos med salg av ris- og 
rømmegrøt spekemat m.m  
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Kl 17-Tømmervik kirke
Ordførerens konsertjulegave 
Nabojentn, skolekorpset og 
musikkforeninga, damekoret og 
mannskoret, og �inke elever fra 
kulturskolen. Gratis inngang.

Kl 18:30- Idrettshallen
Handballkamp

Søndag 01.desember
Lions plass
Kl 16.00 Julegrantenning 
Arr: Lions Club Sørreisa 

Idrettshallen: 
Kl 17.00 Julekafè med litt korps-
musikk
Arr: Sørreisa Skolekorps

Kramvigbrygga
5. desember kl 1900

Torsdag 5. desember
Kramvigbrygga
KL 1900 Fesken. Ja!
Musikkteater med Kystlaget

Lørdag 07. desember 
Idrettshallen
Fra kl.09.00 Handballkamper

Kl. 12.00 Svømmehallen:
Julesvøm 
Arr: Sørreisa Svømmeklubb

Lørdag 07. desember 
Kl 11-14 Krogstadtunet 
Sørreisa Hus�idslag arrangerer 
sin tradisjonelle Julekafé på 
Krogstadtunet. Salg av gløgg, 
ka�e, julebrød og div hus�ids-
produkter.

Kl 14.30 Gamtofta 
Julekos for hele familien med 
Stina Fagertun.
Bill barn kr 50/ voksne kr 100
Søndag 08. desember
Kl 14.  Førjulsandakt v/ Karl 
Yngve Bergkåsa
Kirkeka�e.
Begge dager: Gamtofta er åpen 
til kl 17, og det er salg av bildos, 
pølser, va�er, ka�e og brus   
 
Søndag 08. desember
Kl 09.00 Julesvøm
Arr: Sørreisa Svømmeklubb

Idrettshallen: 
Kl. 15.00 Juleoppvisning
Åpen kafe fra kl 14.00
Arr: Sørreisa Turn

Onsdag 11. desember
Kl. 19 Kramvigbrygga 
Mørketidsstemning 
Per Tore Fredriksen viser bilder 
og forteller om geologien i Sør-
reisa. Tor�nn Hansen lager den 
gode �skesuppa. Velkommen 
til en førjulskveld med mør-
ketidsstemning på brygga. Ka�e 
og åresalg. 

Fredag 13. desember
Kulturhuset
Juleball
Arr. 10.klasse

Lørdag 14. desember
Krogstadtunet
Kl 11.00-14.00 Førsjulsdag
Arr: Krogstadtunet og Sørreisa 
musikkforening

Søndag 15. desember
Kl.12.00 Idrettshallen
Handballkamper

Kl. 18.00 Sørreisa kirke, Tøm-
mervik
Konsert med Sørreisa Damekor
Kl 18.00

Søndag 22. desember
Kl 18.00 Kulturhuset/kino
Hobbiten: Smaugs ødemark
Aldersgrense: 
I “Hobbiten: Smaugs ødemark” 
fortsetter det store eventyret 
til hobbiten Bilbo Lommelun. 
Sammen med trollmannen 
Gandalv den Grå og tretten 
dverger ledet av dvergeprinsen 
Thorin Eikenskjold fortsetter 
de det farlige oppdraget om å 
gjenerobre Ensom�ellet og det 
legendariske dvergekongeriket 
Erebor.
Reisefølgets ferd fortsetter øst-
over i Midgard. Underveis møter 
de hamskifteren Beorn. I den 
forræderske skogen Myrkskog 
må de hanskes med ondskaps-
fulle og motbydelige edderkop-
per og mystiske og farlige 
skogalver. Etter en stopp i 
Langsjøby når de til slutt reisens 
mål: Ensom�ellet.
 



Torsdag 26.desember
Idrettshallen: 
2. Juledagsfest
Arr: Sørreisa IL

Fredag 27. desember
Kl.10.00 Idrettshallen
Ribbeturnering
Arr: Sørreisa IL Handball

Kl. 17 Skøelv grendehus, 
Solglimt - Juletrefest. 
Ta med noe å bite i, ka�e og 
kakao inkl. i billett kr.50. 

Lørdag 28. desember
kl. 20.00 på Skøelv grendehus 
Solglimt. 
Levende musikk. 

Søndag 29.desember
Kl 17.00 Galtnes samfunnshus
Tradisjonell juletrefest for store 
og små med gang rundt jule-
treet, sang og besøk av selveste 
julenissen. Ta med pakke og 
mat/kakefat. Salg av ka�e og 
brus.
Arr: IL/BL Unglyn

Mandag 30.desember
Kl 17 Gottesjord forsamlingshus
Ta med mat og

Lørdag 04.01.14
Idrettshallen: 
Fra kl 12.00 Handballkamp
Arr: Sørreisa IL handball

Onsdag 08.januar
Kl.19.00 Foajeen
Onsdagsdans

Lørdag 18. januar
Galtnes samfunnshus
Kl 17.00 Unglynrevyen 
Salg av ka�e, kaker og pølser fra 
kl. 15:30. Inngang kl 150,-

Kl 20.00 Unglynrevyen
Revyfest med �ott dansemusikk. 
Aldersgr. 18 år. Inngang 300,-

Billettsalget starter 16. des hos 
Thune Autoservice AS (Shell 
Sørreisa) 

Tirsdag 21. januar
Idrettshallen
Kl 16.45 Handballkamp

Onsdag 22. januar
Kl 19.00 Foajeen
Onsdagsdans

Tirsdag 28.januar
Kl 19.30 Idrettshallen
Handballkamp

Lørdag 01.februar
Kl 12.00 Idrettshallen
Handballkamp

Onsdag 05.februar
Kl 19.00 Foajeen
Onsdagsdans

Fredag 14.februar
Kl 17.30 Galtnes samfunnshus
Barnekarneval. 
Premie til alle barna, og over-
raskelse for beste kostyme til de 
voksne. 
Salg av ka�e, brus, pølser og 
va�er. 
Gratis inngang.

