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Jan-Eirik Nordahl, Ordfører

Åpning av nye Brekka barnehage
Som ordfører i Sørreisa så ønsker jeg å gratulere alle 
ansatte, foreldrene og barna i Brekka barnehage 
med den nye �otte barnehagen som vi nå har tatt i 
bruk. Fredag 9. november hadde vi o�siell åpning 
med snorklipping, kaker og taler som seg hør og bør 
ved en slik stor begivenhet. Etter �ere måneder med 
bygging og renovering er endelig nye Brekka barne-
hage ferdig. Nå kan barna og de ansatte utfolde seg 
i nye og �otte omgivelser i en barnehage som skal 
leve i mange år fremover.

Til sammen er barnehagen rustet opp for 27 
millioner kroner. Barnehagen er utvidet med to 
nye avdelinger og vil nå bestå av 4 avdelinger på til 
sammen 1200 m2.

Vi legger samtidig ned Fredlund barnehage. Jeg 
ønsker å berømme ansatte, foreldre og barna for 
utrolig godt samarbeid i byggeperioden. Her har 
de ansatte og barna virkelig vært �eksibel og vist 
tilpasningsevne i en hektisk anleggsperiode.  

Etterlengtet asfalt på noen veier
Kommunestyret vedtok i sommer å bruke 
2 millioner av overskuddet for 2017 til utbedring og 
reasfaltere av noen «veistubber» som sårt trengte 
dette. Vi ser nå at det er kommet ny asfalt på deler 
av Bonhaugveien og Skoleveien. Dette dekker på 
langt nær av behovet, men det er en start. De 
områdene som var i dårligst forfatning på disse 
veiene ble prioritert. Det er også gledelig at Troms 
Fylkeskommune ved Statens vegvesen har asfaltert 
deler av Sørsiveien.

Planleggingen av ny sentrumsskole
15. oktober var det oppstart i kulturhuset med 
administrasjonen, lærere, politikere, ungdoms-
rådet og rådet for funksjonshemmede for starten på 
planleggingen av den nye skolen som skal bygges. 
Norconsult er engasjert til å utrede hvilke behov som 
må ivaretas i forbindelse med denne utbyggingen. 
På møtet ble det gitt informasjon om prosjektet og 
de rammene som det skal jobbes med. Det er lagt 
opp til en stor brukermedvirkning fra alle berørte 
parter. Det er i denne delen av prosessen det er 
mulig å komme med innspill til utforming av den nye 
skolen. Dette blir spennende, og jeg håper �est mulig 
bidrar med konstruktive ideer og tanker i denne 
brukermedvirkningsprosessen. Norconsult skal levere 
en rapport om dette arbeidet i løpet av januar. 

Vi gjør oss bemerket 
Jeg ønsker å gratulere Sørreisa IL Handball med en 
meget god representasjon på håndballturneringen 
i Kiruna nå i høst. Det var stor innsats av spillerne på 
alle lag. Flere av lagene gikk til topps i turneringen, 
og vant sine aldersbestemte klasser. Tilbakemeldin-
gen er at våre ungdommer går frem som gode ek-
sempler både på håndballbanen og utenfor banen. 

Jeg ønsker også å gratulere Sørreisa Musikkforen-
ing som �kk 1. prisen i klassen voksenkorps under 
korpsmesterskapet «Nordnorsk høstspill» i Narvik. 
Det er imponerende! Flere korps fra Sørreisa hadde 
�otte framføringer på arrangementet, og det ble 
lagt merke til. 

Ønsker også å få gratulere alle lag fra Sørreisa sen-
tralskole med en fremragende innsats under First 
Lego League på Finnsnes. Her gikk Team Cosmos fra 
klasse 10 a og vant Championprisen, og kan delta 
i den skandinaviske konkurransen på Fornebu i 
desember.

Alle disse gode prestasjonene gjør meg stolt. 
Lykke til videre!

Velkommen til julekonsert i 
Tømmervik kirke
Ordførerens julekonsert i Tømmervik kirke er et 
sikkert tegn på at adventstida og juletiden er på 
gang. Konserten er lørdag 1. desember kl 17.00. 
Det er gratis adgang og jeg ønsker alle hjertelig 
velkommen.

Jeg ønsker dere alle ei �n førjulstid!
Jan-Eirik Nordahl, Ordfører



Mørketid og julekonserter
Det er snart mørketid, og det er snart tid for 
julekonserter og andre arrangementer som hører 
mørketiden og jula til. I denne utgaven av KaSkjer 
får du en �n oversikt over de arrangementer som 
er planlagt i Sørreisa. Her er det mye å se fram til! 

Vil du hjelpe kommunen å e�ektivisere? 
Digitalisering er et tema med mye fokus på for 
tiden. Og det er ikke tvil om at det er noe å hente 
på å digitalisere ulike tjenester. Se bare på det 
som har skjedd innen bank der vi når som helst 
og hvor som helst kan utføre våre ærender i 
banken via mobiltelefonen eller en PC. For et par 
år siden innførte kommunen nytt regnskaps-
system der vi blant annet håndterer alle fakturaer 
digitalt, og vi er ikke i tvil om at det har gjort 
denne delen av regnskapsarbeidet betydelig 
enklere. Det nye systemet åpner også for i mye 
større grad gjøre bruk av digitale muligheter. 
Vi gjør nå en liten o�ensiv ovenfor innbyggere 
som fortsatt mottar sine fakturaer på papir fra 
kommunen, og vi ber om at �est mulig takker ja 
til e-faktura, avtalegiro eller å få faktura tilsendt 
på e-post. Dette vil spare kommunen for både 
arbeidstid og penger. Enkelte beregninger viser at 
det koster opptil 50-60 kr i arbeidstid, papir, porto 
per papirfaktura. Vi har gjort en tilsvarende o�ensiv 
internt, og av godt over 300 lønnsslipper per 
måned, er det nå under 20 som går ut på papir. 
Kommunen ønsker også å sende ut mest mulig 
brev digitalt, og vi ønsker dermed at �est mulig 
har en digital postkasse der de kan motta digital 
post fra kommunen eller andre. Å motta post 
digitalt innebærer �ere fordeler for deg. Du får: 

• raskere svar og informasjon fra det offentlige 
• varsel på SMS eller e-post når du får brev fra oss
• tilgang til posten din hvor og når du vil

Ann Kristin Trondsen, rådmann

• samlet og lagret posten din trygt og gratis ett sted

Siden du må logge deg inn for å lese brevene, er 
du sikker på at ingen andre kan lese posten din. 
Du risikerer heller ikke at brev blir borte i post-
gangen. Digital postkasse er den sikreste post-
gangen som �ns. 
 
