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Paul Dahlø, Ordfører

Utgangspunktet vårt 
er godt!

Kommunestyret har startet arbeidet med det som i 
lovteksten heter Planstrategi, og som 
kommuneloven pålegger oss å vedta første året. 
Oversatt til vårt vanlige språk kan det bli;  Dette 
skal vi sette spesielt søkelys på og ha planer for 
denne valgperioden. Da er det all grunn til å starte 
med å tenke litt over situasjonen slik vi har det 
nå, og ta det med som utgangspunktet for hva 
vi vil det skal bli.  Og, det er mye positivt for tida. 
Utgangspunktet vårt er godt!
CRC-Sørreisa vil sannsynligvis bestå. Jeg har veldig 
gode signaler på det. Men ingenting er på plass før 
alt er på plass, og nå jobber vi for også å få de-
taljene med oss. CRC skal ikke bare bestå, det skal 
være et teknisk utviklingssenter. Vi skal ikke bare  
”berge” de 115 arbeidsplassene, vi jobber for å øke 
dette tallet med nye oppgaver. Da er framtida mye 
sikrere. Jeg tror vi lykkes. Jeg venter på statsrådens 
endelige svar, og jeg har gode signaler. 
Utgangspunktet vårt er godt!
Folketallstatistikken er akkurat klar. Vi har økt folke-
tallet med 10 dette året. Det er død flere enn det er 
født, men det er flytta flere inn enn det er flytta ut. 

Økningen i prosent er mindre enn for landet, men 
pluss er pluss ! Mange kommuner opplever det 
motsatte. 
Utgangspunktet vårt er godt!
Økonomien i kommunen vår har vært pressa 
i mange år. Vi har levd på forskudd. Da har vi 
måttet ta store nedskjæringer. Som nesten eneste 
kommune i Troms  vedtok vi et busjett for 2012 
uten nedskjæringer, bare med positive tiltak. Nå 
er regnskapstallene for 2011 klar, med et godt 
over-skudd.  Vi fryktet minus, men får pluss. Våre 
ansatte har gjort en skikkelig god oppfølging av de 
vedtak som er gjort, og har god økonomistyring.  
Sykefraværet  ,med påfølgende  vikarbruk har gått 
mye ned. De ansatte har gitt oss bedre tjenester, 
og i tillegg er utgiftene gått ned! Så har vi også fått 
noen inntekter vi ikke regnet med. 
Utgangspunktet vårt er godt!
Så har vi fått en  forvaltningsrapport om omsorgs-
tjenesten ved omsorgssenteret.. Det er alltid noe 
en kan gjøre bedre, og en slik rapport gir også 
signaler om det. Men rapporten gir et bilde av en 
tjeneste der våre ansatte gjør en kjempegod jobb. 
Så får vi ta tak i det vi kan bli bedre på. Vi har også 
gode bygg. 
Utgangspunktet vårt er godt!
Rapporten om skolen vår, som kommunestyret fikk 
i siste møtet, viste mange positive gode utviklings-
trekk. De unge som går på skole i Sørreisa får en 
god start for livet sitt, og en stor andel bruker dette 
til å skaffe seg høyere utdanning. Også her har 
vi noen helt klare forbedringspunkter. Det gjelder 
også på  skolebyggsida for de minste. Vurderingene 
er i gang. Men la ikke dette overskygge alt det som 
er godt.  
Utgangspunktet, også på skolesektoren er godt!
Så kunne jeg ha tatt opp alle de områdene hvor 
jeg kunne ønske meg at vi kunne gjøre noe mer. 
Det ville være dumt å tro at vi kan gjøre de store 
sprangene framover. Men kommunestyret har nå 
muligheten til i fellesskap å gjøre noen 
prioriteringer om hva som er viktig å ha fokus på i 
denne perioden. La oss ikke fortape oss i 
vanskelighetene, men se mulighetene vi har. 

Utgangspunktet vårt er godt!

Paul Dahlø
Ordfører

Foto: Lise Løvland



Bedre kommune-
økonomi  
Det er gledelig å konstatere at Sørreisa kommune 
driftes med overskudd på 3,5 mill kroner for 
fjoråret. Vi bruker fremdeles premiefond og avdrags-
utsettelser i drifta, men vi ser en positiv trend i 
forhold til tidligere år. 

Det gjør at vi får færre økonomiske utfordringer i 2012, 
og det viser samtidig at vi har havnet på et driftsnivå 
som er reelt. Lønn utgjør 70 % av budsjettet, og her 
har forbruket vært som budsjettert. Det betyr at vi har 
levert tjenester på det nivået og innenfor de rammene 
som politikerne har bestemt. Stor takk til ansatte, 
ledere og tillitsvalgte – det er gjort en kjempejobb for 
å få dette til.

Menighetsbladet er for første gang med i Ka skjer, 
og det er vi stolte og glade for. I en liten kommune er 
det fornuftig å samarbeide for å utnytte ressurser og 
kompetanse best mulig. Det har Menighetsrådet god 
erfaring med. De har gitt ut bladet i over førti år, lenge 
i lag med menigheta i Dyrøy, de siste to årene sammen 
med Senja-kommunene. Jeg ønsker de velkommen 
med i Ka skjer og føler meg trygg på at vi får til et bra 
resultat i lag. 

Oppvekst – og kulturutvalget har vedtatt at Sørreisa 
Historielag får kulturprisen for 2011 for sitt betydelige 
lokalhistoriske arbeid. Laget har 25-års jubileum og har 
i alle disse årene bidratt til å berge interessant lokalt 
materiale, bl.a ved bildeinnsamling og lydopptak. I 10 
år har vi kunnet glede oss over årboka, og enda lenger 

Wigdis N. Andersen, rådmann

over bildekalenderen fra Sørreisa. Gratulerer 
hjertelig med kulturprisen!

I skrivende stund ser det ut til at Luftforsvarets 
stasjon, ”Gumpen”, ikke bare skal drives videre, 
men at den også skal utvides. Hvis vi faktisk får 
flere ti-talls nye arbeidsplasser i Sørreisa gir det 
nye og andre utfordringer for Sørreisa. Gumpen 
har veldig få pendlere i dag, og målet vårt som 
kommune må være at vi har så gode tjenester 
at familiene til de nye som skal begynne å jobbe 
her blir med på lasset og slår rot i Sørreisa. Det 
store arbeidet som kommunestyret har satt i 
gang med samfunnsdelen i kommuneplanen blir 
enda viktigere i dette perspektivet, - det samme 
er utredninga av nye løsninger for skolen.

Med vennlig hilsen 
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

Oberst Vidar Gunnberg, Sjef Luftforsvarets 
Stasjon Sørreisa markerer i år 50 års-jubileum 
for CRC (Gumpen). 
Kanskje blir det like mange år til framover...
Foto: Bjørnar Nicolaisen



Info
Møteplan for Sørreisa kommune - 2012

Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Kommunestyret    
31

  29    7   20        13

Formannskapet    3
17

 15   19  10
 22

 28  23   13   18    1
 19

 

Oppvekst- og Kulturutvalget    14    3   14      5   24 

Helse- og sosialutvalget 16  27       3       6   25   

Teknisk- og arealutvalget  24 23      4   22     7   26     7

Eldrerådet   7   17     5     4   16     4

Råd for funksjonshemmede   9 19 21        8

                                                              Alle møter er i prinsippet åpne for publikum, dersom ikke noe annet 
                                                              er  bestemt.
                                                              Kommunestyremøtene annonseres særskilt i dagspressen.
                                                              Sakspapirer til alle møter legges ut på Servicekontoret, 
                                                              biblioteket og nettsiden.

Sørreisa kommune

Åpningstid på telefon 
Åpningstiden på kommunens sentralbord er
kl 09.00 – 14.00. Tlf. 77 87 50 00.
Saksbehandlere treffes på telefon fra kl 0800-1535 
på vedkommendes direktenummer.
Telefonliste finner du på 
www.sorreisa.kommune.no

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

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

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.

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 
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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.

Reisevaksiner
Skal du reise til land utenfor Vest-Europa, f.eks 
Tyrkia, Bulgaria, Kroatia, Thailand osv? Da er det 
anbefalt å vaksinere seg før du reiser. Vaksine-
behovet er avhengig av hvilket land du skal til og 
hvor lenge det er siden du ble vaksinert sist.
Ta kontakt med helsesøster for råd, veiledning og 
timebestilling. Telefon 77 87 50 88.
PS. Det er lurt å starte vaksineringen i god tid.

Tilkallingsvikarer 
Vi har behov for å knytte til oss flere vikarer 
innenfor renhold og pleie- og omsorg. 
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.

Ferievikarer/sommerjobb 
• Pleie- og omsorgsenheten/rehabiliterings- 
  enheten
• Renhold av kommunale bygg
• Teknisk etat, vedlikehold, park og 
   kirkegårdsarbeid
Det søkes etter vikarer 
i perioden 25.06.12 – 19.08.12

Felles for stillingene:
Tilsetting skjer i hht. lover, reglement og 
avtaleverk. 
Fullstendig utlysingstekst finnes på kommunens 
hjemmesider;
www.sorreisa.kommune.no på ledige stillinger. 
Der finner du også inngangen til vårt elektroniske 
søknadsskjema som vi ønsker at du bruker. Kopi 
av vitnemål og attester sendes til 
Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa. 
Søknadsfrist: 15.03.12

Tilskudd til 
Rusforebyggende tiltak

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

Søknadsfrist  15. april 2012.

Takk fra 
Sørreisa Omsorgssenter
På vegne av beboerne og personalet vil vi takke 
alle som har gledet oss med å gjøre hverdagen 
meningsfull og trivelig gjennom året 2011. 

Grupper og enkeltpersoner, kor, korps, musikk og 
kulturskolen, barnehager og andaktsholdere med 
musikk og sang.  Frivilligsentralen med fredagskafe 
og besøkstjeneste, sjåfører på Velferdsbussen, 
ledsagere på turer, alle som har vært med og 
arrangert ulike tilstelninger.

Andre gaver gjennom hele året samt blomster, 
frukt og konfekt til jul.

Hjertelig takk alle sammen!



Utredning skolestruktur
Kommunestyret vedtok i desember 2010 at det 
skulle utredes flere alternativer for framtidig 
skolestruktur i kommunen. Undervisnings-
utvalget vedtok senere at det var tre 
alternativer som skulle utredes: 

Alt 1 
1.-10.trinn samles på Sentralskolen og i ”kokke-
skolelokalene”. ”Kokkeskolelokalene” og Sentral-
skolen ombygges/tilpasses/bygges ut til grunn-
skoledrift for 1.- 10.trinn.

Alt 2 
1.-4.trinn samles på Gottesjord skole, Sentral-
skolen som i dag. Gottesjord skole renoveres/
oppgraderes/bygges ut lik at den kan romme alle 
elever på 1.-4.trinn. 

Alt 3 
Ny 1.-4.skole bygges i sentrum. Sentralskolen som 
i dag.

A3 Arkitekter har fått i oppdrag å lage prosjekt-
skisser for de tre alternativene og gjøre en 
overslagsberegning av hva det vil koste å endre 
skolebygningene i henhold til de tre 
alternativene. Dette arbeidet blir presentert i et 
åpent informasjonsmøte på kulturhuset torsdag 
12.april kl 17.30. Foreldre, politikere og skolens 
ansatte er inviteres spesielt. 