Lørdag 15.februar 
kl 20 Galtnes samfunnshus
Pubaften med quiz
 
Lørdag 15.februar
Kl.10.00 Idrettshallen
Handballkamper

Onsdag 19.02.13
Kulturhuset
UKM

Torsdag 20.02.14
Foajeen
Kl 19.00 Onsdagsdans

Onsdag 05. mars
Foajeen
Kl 19.00 Onsdagsdans

Lørdag 15. mars
Idrettshallen
Fra kl 11.00 Handballkamper

Søndag 16. mars
Idrettshallen
KL 12.00 Handballkamp

Onsdag 19.mars
Foajeen
Kl 19.00 Onsdagsdans

Fra UKM 2013    Foto: Arne Ivar Hansen

24



Sørreisa historielag
VELKOMMEN TIL 

SØRREISA HISTORIELAGS 
VINTERPROGRAM 2013/2014 

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

Mørketidsstemning på Kramvigbrygga 
onsdag 11. des kl 19 
Naturgeogra�en i Sørreisa ispedd �skesuppa fra 
bygda - Hvorfor ser Sørreisa ut som den gjør?
Per Tore Fredriksen viser bilder og forteller om 
geologien i Sørreisa. Tor�nn Hansen lager den gode 
�skesuppa. Velkommen til en førjulskveld med 
mørketidsstemning på brygga. Ka�e og åresalg. 

Historielagskveld onsdag 5. febr kl 19 på 
Kramvigbrygga
Detaljprogram kommer seinere. Se oppslag på 
butikkene

Årsmøte onsdag 26. febr kl 19 på Kramvigbrygga
Foredrag med årsmøte. Saker til årsmøte 2014 må 
sendes styret innen 15. februar

Kontordager
Hver mandag kl 18-20 har Sørreisa historielag 
kontordag i 2. etasje i Kramvigbrygga. Kom innom 
for en prat eller kjøp av bøker etc.  

SALG AV HISTORISKE BØKER OG KALENDRE

Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2013
Årets årbok inneholder mange interessante 
beretninger: 1913. Hausmann Canning. Helg 
i Gamtofta. 1. klassingene 2012/2013. «Ein 
gråsvart, gamal fyr». Kastnes .- et maleri. Før og nå 
i Dyrøy og Sørreisa. En epidemi i Sørreisa og mye, 
mye mer. Kr 200,-

Sørreisakalenderen 2014
Historisk kalender med bilder fra kulturrenn 
2001, barnehage 1994, barneselskap på 70 tallet, 
søndagsskole 1943 og 17. mai 1966 og 1973. 
Ellers kan vi by på bilder fra fredsdagene 1945, 
bil- og båthistorie, ka�ekos og pust i bakken, jula 
1995 og årets bedrift Bakkland Maskin og 
Transport AS. Kr 100,-

Krigsår bd 1 og 2
Folk i Dyrøy og Sørreisa beretter om sine opplevelser 
under 2. verdenskrig. Bd 1 kr 250,-, bd 2 kr 300,-

Boka «Vi hadde utedo og vedskjå»
Besteforeldre, se her! Her er boka som forteller fra 
bestemors og oldemors tid. Fortellinger fra hele 
Troms. Utgitt av Troms historielag. Selges på Prix 
og Biblioteket. Kr 200,-

Salgsteder
Årets årbok og kalender selges på Coop Prix, 
Servicekontoret og Biblioteket. 
Krigsår bd 1 og 2 selges også på Biblioteket.

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

Årbok og kalender kan også bestilles over tlf og 
på e-post. Ved forsendelse kommer porto i tillegg. 

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

Kontaktinfo:
E-post: post@sorreisahistorielag.no
Tlf leder Dag Martinsen 926 29 828 
Nettside: www.sorreisahistorielag.no
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Sørreisa kommune

God jul!

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

i Tømmervik kirke 
lørdag 30. november kl 1700

På konserten får du oppleve:
• Nabojent’n, dirigent Wenche M. Hermansen
• Sørreisa skolekorps,  dirigent Kirsti K. Vaeng
• Sørreisa Damekor, dirigent Lise Løvland
• Sørreisa Musikkforening, dirigent Kirsti Vaeng
• Sørreisa Mannskor, dirigent Oskar Larsen
• Elever fra Sørreisa Kulturskole

GRATIS inngang!



Deltakerne er ungdommer i alderen 
10 – 20 år, og fra scenen  får vi :

• Danseoppvisning
• Diverse billedkunst
• Instrumentalister
• Sangere og Rockeband

Påmelding fra 1. desember 2013
Påmeldingsfrist: 7. februar 2014
Kulturhusets folk står for lyd og lys.

Foreldregruppa i Sørreisa Skolekorps har 
salg i foajeen.

Årets store ungdomsbegivenhet går av stabelen onsdag 19. februar i Sørreisa 
kulturhus. Det blir en flott forestilling med mange typer kunstneriske uttrykk 
på ungdommens eget vis.

Onsdag 19. februar kl 1900, Sørreisa kulturhus
Sørreisa

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

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

Hvem blir Sørreisa sine deltakere på 
Fylkesmønstringa i år ? – kom i Kultur-
huset 19. februar, og du får svaret.

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

Telefon: 77 86 14 40
Mobil: 91 91 28 00
post@anleggsskolen.no

Teori og praksis – alt på ett sted!

Telefon: 77 86 14 40
Mobil: 91 91 28 00
post@anleggsskolen.no

Teori og praksis – alt på ett sted!