For kommunen innebærer digital postforsendelse:
• en trygg og sikker kommunikasjon med deg
• bedre service og raskere svar til våre innbyggere
• et viktig ledd i prosessen mot en døgnåpen kommune
• at vi sparer miljøet 
• at vi bruker mindre penger på porto og papir
 
Så min oppfordring er at du takker ja til å motta 
faktura digitalt og at du oppretter en digital post-
kasse der du kan motta post fra blant annet 
kommunen. Dette vil på ingen måte møte de 
økonomiske utfordringer kommunen står oven-
for, men det vil helt klart være et ørlite bidrag.

Ka skjer i S
ør
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Forsiden
Anne Sofie Johansen, Hella Helling og 
Tove-Marlen Haugen fra Sørreisa handballs 
Jenter 16-lag.
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Møteplan for Sørreisa kommune - 2018
Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Kommunestyret     15      3   21     6   25      6

Formannskapet  23  27   24     12  28   
 

  16
  30

  20

Oppvekst- og Kulturutvalget   7   11     6  29      5     7

Helse- og sosialutvalget      10    5      3     4     6   

Teknisk- og arealutvalget    1      12   31     30     4     8    

Vilt- og utmarksn.  22    5    5 10     3  10

Eldrerådet      5    28     10       6    

Råd for funksjonshemmede    20    17   11   19       12    

                                                             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
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Kontaktinformasjon
Sørreisa kommune 
Telefon 77875000
Storveien 20, 9310 Sørreisa kommune
postmottak@sorreisa.kommune.no
www.sorreisa.kommune.no

Åpningstid på telefon
Kommunens sentralbord har åpningstiden  
kl 09.00 – 14.00. Saksbehandlere tre�es på telefon 
fra kl 0800-1500 på vedkommendes 
direktenummer.
Telefonliste �nner du på www.sorreisa.kommuen.no

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 kom-
munehuset. 
Servicekontoret gir veiledning i bruk av samtale-
forsterkeren.

Disse nyanska�elsene har kommunen gjort for å 
hjelpe de hørselshemmede som besøker kom-
munehuset.

Tilrettelagt transport (TT)
Fylkeskommunen har ansvaret for transport-
tjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). 
Formålet med transporttjenesten er å gi et 
transporttilbud til mennesker som pga. en varig 
funksjonshemming, av fysisk eller psykisk årsak, 
har vesentlige vanskeligheter med å bruke 
o�entlige transportmidler.  
Det er utarbeidet kriterier for godkjenning som 
bruker av transporttjenesten. Kommunen god-
kjenner brukere av ordningen, med bakgrunn i 
søknadsskjema med legeerklæring, og vedtatte 
prioriteringskriterier.

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



5

o�entlige kommunikasjonsmidler på grunn av 
funksjonshemmingen.
Personer som benytter seg av egen bil faller 
utenfor ordningen.
 
Søknadene behandles fortløpende. Bruker-
godkjenning varer normalt 2 år. Ønsker brukeren 
nytt kort må et sendes inn ny søknad med 
legeerklæring. Det er brukerens eget ansvar å 
sørge for at ny søknad sendes. 
 
Ved bruk av TT-kortet må det betales en egen-
andel på 10 % av prisen på reisen, minimum 
kr 20,-. Om TT-kortet ikke blir benyttet i løpet 
at de siste 21 månedene etter utstedelse vil 
brukeren blir trukket ut av ordningen og kortet 
sperret for bruk. 
 
Brukeren må selv underrette kommunen om 
endrede forhold som kan ha betydning for retten 
til TT-kort. TT-kortet kan tilbakekalles eller endres 
dersom brukeren ikke lengre oppfyller vilkårene 
for å omfattes av ordningen. TT-kortet er 
personlig og kan ikke benyttes når eier av kortet 
selv ikke er med på reisen.
 
Søknadskjema �nnes på Troms fylkeskommune 
sin nettside, eller fås ved henvendelse til 
kommunen.
Klage på vedtak sendes til Sørreisa kommune.

Bostøtte
Har du høye boutgifter, men lav inntekt? Da kan 
du ha rett på bostøtte.

Bostøtte er for personer og husholdninger med 
lav inntekt og høye boutgifter. Du må være fylt 18 
år for å få bostøtte.

Boligen din må være helårsbolig med egen inn-
gang, bad og toalett og med mulighet for hvile 
og matlaging. Alle i boligen må være registrert på 
boligadressen i folkeregisteret.

Det er enkelt og raskt å søke elektronisk.
Du �nner mer informasjon om hvem som kan 
søke og hvordan du søker på husbanken.no. Der 
kan du også sjekke om du har rett til bostøtte via 
bostøttekalkulatoren.

Søknadsfrist er den 25. i hver måned. Utbetaling 
den 20. i påfølgende måned.

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.

 Vikarer - barnehage
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? 

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, eller søk elektronisk via 
www.sorreisa.kommune.no – ledige stillinger.
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Høst 2018
Måned Fridager Antall 

skole-
dager

August Skolestart 20.8. 10

September 20

Oktober Høstferie 4. - 5.10. 21

November Skolefri 19. - 20.11. 20

Desember Siste skoledag før jul 
torsd 20.12.
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Antall skoledager høst 2018 85

Vår 2019
Måned Fridager Antall 

skole-
dager

Januar  Skolestart 7.1. 19

Februar 20

Mars Vinterferie 4.3.-8.3. 16

April Påskeferie 15.4-22.4. 16

Mai 20

Juni Siste skoledag 21.6. 14

Antall skoledager vår 2019 105

Antall skoledager hele skoleåret 190

Skoleruta 2018/2019

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 
bevegelseshemning. Her må legeerklæring fore-
ligge.

• Transport av ved. 
• Transport i forbindelse med jordbruk-, skogbruk- 
og reindriftsnæring er hjemlet direkte i motor-
ferdselsloven. 
• 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 be-
handling av søknaden

Behandlingstid: Inntil 3 uker.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Sørreisa 
kommune, Servicekontoret, tlf. 77 87 50 00. Du 
kan også søke elektronisk. Du �nner skjema på 
kommunens hjemmeside, under selvbetjening.

Redusert kapasitet 
Teknisk enhet informerer om at Landbruk, Miljø 
og Natur kjører med redusert kapasitet de neste 
månedene, og at saker som ikke haster vil kunne 
bli liggende til nyåret.



3. november var det duket for høstens første 
språkkafè i Straumen kapell. Det var totalt 60 
personer, små og store fra en rekke land og med 
ulik bakgrunn som var samlet lørdag 
ettermiddag. 