Det er satt opp følgende tidsplan fram mot et 
vedtak om fremtidig skolestruktur: 

Tidspunkt Aktivitet

Januar – mars Skisseprosjekt utarbeides av 
A3 Arkitekter

Uka før/etter 
påske

Åpent informasjonsmøte 
(ettermiddag/kveld) der 
skisseprosjektet presenteres.

April Utredningen ferdigstilles. 

Mai Høringsperiode. 
Skisseprosjektet og øvrig 
utredning er ute på høring. 

14. juni OKU gjør sin innstilling til 
framtidig skolestruktur

23. august Formannskapet gjør sin 
innstilling til framtidig 
skolestruktur

20. september Kommunestyret velger 
framtidig skolestruktur

Vi ber særlig aktuelle høringsinstanser og organer 
å merke seg at mai blir høringsperioden til 
utredningen av alternativene. Det er anledning til 
å uttale seg også til de innstillinger som OKU og 
FMSK gjør, men det er fint at mest mulig av inn-
spill og synspunkter blir lagt fram for de politiske 
utvalgene før de starter sine prosesser.  

Søknad 
barnehageplass
Søknadsfristen for hovedopptak 
til barnehageplasser i Sørreisa er 
15. mars. 
Dette gjelder for søknad om plass 
både i kommunal og privat barne-
hage. Alle som søker om plass 
innen fristen 15. mars vil ha rett til 
barnehageplass gitt at 
barnet fyller ett år før 
1. september og er bosatt (har 
bostedsadresse) i Sørreisa 
kommune når plassen tas i bruk. 
Digitalt søknadskjema og mer 
informasjon fins på kommunens 
hjemmesider; 
www.sorreisa.kommune.no. 



Skolerute 
OKU vedtok i sitt møte 14.februar at grunnskolen i Sørreisa som prinsipp skal følge samme skolerute 
som Troms Fylkeskommune. Skoleruta for 2012/13 blir da slik: 

HØST 2012
Aug skolestart 22.8                       8 skoledager

Sept   høstferie 27.9 -28.9              18 skoledager

Okt                                                              23 skoledager

Nov       skolefri 23.11                          21 skoledager 

Des       siste skoledag før jul 20.12       14 skoledager

               Sum høsthalvåret     84 skoledager

VÅR 2013
Jan      skolestart 3.1                      21 skoledager

Feb     vinterferie 25.2-1.3          16 skoledager

Mars    Påskeferie 25.3 -1.4           15 skoledager

April                                                       21 skoledager

Mai     skolefri 10.5                           18 skoledager

Juni     siste skoledag  21.6                15 skoledager   

Sum vårhalvåret          106 skoledager
                               
 Tilsammen                                190 Skoledager

TOMTER FRA KR 50.000,-
Ønsker du nytt hus men 

mangler tomt? 
AS Ferdighus har ledige regul-

erte tomter i sentrum av Sørreisa. 
Med tomtepriser fra kr. 50.000,-

HAR DU BYGGEPLANER?
AS Ferdighus leverer: • Boliger/Bolig-elementer 

• Hytter/Hytte-elementer • Garasje/Garasje-elementer
Ring oss for en nærmere prat på tlf 77 86 20 20.

Ta kontakt med oss på tlf 77 86 20 20

HJERTIND

BM LYNGDAL



Viktig melding fra Sørreisa brannvesen

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

Med Hilsen 
Sørreisa brannvesen

Sørreisa Frivilligsentral hadde i fjor høst 
10 - års jubileum. Vi har hatt 10 aktive 
og fine år og det er blitt lagt ned mange 
frivillige timer. 
Aktiviteten har økt med årene og nå er det 
mye som skal samordnes. Vi har en gjeng med 
veldig positive frivillige som gjør en kjempe-
jobb og uten dem hadde det ikke vært mye 
aktivitet.
Aktivitetene vi har spenner aldersmessig fra 
nyfødte til de som er over 100 år.  
Vi trenger stadig nye frivillige og om du kan 
tenke deg å bruke litt av din tid på andre så 
ta kontakt. Vi har aktiviteter som eldretreff, 
småbarnstreff, middagskjøring, busskjøring, 
besøkstjeneste, leksehjelp og ellers hjelp på 
sentralen. Vi kan ikke tilby deg lønn, men det 
du mottar av respekt, glede, takknemlighet fra 
mottakerne og følelsen av å være til nytte er 
lønn nok. Husk at det kanskje er deg neste 
gang som trenger litt hjelp og støtte fra andre.

Lær av gårsdagen, lev for dagen i dag, 
håp for morgendagen

Ragnhild Hjorthen
Daglig leder Sørreisa Frivilligsentral                                                                                                                        
tlf. 992 04 651



Velkommen til 
Sørreisa Historielags 

Vårprogram 2012 

Berlintur  27. juni - 2. juli 2012
Troms Historielag og Sørreisa historielag ønsker 
alle velkommen til kulturhistorisk tur og kultur-
minnevandring i Berlin, Europas kulturhovedstad. 
Tema for turen er Det tredje riket - Den kalde 
krigen. 

Pris og påmelding
Pris kr 5500,-  med utreise fra Gardermoen. 
Bindende påmelding med betaling av depositum 
kr 2000,- innen 15. mars
Prisen inkl fly Gardermoen-Berlin t/r, 5 netter i 
dobbeltrom m/frokost på hotell, transport til/
fra hotellet i Berlin, inngang museer, guiding, 2 
lunsjer og 1 middag. Enkeltromstillegg og tillegg 
for personer uten medlemskap i Sørreisa historie-
lag og Troms Historielag. Brosjyre og påmeldings-
skjema fås på Servicekontoret, Biblioteket og 
Kramvigbrygga.
Påmelding skjer på eget påmeldingsskjema Berlin 
2012.doc eller ved henvendelse til 
post@sorreisahistorielag.no eller tlf 928 57 294 
leder Troms Historielag, Elin Myhre. 
Se www.troms.historielag.org eller 
www.sorreisahistorielag.no

Kulturuka onsdag 21. mars kl 1900
Utdeling av Kulturprisen 2011 til Sørreisa 
historielag på Kramvigbrygga.   
Fortellerkveld med tema: ”Som skårunge på Finn-
marken” av Jostein Mathisen. 
Foto, fortellinger og knopping av linongler  
Kaffesalg, åresalg og salg av bøker .

Mandag 16. april kl 1900 
Fotokafé. Ta med deg gamle bilder du vil dele 
med oss. Vi skanner de for oppbevaring. 
Det vil bli kaffe og noe å bite i.

Mandagene 23. april og 30. april kl 1800
Mandagene 23. april og 30. april kl 18-20 har vi 
åpne kontordager i historielagets nye kontorer i 
2. etasje på Kramvigbrygga. Kom innom for en 
prat! Vi skanner bilder, snakker om slekts-
forskning, drikker kaffe og skravler litt.

Tirsdag 8. mai kl 1900
Historielagskveld. Åpent tema

Mandag 7. mai kl 1800
Kulturminnebevaring i Bonhaugen . Fra mandag 
7. mai kl 1800 starter vi med dugnader på kanon-
stillingene i Bonhaugen. Det blir oppmøte på 
Kramvigbrygga. Dette er et samarbeidsprosjekt 
mellom grunneierne og historielaget der målet 
er å formidle en del av krigshistoria i Sørreisa. 
Åpning av kulturminnet skjer i fm lanseringa av 
Bind 2 av ”Krigsår” ca 1. september. 

Mandager kl 18
Vi fortsetter med dugnad på brygga mandager 
kl 18-20. Mer info 92629826 

Salg av Krigsbok og Årbok
Krigsboka og Årboka selges på Prix, Biblioteket, 
Servicekontoret og på Kramvigbrygga

Midt-Troms Museum 
Kramvigbrygga åpen hver onsdag kl 10-15. Mer 
info 47924080. 

Henvendelse til historielaget
E-post: post@sorreisahistorielag.no
Hjemmeside: www.sorreisahistorielag.no 
Leder Dag Martinsen tlf 926 29 828 

Sørreisa historielag

Brandenburger Tor i Berlin
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Alle deltakerne er i alderen 10 – 20 år, og 
fra scenen  får vi :

 • Danseoppvisning
 • Diverse billedkunst
 • Instrumentalister
 • Sangere
 • Rockeband

Kulturhusets folk står for lyd og lys.

Foreldregruppa i Sørreisa Skolekorps har 
salg i foajeen.

Årets store ungdomsbegivenhet går av stabelen fredag 16. mars i Sørreisa 
kulturhus. Det blir en flott forestilling med mange typer kunstneriske uttrykk 
på ungdommens eget vis.

Fredag 16. mars kl 1800, 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 fredag 12. mars, og du får svaret.

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

Hugo Stenseth 
- miljøterapeut innenfor 
rusfeltet
Sørreisa kommune har fått midler fra Fylkes-
mannen til oppstart av ei 50 % prosjektstilling 
som miljøterapeut innenfor rusfeltet. 
Tilskuddet er gitt for ett år. Målet med stillingen 
er å tilrettelegge for den enkeltes deltakelse på 
arena som kan medføre redusert eller fravær av 
rusmisbruk, og økt livsmestring. Tilbudet skal 
være et lavterskeltilbud, og det er tilgjengelig 
både for de som allerede har et helsetilbud fra 
kommunen og de som ikke mottar hjelp. 

Om seg selv sier Hugo:
- Jeg er født og oppvokst i Målselv, men flyttet 
«ut» i 1996. Har etter dette bodd i Tromsø, Bergen 
og på Vannøya. Er utdannet sosionom fra Høg-
skolen i Bergen.
Kom til Sørreisa i 2009 med samboer og sønn. 
Satser på ei framtid her og håper at boligmarkedet 
er samarbeidsvillig. Miljøterapeut Hugo Stenseth 



Daniel Henriksen-Schmid
- ny kreftsykepleier
Jeg heter Daniel Henriksen-Schmid, og er siden 
januar 2012 ansatt som kreftsykepleier i 
Sørreisa kommune. 

Er opprinnelig fra sør i Tyskland. Bor, siden 2002, 
i Norge og har flyttet litt rundt omkring i landet. 
Men har for det meste bodd i Tromsø, og jobbet 
på kreftavdelingen ved universitetssykehuset. 
Tok i denne perioden også videreutdanninga i 
kreftsykepleie. 

Eg er nå 38 år gammel og har i september 2011 
flyttet til Sørreisa med min herlige familie, 
nærmere bestemt Furøya. Kona mi er ifra 
området, og våres barn på snart 5 og 6 år har 
dermed fått besteforeldrene sine i nærheten. 

Tilbud om kreftsykepleie skal gjelde alle kreft-
rammede her i kommunen. Tilbudet opprettes 
fordi med kreftsykdom følger ofte mange og 
sammensatte problemer som rammer både de 
syke og de pårørende. 
Kreftsykepleier skal støtte alle som er involvert i 
kreftpasientens livssituasjon. Det gjelder både for 
de nærmeste rundt pasienten og helsepersonell 
som jobber med pasienten.

Alle, pasient og pårørende, kan ta direkte og gratis 
kontakt med meg, uten å trenge henvisning. 
Telefon 904 10 604 (arbeidstid: foreløpig kun hver 
onsdag).

Jeg ønsker å kunne være en god støtte og samtale-
partner for de som har behov for det, og ikke 
minst et talerør for kreftrammende og for kreft-
saken.