Truckkurs kl T1-2-3-4

Maskinfører teori og praksis
• M2 Gravemaskin 
• M3 Veihøvel 
• M4 Hjullaster 
• M5 Gravelaster 
• M6 Dumper 

Krankurs
• G1 Mobilkran
• G2 Tårnkran
• G3 Portalkran
• G4 Bro og traverskran
• G8 Lastebilkran
• G11 Stropp og anhukerkurs
• G20 Fastmontert kran

Vi tilbyr følgende kurs:

For mer info se www.anleggsskolen.no

Velkommen til opplæring hos oss i 
et profesjonelt og lærerikt miljø!

Bare ta kontakt på telefon: 77 86 14 40
eller på mobil: 919 12 800/905 47 318
mailto: post@anleggsskolen.no



Vi har en mengde 
gaveartikler til barn, 

unge og voksne.
Vi har også gavekort. 

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

Førjulsdag på 
Krogstadtunet

 Lørdag 14. desember kl 1100-1500

Lørdag 14. desember er det igjen klart for trivelige 
førjuls-aktiviteter på Krogstadtunet – juleverksted i 
garasjen, muligheter for å handle julegaver i vevstua, 
salg av juletrær, nisseleiting ved bålplassen, ridning 
og kos med geiter, høns og kaniner bak �øset og sist 
men ikke minst er det kafé med rømmegrøt og mye 
annet godt inne i �øset. Dette er dagen for gode 
opplevelser for hele familien, både stor og liten. 
Mens de minste er opptatt med å lage juleting på 
juleverkstedet i garasjen, eller ri og kose med dyrene 
bak �øset – så kan de store sette seg ned med en 
god kopp ka�e og noe godt å spise……og ta seg 
tid til å prate med venner og bekjente som er ute i 
samme ærend.
Er vi heldige, så kommer en koselig �øsnisse ruslende 
og deler ut gode ord og kanskje noe snadder…. 
Og det som er helt sikkert er at det spilles nydelig 
julemusikk i passe porsjoner inne i vevstua – live!!

Ta en tur til Krogstadtunet den 14.desember, og vi 
lover deg massevis av julestemning – uansett vær og 
føreforhold!!

Hilsen Krogstadtunet og 
Sørreisa Musikkforening   
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Elin Synnøve Bråthen, opprinnelig fra Sørreisa, 
har gitt ut cd’en ”Earthly things” under artist-
navnet ”Eliksir”, og i 2012 kom musikkvideoen 
og singelen ”Time to cross”.
Koret ledes av dirigent Lise Løvland og har 
følge av profesjonelle musikere; Eivind Valnes, 
Jonas Karlsen, Christo Stangness og 
Kirsti Karlstad Vaeng.  
Konserten har en varighet på ca 1 t 15 min. 

”Publikummet i Tømmervik kirke �kk en rik 
konsertopplevelse, hvor kvaliteten var tydelig 
merkbar i alle ledd, fra arrangement og 
komposisjon, til form og fremføring.”
             Folkebladet desember-2012

Isblå mørketid
- Julens vakreste eventyr

Sørreisa damekor gjentar det vellykkede samarbeidet med artist Elin Synnøve Bråthen, 
og ønsker velkommen til årets vakreste julekonsert! Kvelden byr på både norske, kjente 
julesanger som vekker den gode julestemningen, samt irske juletoner som tar oss med til 
et nytt landskap. Nytt, og likevel så kjent; i det irsk- keltiske er det lett å føle seg hjemme.

KONSERTER 
v/Sørreisa damekor og Elin Synnøve

• Hurtigbåtterminalen, Finnsnes 

lørdag 14. des kl 1800

• Tømmervik kirke, Sørreisa

søndag 15. des kl 1800

Billettpris: kr 200,-
(forhåndssalg hos kormedlemmene)

Foto: Arne Ivar Hansen
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no

Skitrening 
i gymsalen ved Gottesjord skole 
hver tirsdag kl. 18:00 - 19:00.
Tirsdagsrennene starter 21. januar.
Informasjon kommer på Unglyn`s face-
bookside og på baksia i Troms Folkeblad når 
skitrening starter. For informasjon kontakt 
Eirin Nilsen tlf.: 992 38 041

Førjulskos
lørdag 30. november.
Tradisjonen tro serverer vi grøt til store og små 
på Galtnes Samfunnhus.
Nydelig risengryns- og rømmegrøt med speke-
mat og sa�. Ka�e og kaker. 
Serveringen starter kl. 14:00 

Juletrefest 
Søndag 29. des kl. 16:30 
på Galtnes Samfunnshus
Vi inviterer til tradisjonell juletrefest, for 
store og små, med gang rundt juletreet, 
sang og besøk av selveste julenissen.
Ta med pakke og mat/kakefat.
Salg av ka�e og brus.

UNGLYNREVYEN 
Lørdag 18. januar 2014.
Unglynrevyen tråkker til med en 
heidundrende forestilling på Galtnes 
Samfunnshus. Her får du trimmet latter-
musklene.

Ettermiddagsforestillingen starter kl. 17:00
Salg av ka�e, kaker og pølser fra kl. 15:30. 
Inngang 150,-

Kveldsforestillingen starter presis kl. 20:00 
Etter revyen blir det fest med �ott danse-
musikk. Aldersgr. 18 år. Inngang 300,-
Billettsalget starter den 16. desember hos 
�une Autoservice (Shell) 
i Sørreisa. Flott julegave!

Barnekarneval 
Fredag 14. februar 2014 kl. 17:30.
Vi inviterer til barnekarneval på Galtnes 
Samfunnshus.
Her får barna utfolde seg med sine fantas-
tiske kostymer. Vi oppfordrer de voksne til 
også å kle seg ut.
Premie til alle barna, og overraskelse for 
beste kostyme til de voksne. 
Salg av ka�e, brus, pølser og va�er.
Gratis inngang.
 