Sørreisa menighet har gjennomført en rekke 
språk-kafeer de siste årene med ulike tema. Det 
har vist seg å være populært både for �yktninger, 
til�yttere og reisværinger. På språkkafeene får 
man mulighet til å prate med både kjente og folk 
man ikke har møtt tidligere. Hensikten er å snakke 
sammen på norsk, og det er like spennende og 
interessant for en reisværing å høre om andre 
land, som det er for en �yktning å høre om den 
norske hverdagen. 

Dagens tema for de voksne var brannsikkerhet i 
hjemme, noe som viste seg å være en 
kjærkommen oppfriskning også for de av oss som 

60 deltagere på høstens første språkkafè
er vokst opp i Nord-Norge. Deretter �kk bordene 
prøve seg på ordlek/rebus som ga både latter 
og læring.  De minste barna koste seg med lego, 
mens skolebarna tok i bruk nyinnkjøpte spill med 
stor innlevelse og energi. Fotballspill og biljard 
var spesielt populært, mens andre koste seg på 
tegnebordet. Ka�e, saft og boller blir alltid godt 
mottatt, uansett alder og bakgrunn. 

Det er planlagt �ere språkkafeer i kapellet frem-
over der ulike tema, gode diskusjoner, lek for de 
minste og ka�edrøs for de voksne står på 
programmet. Neste språkkafè er 8. desember og 
det er plass til alle som ønsker å være med.

Drikke ka�e, leke, spille og prate sammen er 
integrering i praksis og språkkafeen gir oss en �ks 
ferdig møteplass der det bare er å dukke opp. 
Vel møtt!                                                                                                                                           
Jon Fløgstad

 

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 . 
 

 
 

Julekafé
sønd 2. des. ca kl. 16.30

i Sørreisahallen.

Julekafé med Skolekorpset
rett etter 

julegrantenningen 
 

Sørreisa kommune

Julekulturhelg i Sørreisa  •  1. - 2. des. 
Ordførerens 

konsertjulegave 
i Tømmervik kirke
lør 1. des. kl. 1700

Flere grupper fra det 
frivillige musikkliv deltar.

Tenning av 
julegrana på 
”Lions Plass”  

Sørreisa Sentrum søndag 2. des. kl 1600.
Tradisjonell tenning av julegrana i 
Sørreisa ved Lions Club Sørreisa.
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Den 9. november var det en storstilt åpning av 
Brekka barnehage.
Emma Karine Norby og Carl Herman Angell 
klipte snoren, og sammen med Orfører Jan-Eirik 
Nordahl og leder for Oppvekst og Kultur-
utvalget Otto Skogheim som snorholdere 
erklærte de barnehagen o�sielt for åpnet.

To nye avdelinger, ny porsonal�øy og kjøkken er 
bygd, og det er foretatt en del oppussing på de to 
eldste  avdelingene.  27 millioner er investert og 
bygningene utgjør 1.200 kvadratmeter. Det vil til 
sammen være plass til rundt 90 barn.

Etter 3 �otte sanger fremført av de største barna 
så fortalte Enhetsleder Lena Skogheim om 
byggeprossessen og om de �ne fasilitetene som 
barna og de ansatte nå har fått. Det har vært 
mange utfordringer under byggingen da barna 
og ansatte  over en lengre periode måtte �ytte ut 
av barnehagen.

Enhetsleder, Ordfører og Leder av Oppvekst og 
Kulturutvalget takket i sine taler barna, foresatte, 
ansatte og Aktør som entreprenør for innsatsen 
under byggeprosessen og ønsket lykke til med 
driften fremover. 

Tilstede var i tillegg til barn og ansatte. Foresatte, 
representanter for administrasjonen og politikere.
Gode kaker, saft og ka�e ble servert og alle så ut 
til å hygge seg i de nye, �otte lokalene.

Åpning av Brekka barnehage

Barna sang og underholdt ordføreren og de frammøtte

De nye lokalene er lye og fine
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Brekka barnehage har fått en helt ny fløy

Det luftige fellesrommet i midten kan brukes til 
arrangementer for foreldre og besøkende

Leder av Oppvekst og Kultur-
utvalget Otto Skogheim takket 
for en vellykket byggeprosess



Søndag den 2.desember, ca. kl. 16.30.
Oppstart like etter Julegrantenninga 
i Straumen.

Som tradisjonelt, Korpsmusikk ved både nye og 
litt eldre skolekorpsere.
Julekafèbord med masse godt til kaffen,  og  
Utlodning.

 

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 . 
 

 
 

Velkommen til JULEKAFÈEN
I Idrettshallen, med Skolekorpset

Ta noen med deg og vær velkommen til den 
tradisjonelle trivelige 
Julekafèen med Skolekorpset!
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Åpningstid 
Mandag  kl 16.00 - 19.00
Tirsdag    kl 14.00 - 17.00
Onsdag  kl 10.00 – 15.00 
Torsdag   kl 15.00 – 19.00

B i b l i o t e ke t

Har omorganisert samlinga
Sørreisa folkebibliotek har omorganisert litt på 
samlinga, og har nå gjort det enda enklere for deg 
som vil �nne ei bok i farta. 
Vi har samla alle nyheter til voksne å en plass, vis a 
vis skranken. 
Så hvis du leiter etter den siste boka til Gaute 
Heivoll eller til Jørn-Lier Horst, -du �nner den lett 
tilgjengelig på biblioteket!



Kulturuka 2019
Alle som ønsker å bidra med arrangement i 
kulturuka 2019 må melde dette inn til 
Kulturkontoret senest 31. januar 2019.

Kulturuka starter fredag 15. mars og varer til og 
med søndag 24. mars.
I Kulturhuset og i Kulturskolens lokaler er det 
gratis husleie, lyd og lys for arrangementer i 
Kulturuka.

Hvis du ønsker å bidra: meld inn arrangement til 
oskar.larsen@sorreisa.kommune.no  eller 
aina.lohre@sorreisa.kommune.no

Flaskeinnsamling 
uke 1 i 2019
Det er mange �otte ungdommer som spiller 
håndball i Sørreisa på jenter 14 og 16, og gutter 
14 og 18. 
De ønsker alle å dra på turnering til Lillehammer 
i april, og vi prøver å samle inn penger for at de 
skal komme seg dit.
På vegne av spillerne og foreldregruppa, håper 
vi innbyggerne i Sørreisa tar godt imot ung-
dommene på nyåret, når de kommer på dørene 
og spør etter �asker. 
Kjempe�nt hvis dere vil støtte dem, det setter vi 
stor pris på. 
På forhånd tusen takk!