Daniel Henriksen-Schmid er ny kreftsykepleier i Sørreisa

Skogbrukskurs i Sørreisa
Vi planlegger å arrangere flg skogbrukskurs:

Dokumentert sikkerhetsopplæring del 1 

Stell og vedlikehold av 
motorsag
Dato: mandag 12 mars 2012. 
Kurset er på 7,5 timer og omhandler daglig 
vedlikehold av motorsaga. Instruktør er Knut 
Johnsen fra Aktivt Skogbruk. 

Dokumentert sikkerhetsopplæring del 2 

Hogst med motorsag 
Tid: April/mai 2012. 
Kurset er på 15 timer. Kursdeltaker får under-
visning i felle og kvisteteknikker, sikkerhet og 
felling under vanskelige forhold.
Kurset Hogst med motorsag gir sammen med 
kurset Stell og vedlikehold av motorsag 
sikkerhetsopplæring i bruk av motorkjedesag, i 
henhold til forskriften «Bruk av arbeidsutstyr » 
av 26. juni 1998.
Kurset er åpent for alle som har fylt 15 år ved 
kursstart. For nærmere opplysninger kontakt 
fagleder skogbruk i Dyrøy og Sørreisa Alf Rune 
Hoff på tlf 95764526 eller email Alf.Rune.Hoff@
dyroy.kommune no
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16.  -  25.  mars 2012

  Fredag 16. mars
• Ungdommens Kulturmønstring, 
Sørreisa Kulturhus kl. 1800, 
lokalmønstring for Sørreisa.
18 innslag fordelt på billedkunst, 
rockeband, sang, rap, dans m.m. 
Salg i foajeen før forestillinga og 
i pausen.
Voksne kr. 100.- /barn kr 50.-

• NSF –jubileumsmarkering med 
blodtrykksmåling, sang etc. 
Vestibylen v/idrettshallen  
kl. 1500

 Lørdag 17. mars
• Lørdagskafe Krogstadtunet, 
kl 1200 - 1500
Salg av Sørreisavotten og sitte-
underlag med samme motiv 
+ andre husflidsprodukter. 
Kafe,kulturlapskaus, Marta-knipe 
og kaffegodt.
Arr: Sørreisa husflidslag

• Handballkamper  
Sørreisa-hallen kl. 1200-1600
Sørreisa IL handball: Seriekamper 
for G12,G14 og J14

• Oh! på Norgesturne, konsert 
Sørreisa Kulturhus kl. 1900.
Arrangør Sørreisa mannskor/Oh!  
Gruppa gav i oktober 2011 sin 

første plate: Lesson One :EP, og 
gikk rett inn på Vg- lista blant 
Norges mest solgte plater.

 Søndag 18. mars
• Sørreisa Musikkforening, konsert 
Sørreisa Kulturhus kl. 1800.
Filmmusikk står på programmet.

• Thai-buffet på Sørreisa Hotell 
kl. 1400 og 2000. 
Sørreisa damekor opptrer kl. 1530 
og 1730.

• Sørreisa IL handball: MIXturnering 
i Sørreisahallen fra kl. 0930.

 Mandag 19. mars
• Hans Inge Fagervik- konsert 
- Frivilligsentralen  kl 1130
- Sykehjemmet kl. 1630, 
Arr: Den kulturelle spaserstokken

 Tirsdag 20. mars
• Hans Inge Fagervik - forestilling, 
Kulturhuset kl. 1000, for 5.-7. kl
Kulturhuset kl. 1220, for 8.-10. kl.
Arr: Den kulturelle skolesekken

• Seniortreff:  Sørreisa Kulturhus 
kl. 1800, medvirkende er bl.a 
Hans Inge Fagervik og Sørreisa 
mannskor. Inngang kr 100.- inkl 
mat og drikke. Loddsalg
Arr: Sørreisa Pensjonistforening

• Skileik på  Unglyn skistadion i 
Grunnreis. Start fra kl. 1800
IL/BL UNGLYN.

 Onsdag 21. mars
• Fortellerkveld og utdeling av 
Kulturprisen for 2011.
Kramvigbrygga kl. 1900. 
Tema : «Som skåronge på 
Finnmarken» av Jostein Mathisen.
Foto, fortellinger og knopping av 
linongler.
Kaffesalg, åresalg og salg av 
bøker. Arr: Sørreisa Historielag. 
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konsert! Lise og Roy-Frode 
Løvland sin nye CD “Trollmøte” 
er spilt inn på Cuba og er en CD 
som passer for hele familien - og 
kanskje særlig for deg i skolealder. 
Dette blir en konsert med mye 
musikk og liv og lek. Med seg 
på scenen har Lise og Roy-Frode 
Aleksander Kostopoulos og Kjetil 
Dalland.

 Lørdag 24. mars
• Skiaktivitetsdag v/Nærings-
hagen. Kafè. Arr: Sørreisa Skilag

• Forsvaret i KULTURHUSET.
Stand-UP komiker, foredrag m.m.

 Søndag 25. mars
• ”Ti turer til topps”  
Kramvigbrygga kl. 1800.
Utdeling av diplomer. Olav Flaate 
viser bilder fra sin bestigning av 
de høyeste fjellet på den vestlige 
halvkule, Aconacagua, 6962 moh.

• KINO i Sørreisa Kulturhus
Kl 1800: Ola Froskesnapper
Tillatt for alle.
Ola Froskesnapper er en morsom 
animasjonsfilm for hele famiien, 
bygget på en barnebok av Ole 
Lund Kirkegaard.

• Lunsjservering på Kokkeskolen 
kl. 1100-1400.

Bredt utvalg av lunsjretter, 
småretter og supper med 
nystekte rundstykker og et stort 
kakebord.
På menyen vil du finne Husets 
Karbonadesmørbrød med erter 
og løk, lasagne med salat, gratin-
erte pannekaker, husets fiskesup-
pe og mye mer. Av kaker nevner 
vi kremkaker, sjokoladekaker, 
suksessterte, eplekaker med mer.
Velkommen skal du være.

Bordbestilling kan du gjøre på tlf:  
95496103(Roger)
 
 Torsdag 22. mars
• Fortellerstund Gamtofta kl 1000 
og 1130.
Stina Fagerthun ble kåret til 
Norges beste forteller i 2010 og 
har samlet Nord-Norske eventyr i 
mange år. For 1.- og 3. klasse samt 
de eldste barnehageungene på  
Gamtofta  i Skardalen.
Fortellerstundene er også åpne 
for andre som vil komme. Salg av 
kaffe, vafler og bidos.
Arr: Sørrreisa folkebibliotek og 
Gamtofta. Støttet av Sametinget.

• Lunsjservering på Kokkeskolen 
kl. 1100-1400. Se onsdag. 
Bordbestilling kan du gjøre på 
tlf:  95496103(Roger)

 Fredag 23. mars
• Åpen dag Gamtofta kl. 1200. 
Konsert med Fylkesjoiker Inga 
Juuso og gruppa «Skaidi» . Salg 
av vafler, kaffe og bidos.  Støttet 
av Sametinget.  

• Werner Larsen, konsert på Syke-
hjemmet kl. 1100. 
Arr: Den kulturelle spaserstokken

• Releasekonsert Lise og Roy 
Frode Løvland. Kulturhuset 
kl 1800. Velkommen til release- 16.  -  25.  mars 2012



Valg av lagrettemedlemmer 
og lekdommere 
I løpet av våren 2012 skal det velges lagrettemedlemmer og 
lekdommere til de alminnelige domstolene. Disse skal tre i 
funksjon fra 1. januar 2013.
Domskollovens § 67 slår fast at kommunen skal oppfordre 
allmennheten til å foreslå kandidater. 
Dersom du har forslag til kandidater eller selv kan tenke deg  
et slikt verv, ta kontakt med Servicekontoret, tlf. 77 87 50 00 
eller www.postmottak@sorreisa.kommune.no snarlig. 
Mer informasjon finner du på www.domstol.no

14

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, 
funksjonshemmede, flyktninger, personer med opp-
holdstillatelse 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.
 
Tilskudd til tilpasning skal bidrag 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



Forebygging av fall
Fall er vanlig
Omlag 1/3 av alle over 65 år har minst én fall-
episode pr år. Kvinner faller oftere enn menn. 
I ca 5% av tilfellene ender fallet i et brudd, oftest i 
håndledd, hofte eller i ryggen.

Unngå fall!
Fall hos eldre personer fører ofte til brudd. 
Dersom en eldre person har fått påvist ben-
skjørhet, eller tidligere har hatt brudd i arm, hofte 
eller rygg, er det av særlig stor betydning å legge 
forholdene best mulig til rette for å unngå fall 

Tips for å unngå fall
• Synskontroll  
• God belysning
• Vurder medisinbruk 
• Unngå løse tepper og matter, evt sklisikring av 
tepper
• Fjerne dørterskler eller andre terskler i eller 
mellom rom
• Skliforebygging på badet
• Håndtak for ekstra støtte på bad og toalett
• Stokk, gåstol eller lignende hjelpemidler
• Legg spaserturene i dagslys eller i god gate-
belysning 
• Bruk brodder eller sko med pigger om vinteren
• Strø med sand på trappen og gårdsveien
• Bruk gjerne gangstaver 

Trening er positivt.
Dersom du trener styrke, hjelper det til med å 
bremse det aldersbestemte tapet av muskel-
masse og styrke. Styrketrening er også positivt 
for skjelettet, og det kan redusere risikoen for 
beinskjørhet. Inkluderer du bevegelighetstrening 
og balansetrening i programmet, får du også en 
bedre holdning. Dette gir redusert risiko for å 
falle, økt fleksibilitet og økt bevegelse.

Du kan på enkle måter forebygge fall hjemme 
og når du skal ut på glatt føre. Ta enkle forholds-
regler, bruk kroppen og ta deg en tur ut!

Ta gjerne kontakt med kommunens rehabiliterings-
avdeling for hjelp eller veiledning.