Pubaften med Quiz 
Lør 15. februar og 05. april 2014.
på Galtnes samf.hus Kl. 20:00.
Kl. 20:30 - 22:30 arrangeres det quiz.
Lørdag 15. februar spiller 
BlåCompaniet opp til dans. 
Salg av øl og vin. 18. års aldersgrense. 
Påmelding av lagene skjer til 
Gøran Henriksen tlf. 911 97 422.
Ett lag kan bestå av 4 til 7 personer.
Vinnerlaget får 1000,-, 2. plass 500,-, 
3. plass 300,-.
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Vil du spille i korps ? 
Hvis du ikke har spilt et blåseinstrument 

før så bli med i aspirantkorpset vårt  ! 
 

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

Ta kontakt med vår dirigent 
Kirsti Karlstad Vaeng ,   mobil 90033525 

 

LOPPER  og  LOPPEMARKED. 

Vi gjentar suksessen med vårt store 
loppemarked.  

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

glad for å få det til vårt årlige store 
loppemarked. 

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

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

Renate – 97500490,  Korinna – 99598639 

Loppemarkedet blir 

lørdag  15. September . 
 

 
 

TUSEN TAKK
til alle som støttet skolekorpset ved

Loppemarkedet 
Takk til alle vi �kk lopper fra, og takk til 
alle som var på loppemarkedet. Vi �kk et 
veldig godt resultat, - enormt viktig for 

økonomien i korpset!
Nå har vi allerede så smått begynt å ta 

imot lopper til neste loppemarked, 
- ta gjerne kontakt!

Velkommen til

JULEKAFÈ
Søndag den 1. des. ca kl. 17.00

i Idrettshallen

Årlig tradisjon;
Julekonsert på lørdag i Tømmervik 
kirke, Julegrantenning på søndag 

ettermiddag i Straumen, 
- og JULEKAFÈ 

med Skolekorpset rett etterpå.

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

Sørreisa Skolekorps 
med 9 nye musikanter i høst 

Det er god driv i skolekorpset også denne høsten. 
Hele ni nye musikanter har starta opp. Allerede 
i øvingshelga 6.oktober �kk vi høre dem spille i 
lag. Noen av dem har spilt litt fra før, men med litt 
bistand fra noen gode hjelpere underholdt de oss  
med samspill  etter bare en måned med øving.  
Skikkelig bra og tøft !
Korpset øver hver uke, men i tillegg til vår egen 
øvingshelg i oktober har vi også deltatt i 
Bardufoss skolekorps sin øvingshelg. 
Skikkelig trimming av musikkformen!

Øving på nye julemelodier er i rute. De skal være 
klar til �otte musikkinnslag i julekonserten den 
30.november. Og i julekafèen den 1. desember 
får vi høre enda mer av både hovedkorpset og de 
som har startet i høst.
Det er kult å være med i skolekorps!
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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 �ere som vil være med ta kontakt med 
Kim V Johansen eller Haavar Sandnes.

Treningstider se www.unglyn.no

Er dette fremmed for deg?  Kom og føl 
den gode atmosfæren blant utstillere og 
besøkende under alternativdagene  som skal 
arrangeres for første gang i 
Sørreisa  24. – 26. januar 2014.
Dette vil foregå på Sørreisa Hotell, Velvære-
senteret og tidl.lokalet  til BM Shop.
Det vil også bli spennende foredrag og 
workshops.
Vi er også så heldige å få det verdenskjente 
mediumet  Jennifer MacKenzie hit til Sørreisa. 
Hun skal gi tre dagskurs :
Tirsdag 21/ 1-14   Healing
Onsdag 22/1-14   Mediumship/tilstede- 

   værelse og meditasjon  
Torsdag 23/1-14   Farger i ditt liv

Alternativ helse, velvære og livsstil
I tillegg gir hun private readinger. 
NB! Begrenset antall.
Les mer om henne på:  
www.jennifermackenzie.com  eller
http://www.mediumforlag.no/article/2011/
6/28/jennifer-mackenzie-har-hjulpet-
hundrevis-av-mennesker-spirituell-healer-
pa-heltid/

Kontaktperson for info og påmelding  er  
Øygunn Mikalsen, tlf. 917 25 463.

Vi ønsker alle velkommen til noen 
spennende  alternative dager!

Hilsen Øygunn, Jorunn og Elin

Det verdenskjente mediumet  Jennifer MacKenzie kommer til Sørreisa. 

musikk
healing naturterapi

Selvutvikling
klarsynregresjon

helsekost

massasje

hypnose

håndanalyse

reading

trommereise

tarot

reiki

Ny feier
Odd Magne Olsen heter den nye feieren i 
Sørreisa fra 1. november. Han er allerede i gang 
med opplæringen og vil være den som kommer 
opp på taket ditt neste gang det skal feies.

Odd Magne bor i Dyrøy og er tilknyttet Dyrøy 
Brannvesen.
- Bakgrunnen som brannmann er nyttig som feier, 
sier han. – Arbeidet som feier er jo rettet mot 
brannforebygging.
Som feier skal man drive med tilsyn og skal ha 
greie på vedfyring, oljefyring og andre fyrings-
metoder. I tillegg skal man ha god oversikt over 
forskjellige gasser og brannfarlige vesker.

Odd Magne Olsen 
er ny feier i Sørreisa
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musikk

naturterapi

Selvutvikling

reading

reiki
Arrangementer 
i regi av Skøelv IGL 
Søndagskafé 17. nov kl. 17.00  på Skøelv 
grendehus, Solglimt! Salg av lefser og kaker, 
så kan du slippe å bake til jul. Kom å ta en 
ettermiddags-ka�e i hyggelig lag med naboene.
Velkommen!

Juletrefest 27. des kl. 17.00 på Solglimt. Ta 
med noe å bite i. Ka�e og kakao fåes på bil-
letten som er kr. 50,- Gang og sang rundt treet 
og kanskje kommer nissen. Kiosksalg. 
Velkommen!

Romjulsfest 28. des kl. 20.00 på Solglimt. 
Levende musikk. Påmelding innen 
20. desember til Herdis Angell mob.90654663 
eller Otto Skogheim 45222812.
Mere info. vil komme!
Velkommen!