På vegne av J16
Torunn Strømseng Paulsen

Kulturprisen 
Kulturprisen tildeles enkeltpersoner, lag og 
foreninger i Sørreisa kommune som har gjort en 
særlig innsats innenfor kommunens kulturliv. 
Begrunnede forslag til kandidater sendes til Sørreisa 
kommune innen 31. mars 2019.

Sørreisa musikkforening fikk kulturprisen for 2017
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inviterer til
Julekafé 

på Krogstadtunet 
Lørdag 1.desember kl 11-14

Salg av 
Sørreisavotten, 
Sørreisaveska
og andre 
hus�idsprodukter.

Kafe’en kan by 
på rømmegrøt, 
risgrøt, ka�e og 
kaker.

Velkommen til en trivelig stund med oss!



12

Lykter på kirkegården
Sjur og kråke stjeler gravlys for å spise fett. Fra ti 
meters høyde slipper de gravlysene mot asfalten. 
Plasten rundt selve lyset knuser, og fuglene 
hakker på lysene og spiser stearin.
De billigste gravlysene inneholder svinefett 
som tilsettingssto�, og det er sannsynligvis 
svinefettet som gjør at fuglene har fått en 
uvanlig appetitt på lysene.

Cathrine Nygaard, som er nabo til Brekka 
kirkegård, plukket en nylig en hel bærepose 

knuste plastlykter på parkeringsplassen til 
kirkegården. 
– Etter Allehelgensdag var det ekstra mye 
søppel. Jeg håper det blir mer bevissthet om 
dette, slik at vi får mindre plastsøppel rundt 
kirkegårdene.  
Kirkeverge Rachel Hoholm Vangen kjenner 
godt til problemet, og hun oppfordrer 
pårørende som setter ut gravlys til bruke større 
lykter av metall, for disse lyktene er så tunge at 
fuglene ikke greier å løfte dem. 
– Bruk tunge lykter, eller lykter som ikke inne-
holder spiselige sto�er, ser hun. 

Kråker er smarte
– Kråkefugler er svært intelligente som gruppe 
i forhold til andre fugler, sier Kjetil Aadne Sol-
bakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk 
Forening.
Han mener at kråker har evnen til problem-
løsning og at de har ra�nert selve fangst-
metoden over tid. Skjærene som tar lysene, 
hermer etter kråkene.
(Kilde:NRK Vestfold)

Knut-Inge Midtbø er Sørreisas politikontakt 
Sørreisa kommune og Finnsnes lensmanns-
distrikt har inngått en formell avtale om 
samarbeid for å øke fokus på forebygging av 
kriminalitet. 
Samarbeidet om forebygging går langt tilbake, 
det nye er at nå har kommunen et politiråd 
og en egen politikontakt. Politirådet består av 
ordfører, rådmann, lensmann og politikontakt 
og skal sørge for planer, strategier og 
samordning av tiltak. 
Politikontakten er bindeleddet mellom 
kommunens innbyggere/ kommunale etater 
og det lokale politiet, og har disse hoved-
oppgavene :
• Sørge for daglig oppfølging av helhetlig 
kriminalitetsforebyggende strategi.
• Være kontaktpunkt mellom politi, befolkningen 
og de ulike aktørene i kommunen.
• Gi råd om å følge opp rett bruk av 

kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak.
• Presentere politiets etterretningsprodukter for 
kriminalitetsbilde og sammenholde dette med 
kommunens egne analyser og funn.
• Etablere kontakt med andre offentlige 
myndigheter og næringsliv.

Forebygging av kriminalitet 
Mer samarbeid mellom politi og kommune
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Håndball Jenter 16 – i evig gledesrus
- Knallharde skudd, eminente 
�nter, raske kontringer, herlige 
redninger, kontringer, trekk, 
o�ensiv forsvar, trikk-skudd. 
Dette er bare et knippe utvalgt 
håndball-terminologi som disse 
jentene er familiære med. 

forts neste side

Hella Helling flyr høyt sammen med Jenter 16
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Det er Svein-Tore Haugen, treneren selv, som 
snakker om jentelaget han er treneren for. 
Sørreisas Jenter 16 har levert en rekke 
fantastiske resultater på veldig høyt nivå.
- Bak alle disse positivt ladede ordene så 
ligger det timevis med trening, oppofrelse av 
helger, mange netter på luftmadrass, lange 
reiser, mye svette, ei full vaskebøtte med 
tårer, sku�elser/gleder, blåmerker, forstuelser,
idrettsteip og klister fortsetter Svein-Tore. 
- I mye av fritiden til denne jentegjengen 
har håndballinteressen vært hovedfokus 
vinterstid de siste 8 årene. Fellesnevneren er 
den store gleden av å spille håndball med 
venninner som deler den samme interesse 
for sporten. 

- Disse 18 jentene som er i dagens J16 har 
opp gjennom årene opplevd utrolig mye. De 
har gjennom trening opplevd mestring og 
gleder gjennom det daglige treningsarbeidet. 

De har reist til Alta i nord til Fredrikstad i sør. 
De har blitt kåret til Nord-Norges mestere,  
seriemestere en rekke ganger, kvali�sert seg 
til Bring-allnorsk serie, vunnet nyttårs-
turnering i Tromsø, vunnet Kiruna-turnering i 
Sverige (med obligatorisk stopp på 
Abisko godtebutikk for en toppidrettsutøver) 
i tillegg til �naler og semi�naler i ulike 
turneringer, sier Svein-Tore stolt.

- Bak alle de �otte prestasjonene til hånd-
balljentene så er det en fantastisk �okk med 
foreldre som har stilt opp som oppmenn, 
våke-vakter, sjåfører og ikke minst som et 
høylytt og støttende tilskuere/dommer-
aspiranter fra tribunene. Dette i tillegg til de 
frivillige i et �ott styre som støtter ungene og 
ofte må ta upopulære valg.  

Jentenes suksess er bygget på en håndball-
tradisjon i Sørreisa som strekker seg langt 

Anne Sofie Johansen og Hella Helling tester ballgrepet
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tilbake i tid. Den første som er kjent er 
Eva, men hun kastet bort sjansen på 
epleslang. Deretter har vi f.eks jenter 
som Inger Eriksen, Helene Gulbrandsen, 
Karin Pedersen, Lena Johansen, Trine 
Fjellstad, fra de dype skoger i øst alle 17 
Kroken-jentene, Else Nøstvold, Erle-Elias 
osv. Den første tiden ble håndballen 
i Sørreisa spilt ute på grusbaner med 
håndballer laget av forsvarets lange 
under som var knyttet hardt sammen 
som en ball. 