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

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

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

Stig Knudsen    
Tlf 77 86 45 02

Welligton As, 
Pb. 10, 
9315 Sørreisa

knudsen@wellington.no
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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 77 86 14 40

Jakobsen byggvirksomhet
Snekker

77 86 15 09

Kulde og VVS Consult AS 77 86 33 30

Lasse Larsen, Snekker 99 56 01 32

Midt Troms Elektronikkservice 77 86 19 99

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

Tømrer K-O. Nordgård
knut-olaf@nord-gaard.net

93089351

Helse og velvære

www.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

Merete’s Massasjeteapi 91 58 18 00

Midt-Troms psykologtjeneste 950 26 679

Odd Eivinn Vaeng
Selvst Herbalife distributør

77 86 18 32

Sørreisa Tannklinikk 77 86 14 05

Sørreisa Tøy & Bøy AS

                                           

77 86 16 00

Tankefeltterapeut 
Anne-Grethe Furøy

93 65 18 61

Escape hud og spa
www.escapehud ogspa.com

932 15 344

Mona’s fotterapi 40 22 70 93

Massasjeterapaut Bente Bråthen 913 42 019

Massasjeterapaut Jorunn Vollstad 938 02 425

Naturterapeut, Ragnhild Marie 
Iversen, ragnhild_iversen60@
hotmail.com

418 00 938

Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa (mars 2012)
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Helse og velvære
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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

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

Coop Midt-Troms BA 77 86 13 45

Furøy Geir Agentur 90 72 36 93

Gunnvor Bells Eftf.
Begravelsesbyrå

77 86 10 44

ICA Sørreisa 77 86 10 74

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 97 10 50 84

Sørreisa Solavskjerming 77 86 32 89

Åse Klær - Parfymeri - Garn 77 86 14 48

Industri
               www.haldorsen.no

77 86 22 00

M.A. Kramvig AS 77 86 13 37

Perpetuum 77 86 48 90

Midt-Troms Treindustri AS
www.mtti.no

77 86 23 00

Treindustrisenteret i Troms AS 952 01 107

Elverums produkter 77 86 18 65
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Tjenesteyting
AMnor AS Rengjøring / Rundvask
arne@amnor.as

915 94 151 
977 68 532

www.bakkehaugbil.no

77 86 29 00

Bexmo 932 50 065

BMShop 77 87 52 52

Dark Design
www.darkdesignstudio.no

482 33 326

Data Service AS 77 86 23 50

Demoneye 
www.demoneye.no

959 09 611

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

909 64 058

Frivillighetssentralen 77 87 50 51

Gunvald H Grønlund 91 67 09 25

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

Marketing Service 77 86 31 31

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

77 84 11 30

Midt-Troms Vaktmesterservice 77 86 43 26

Mitra AS
www.mitras.no

77 86 29 80

Nord-Norsk Skadedyrkontroll 414 71 117

PC Hjelp v/ Morten Sløgedal 
morten@pchjelp.no 

400 32 101

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 blomster  Begravelsesbyrå 77 86 15 50

Sørreisa Frisør 77 86 12 56

77 86 11 74

Thune Autoservice 77 86 12 35

ToJo AS 77 86 11 11

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
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Bedriftssupport
Sørreisa kommune, 
Næringsrådgiver Bengt Johnsen

77 87 50 07
992 04 607

Sørreisa kommune 
- Kirsti Kleppe, landbruksleder

77 87 52 41
99 20 49 41

Senja Næringshage 926 81 333

Sørreisa Næringsforening 
- Gunvald Grønlund

905 47 318

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.

Utdanning
Anleggsskolen AS
anleggsskolen.no

77 86 14 40

Finnfjordbotn vgs. 
avd Sørreisa
www.finnfjordbotn.vgs.no

77 85 08 80

Transport og Maskin
ATB Bilutleie 932 12 254

Bakkehaug Magne 77 86 11 57

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

77 86 11 96

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@lemas.no

992 63 338

Lars Eriksen Transport AS
post@lemas.no

77 86 22 35

Maskinservice 77 86 16 34

Midt-Troms Bruktbilutleie ANS
www.mtbu.net

77 86 38 00

Nordhaug Maskin AS 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 77 86 16 63

Sørreisa Maskin Team AS 90 84 32 99

Ulf Kolstad 408 98 913

 
 
 
 
 

 

                   

Skaper positive opplevelser

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

Vi tilbyr kvali�sert hjelp til nettopp DIN bedrift!

Møtebooking, kundeservice, oppfølging, salg, 
sentralbordtjenester.

Ring oss da vel, 
få en bedre opplevelse!

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

Nord-Norges ledende kundesenter!
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Årets medarbeider
Rita Bergli fra Smørsgård er hjelpepleier, og hun er 
kåret til ”Årets medarbeider” ved Sørreisa omsorgs-
senter. 

Begrunnelsen er hennes engasjement og innsats for 
godt sosialt miljø blant ansatte på sykehjemmet.  Det 
er første gang noen har fått denne hederstittelen, og 
planen er at tiltaket skal bli en årviss foreteelse. 
Sykepleieforbundet i Sørreisa har tatt initiativet, og 
leder Mona Alfredsen forklarer hvorfor: 
- Vi håper at det å sette søkelys på de som gjør en 
ekstra innsats både kan motivere til at folk fortsetter 
det gode arbeidet og at det er til inspirasjon for andre. 
Neste år blir det trolig fokus på noe nytt, f.eks intern-
opplæring eller serviceinnstilling. Når vi har valgt å 
trekke fram innsats for det sosiale miljøet denne første 
gangen, så har det blant annet sammenheng med at 
vi har slitt med høyt sykefravær på sykehjemmet. Vi 
vet jo hvor viktig det sosiale miljøet er i den 
forbindelse, og da framsto Rita som en soleklar 
kandidat. Rita er primus motor for en rekke sosiale 
tiltak for personalet som ”blåturer”, solfest, julebord 
o.l.  Hun er selvsagt ikke alene om disse 
arrangementene, men hun drar i gang og får ting til. 
Hun klager aldri på at det blir mye arbeid, det virker 
bare som om hun liker å holde på med det. Og så er 
hun en utmerket kokk! Til høsten arrangerer hun til og 
med tur til Svalbard hvor over 30 ansatte fra syke-
hjemmet skal være med. Det gleder vi oss veldig til! Så 
takk for innsatsen så langt, og gratulerer med heders-
tittelsen ”Årets medarbeider”.

Rita Bergli fra Skøelv er kåret til ”Årets 
medarbeider” ved Sørreisa omsorgssenter

SENIORTREFF 
i Sørreisa Kulturhus
tirsdag 20. mars kl. 1800

Inngang kr. 100.- inkludert mat og drikke
Loddsalg

- Underholdning ved Hans Inge Fagervik 
  og Sørreisa Mannskor
- Dans.

Arr: Sørreisa pensjonistforening i samarbeid 
med «Den Kulturelle Spaserstokken»
Spørsmål: 
Kontakt Ellen Pedersen, tlf 93671055
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Dyrøy og Sørreisa legekontor innfører 

Time samme dag 
og Timebestilling via sms og hjemmeside

        Lei av å vente lenge på legetime? 
      Lei av å stå i telefonkø? 
  Lei av at våre telefon-åpningstider ikke passer din hverdag? 

Her er løsningen:
20. februar 2012 innførte vi Time Samme Dag. 
Det blir ikke lenger ventetid for å få time hos lege. Vi rydder i timebøkene - 
du bestiller time den dagen du trenger det og får tilbud om time samme dag.  

1. februar 2012 åpnet vi også opp for time- og reseptbestilling via SMS og internett.  

Sørreisa kommune

Informasjon til inbyggerne i 

Bak fra venstre: Thomas Fredriksson, Tone Larsen, Brit Espenes, Ruth Solheim, Hassan Razzak, 
Foran: Vibeke Sætermo, Greta Brancaleoni med sønnen Nicolo, Stine Marie H. Schmid, Rigmor Solset, 
Monica Nøstvold, Elisabeth Dalgård,



Hva er Time Samme Dag (TSD)?
Time Samme Dag betyr akkurat det: 
alle som ønsker konsultasjon hos lege vil få 
tilbud om time samme dag. 

Hvorfor innfører vi dette?
Det har vært lang ventetid for å komme 
gjennom på telefonen,  lang ventetid for å få 
legetime og mye venting på venterommet. 
Time Samme Dag er et tiltak for å bøte på 
bl.a. dette. 

Brukerstyring:
Du vil få tilbud om hjelp den dagen du føler 
behov for det. Dette gir økt trygghet for deg 
som pasient. Erfaringer fra andre legekontor 
med TSD tyder på at mange pasienter tør 
avvente noe lenger før de bestiller time, 
nettopp fordi de vet at de vil få time den 
dagen de føler behov for det. Sikkerhet for 
rask time betyr bedre muligheter for egen-
omsorg. 

Time- og reseptbestilling via SMS 
og internett:
I tillegg til TSD innfører vi muligheten til å 
bestille timer og fornye resepter via SMS og 
via hjemmesiden vår 
www.dyroyogsorreisalegekontor.no. 
Her vil du også finne informasjon om hvilke 
dager de ulike legene tar i mot sine pasienter. 
Øyeblikkelig hjelp tilbys som før hos andre 
leger når din fastlege ikke er på jobb.

Blir telefonen stengt?
Nei, telefonåpningstiden blir som før.  

Kan man bestille time frem i tid?
I utgangspunktet ikke. I stedet får du tilbud 
om time den dagen du føler behov for det 
eller trenger det.  Lege vil sette deg opp til 
kontrolltime frem i tid dersom det er 
nødvendig. 

Får man time hos fastlegen sin?
Ja, forutsatt at du har bestilt time til en dag 
som fastlegen din har pasientdag. 
Alle legene har faste dager med offentlige 

arbeidsoppgaver. I tillegg har legene 
obligatoriske kurs de deltar på. Dersom du 
bestiller time en dag fastlegen din ikke har 
pasientdag, vil du få tilbud om time hos en 
annen lege. Se hjemmesiden vår på 
www.dyroyogsorreisalegekontor.no 
for informasjon om når legen din er tilstede. 
Hjemmesiden vil oppdateres fortløpende 
med legenes fravær.  

Slik går du frem for å bestille time:
Du bestiller time enten via SMS eller hjemme-
siden vår på ettermiddagen/kvelden dagen 
før du ønsker time, eller før kl. 1130 samme 
dag som du ønsker time. Du vil motta time-
bekreftelse via SMS så snart vi har behandlet 
meldingen. 

Skriv følgende ved bestilling via SMS: 
Dyrøy, navnet ditt, fødselsdatoen din, 
initialene til din fastlege, helst en kort 
informasjon om hva timen gjelder, evt. 
ønsket klokkeslett for time. 
Send meldingen til telefonnr 2097.

Meldingen kan se slik ut: 
DYRØY Ola Hansen 
0405190 ED vondt 
i halsen time 
helst etter kl. 1230.

SMS kan sendes hele døgnet. Vi behandler 
meldingene fortløpende i vår arbeidstid.  
Mottar vi SMS etter kl. 1130, blir denne 
behandlet morgenen etter. Vi vil prøve å 
imøtekomme ønsket klokkeslett, men kan 
ikke garantere at det lar seg gjøre.
Time kan også bestilles via hjemmesiden vår 
www.dyroyogsorreisalegekontor.no. 
OBS! Tjenesten må ikke benyttes ved behov 
for rask legehjelp.
 

Reseptbestilling:
Gjøres enklest via hjemmesiden vår 
www.dyroyogsorreisalegekontor.no. 
Der vil du også finne annen relevant 
informasjon fra legekontoret. 



NYTT BETALINGSSYSTEM

Fra midten av mars innfører vi nytt betalings-
system. 
Vi får da utplassert en såkalt multiterminal. Når du 
kommer ut fra legen, har vært til prøvetaking eller 
har hentet resept, sykemelding etc. i luka, går du 
til terminalen og taster inn din fødselsdato. Du får 
da opp på skjermen hvor mye du skal betale, og 
du kan selv velge om du vil betale med kort, 
kontanter eller du kan velge å få med deg en 
faktura. 

Ekstra kostnader?
For giro vil det tilkomme et fakturagebyr på kr 45,-
For betaling med kort vil det bli et påslag på 
kr 5,- i kortgebyr.
For kontantbetaling tilkommer ingen ekstra 
kostnader.

Systemet driftes av et eksternt firma, og det vil 
ikke lenger være mulig å betale i luka. 
Dette firmaet vil også håndtere annen fakturering, 
samt evtl. purringer.