Dans for godt voksne 22. februar 2014 
kl. 19.00. på Solglimt. Inngang kr. 50,- 
Levende musikk. Salg av ka�e, kaker, øl og vin. 
Vinlotteri. Velkommen!

Årsmøte i Skøelv IGL 23. februar 2014 
kl. 18.00 på Solglimt.
Vanlige årsmøtesaker!
Forslag må være kommet til styret innen 
15. februar otto.skogheim@hotmail.com
Servering! Velkommen!

Utleie av Solglimt: 
Solfrid Larsen mob. 90521450

Info. mm om Skøelv IGL: 
Otto Skogheim mob. 45222812. 
Herdis Angell mob. 90654663.
Hjemmeside: skoelv-igl.no
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Tidenes messe i Sørreisa
Det er vi hvertfall fristet til å påstå. Kunst- og Hånd-
verksmessa i slutten av oktober ble en suksess, og ga 
et solid overskudd og ei god «lønn for strevet».

Vi må få takke alle som bidro til at messa ble som 
den ble, og for at den i det hele tatt kunne arrangeres. 
Dette arrangementet er det største klubben foretar 
seg, og denne årlige innsatsen danner et solid grunn-
lag for driften gjennom året. 

Potensialet for å gjøre det enda bedre med messa er 
dog tilstede, og dette er noe vi skal tilstrebe å imøte-
komme allerede neste år.

Påmelding til neste års messe er allerede åpnet. 
Utstillere som ønsker å være med bør registrere seg 
nå, så er det gjort. Vi måtte også i år avvise flere, da 
det rett og slett ikke var plass til alle påmeldte.

www.sorreisamessa.no

2. juledags festen
Tradisjon tro, SIL arrangerer den velkjente festen 2. 
juledag i idrettshallen. Ytterligere info og påmelding 
til arrangementet ligger på nettsiden vår, sorreisa-il.no.

Klubbens årskalender 2014
Sørreisa IL Fotball tilbyr nå en kalender for neste år, 
med flotte bilder fra fotballsesongen som nå er over. 
Denne kan kjøpes for kr 270,- og bestilles på vår 
nettside www.sorreisa-il.no

Over 1600 mennesker var innom Sørreisamessa 2013



lys i mørketia
 

FØRJULSKONSERT med  SØRREISA 
MANNSKOR

tirsdag 17. desember kl. 1900 på SOLGLIMT,SKØELV.

Koret fremfører kjente og ukjente julesanger fra sitt rikholdige reportoar, 
samt en del sanger som ikke har med jula å gjøre.

I tillegg blir publikum med på allsang på mer kjente sanger.

I billetten på kr. 150.- får du konsert og du kan drikke å spise så mye du vil. 
Vi nevner gløgg, kaffe, te, kaker, rundstykker m.m. Brus selges.

Det blir loddsalg med masse flotte premier.

Vi ønsker velkommen til en trivelig førjulstund i det nye, flotte grendehuset i Skøelv.

      Arr: Sørreisa Mannskor

Sørreisa Mannskor har konsert på Sørreisa Sykehjem samme dag kl. 1700

Sørreisa 
Mannskor



JULEMESSE
Enda noen julegaver igjen? 
Kom da på julemesse på
Sørreisa Frivilligsentral 
lørdag 23.november.
Salget starter kl. 11:00.
Det blir mye fint håndarbeid 
og noe bakverk å få kjøpt.

Eldresikkerhetsprosjekt
Sørreisa kommune er med i et prosjekt for 
å bidra til å utvikle et systematisk sikker-
hetsarbeid til eldre som bor hjemme. Vi 
holder nå på å lande prosjektet og har tre 
tiltak som vi holder på å få i gang.

Sandstrøing
Ved å melde sin interesse til Sørreisa 
Frivilligsentral  (992 04 651) vil eldre og 
uføre kunne få tilkjørt sandbøtter og strø-
spade for å ha tilgjengelig for selv å kunne 
strø. Sanda vil bli levert hjemme hos 
mottaker og byttet ut ved behov. Dette vil 
bli utført av frivillige ved frivilligsentralen 
og årsabonnement er satt til kr. 150,-.

Sikkerhetssjekk av bolig
I løpet av vinteren håper vi å få dette i 
gang. De eldre vil få tilbud om at bolig blir 
gjennomgått i forhold til fall og brann-
sikkerhet. Beboeren vil da bli gjort opp-
merksom på farer og det vil være opp til 
den enkelte hvilke tiltak de vil ta videre og 
utbedre.

Eldretrim
Vi hadde også som mål å få til eldretrim. 
Etter samtaler med de eldre har vi kommet 
til at trening i form av enkle øvelser med 
fokus på balanse er det beste. Vi starter 
derfor med enkel trim på frivilligsentralen 
mandager kl. 10:30.

Utføringen av alle disse tiltakene er i 
hovedsak basert på frivillig arbeid. Prosjekt 
gruppa ønsker derfor at de som har 
kapasitet og ønske om å bidra tar kontakt 
med prosjektgruppa.

Mia Berglund               992 04 710                                                                                                                                              
Ragnhild Hjorthen      992 04 651                                                                                                               
Anne GretheØverås     992 04 909                                                                                                                 
Berit Larsen                                                                                                                                          
Bjørnar Larsen

Sørreisa Frivilligsentral har mange 
frivillige som gjør en kjempeinnsats for 
mange av kommunens innbyggere. 
Har du litt ledig tid er det bare å ta kontakt. 
De er med på forskjellige aktiviteter som 
busskjøring, middagsutbringing, besøks-
tjeneste, leksehjelp og forskjellig arbeid på 
sentralen. Vi har også mange som stiller 
opp og underholder på forskjellige til-
stellinger. Uten alle disse frivillige som gir 
av sin tid til andre hadde ikke frivillig-
sentralen fungert. Dere gjør alle en kjempe-
jobb og jeg vil takke for den innsatsen dere 
har lagt ned det siste året. Det dere gjør for 
andre kan ikke måles i penger – tusen takk 
for innsatsen!!