- Disse tradisjonene bærer nå disse 
fantastiske �otte Jente-16 videre, dog 
med lærballer, fortsetter Svein-Tore.
- Det som er et skår i gleden er at 
kommunen Sørreisa som en institusjon 
dessverre har �ernet seg fra den 
idrettslige kulturdelen av kommunens 
identitet. I dagens kommunestyre er det 
kun 1 person som har en direkte til-
knytning og påvirkning i dagens 
håndballmiljø og det er Lars Eriksen, 
som trener og støttespiller. Alle jentene 
utfordrer kommunestyret og 
administrasjon til å stille på en 
kamphelg med glede, høye rop og 
strupen klar for ka�e og kaker.

- Vi håper at kommunens innbyggere 
fortsetter å støtte verdens �otteste 
håndballjenter 16 og alle de 100-vis 
andre jente- og guttespillere til Sørreisa 
Håndball i år og alle år som kommer!

Hella Helling (15 år)
Startet med handball da jeg var 11 år gammel, og er 
med på alt av treninger og kamper.
Ja, planen er å bli skikkelig god. Foreløpig er det 
Sørreisa som gjelder, og vi er allerede på det høyeste 
nivået som finnes her. Så vi får se hvordan ting utvikler 
seg, men jeg vil prøve å bli så god som mulig.

Tove-Marlen Haugen (16 år)
Jeg har spilt handball siden jeg startet på mix-gruppa 
i 8-9 års alderen. Vi har tre handballtreninger i uka og 
spiller kamper i helgene.  Syns at det er artig og satser 
ganske mye  på å bli så god som jeg kan bli.

Anne So�e Johansen (16 år)
Jeg begynte å spille handball i 8-9 års alderen. Vi spiller 
alle mye handball og bruker en god del tid på det. Det 
går likevel greit å spille fotball også. Så det blir å satse 
så mye jeg kan på handballen. 



Kalender for Sørreisa
Nr 4 2018

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

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

Straumen kapell 
Torsdagsklubben annenhver 
torsdag med oppstart etter jul 
11. januar
Speidere: onsdager kl 1730 
annenhver uke.

Lysglimt og Blåkors 
- Gottesjord forsamlingshus  
fredager kl 18.30-20.30 
klubbkvelder våren 2019:
18. januar, 1. februar, 15. februar,  
1. mars, 15. mars, 29. mars, 5. 
april og 26. april

Frivilligsentralen 
Eldretreff
Mandager 0900-1400

Småbarnstreff
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Ka skjer i S
ør

re
isa

Lørdag 17. november 
Kulturhuset:
kl Julemesse 
Misjonsmesse

Lørdag 24. november
Idrettshall:
Handballkamper

Søndag 25. november 
Idrettshall: 
Handballkamper

Skøelv grendehus ‘Solglimt’:
kl 1700 Bingo

Kulturhus – Kino:
kl 18.00 Grinchen 2D

kl 20.00 Bohemian Rhapsody

Onsdag 28. november 
Kulturhuset: 
kl 19.00 Onsdagsdansen 

Torsdag 29.november
Frivilligsentralen
kl 1700 Julebord med ‘Henry’s’

Lørdag 1. desember
Svømmehallen:
kl 12.00 Julesvøm

Tømmervik kirke:
kl 1700 Ordførerens 
konsert-julegave

Søndag 2. desember 
Svømmehallen: 
kl 09.00 Julesvøm

Sørreisa Sentrum:
kl 1600 Tradisjonell tenning av 
julegrana

Idrettshall:
kl 16.30 Julekafe

Torsdag 6. desember
Skøelv kapell:
kl 1800 Julekonsert med Kultur-
skolens elever

Lørdag 8. desember 
Idrettshall:
Handballkamper

Biblioteket:
Lørdagsåpent

Kulturhuset: 
Kl. 18.00 Onsdagsdansen, 
Juleavslutning

Søndag 9. desember 
Idrettshall:
Handballkamper

Kulturhus – kino:
Kl 18.00
Kl 20.00
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Velkommen til julefest

Lørdag 15. desember
Krogstadtunet
Kl 11.00 Førjulsdag

Sørreisa kapell
kl 1700 Konsert med Sørreisa 
mannskor

Onsdag 26. desember
Idrettshall:
2-juledagsfest

Lørdag 29. desember
Galtnes Samfunnshus
kl 1700 Juletrefest

Skøelv grendehus ‘Solglimt’
kl 2000 Romjulsquiz

Søndag 30. desember
Gottesjord forsamlingshus
kl 1700 Julefest

Onsdag 9. januar
Kulturhus: 
Kl 18.00 Onsdagsdansen

Lørdag 12. januar 
Idrettshall: 
Handballkamper

Søndag 13. januar
Idrettshall
Handballkamper

Onsdag 23. januar
Kulturhus: 
Kl 18.00 Onsdagsdansen

Lørdag 2 februar
Galtnes Samfunnshus:
kl 1700 Forestilling 1
kl 2000 Kveldsforestillingen

Onsdag 6. februar
Kulturhus: 
Kl 18.00 Onsdagsdansen

Onsdag 15. februar 
Sørreisa kulturhus:
kl 1800 UKM

Kramvigbrygga:
kl 2000 KorPub med Sørreisa 
mannskor og Kor Flott

Onsdag 20. februar
Kulturhus: 
Kl 18.00 Onsdagsdansen

Lørdag 23. februar
Idrettshall: 
Handballkamper

Søndag 24. februar
Idrettshall:
Handballkamper

Onsdag 6. mars
Kulturhus: 
Kl 18.00 Onsdagsdansen
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Velkommen til julefest 

Gottesjord Forsamlingshus
søndag 30. desember kl 1700

Andakt - Juleopptrinn - Sang - Åresalg - 
Gang rundt juletreet - Servering 

Ta med mat og kopp!
Arr: Gottesjord Forsamlingshus

Stasjonssjef ved 131 Luftving, Sørreisa, 
Stig Jonny Haugen, inviterer Forsvarets pensjonistforening 
og øvrig sivilbefolkning i Sørreisa til Kirkeparade/Julegudstjeneste.

Tømmervik kirke tirsdag 11. desember kl. 10.00
Gudstjeneste v/ Peder Myren

Julestemning med lokale musikalske krefter
Musikere fra Forsvarets musikkorps, Nord Norge medvirker.