Hvorfor gjør vi dette?
Først og fremst for at du som pasient kan spare 
betydelig tid ved å slippe å stå i kø utenfor luka 
for å betale.
I tillegg vil det spare mye tid for hjelpepersonellet 
som får frigitt tid til andre oppgaver. Det vil bli 
mindre kø i resepsjonen og roligere atmosfære på 
kontoret.
I dag brukes mye tid på å ta i mot betaling, 
fakturere, registrere innbetalinger samt sende ut 
purringer.

I startfasen vil nok mange ha behov for assistanse 
og hjelpepersonellet vil da selvsagt være 
behjelpelig. I Sørreisa vil også de som jobber på 
Servicekontoret kunne hjelpe med dette. 

Til 2097
DYRØY Ola Hansen 0405190 ED 
vondt i halsen time helst etter kl. 1230.

E-resept
En ordning med elektroniske resepter innføres 
nå gradvis i Norge. Helsedirektoratet leder 
prosessen og har som mål at e-resept skal være i 
bruk over hele landet i 2013. 

E-resept vil bidra til tryggere legemiddelbruk, 
enklere rutiner og bedre utnytting av samfun-
nets ressurser.
E-resept innføres fylkesvis blant fastleger, 
avtalespesialister og ved legevakter samt i 
apotek og bandasjistforretninger. 

E-resept innføres i Troms og Finnmark i mai 2012

Du finner mer informasjon om ordningen her:
http://helsenorge.no/Selvbetjening/Sider/E-
resept/Om-e-resept.aspx



Åpningstider
Åpningstider og telefonnummer: 

Man, ons, tor, fred kl 0900 - 1130 og 1230 - 15.00
Tirs i Sørreisa10.00 - 11.30 og 12.30 - 15.00
Tirs i Dyrøy 10.30 - 11.30 og 12.30 - 15.00

Legekontorene er bemannet 08.00-15.30 mandag til fredag. Tirsdager er ekspedisjon 
og laboratorium stengt fram til kl 10.00 i Sørreisa og fram til kl. 10.30 i Dyrøy. Dette 

grunnet behov for tid til internundervisning, personalmøter etc. 

Resepter må bestilles i god tid, og kan hentes fra kl.13.00 dagen etter at de er bestilt.
Hvilket telefonnummer du skal bruke avhenger av tilstanden/situasjonen du er i.

Telefonhenvendelser:

Alvorlig og livstruende sykdom eller skade: 

Ring 113
Øyeblikkelig hjelp:

Ved akutt sykdom eller skade hvor undersøkelse og behandling ikke kan vente til 
neste ordinære arbeidsdag, og hvor du ikke kommer igjennom på våre ordinære 

telefonnumre
Avd. Dyrøy: 95989250

Avd. Sørreisa: 778 61660

Ordinære henvendelser: 
For alle andre henvendelser. 

Avd. Dyrøy:77189250 
Mandag, onsdag, torsdag og fredag: kl. 09.00-11.30 og 12.30-14.00

Tirsdag: kl. 10.30-11.30 og 12.30-14.00 

Avd. Sørreisa: 778 75100    
Mandag, onsdag, torsdag og fredag: kl. 09.00-11.30 og 12.30-14.00

Tirsdag: kl. 10.00-11.30 og 12.30-14.00 

Legevakt: 
Mandag-fredag  15.30-08.00 samt helger

778 71 400



Nå er det enkelt for lag og foreninger å finne 
økonomisk støtte. Sørreisa kommune tilbyr 
Tilskuddsportalen for lag og foreninger.

• En nettbasert tjeneste for lag og foreninger
• Enkel tilgang via kommunens nettsider
• Oversikt over støtteordninger og søknads-
frister
• Nyhetsfeed med siste nytt om tilskudd

Tilskuddsportalen for lag og foreninger inne-
holder mer enn 400 støtteordninger og har 
søkbare midler til en samlet verdi av nærmere 
10 milliarder kroner.

Modul for lag og foreninger

Tilskuddskatalog
Katalogen har en emneinndeling gjør det 
raskt å finne aktuelle støtteordninger.

Kalender
Med den interaktive kalenderen er det enkelt 
å få oversikt over kommende søknadsfrister. 

Man kan vise søknadsfrister for en dag eller 
måned.

Nyheter
Å følge med på siste nytt om tilskudd kan 
være både tidkrevende og vanskelig. 
Nyhetene i Tilskuddsportalen gjør dette mye 
enklere.

Slik virker tjenesten:
• Kommunen publiserer en lenke til et
registreringsskjema på sine nettsider.
• Brukerne mottar en påloggingslenke via
registreringsskjemaet.
• Eksklusiv tilgang for kommunens lag og
foreninger og det kirkelige fellesrådet.
• Ubegrenset bruk - brukerne kan registrere 
seg så mange ganger de ønsker.

Kulturlova §5.c
Staten, fylkeskommunen og kommunen 
skal syta for at personar, organisasjonar og 
institusjonar har tilgang til informasjon om 
ordningar med økonomisk støtte og om 
andre verkemiddel og tiltak.

Søknadsrunde for 2.-halvår 2012.

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 30. juni 2012. 

Eventuelt godkjenning vil være gyldig 
01.07. 2012-30.06. 2014. 
TT-kort brukere som har godkjenning til 
31.12.2 012 skal søke på nytt i neste 
søknadsrunde (søknadsfrist 01. oktober 2012).

Søknaden med legeerklæring sendes innen 
fristen til:
Sørreisa kommune
Pleie og omsorgskontoret
Sykehjemsveien 77
9310 SØRREISA

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

Søknadsfrist:

1. mai 2012
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- Transporttjenesten for funksjonshemmede



Aktiviteter i 
Aspirantkoret og i 
Nabojent´n 
ungdomskor, 
våren 2012
Aspirantkoret øver hver torsdag 
kl 17.00-18.00 på Sørreisa Sentralskole 
og består av 12 jenter. I år øver vi masse  
til en felleskonsert med Nabojent´n i 
slutten av mai og vi lover dere full fart 
med både sang, dans og tøff musikk. 

Følg med på annonsering i neste Ka Skjer. 
Vi tar gjerne opp flere i koret. Ta kontakt 
med noen av de som synger der eller med 
dirigenten eller møt opp en torsdag. 

Nabojent´n Ungdomskor øver også på 
torsdagskveldene i Sørreisa Sentralskole, 
vi øver mellom kl. 18.00 og 19.30. Denne 
våren synger vi variert repertoar med 
sanger fra flere forskjellige stiler. Vårt 
hovedmål er felleskonserten med 
Aspirantkoret i mai/juni. I tillegg skal vi til 
Narvik på kortreff, det gleder vi oss til. Bli 
gjerne med og syng i koret våres. Vi har 
det trivelig sammen samtidig som vi lærer 
oss å bruke stemmen og kroppen.
Dere hører mer fra oss i neste Ka Skjer.

Ute på trappa en sein høstdag 2011

Inviterer til 

Lørdagskafe’ på Krogstadtunet 
17. mars kl. 12-15

Salg av Sørreisa-votten og sitteunderlag 
med samme motiv + andre husflidsprodukter

Det blir lynkurs i nålefilting for store og små.
Kafe’en kan by på 
kulturlapskaus, marta-knipe og kaffegodt.
Velkommen til ei trivelig formiddagsstund.
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Sørreisa Næringsforening  & Sørreisa Sang og Musikkråd`s 

Ungdommens kulturstipend 2012
Ungdommens Kulturstipend er opprettet av Sørreisa sang og 
musikkråd i samarbeid med Sørreisa Næringsforening. 
Stipendet tildeles ungdom fra Sørreisa som satser på kultur. 
Utøveren kan søke stipendet i forbindelse med utdanning eller 
til spesielle tiltak/aktiviteter som har til hensikt å utvikle 
søkerens talent. Med kultur menes det i denne sammen-
hengen; musikk, sang, teater, dans, foto, film, teater, design, 
forfatter, m.fl. Idrett er ikke inkludert.
Ungdom fra Sørreisa som er mellom 16 og 26 år kan søke.

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

Sørreisa Sang og Musikkråd sitt styre vil behandle alle inn-
komne søknader, vurdere disse og bestemme hvem som får 
Ungdommens Kulturstipend for 2012.

Dersom det ut fra styrets vurdering ikke er kvalifiserte søkere 
vil Ungdommens Kulturstipend ikke bli delt ut i 2012.

Prisen er på 8000.- kroner samt et diplom, og deles ut på 
Torgdagen 8. september 2012.

Søknad sendes Sørreisa sang og musikkråd, Storveien 20, 
9310 Sørreisa innen 20. april 2012.

Sørreisa Næringsforening

 Kulturstipendet 2012
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Magnor Olsen 
ny eldregeneral 
Eldreråd for perioden 
2012 – 2015

Faste medlemmer: 
Magnor Olsen, leder 
Bjørnar Larsen 
Hildur Langaune 
Jorid Bakkland  
Svein Paulsen

Varamedlemmer
Inger Eriksen
Hans Fagerli
Ottar Lia 
Tove Dale Jensen 

Eldrerådet er et rådgivende 
organ for kommunen. De får 
sakspapirer for alle saker som 
gjelder levekår for eldre, f.eks 
innenfor samferdsel og 
kommunikasjon og helse- og 
sosialsaker. De kan gi uttalelser 
til sakene, og har talerett i 
kommunestyre, formannskap 
og hovedutvalg. Leder av eldre-
rådet, Magnor Olsen, under-
streker at rådet også kan ta 
saker opp på eget initiativ. 
– Nøl ikke med å kontakte 
meg om spørsmål du mener er 
viktige for eldre. Jeg treffes på 
telefon 454 26304  og epost- 
magnor.olsen@gmail.com



Søndag 11. mars
Idrettshallen
Handballkamp kl 12.00

Kino: 
Ariettas hemmelige verden
Kl 18.00 
7 år
Studio Ghiblis film basert på 
Mary Nortons klassiske bar-
nebok Lånerne. Under gulvet i 
et stort vakkert hus, i en magisk 
gjengrodd hage, bor bittelille 
Arrietta på 14 med sine like små 
foreldre. I huset bor en gammel 
dame som er lykkelig uvitende 
om sine leieboere. Alt de eier la-
ger de fra ting de har lånt. Vann, 

mat, strøm og møbler. Bord, 
stoler og kjøkkenredskaper. 
De låner bare litt hver gang, så 
ingen skal legge merke til det. 
Men å leve skjult er ikke så lett. 
Derfor er livene deres alltid fulle 
av fare og spenning.

Mission: Impossible –Ghost 
Protocol
Kl 20.00
15 år
Agenten Ethan Hunt og teamet 
hans får skylden for terrorist-
bombingen av Kreml. Hele 
organisasjonen han arbeider for 
avvikles når presidenten kort tid 
etter annonserer “Ghost Proto-
col”. Uten noen ressurser eller 
forsterkninger til rådighet, må 
Ethan finne en måte å renvaske 
navnet til byrået sitt og forhin-
dre et nytt terrorangrep. 

Lørdag 17. mars
Idrettshallen
Handballkamper
Kulturuke 16.-25.mars
Se eget program

Søndag 25. mars
Kino: 
Kl 18.00
Ola Froskesnapper er en mor-
som animasjonsfilm for hele 
familien, bygget på en barnebok 
av Ole Lund Kirkegaard. 

Ola Froskenapper handler om 
Victor, en liten gutt på 10 år, 
som bor i en liten søvnig by hvor 
ting går fremover i sakte fart. 
Alt hadde vært perfekt, hadde 
det ikke vært for en helt spesiell 
dumming. Det hadde vært mye 
enklere uten Ola Froskesnapper, 
den motbydeligste, dummeste 
og ekleste bølla i hele byen.