Ragnhild Hjorthen
Daglig leder Sørreisa Frivilligsentral



Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Livet er gjemt i et  jord-dekket frø.

Se, i oppstandelsens tegn skal vi leve .
Se, i oppstandelsens  lys skal vi dø.

PÅ BLOKKA
Nytt fra menighetsrådet

Det er alltid hyggelig å kunne fortelle  gode 
nyheter. I menighetssammenheng har vi 
faktisk  mye å glede oss over denne høsten. 
Jeg vil nevne noe av det:

Sørreisa menighet  har vært så heldig å få 
ny medarbeider igjen. Vi ønsker Christina 
Becker velkommen . Hun skal jobbe med 
trosopplæring i menigheten. Se omtale 
annet sted .

Vi kan registrere at mange mennesker har 
funnet veien til gudstjeneste så langt  i høst.
Det gjelder både ved utdeling av Min 
kirkebok til 4-åringene, Nytestamentet til 
5.-klassingene og konfirmantpresentasjonen. 
Mange kommer også for å feire dåp.
Og flott er det at  storfamilien kommer og 
fyller kirkene ved slike anledninger.

Planene for utbedring av Straumen kapell 
begynner  å ta form, og  er nå til god-
kjenning hos biskopen. 

Menighetsrådet har jobbet for å få bedre 
lydutstyr både i Straumen kapell og i 
Sørreisa kirke.
Vi  regner med at dette skal være på plass 
om kort tid, og håper at da  skal  også de 
som har hørselshemming kunne følge med 
på det som foregår.

Dette blir siste menighetsblad før jul, så 
selv om det er litt tidlig , vil menighets-
rådet få ønske en velsignet julefeiring til 
alle Sørreisas innbyggere, og velkommen 
til gudstjenester  og andre arrangement i 
menigheten.

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

Allehelgensdag i Sørreisa kirke



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

på facebook: 
http://www.facebook.com/
pages/Sørreisa-
menighet/350798395026428

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 

Redaksjonen 
Menighetsbladet
Per Eirik Mathisen
Ivar Bjørkås, 
ivar@bjorkas.no

08.09.13  Hermine Wassbakk
08.09.13  Leoni Lykke Henriksen-Schmid
22.09.13  Moa Ovedie Nøstvold 
06.10.13  Johan Solset-Edvardsen
13.10.13  Carl Christian Sletten Angell
13.10.13  Linnea Berntsen
03.11.13  Amalie Bakkejord Pedersen
03.11.13  Oliver Håbet

Stadfestelse av dåp
02.06.13  Johan Heaika Oskal
02-06.13  Sara Kristina Oska
02.06.13  Anne Marielle Oskall
13.10.13  Angelica Berntsen
13.10.13  Gabriel Berntsen

31-08.13   Janni Petrine Skoglund 
                 og Morten Smevik

08.09.13   Johan Martin Gulbrandsen  f. 1952 
16.09.13   Henrik Edvard Molund  f. 1924
24.09.13   Ivar Krogstad  f. 1924
25.09.13   Embjørg Petrine Rognli  f.1922 
29.09.13   Hans Arnold Ramberg  f. 1924
21.10.13   Vigdis Marie Engen Lundberg  f. 1946

Vigde

Julefest  på  Sørreisa  
Sykehjem

Søndag 29. des kl. 16.00
Arr: Sykehjemmet / Sørreisa 
menighet

Juletrefest på Gottes-
jord 
Forsamlingshus
30.12 kl 17.00
Program
- Andakt
- Gang rundt juletreet
- Bevertning og sosialt samvær
- Åresalg og leker
Ta med mat og kopp
Alle velkommen
Arr. Styret for  Gottesjord 
Forsamlingshus

Lysglimt / Blå Kors 
Motorklubb 
Starter opp igjen etter jule-
ferien fredag 10. januar.
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08.09.13  Hermine Wassbakk
08.09.13  Leoni Lykke Henriksen-Schmid
22.09.13  Moa Ovedie Nøstvold 
06.10.13  Johan Solset-Edvardsen
13.10.13  Carl Christian Sletten Angell
13.10.13  Linnea Berntsen
03.11.13  Amalie Bakkejord Pedersen
03.11.13  Oliver Håbet

Stadfestelse av dåp
02.06.13  Johan Heaika Oskal
02-06.13  Sara Kristina Oska
02.06.13  Anne Marielle Oskall
13.10.13  Angelica Berntsen
13.10.13  Gabriel Berntsen

31-08.13   Janni Petrine Skoglund 
                 og Morten Smevik

08.09.13   Johan Martin Gulbrandsen  f. 1952 
16.09.13   Henrik Edvard Molund  f. 1924
24.09.13   Ivar Krogstad  f. 1924
25.09.13   Embjørg Petrine Rognli  f.1922 
29.09.13   Hans Arnold Ramberg  f. 1924
21.10.13   Vigdis Marie Engen Lundberg  f. 1946

Gudstjenester  i Sørreisa sokn des 2013 -feb 2014

Søndag 1.12.2013 kl 11 
Familiegudstjeneste, 
Straumen kapell
Innsettelse av menighets-
pedagog Christina Becker

Søndag 8.12.2013 
Kl 14 - Førjulsandakt på 
Gamtofta ved Karl Yngve 
Bergkåsa
Kl 18 - Lysmesse, 
             Sørreisa kirke

Søndag 15.12.2013 kl 17 - 
Kveldsgudstjeneste, 
Straumen kapell
Julaften 
Kl 11.30 - Julegudstjeneste,  
                 Sørreisa sykehjem
Kl 14 - Familiegudstjeneste, 
             Skøelv kapell
Kl 16 - Familiegudstjeneste, 
             Sørreisa kirke