Kirkeparade



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

Solarium (Seng 72 rør)

Sørreisa
Tlf 77 86 17 95

Leker - Gaver
Sjekk vårt utvalg

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

- Restaurering
- Ominnredning forretningsbygg
- Skifting dører og vindu
- Vaktmestertjenester
- Snørydding/Gressklipping
- Andre tjenester og oppdrag

Stornesvn. 41
9310 Sørreisa

Mob: 930 61 528
Mail: post@snekkersimonsen.no
Din kontakt: Bjørn Simonsen

Besøk oss på: www.snekkersimonsen.no

visitsorreisa.no
Det er nå laget en nettside som bla presenterer 
bedrifter i Sørreisa. Ta kontakt med Tom Erik Moe, 
nærings- og utviklingsrådgiver for å få også din 
bedrift på denne siden.
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Helse og velvære
Aurora pilates 469 32 218

www.bioform.no
salg@bioform.no

77 86 18 68

Ilona Olekiene
ilonaolek@gmail.com

979 36 427

Legekontoret Sørreisa 77 87 51 00

Midt-Troms psykologtjeneste 467 73 725

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

932 58 267

Heart Growing Home, Yoga og 
personlig veiledning 
lotuz@icloud.com

920 61 251

Sørreisa Tannklinikk 77 86 14 05

Sørreisa Tøy & Bøy AS   77 86 16 00

Fysioterapeut/Osteopat 
Korinna Helling 
korinna@ak�.no

94 83 36 57

MK Gro Elise 464 45 531

Mona’s fotterapi
monasin@frisurf.no

402 27 093

Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa

Hei bedrifter i Sørreisa!
Bransjelista for Sørreisa er et utmerket sted for lokal 
markedsføring av din bedrift. Ikke bare fungerer 
den som den lokale versjonen av «Gule sider». Den 
viser også at det �nnes et mangfold av bedrifter i 
kommunen.
Det eneste kriteriet som alltid vil være fast, er at 
bedriften må være registrert med forretningssted i 
Sørreisa.
Samtidig oppfordres bedrifter til å ta kontakt med 
Sørreisa Næringsforening, og sjekke hvordan de kan 
hjelpe nettopp din bedrift. Sørreisa kommune har 
over år hatt et veldig nært og godt samarbeid med 
foreningen, hvor vi jevnlig møtes for å stake ut ny 
næringsstrategi for kommunen.
Bli med på laget du også!

Vennlig hilsen
Tom Erik Moe, nærings- og utviklingsrådgiver

Tom Erik Moe, 
nærings- og 
utviklingsrådgiver

Industri
Elverums produkter
i-elver@online.no

932 61 865

               www.haldorsen.no

77 86 22 00

Mitra AS
www.mitras.no

77 86 29 80

913 28 999

 

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

920 61 196

Drosjesentralen 77 86 11 80

Anlegg og Maskin AS
post@amask.no

77 86 22 35

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

Sørreisa Kran og Transport AS 918 04 342
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Bygg og anlegg, Handtverkere
Bertheussen Malerservice AS 930 86 085

Bertheussen Blikkenslager AS
www.blikkenslagerprodukter.no

450 06 218

Byggfag
byggfag@ojhas.no

77 86 43 11

 
byggogtak@gmail.com

416 15 641

77 86 20 20

Fimek as, stål- og metallarbeider
jack@�mek.no

41 58 84 41

GK Norge as, avd Sørreisa,
Vikavn 46

77 84 21 20

905 47 318

Mek. & Diverse
Sveising/mekaniske tjenester
Wilfred.Westgaard@gmail.com

480 70 450

Midt Troms Rørtjenester 
roylynghaug@rortjenester.no

481 52 084

Mur, puss og flis • post@mureren.org

913 35 538

Myre Elektro Teknikk AS
www.myre-holding.no

77 86 34 00

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

post@snekkersimonsen.no

930 61 528

Sørreisa Elektroinstallasjon AS
tore@sorreisaelektroinstallasjon.no

77 86 18 03

Varehandel
AMNOR AS
www.amnor.as

91 59 41 51

Andsvatn Reinslakteri 97 77 75 52

BMShop - Bakkan Multishop
butikk@bmshop.no

413 30 530

Coop Midt-Troms BA 77 86 13 45

Furøy Geir Agentur
grfuroy@broadpark.no

90 72 36 93

Nordhaug Dekk
�rmapost@nordhaug-maskin.no

930 86 085 
480 62 717

Spar 77 86 10 74

Reisa Grillhus AS 77 86 13 00

Rema 1000 77 86 46 50

www.rosaboble.no 464 45 531

Sentrum Kiosk AS 77 86 17 95

Sørreisa yx 77 86 12 35

Skokroken 77 86 49 44

Sørreisa Solavskjerming 950 38 750

Reiseliv og bevertning
Sørreisa hotell 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
post@krogstadtunet.no
www.krogstadtunet.no

77 86 14 61
414 61 015

Naturbasert aktivitetscamp
roysaatre@gmail.com
www.arctictrip.no

476 63 447

Sandbakken Feriesenter
www.sandbakken-fishing.no
post@sandbakken-fishing.no

40 00 19 35
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Bedriftssupport
Sørreisa kommune, 
Kontaktperson i næringssaker 
Tom Erik Moe

77 87 50 07
458 49 048

Sørreisa kommune 
Fagleder landbruk, miljø og natur
Wenche Bergum

916 89 621

Sørreisa kommune
Fagleder skogbruk Alf Rune Ho�

957 64 526

Senja Næringshage 926 81 333

Sørreisa Næringsforening 
- Anita Endrestad

Sørreisa 
Næringsforening

919 12 800

Tjenesteyting
AMnor AS
arne@amnor.as

915 94 151

anleggsskolen.no

77 86 14 40

www.bakkehaugbil.no

77 86 29 00

 

post@dittsmadyrkrematorium.no

77 21 26 60

www.mastermind-escape.no
booking@mastermind-escape.no

993 72 273

Frivilligsentralen 992 04 651

Guttorm Bakkehaug - Tysk/Engelsk 900 55 700

Hos Wendy 469 33 751

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.
48 20 71 60

www.kjokkenservice.no

463 44 531

Midt-Troms Begravelsesbyrå AS
http://midttromsbegravelsesbyra.no/

77 84 11 30

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

77 86 38 00

  www.procall.no
77 86 37 00

Reisa Grillhus 77 86 13 00

RH Autoservice 466 14 582

Sørreisa Frisør 77 86 12 56

77 86 11 74

Haldorsen as feirer 50 år med 
bilverksted og bil-demontering 

i Sørreisa. 
Vi gratulerer!