Ka skjer i S
ør

re
isa

Kalender for Sørreisa
Nr 1 2012

Svømmehallen er åpen 
Mandag kl 18.00 – 20.00
Onsdag  kl 19.00 – 21.00
Fredag    kl 17.00 – 20.00
Stengt uke 14

Straumen kapell 
Torsdagsklubben fra 4 år kl 1730

Formiddagstreff 2. sept - så 
1. torsdag i hver måned kl 1130.

Speidere: onsdager kl 1800.

Frivilligsentralen 
Eldretreff
Mandager 0900-1400

Småbarnstreff
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Lysglimt - Gottesjord for-
samlingshus fredager  kl 18.30
16.09 og 07.10, deretter 
fredager i partallsuker.

Onsdag 11. april
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Lørdag 21 og søndag 22. april
Idrettshallen
Bridgeturnering

Onsdag 25.april 
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Søndag 6. mai
Kino:

Onsdag 9. mai 
Foajeen:
Kl 19.00 Onsdagsdans

Søndag 6. mai
Idrettshallen:
Våroppvisning kl 15.00
Kafe åpen fra kl 14.00
Arr: Sørreisa Turn

Lørdag 19. mai
Svømmehallen
Svømmestevne
Arr: Sørreisa svømmeklubb

Se egen kalender for Kulturuka.

Åpningstider 
Biblioteket
mand kl 16-19
onsd kl 10 -15 
torsd 15 -19.
Stengt uke 14.
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Norsk 
sykepleierforbund 

feirer 100 års 
jubileum

Fredag 16. mars -12 fra kl 1500
I vestibylen utenfor 

svømmehallen
Her vil du treffe sykepleiere i 
Sørreisa. Kom for en uformell 
prat, blodtrykksmåling eller 

bare en kopp kaffe
Velkommen!Søndag, 18. mars 

byr Eric’s Gjestestue 
på nydelig Thai-bufè 
kl 1400 - kl 2000

Thai-buffet på Eric’s Gjestestue
Sørreisa Damekor synger

Sørreisa Damekor vil 
underholde med flott 
korsang i 2 avdelinger
mellom kl. 1530 – 1730.

Prisen er på 10.000 kroner, som gis av Sparebank1Nord-
Norge. Kristian Erik Bakkland har foreslått Sørreisa Historielag 
som kandidat til prisen. Laget har 25-års jubileum i år og får 
prisen for sitt betydelige lokalhistoriske arbeid. Bakkland 
trekker bl.a fram følgende i sin begrunnelse: 
• Samla muntlige fortellinger på bånd, som nå blir nedskrevet 
og snart tilgjengelig i skriftlig form.
• Samla en mengde bilder fra ”gamle dager”. Dette er historisk 
dokumentasjon som er av uvurderlig betydning for nåtid og 
framtid.
• Arrangert fortellerkvelder  og kulturvandringer der 
forskjellige lokalhistoriske emner er tatt opp.
• I 10 år gitt ut Årbok for Dyrøy og Sørreisa sammen med 
Dyrøy historielag.
• I 2011 gitt ut bok med fortellinger fra 2.verdenskrig: ”Krigsår 
i Dyrøy og Sørreisa”

Prisen blir delt ut i Kulturuka på historielagets arrangement 
på Kramvigbrygga onsdag 21.mars. 
Alle er velkommen!

Sørreisa historielag får kulturprisen, 
vi gratulerer!
Et enstemmig Oppvekst- og kulturutvalg vedtok 13.02 å tildele Kulturprisen for 2011 til Sørreisa 
Historielag. Kulturprisen tildeles enkeltpersoner eller lag og foreninger i Sørreisa, som har gjort en 
særlig innsats innenfor kommunens kulturliv. 

Dag Martinsen er leder i 
Sørreisa historielag
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MOMENTZ
Skateklubben «Momentz» ble formelt 
stiftet i september 2011, men arbeidet 
med å skaffe penger og arealer til et 
skatelokale startet nesten et helt år 
tidligere. Sakte men sikkert ble det klart 
at innendørs skatelokaler ville det bli 
mulig å få til i Sørreisa.

Lørdag 21. januar hadde vi stor åpning av den 
innendørs skateparken under administrasjonsfløya 
til Sørreisa Sentralskole. De første medlemskap ble 
tegna, og senere har det kommet enda flere til. Klubben 
har nå 25 medlemmer, og på åpningskveldene kan det 
være fra 5-15 aktive i lokalene, alt etter hva som ellers skjer 
av fritidsaktiviteter.
Vi er veldig glad for å få leie lokalene gratis fra Sørreisa kommune, 
og vi har fått veldig positiv oppbakking fra alle i kommunen som vi 
har trengt praktisk hjelp ifra. Lokalene er tilrettelagt på dugnad fra 
foreldrene til de som har vært mest ivrige, med Bjørn Simonsen 
i spissen som arbeidsleder. Finansiering har vi fått gjennom 
tilskudd, gaver og sponsing, og vi vil gjerne rette en stor 
takk til de som har gitt oss penger:

Frifond    kr.25.000
Sparebank1 gavefond  kr.30.000
Hårfint    kr. 500
Kulde og VVS consult  kr.1.000
Ferdighus as   kr.2.000
Haldorsen   kr. 500
Myre Elektro Teknikk AS  kr.3.000
Wellington   kr.6.000
Ordfører Paul Dahlø  kr.2.500

I tillegg har vi fått 5000 kr i støtte fra Sørreisa 
kommunes helse- og sosialutvalg (rusfore-
byggende tiltak) som vi skal arrangere kurs for.
For å benytte skatelokalene må du være 
medlem i klubben «Momentz» og du må alltid 
bruke hjelm og beskyttelse av albuer, knær og 
handledd når du skater hos oss. Foreldrene til 
medlemmene stiller som vakt under åpnings-
tidene, i tilfelle skader eller brann. Har du lyst til 
å bli medlem, tar du kontakt med Kirsti Karlstad 
Vaeng (tlf.900 33 525) eller Ingunn Brunes 
Ingebrigtsen (tlf.990 46 606). Disse er henholdsvis 
leder og nestleder i klubben, og vil kunne gi nær-
mere informasjon. I styret sitter også Jan-Bjarne 
Nøstvold og Bjørn Simonsen. Du må også gjerne 
bare møte opp på en åpningskveld, så får du 
innmeldingsskjema der.
Skateklubben «Momentz» er åpent hver 
mandag og torsdag kl.18-20.

De ivrige skaterne i dette bildet er Vidar 
og Vemund Dale, Kristoffer Ingebrigtsen 
og Adrian Vaeng

Skateklubben har både halfpipe, quarter-
pipe og andre hindre man kan bryne seg på.
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-info
 www.unglyn.no

Unglyn
info

Unglyn-Valg 2012
På årsmøtet  i IL / BL Unglyn 26.02.12 
ble følgende personer valgt inn i hoved-
styret samt ledere i undergruppene:

Hovedstyre      
Leder:   
Steinar Halvorsen   
Nestleder:  
Per Kristian Langaune 
Styremedlem:  
Karin Mikkelsen   
Sekretær:  
Lennart Fagernes  
Regnskapsfører: 
Kjell Johansen 
   
Skigruppa
Erlend Olsen, leder  
Fotballgruppa
Tore Kurt Århus, leder  
Husgruppa
Stein Otterstad, leder  
Bygdelagsgruppa
Rune Johansen, leder  

Skigruppa melder om 
flotte skiforhold i lysløypa,og det kjøres sport 
både i lysløypa, til Linabrekka, til Svartfjellet 
og etter hvert til Pionerløypa i Finnfjordbotn.
14. februar var skigruppa i gang med 
tirsdagsrenn, og så langt er 67 barn 
registrert som deltakere.
Unglyn ski kjøpte sist år ny tråkkemaskin, og 
den fungerer utmerket.

Fotballgruppa 
melder om
at alle gamle og nye fotballspillere 
inviteres til første fotballtrening og møte for 
sesongen 2012.
Dette skjer mandag 19.mars kl. 18.00 i Gym-
salen, Gottesjord skole.

For info ring Haavar/Kim Vegard
                     924 44314 / 416 83775
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Hemmingsjord
P Linabrekka

Elvelund
Lysheia

P Reinelv

Reinvannet
Skihytta

Vakkerhumpen

Veltasætra

Vegavannet

P

P

P

P

P Rabban

Matvannet

Svartåsen

Farfarhaugen

O-hytta

Heia

Finnset

StadionSkøelv skole

Nordlia

P

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

Straumen og Finnset – Farfarhaugen, 
Heia og O-hytta 
Start ved Sørreisa stadion. Løypa følger skogsbilvei 
opp til Heia, går så videre til Farfarhaugen og O-
hytta, gjør en sving og kommer inn på skogsbilveien 
igjen. Samme trase ned til Sørreisa stadion.

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

Skiløyper i Sørreisa

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

Reinelv grendehus - Reinvatnet. 
Følger traktorvei opp til 
Reinvatnet, går videre til Skihytta (Karlstadhytta) og 
møter løypa opp til Vakkerhumpen. Ofte løype fra 
Reinvatnet til Lysheia.
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Rabban – Svartåsen,  Vegavatnet og Matvatnet. 
Start ved Rabban, løype opp på Svartåsen og en 
trasè via Småvatnan til Vegavatnet. Denne løypa 
knyttes dermed sammen til løype-nettet fra Nordlia. 

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

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

Skøelv- O-hytta. Start fra Solmoen (parkering ved 
Skøelv skole). Løypa ender opp ved O-hytta, hvor 
den møter løypene som kjøres fra Straumen. Det 
kjøres også løype fra Skaret (Fosshaug) til O-hytta. 
Hvis forholdene tillater det kjøres løype fra snuplas-
sen ved Luneborg, inn Skardalen til Littjevannet 
(Gompvannet)og ned til Gumpedalen. Løypa ender 
litt innafor den gamle skolen. 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. Løyper videre fra Vakkerhompen til Slåt-
tåsen, samt ned til Karlstadhytta og Møllerhaugen. 
Det kjøres også løype fram til Berrskallen.

Heiatrimmen 2011
Resultatene fra Sørreisa skilags Heiatrim for 2011 
er nå klar. I år som i fjor må vi gratulere Anne Britt 
Agersborg med flest turer (164) og Nils Dale med 
2 plass (127). Øvrige som hadde over 30 turer: 
Alf Storelvmo, Trygve Gregussen, Eirik Sørensen, 
Odd Magne Jensen, Knut Inge Midtbø, Vemund 
Walberg Dale, Vidar Walberg Dale, Mona Myr-
lund, Torgeir Bråthen, Ragnhild Hjorten Paulsen, 
May Agersborg og Karianne Walberg Dale. Årets 
premie er en primus til en verdi av 600 kr gitt av 
Sportscenteret, og den vant Torgeir Bråthen. 
Vi ønsker ivrige trimmere lykke til 
med 2012-sesongen!

Kulturuke-skilek og kafé 
Sørreisa skilag arrangerer skilek for barn på jordet 
ved Næringshagen lørdag 24. mars. Det blir lang-
renn, hopp, slalom og kulekjøring. Inne på Nærings-
hagen har vi kafé. Kom når du vil mellom kl. 11 og 
14, og man velger selv hvilke aktiviteter man vil 
være med på. Startkontingent kr. 40,-. Premie til alle 
deltagere.