1. Juledag kl 12 
Høytidsgudstjeneste, 
Sørreisa kirke

Søndag 29.12.2013 kl 16 
Gudstjeneste og juletrefest, 
Sørreisa sykehjem,

Nyttårsdag, 1.1.2014 kl 17 
Kveldsgudstjeneste, 
Straumen kapell

Søndag 12.1.2014 kl 17 
Familiegudstjeneste, Sørreisa 
kirke

Søndag 19.1.2014 kl 11 
Gudstjeneste, Skøelv kapell

Søndag 26.1.2014 kl 11 
Lysvåken-gudstjeneste, 
Straumen kapell

Søndag 2.2.2014 kl 11 
Gudstjeneste, Skøelv kapell

Søndag 16.2.2014 kl 11 
Familiegudstjeneste med 
invitasjon til 6-åringer, 
Straumen kapell

Søndag 23.2.2014 kl 11 
Gudstjeneste, Straumen kapell

Søndag 1. september var 
menighetens gudstjeneste lagt 
til Straumen kapell kl.11:00.
Prost Sigurd Skollevoll deltok. 
Etter gudstjenesten var hele 
menigheten invitert til å delta  
under vigslingen av ”nydelen” 
på Sørstraumen kirkegård,
- Brekka.  En hel flokk fant 
veien  dit  i det nydeligste  
vær med strålende sol.  Prost 
Skollevoll ledet vigsels-
seremonien. Det ble en fin 
og verdig markering av at nå 
kan” nydelen” tas i bruk.  
Etterpå  kunne de frammøtte 
kose seg med prat og  
kirkekaffe rundt klokketårnet.

Vigsling av  gravplass
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Julehilsen fra biskopen

En bønn før jul
Når høytiden nærmer seg, kommer fore-
spørslene fra menighetene: Blir det en hilsen 
i år fra biskopen til menighetsbladet? Det er 
en glede å få slike henvendelser. Da jeg satte 
meg ned ved skrivebordet, stirret jeg lenge ut i 
luften mens datamaskinen surret. Hva skal jeg 
skrive til menighetene i år? Jeg har jo skrevet 
slike hilsener i snart tolv år. 

Advents- og juletiden er i vårt land etter hvert 
blitt et symbol på den urealistiske visjonen 
om en endeløs materiell utvikling som skal 
skjenke verden fullkommen lykke. Det er langt 
fra de fattiges kår i Betlehem til våre julebord 
og gavehauger under juletreet. Det er veldig 
langt fra Midtøsten og hit. For flere og flere 

Nordhålogaland biskop Per Oskar Kjølaas

blir drømmen om den fredfulle og velsignede 
høytiden et mareritt. Den fineste høytiden kan 
blir den verste.

Hva tenker vi om den forestående høytiden? 
Bærer den håpet med seg, håpet om noe godt?

Håpet er en livsviktig indre kraft. Det holder 
oss oppe selv når alt virker umulig. Derfor må 
vi verne om håpet. Da kan vi arbeide for en 
god jul og en bedre fremtid i det nye året.

Størst er håpet sier kirkefader Augustin. 
Apostelen Paulus sier at kjærligheten er størst. 
Kanskje kan vi denne høytiden kombinere 
begge deler: Å ta oss av hverandre og dem 
som trenger det, slik at gode ting kan skje! 
Håp og kjærlighet.

En god begynnelse er å be en bønn som dette 
eller en annen bønn som forberedelse til høy-
tiden:

Gud, gi oss jul!
Ikke en jul bare med stress,
ikke en jul bare med julegaver og mat,
ikke bare en jul bare med lys, stemning og 
minner.
Gi oss en jul under Jesu øyne,
med ham som vår gjest,
enten i skikkelse av en fremmed ved vårt bord
eller nærværende i en bøsse for nødlidende,
en jul med Jesus,
usynlig, men som velsigner alt, 
en jul med glede og latter i alvoret,
en jul med den fred som overgår all forstand.
Gud, gi oss jul!

Utvidet  tilbud i 
Torsdagsklubben
Torsdagsklubben, som er i Straumen kapell 
annenhver torsdag kl. 17.30 – 18.30, er for 
barn fra 4 år og oppover. Vi har etter hvert  fått 
mange aktiviteter og materiell som passer godt 
for større barn, og nå vil vi starte ei organisert 
deling etter alder:

MINI-gruppen: 4 - 6 år 
MIDI-gruppen: 7 - 9 år
MAXI- gruppen: 10 - 12 år

Alle som er glad i å synge og danse: 
Velkommen til kapellet på Torsdagsklubb!
Datoer før jul: 28. november og 12. desember.
Oppstart etter jul: 9. januar
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Sørreisa kapell

Vellykket Margrethe 
Munthe kveld 
Sørreisa Diakoniutvalg  hadde invitert 
IOGT Kvittind til å presentere et  op-
plegg med gjennomgang av Magrethe 
Munthes  liv og sangskatter torsdag  
18.oktober.

Det var Signe Nikolaisen og Karin Bjorelvmo 
som hadde laget opplegget og tok for seg 
Magrethe Munthes   bakgrunn med oppvekst 
, barndom og yrke som lærer i skolen. Hun 
hadde en pedagogisk fin måte å påvirke barn 

til gode holdninger,  og dette avspeilte seg i 
sangskatten hun hadde  produsert.
Det var en fin flokk som hadde møtt frem i 
Menighetssalen og deltok på dette arrangementet. 
Mange godt voksne deltagere uttrykte glede og 
gode minner fra sin skolegang med sangene av 
Margrethe Munthe.
Videre var det en enkel bevertning, og minnene 
fra egen barndom med sangønsker.           
Takket være Inger Johanne Larsens musikk på 
piano fikk vi også en frisk og trivelig allsang-
kveld.
IOGT presenterte til slutt også avholds-
bevegelsen sitt arbeid .
Sørreisa  diakoniutvalg takker alle som møtte opp 
og gjorde kvelden til en hyggelig opplevelse!