Sørreisa kommune
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Nordnorsk Høstpill den 3. nov. i Narvik har avløst 
det som tidligere hette Nordnorsk Mesterskap for 
korps, men det er fortsatt en viktig konkurranse-
arena for korpsene..
Av de 16 korpsene som deltok var 6 fra Midt-
Troms, med sterke innslag fra Sørreisa. Det var 
Sørreisa Skolekorps, Blæs, Finnsnes skolemusikk-
korps, Familieorkesteret, Sørreisa Musikkforening 
og Midt-Troms Brass.
I �or gikk 3 premier til Sørreisa skolekorps og 
Blæs. I år var det Finnsnes skolemusikkorps som 
stakk av med Publikumsprisen i skolekorps-
klassen, og sørreisakorpsene nådde ikke helt opp. 
Men de gjorde en meget bra, en virkelig hederlig 
innsats, med framføring av sine melodier. 
Familieorkesteret var som nystartet orkester med 
for første gang. De stakk av med både Publikums-
prisen og 1. pris i klassen Generasjonskorps, Ord 
som  «et fantastisk fyrverkeri» ble hørt gjennom 

Flott innsats fra Sørreisa og Midt-Troms
i Nordnorsk Høstspill i Narvik

den stående applausen, og de var selvfølgelig 
veldig glad for kommentaren fra en av 
dommerne; « Dette konseptet har jeg vanvittig 
sansen for,,,,, De har gitt meg ei oppleving som eg 
tek med meg i lang tid. Tusen, tusen takk!».
I klassen Voksenkorps  var det også svært høyt 
nivå hos de fem deltakende korpsene. Både 
Sørreisa Musikkforening og Midt-Troms Brass 
gjorde en fantastisk �ott framføring. Midt-Troms 
Brass har som kjent også mange spillere fra 
Sørreisa. Men det var Sørreisa Musikkforening 
som stakk av med den hederlige 1. prisen. Virkelig 
fortjent, og virkelig �ott resultat første året de 
deltar i konkurransen!!
Sang og Musikkrådet gratulerer alle deltakere 
med en kjempegod innsats,  Sørreisafolk bidrog 
sterkt til at det ble en virkelig �ott musikkdag i 
Narvik!

Sørreisakorpset BLÆS under Nordnorsk Høstpill  i Narvik

Familieorkesteret under Nordnorsk Høstpill  i Narvik

Neste side: 
Sørreisa Musikkforening (øverst) 

og Sørreisa Skolekorps



Kurs:
• Maskinfører  teori
• Maskinfører  praksis  klasse  

M1  –  M6

• Stropp  og  anhukerkurs  G11

• Mobilkran  G1
• Tårnkran  G2
• Portalkran  G3
• Bro  og  traverskran  G4
• Lastebilkran G8

• Truck  under  10  tonn
• Stortruck
• Liftkurs

• Arbeidsvarsling
• ADK1

Teoriundervisning foregår i 
Sørreisa eller ute hos kunder etter 
behov. Vi disponerer maskiner  
og utstyr   . Praksis avholdes i egne 
områder beregnet for opplæring. 
Vi er  via ASAS for å 
holde  sikkerhetskurs. 

ATS nr. 054

For mer informasjon om kurs og 
priser til kontakt med oss på 
post@anleggsskolen.no eller på 
77 86 14 40.

 

post@anleggsskolen.no  •  www.anleggsskolen.no   •   Telefon: 77 86 14 40 / 91 91 28 00  

har lang erfaring med sikkerhets-
kurs på truck, kran og maskin. 
Vi kjører kurs for privat og 

privatpersoner.

KORT VEI TIL NYTT YRKE 
  OG ETTERUTDANNING
KORT VEI TIL NYTT YRKE 

OG ETTERUTDANNING

•     Fagbrev maskinfører

Muligheter for overnatting i 

•      Varmearbeider

hybelhus på kursområdet 
som er reservert for kursdeltagere.



Frivilligsentralen 
29.nov kl 1700
God mat, drikk og 
�n musikk fra Henry’s

Medl kr 100,- • Ikke medl kl 150,-
Påmelding innen 20.11.2018:
Karl Sivertsen 924 66 414  
Almar Jakobsen 971 22 842
Arr: Frivilligsentralen/NFU Sørreisa 
lokallag

Julebord

Tlf. 48 20 71 60

www.harfintfrisor.no

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.

God Jul 
og 

godt nyttår!

God Jul 
og 

godt nyttår!
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Skøelv IGL
Facbookside: skøelv idrett -og grendelag 
Hjemmeside: www.skoelv-igl.no

Kontaktpersoner:
Leder:
Bianca Angell tlf 918  10 112

Leder husgruppa - utleie Solglimt: 
Brynhild �oresen tlf  971 63 806

Leder hestegruppe:
Anne Lena Uteng tlf 415 03 736

Leder baneutvalget:
Arvid Myrstad tlf 907 35 515
Utlån grillbua ved fotballbanen:
Jermund Johansen tlf 977 77 925
Kontaktperson Gapahuk Skardalen:
Otto Skogheim tlf 452 22 812
Kasserer:
Hanne Elvevoll tlf 414 04 686
For mer info, søk oss opp på Facebook
“Skøelv idretts- og grendelag”
Her kan du �nne oppdatert informasjon 
om aktuelle arrangement. 25

Bingo 

søndag 25. november kl. 17
Hovedpremie kr. 500
Kafé med salg av ka�e og kaker
 

Romjulsquiz 

lørdag 29. desember kl. 20
Quizmaster Tom Mjønes
Deltavgi� 100 kr 
Maks 4 pr.lag
 
Salg av øl og vin
 

Juletrefest 
søndag 30. desember kl. 17
 

Solglimt i høststemning.

Kafé med salg av ka�e og kaker

Ønsker alle en �n førjulstid, 
en god Jul og ett godt Nytt År! 

Takker for godt samarbeide med tillitsvalgte, 
øvrige medlemmer og samarbeidspartnere. 

Hilsen Bianca



Forhåndssalg av billetter:
Sjøvegan: Narvesen-kiosken

Sørreisa: korets medlemmer, 
eller tlf 926 61 277 – 977 77 925

Billettpris kr 200, -

• Salangen kirke, fredag 14.des. kl 19.00
• Sørreisa kapell, lørdag 15.des. kl 17.00

SVEIN MOLUND
Maskinentreprenør

GRAVING ● SPYLING ● FILMING AV 
AVLØPSRØR ● BORING ● SPRENGNING

Tel: 952 73 353

Solister: Gudrun Falch og Christine Lande

Musikere: 
Bengt Karlsen, Trond Lande og 
Odd-Eivind Vaeng
Lyd/lys: Jan-Olav Vaeng og Åge Larsen
Dirigent for Sørreisa Mannskor:  
Oskar Larsen

Salg og service av Ski-Doo, Can-Am, 
Sea-Doo, Honda og Husqvarna



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

 • Danseoppvisning
 • Diverse billedkunst
 • Instrumentalister
 • Sangere og Rockeband
 • Korps
 • Andre kulturuttrykk
Påmelding fra 1. november 2018
Påmeldingsfrist: 2. februar 2019
Kulturhusets folk står for lyd og lys.