S Ø R R E I S A

 Ti turer til topps

Kortene ligger ute for salg og de flotte
turmålene kan nåes med eller uten ski på beina.
2011-sesongen starter nå!! En glimrende 
anledning til å besøke Sørreisas fjellheim!   
Barn født i 2001 eller senere får diplom for 6 
toppturer.    
     
2011 var et rekord år for Ti turer til topps.  
52 personer skal ha diplom for 2011. 
Kanskje kan 2012 bli enda bedre?

Kort fås kjøpt hos:                        Pris: Kr 100.-                                  
Thune Autoservice (Shell)                  
og på Sportscenteret                                          
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Onsdag 3 januar 1962 ble Luftforsvarets Stasjon 
Sørreisa offisielt åpnet. Anleggsperioden hadde vart 
i ca 7 år og det var med stor stolthet Stasjonssjef 
Oddvar B. Ness ledet seremonien og ønsket alle 
ansatte lykke til med den svært viktige jobben som 
lå foran dem. Den kalde krigen var på sitt høyde-
punkt og budskapet som ble formidlet var følgende: 
- Stasjonen er tillagt meget viktigo og omfattende 
oppgaver for bevaring av freden og forsvar av landet. 
Sammen skal vi løse disse oppgaver som vi er satt til å 
ivareta. 

Mye har skjedd siden den dagen. Fra å være en 
rimelig manuell NATO-stasjon med løsning av 
oppdraget begrenset til rekkevidden av egne 
radarer og radioer, - fremstår stasjonen i dag som en 
høyteknologisk avdeling som er i stand til å løse K & 
V-oppdraget i hele Norge med tilstøtende luftrom. 

Mimring
Hvem husker ikke natte- og helgevaktene, manuelle 
plottebord/tavler, manuell triangulering, manuell re-
loading, store ruller med magnettaper, kortprintere 
osv. Hvem husker ikke den alvorlige stemningen ift 
trusselen, det unike gode arbeidsmiljøet og den litt 
mer avslappende, humørfylte stemningen hvor 
dagligdagse spøker kom på rekke og rad. Ja, de 
fleste av oss har svært gode minner fra den tiden 
som har gått og det er det vi skal feire i midten av 
juni neste år. VI  FYLLER FAKTISK 50 ÅR. Utrolig, men 
sant…… vil sikkert mange si.

Ansatte og tidligere ansatte inviteres
Derfor inviteres alle ansatte og tidligere ansatte til 
en storslått festhelg den 15. - 17. juni 2012. Vi lover 
at det skal bli en minneverdig opplevelse og 
programmet er som følgende:
  
Fredag blir det sammenkomst og ”get-together” 
oppe i Gumpen. Her blir det utvilsomt mye mimring 
og gjenforening med gamle kjente. Vi kan allerede 
love god stemning og en flott opptakt til resten av 
helgen.

Lørdag formiddag blir det forskjellige aktiviteter og 
arrangement nede i Sørreisa sentrum. Her skal 
Forsvaret promoteres gjennom ulike aktiviteter 
for barn og voksne og utstilling av diverse militært 
utstyr. Vi håper innbyggerne i Sørreisa og våre nabo-
kommuner vil sette pris på dette arrangementet. 
Tidspunkt osv vil vi komme tilbake til senere. .

Høydepunktet blir nok utvilsomt festaftenen på 
kvelden, der alle samles i Sørreisa idrettshall. Her blir 
det musikk, mye god mat og drikke, KORTE taler, 
dans og underholdning. Kanskje kommer det noen 
overraskelser og nye ”Uforglemmelige øyeblikk skal 
skapes..

Jubileumshelgen avsluttes søndag i Gumpen med 
en utegudstjeneste som er åpen for alle inn-
byggerne i Sørreisa og omegn, og vi håper det vil 
sette en flott ramme og et verdig punktum på 
arrangementet.

CRC SØRREISA feirer 50 år
CRC SØRREISA feirer 50 år med festhelg den 15. – 17. juni 2012. 
Sjef for Luftforsvarets stasjon Sørreisa inviterer herved alle tidligere og nåværende ansatte til 
50 års jubileum 15-17 juni 2012.



Alle tidligere ansatte ved stasjonen inviteres til å 
delta med partner. 
Overnatting må ordnes av den enkelte. Dette på 
grunn av vi har liten kapasitet på stasjonen. 

Prisen blir på ca kr 450,-/person. 
Påmelding innen 
15. april  2012 til FISBasis 
e-post 131 LUFTVING 
Kontakt:  boandersen@mil.no  eller telefon til 
Servicekontoret 77 89 44 01.

Program vil bli sendt ut til de påmeldte i god tid før 
arrangementet.

VELKOMMEN!

Vidar Gunnberg
Oberst
Sjef Luftforsvarets Stasjon Sørreisa

Fra Kong Olav V’s besøk i Gumpen i oktober 1967

Oh!
Sørreisa kulturhus

17. mars kl 1900
CC: kr 150,-

Sørreisa kulturhus  
Søn 18. mars kl. 1800
Inngang kr. 200,-
Barn under 16 år: gratis

Gratis kaffe og kaker i pausen
Gevinster trekkes på billetten
Sangsolister:

Gudrun Falck
Tommy Hagen
Dirigent:
Kirsti Karlstad Vaeng 
Film/bilder:
Andreas Vollstad
Lyd og lys: 
Jan Olav Vaeng, 
Åge Larsen

Sound movies
of
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Grete fikk kretsens 
æresmedalje i sølv
Lørdag 25.2 ble Grete Nybakk Vaeng tildelt 
NGTF (Norges gym og turn forbund) sin krets 
æresmedalje i Sølv for hennes innsats innen 
turn.

Hun har vært en utrolig viktig bærebjelke i Sørreisa 
turn. Og hun startet selv som gymnast.
Det er ikke lett  få en slik medalje og hun fortjener 
den virkelig!

Gratulerer fra alle oss i Sørreisa turn og tusen takk 
for all din innstas for turn lokalt i Sørreisa og på 
kretsnivå.

NNM i Tromsø
Vi reiser til NNM i Tromsø med 24 gymnaster 16.-18.
mars.  Vi har mål om å komme på pallen, men det er 
hard konkurranse så det er ingen lett oppgave.

Eurogym i Portugal
14. juli reiser vi til Eurogym i Portugal med 
12 gymnaster.  Fra Norge deltar det 550, bare 
Portugal selv deltar med flere.  Det blir 5000 
gymnaster samlet i Coimbra, europeisk turnstevne i 
en uke. Dette blir spennende og lærerikt.
Vi håper alle som får besøk av en av gymnaster 
med loddbok kjøper riktig mange lodd, vi har flotte 
premier.
Trenere for troppen er Ida Charlotte Nybakk Vaeng 
og Hilde Margit Lysberg.

Aktiviteter våren 2012:
• Ungdom- og voksenkretsturnstevne 
i Tromsø 21.-22. april
• Årets våroppvisning er 6. mai
• Årsmøte 15 juni
• Barnekretsturnstevne på Bardufoss 2.-3. juni
• Nord Norsk Turnstevne 23.-24. juni på Bardufoss
• Eurogym i Coimbra, Portugal, 14.-21.juli

Ønsker du å støtte Sørreisa Turn? 
Gi grasrotandelen til oss.

Mobilinnsamling 2012
Ny runde med mobilinnsamling. Spar miljøet, og 
lever din mobil til gjenvinning, samtidig som du 
støtter Sørreisa Turn.
Mobilene kan leveres i hallen på mandager og 
onsdager, eller på Servicekontoret.
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SØRREISA 
MENIGHET

Adr. Kapellveien 26
9310 Sørreisa
Tlf: 778 75 290 
Faks: 778 75 291

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

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

Telefon: 
Prest 
Hans Eiler Hammer 
Tlf 450 178 22

Kirkeverge
Rachel Vangen Hoholm 
Tlf 99 20 49 99

Leder menighetsrådet
Per Eirik Mathisen  
Tlf 971 22 847

Forsida i Menighetsbladet
Biskop Kjølaas i 
Tømmervikkirka. 

Foto: Regine Løhre

08.01.12    Lotte Evenmo
08.01.12    Stella Aurora Solheim Andrews
08.01.12    Noah Solheim Andrews
08.01.12    Samuel Solheim Andrews
08.01.12    Gad William Sletten Angell
08.01.12    Odin Jensen
05.02.12    Einar Villum  Rolfsmann Ernstsen
05.02.12    Lexander Luneng Johansen
19.02.12   Mathilde Helen Agersborg Juliussen,  
      døpt  i  Brøstad kirke
19.02.12   Isak Henden Lindbøl, 
      døpt i Brøstad kirke  

11.12.11.   Herold Martin Furøy,  f. 1937
13.12.11.   Jakob Arvid Jenssen,  f. 1934
11.01.12    Magne Henning Bakkehaug, f. 1950
04.02.12    Tormod Bakkehaug, f. 1928
11.02.12    Anna Ingerda Gulbrandsen, f.  1919   
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Hjertelig takk for all 
vennlig deltakelse i 
forbindelse med Tormod 
Bakkehaugs bortgang.
Takk for blomster og 
telefoner til våre hjem.
En spesiell takk til Sørreisa 
Sykehjem for god omsorg 
og pleie. 
Familien

Takk for vennlig 
deltakelse ved vår bror 
Magne Bakkehaugs 
bortgang.
Samtidig vil vi også takke 
for alle gaver til 
kreftforskningen. 

Else, Ole-Harry og 
Guttorm Jon

Takk

3.s.i fastetiden, 11. mars 
Gudstjeneste i Straumen 
kapell   kl 11.00 

4.s.i fastetiden, 18. mars 
Gudstjeneste i Straumen 
kapell   kl 11.00 

Maria Budskapsd., 25. mars 
Gudstjeneste 
i Straumen kapell kl.17.00

Palmesøndag, 1. april  
GUDSTJENESTEFRI

Skjærtorsdag, 5. april  
Gudstjeneste i Straumen 
kapell  kl.19.00 

Langfredag, 6. april  
Gudstjeneste 
i Skøelv kapell  
kl.19.00

Påskeaften, 7. april 
Sportsgudstjeneste på 
Gamtofta kl 12.00

Påskedag, 8. april 
Gudstjeneste 
i Sørreisa kirke kl.11.00

2.påskedag, 9. april  
GUDSTJENESTEFRI

2.søndag i påsketiden, 
15. april 
Familieguds-tjeneste i 
Straumen kapell kl.11.00

3.s.i påsketiden, 22. april 
GUDSTJENESTEFRI

4.s.i påsketiden, 29. april 
Gudstjeneste 
i Skøelv kapell kl.11.00

5.s.i påsketiden, 6. mai 
Samtalegudstjeneste i 
Straumen kapell kl.18.00

6.s.i påsketiden, 13. mai 
Gudstjeneste 
i Sørreisa kirke kl.11.00

Torsdag 17.  mai/kr.h.f.d. 
Ottesang og frokost kl.08.00

Søndag før pinse, 20. mai 
Gudstjeneste 
i Straumen kapell kl.11.00

Pinsedag, 27. mai 
Konfirmasjon i Sørreisa 
kirke x2kl.10.00 og 12.30

2.pinsedag, 28.mai  
GUDSTJENESTEFRI

Treenighetssøndag, 3. juni
Gudstjeneste 
på Tømmerneset, NMS.                                                                 
Geir Hatland preker.  
kl.11.00

2.søndag i treenighetstiden, 
10. juni Gudstjeneste 
i Sørreisa kirke kl 11.00  

3.søndag i treenighetstiden, 
17. juni Gudstjeneste i 
Gumpen, 50 år kl.11.00

4.søndag i treenighetstiden, 
24. juni Gudstjeneste i 
Straumen kapell kl.11.00

Gudstjenester  i Sørreisa sokn 2. kvartal 2012
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Min salme, av ordfører Paul Dahlø

Midt i livet – her og nå!
Hvorfor salmen  Bortom tid og rom og 
tanke, - når jeg fikk utfordringen om å 
velge ei salme?
Fordi dette er ei salme som gjør meg glad, 
midt i det livet jeg lever til daglig.  Bildet 
av det hellige, ikke som noe historisk, 
ikke noe framtidig, ikke noe fjernt, men 
noe som kommer til oss midt i hverdagen 
-   i de glade timene,  og i de skjelvende 
sekund som livet også byr på. Bildet av det 
hellige som  små hull i dagen.”Gjennom 
ørsmå hol i dagen”, små tankeåpninger 
inn til det som er ”noe mer”, noe større, 
annerledes, hellig, - men som er en del av 
livet mitt, her og nå. 