Utdeling av NT til 
årets femteklassinger
Den 20. oktober var det familiegudstjeneste 
i Straumen kapell, og alle som går i femte 
klasse var spesielt invitert til å komme for å ta 
imot Det Nye Testamentet. Det er en bok som 
vi håper vil følge dem resten av livet, og dette 
feiret vi med en gudstjeneste full av sang og 
musikk. Torsdagsklubben deltok med vakker 
og fengende sang, og alle som kom fikk delta i 
en bønnevandring med mange ulike uttrykk.

Bildet: Fra bønnevandring der man kunne 
skrive navn på en man ville be for. 
(foto: Per-Eirik Mathisen)

Det var en spesiell time for konfirmantene 
når de fikk se nærmere på en kiste og stille 
spørsmål til en gravferdskonsulent. 
(foto: Roy-Frode Løvland)

Konfirmanter med 
tema om død og liv
Mandag 28. oktober hadde konfirmantene 
en annerledes undervisningstime. Tema var 
død og liv, og i den anledning hadde vi avtalt 
møte med Trygg Bjørnar Kvendbø, gravferds-
konsulent fra Sandbakk. Han hadde med seg 
en ekte kiste som vi kunne se nærmere på, og 
Trygg kunne gi svar på veldig mange spørsmål 
om hva som skjer når vi dør. Hva som skjer et-
ter vi dør, derimot, var tanker som konfirman-
tene måtte søke svar i tekster og i samtaler. 
Dette ble opptakten til Allehelgensdagen som 
samlet mange i Sørreisa kirke.
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Ny medarbeider i 
Sørreisa menighet
Christina M. Becker er av Sørreisa 
menighetsråd tilsatt som menighets-
pedagog i 35 % stilling fra 4.11. 
Mange kjenner henne som kona til 
soknepresten, men i og med at hun skal 
tiltre i en selvstendig stilling har vi 
behov for å få vite litt mer om henne.

Christina er født og oppvokst i Lübeck i 
Tyskland. Hun kom til Norge sommeren 2006. 
Christina er utdannet diplomjurist fra Tyskland 
og tok hjelpepleierutdanning på Vensmoen 
Hjelpepleierskole på Røkland i Saltdal. De 
siste årene har hun tatt studier for å kunne 
jobbe som menighetspedagog. I desember 
avslutter hun studier ved Kirkelig utdannings-
senter (KUN) i Tromsø.

Det faller naturlig for Christina å jobbe i 
menighetssammenheng. Hun har jobbet med 
konfirmanter, annet ungdomsarbeid og barne 
og familiegrupper i hele ungdoms og studie-
tiden og trives med det. I Saltdal og Hadsel var 
hun ansatt som menighetspedagog  og hadde 
tyskundervisning på ungdomsskolen.

Christina er som nevnt kona til sokneprest 
Sven Becker. De kom til bygda 1. februar i år. 
Begge trives godt i Sørreisa og Midt- Troms. 
”Det er mange hyggelige folk her og vi har 
følt oss veldig velkommen fra første dag,” 
sier Christina. I februar begynte Christina som 
menighetspedagog i 50 % stilling i Dyrøy 
og  har sammen med Sven også ansvaret for 
konfirmantundervisninga i Berg og Torsken 
menigheter på Senja.

I den grad hun har fritid, koser Christina seg 
med gode krimbøker. Hun er glad i å synge 
og har de siste årene vært medlem av Melbu 
blandakor. Hun liker å sykle, svømme og gå 
tur med hunden sin, en Alaskan Malamute i 
den flotte naturen i Sørreisa.

Fram til sommeren er hovedoppgaven til den 
nye menighetspedagogen å ferdigstille tros-
opplæringsplanen for menigheten. Målet for 
planen er at alle døpte i menigheten får et 
gjennomtenkt og kontinuerlig trosopplærings-
tilbud fra de er 0 til 18 år. Trosopplæring er 
noe av det viktigste Christina vil engasjere seg 
i. Det er en hjertesak for henne å formidle 
troen til barn og unge og gi dem og deres 
familier et hjem i vår kirke. Hun gleder seg til 
samarbeid med både frivillige medarbeidere 
og ansatte i menigheten og til å bli enda bedre 
kjent med menigheten.

Vi ønsker henne enda en gang velkommen til 
arbeid i menigheten og lykke til med arbeidet.

IB

Christina M. Becker, ny menighetspedagog i 
Sørreisa menighet

Takk!
Hjertelig  takk for vennlig deltakelse 
ved Sverre Vangens begravelse. 
Takk for blomster  til hans båre. 
Takk for minnekort, telefoner og 
vennlige ord.   
Hilsen Lona m/fam.
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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

E l-sjekk
E lektrisitet er ikke farlig, men 
feil bruk kan væ re d et. Bor d u 
i et eld re hus d er d et elektriske 
anlegget ikke er tilpasset 
d agens bruk?  
H ar d u, eller kanskje tid ligere 
eiere, væ rt “ hobby- elektriker”  
og gjort tilpasninger i anlegget 
som burd e væ rt utført av fag-
folk?  E r d et d årlig sikring mot 
jord feil og ove rspenning i 
anlegget d itt?  D a anbefaler vi  
at d u får utført en elektrosjekk.

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

Sikringsskap
N å har vi  tilbud  på renove ring av 
sikringsskap.
Byt t til jord feilautomat på hve r kurs, ove r-
belastningsve rn og ove rspenningsve rn.
Kontakt oss i d ag!

Autorisert forhandler av 
Mitsubishi og Fujitsu varmepumper

Spør oss om tilbud!

Vi utfører alt av elektriske installasjoner fra 
�ber-, 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

KOM  I  JULESTEMNING HOS OSS!
JULEGAVER  TIL  STORE OG  SMÅ 

VI  GLEDER  OSS  TIL  Å  HJELPE  DEG!