”La meg leva sterkt og nakent, våga sjå og 
våga høyra, våga leva midt i livet,,,, ”

Heidi S Harboes nye salme er for meg  
kombinasjonen av  Py Bäckmanns tekst i  
Gabrielles sång; Jag vil kjenna at jag lever, 
og Roy-Frode Løvlands  flotte salmetekst  
Herre mine dager hviler i din hånd.
Og gleden over det hellige midt i hver-
dagen blir ikke mindre når jeg kan nynne 
salmen til jazzmusikeren Carl Petter 
Opsahls flotte melodi.

Bortom tid og rom og tanke
finst ein stad der alt er annleis,
finst ein stad der alt er heilagt,
finst ein stad der Kristus er.
Nær min trøyte, redde tanke,
nær min draum, min lengt, min styrke,
nær mitt liv og alt eg lever,
det er godt å vera der.

Gjennom ørsmå hol i dagen,
får eg venda mine tankar,
ta eit lite steg til sides,
søkja Herren, Han som er.
Gjennom tause, mørke bøner,
gjennom lått og gjennom jubel,
leggja fram for Herren Kristus
alt det livet som eg ber

Når eg pustar, når eg tenkjer,
når eg ler, og når eg sørgjer.
Finna ørsmå hol i dagen
som gjer Kristus sterk og nær.
Der eg lever midt i livet –
midt i verda, midt i dagen,
ber eg med meg Kristi kjærleik;
det er lys og salt eg er

Jesus, ver i mine dager,
i alt liv som kjem mot meg.
Ver i mine glade timar,
mine skjelvande sekund.
La meg leva sterkt og nakent,
våga sjå og våga høyra
våga leva midt i livet,
vågå trå på heilag grunn
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Villeder vi andre?
I 1.kor. 8,13b står det: 
«For jeg vil ikke føre dem til fall”
”Å føre andre til fall” er det vel ingen av 
oss som ønsker å gjøre.

Når jeg vokste opp som barn på 70 og 
80-tallet, ble jeg fortalt at jeg ikke kunne 
gå på kino, ikke danse, ikke lese annet enn 
kristen litteratur og helst skulle man være 
pyntet hver gang man skulle i kirken og 
eller på Bedehuset. Da var en fin dongeri 
bukse ikke godt nok i alles øyne. Det 
gikk man rett og slett ikke i verken på 
bede-huset eller i kirken. Og den berømte 
kortstokken måtte man ikke ta fram. For 
den hadde ødelagt for så mange familier 
opp igjennom årene og ble sett på som noe 
som ledet til synd. Heldigvis overlevde 
troen min, til tross for alle disse påbudene, 
som jeg VET var ment i beste mening fra 
dem som kom med dem! De ville skåne 
oss fra det som verden hadde å by på! Og 
det er i utgangspunktet en god intensjon! 
Men etter hvert som årene har gått, har jeg 
lært meg forskjellen på menneske skapte og 
gudgitte lover og regler. Dessverre ligger 
det mange igjen langs veien som mistet 
troen på grunn av misforstått rettroenhet 
hos andre kristne. Noen var glad i idrett, 
andre hadde skjegg, andre igjen likte rocke-
musikk. I riktig gamle dager måtte ikke 
kvinnene klippe håret eller lage kunstige 
krøller, og selv trekkspill passet ikke inn i 
kristne forsamlinger! 

Derfor tror jeg vi må erkjenne at vi har 
mye å svare for eller be om unnskyldning 
for! Vi kan risikere å ha mistet flere enn vi 
har vunnet i vår hjelpeløse rett-troenhet. Vi 
trenger visdom og innsikt i omgang med 
våre medmennesker. «Vær ydmyke og sett 
de andre høyere enn dere selv», sier 
Bibelen (Fil 2,3b). «For jeg vil ikke føre 

dem til fall”! Samtidig er det viktig å 
understreke at det handler nettopp om 
frihet under ansvar. 

Som prest kommer jeg ofte opp i samtaler 
med folk som er engasjerte. For noen betyr 
det at det kommer et og annet banneord, 
og hos noen sitter de ganske løst. Enkelte 
av mine samtalepartnere reagerer spontant 
med å si ”unnskyld”, når de oppdager at de 
har bannet i prestens nærvær.

Min reaksjon er ofte at ”måten du ordlegger 
deg på er ikke noe problem for meg. Om 
det er for deg må du nesten vurdere selv”. 
Hvis jeg skal snakke med folk, men ikke 
tåler måten de snakker på, har jeg et 
problem.

Når Paulus sier: “For jeg vil ikke føre min 
bror til fall” så handler det på mange måter 
om overbærenhet og raushet. Det handler 
om å ha vidsyn nok til å se hvilke 
konsekvenser mitt liv, mine valg, min 
oppførsel får for andre. Friheten vår skal 
ikke brukes til å friste eller til å hovere. 
Den skal brukes med ydmykhet. Den skal 
brukes til å se forbi fasader og fordommer, 
og rett inn til de vi møter som det de er: 
Mennesker som er skapt og elsket av Gud.

Hans Eiler Hammer (t h), fungerende 
sokneprest - her sammen med Biskop Per 
Oskar Kjølaas
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PÅ BLOKKA
Nytt fra menighetsrådet

Det nyvalgte menighetsrådet ( MR) ble 
konstituert i begynnelsen av november. 
Per Eirik Mathisen er leder og Inger Johanne 
Larsen nestleder. Rådet har allerede hatt 
flere møter, har vært på kurs for nye 
menighetsråd og valgt flere utvalg i 
menigheten, bl.a. guds-tjenesteutvalg og 
barne- og ungdomsutvalg.

En av de første sakene MR tok tak i, var  
hvordan vi skulle få til menighetsblad. Flere 
alternativer ble vurdert, og som dere nå ser, 
landet vi på samarbeid med Sørreisa kommune, 
der menigheten kjøper spalteplass i Ka Skjer. 
Vi håper dette skal bli en god løsning, men 
foreløpig dreier dette seg om en forsøksperiode 
på et halvt år. Etter det får både Sørreisa 
menighetsråd og Sørreisa kommune vurdere 
situasjonen og se om dette skal bli en mer 
permanent løsning. MR tar gjerne imot 
reaksjoner på denne måten å drive menighets-
blad på.
Den norske kirke preges nå av flere reformer. 
Ny Bibeloversettelse ble tatt i bruk 1. søndag i 
advent, og i løpet av 2012 skal vi gjennomføre 
ny gudstjenestereform. Før jul var flere MR-
medlemmer på kurs om gudstjenestereformen. 
Nå er det vårt gudstjenesteutvalg som arbeider 
med saken og de vil i løpet av våren komme 
med forslag til hvordan vår lokale gudstjeneste 
skal utformes. Saken blir behandlet i flere 
omganger  av MR og menighetsmøte.

MR har også behandlet budsjett for 2012 i 
flere omganger. Det kommunale tilskuddet har 
hatt en liten økning, men langt fra det vi skulle 
ønske. Med redusert økonomi  følger redusert 
drift på flere områder. Dette vil vi komme 
tilbake til senere.
Til tross for  anstrengt økonomisk situasjon, 
har vi mye å glede oss over i menigheten, ikke 
minst alle gode medarbeidere, både ansatte og 
frivillige, og flere fine tiltak både for barn og 
voksne.

Som  kjent har vi vært uten sogneprest siden 
Rolv Bruun  gikk over i prostipreststilling i 
høst. 
Fra  november har vi vært så heldige å ha 
Hans Eiler Hammer som vikarprest. Stillingen 
som sogneprest har vært utlyst flere ganger 
uten habile søkere. Når dette leses, vil vi vite 
om siste utlysing har gitt positivt resultat. 

Vår menighetspedagog, Roy Frode Løvland, 
har hatt permisjon et par måneder, men er nå 
tilbake for fullt. Permisjonen har spesielt 
rammet konfirmantundervisningen, men han 
vil nå intensivere den, slik at innen  
konfirmasjonen i mai, skal planene være 
gjennomført.

Nytt menighetsblad er planlagt til medio mai.
Inntil da ønsker vi gode dager for alle 
Sørreisas innbyggere.

Med hilsen Per Eirik Mathisen

Bispevisitas i Sørreisa
Når dette leses har Sørreisa menighet 
hatt biskopen i Nord-Hålogaland, Per 
Oskar Kjølås , her på visitas. Biskopen 
skal med  jevne  mellomrom besøke alle 
menighetene i bispedømmet, og nå er altså 
turen kommet til Sørreisa igjen. 
Visitasen startet 28. februar og sluttet med 
visitasgudstjeneste i Sørreisa kirke 4. mars. 
I neste nummer av menighetsbladet vil det 
bli fyldig reportasje fra  biskopens møte 
med Sørreisa menighet.

Leir på Tømmerneset
Velkommen til leir på Tømmerneset for 
deg som går i 1.-5. klasse 24.-25. mars
For nærmere informasjon og påmelding  ta 
kontakt med Charles Taylor , tlf. 40415155
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VARMEPUMPER

AUTORISERT FORHANDLER

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

Godkjent og anbefalt av 
Norges Astma- og Allergiforbund. 
- finansiering hvis ønskelig 
  (4/6/9 mndr betalingsutsettelse)MYRE ELEKTRO TEKNIKK AS
VIKAVEIEN 51
9310 SØRREISA
Vi utfører alt av elektriske installasjoner fra 
tele-, data- til sterkstrøm

Telefon 77863400 - Faks 77863401



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

KJØP EN POLY BLONDE 
OG FÅ EN GLISS 
SHAMPO PÅ KJØPET!  

SÅ AVSLUTTER VI 
SALGET MED 

70% 
AVSLAG!!!

Jubileumstilbud: 
Pizza med 2stk 0,5 l brus 
kr 150,00 

1987-2012 =25år

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

NÅ ER NYHETER  FRA 
DRANELLA 

SIGNATURE 
DAMEKLÆR OG FRA 

SIA GAVEARTIKLER  
PÅ PLASS I BUTIKKEN.

Agentur