Foreldregruppa i Sørreisa Skolekorps har 
salg i foajeen.

Årets store ungdomsbegivenhet går av stabelen onsdag 15. februar i Sørreisa 
kulturhus. Det blir en flott forestilling med mange typer kunstneriske uttrykk 
på ungdommens eget vis.

Onsdag 15. februar 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 15. februar, og du får svaret.

Hvis du lurer på noe tar du kontakt med 
Kulturkontoret, tlf 99 20 47 41.

2019

Feliz Navidad

Våres Jul
I en natt

Last Christmas

Home for 
Christmas

Sørreisa Kulturskole presenterer:

Feliz Navidad
en fresk julekonsert 

med freske ungdommer 
        
Torsdag 6. des kl. 1800 i Skøelv kapell
        
Kjente og ukjente julesanger presenteres 
av sangere, instrumentalister og band ved 
Sørreisa Kulturskole, og årets gjesteartister 
er 5. klassene ved Sørreisa sentralskole.

Lyd: Jan Olav Vaeng
Lys: Åge Larsen
Gratis inngang.



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 1. desember kl 1700

På konserten får du oppleve:
• Sørreisa skolekorps,  dirigent Kirsti K. Vaeng
• Sørreisa Damekor, dirigent Lise Løvland
• Sørreisa Musikkforening, dirigent Kirsti Vaeng
• Sørreisa Mannskor, dirigent Oskar Larsen
• BLÆS,  dirigent Kirsti K. Vaeng
• Familieorkesteret

GRATIS inngang!
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Førjulsdag på Krogstadtunet
       Lørdag 15. desember kl 1100-1500

Lørdag 15.desember er du hjertelig velkommen til 
førjulsdag på tunet. Vi inviterer til en �n dag med gode 
opplevelser og massevis av julestemning. I år har vi 
noen nye salgsboder med gode, lokale produkter.
Vi holder på de gode tradisjonene:
• Juleverksted for små og litt større barn – der kan du 
spikke nisser, lage engler, julekort og merkelapper
• Kafé i 2 etasjer – med rømmegrøt og risengrynsgrøt, 
gode kaker og god plass til å sitte lenge  og  prate med 
venner og bekjente
• Hester, kaniner og andre dyr bak fjøset – der kan du ri 
én runde eller mange, og kose med alle dyrene.
• Salg av julevarer – kaker, sild, flatbrød, røyka laks, 
bacon, te, produkter av reinkjøtt – samt håndarbeid av 
mange slag som nisser, ugler, håndstøpte lys m.m. 
• Loddsalg – med mange flotte gevinster…. Og hoved-
gevinsten er som vanlig et utrolig �ott pepperkakehus
• Flott – og levende – julemusikk i passe porsjoner 
utover dagen
Tunet selger ferske lefser med og uten ost, og kanskje 
selger vi juletre.                                                                
 Vi serverer bålkaffe….og det er mulig fjøsnissen 
kommer ruslende 
Hold av lørdag 15.desember, og ta turen til 
Krogstadtunet.  Vi kan ikke love julesnø, men vi lover 
massevis av julestemning – uansett vær og føre-
forhold!! Vi har parkeringsvakter som hjelper deg å 
�nne plass til bilen din. 

NB! Vi har både betalingsautomat og VIPPS, men ta 
gjerne med rikelig med kontanter likevel.

Hilsen Krogstadtunet og Sørreisa Musikkforening
   

Krogstadtunet og Sørreisa Musikkforening inviterer til
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no

Unglynrevyen 2019
Lørdag 2.februar På Galtnes Samfunnshus.
Ettermiddagsforestillingen starter kl.17:00
Inngang 150,-
Salg av ka�e, kaker, pølser og brus fra
kl.15:30. Ingen aldersgrense.
Kveldsforestillingen starter presis kl. 20:00.
18 års aldersgrense. Inngang 350.-
Musikk: Leif Is Life & Steinar  
Salgsstart 3. desember hos YX Sørreisa
Tips: Flott julegave :-)

Juletrefest
Lørdag 29. desember (5.juledag) kl. 17:00
På Galtnes Samfunnshus.
Ta med kake/matfat. Salg av ka�e og brus.
Julenissen kommer. 
Alle hjertelig velkommen!

Unglyn ski
Det er skitrening i gymsalen ved 
Gottesjord skole tirsdag kl. 18:00 - 19:00. 
Aldersgruppe er fra 5 år og oppover. 
Fint om barna stiller i treningsklær, har 
med passende fottøy og drikke�aske! 
Trener: Ronny Skogstad. 
Ved spørsmål ta kontakt på Facebook Ung-
lyn ski eller Ronny Skogstad tlf.: 971 67 400 

Egen panteknapp
IL/BL Unglyn har egen panteknapp på 
Coop Extra i Sørreisa.
Trykk gjerne på vår panteknapp 
og støtt laget.

Kontaktinformasjon 
IL/BL Unglyn: 
 
Leder:
Karin Mikkelsen Tlf.: 915 27 330 
Mail: karin-lm@hotmail.com

Nestleder:                
Siv Langaune  Tlf.: 993 89 638

Økonomiansvarlig: 
Kjell Johansen Tlf.: 941 50 161

Styremedlem.          
Tore Andre`Haugan Tlf.: 907 97 851

Sekretær:                 
Rita Rasmussen Tlf.: 958 52 226

Husgruppa:             
Gøran Henriksen Tlf.: 911 97 422

Utleieansvarlig:      
Jill Annie Roaldsdatter Torstensen 
Tlf.: 952 73 685 

Fotballgruppa:         
Morten Smevik Tlf.: 958 36 980 

Skigruppa:               
Martin Smits  Tlf.. 932 66 195

Bygdelaget:             
Thomas Åsali Jenssen Tlf.: 416 38 385

Unglynrevyen:        
Ronny Skogstad Tlf.: 971 67 400
 

Unglyn`s Jubileums-
kalender 2019
Kommer for salg først på desember.
En �ott kalender med bilder fra lagets 
historie helt tilbake til oppstarten i 1977.
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Velkommen til 
Sørreisa historielags  
vinterprogram 
2018-19

Sørreisa historielag

FORTELLERKVELD PÅ KRAMVIGBRYGGA 
20. NOVEMBER
Tirsdag 20. november kl. 1900 kommer Vidkunn 
Haugli, forfatter, historiker og målselvdøl og holder 
foredraget «Innvandring og framvekst av bygde-
samfunnene i indre Troms». Der tar han fram inn-
vandringa til de øde områdene og veksten fram til 
livskraftige samfunn.  Han vil også snakke om hittil 
lite kjent lokal krigshistorie 1940 -1945. 

VELKOMMEN TIL LOKALHISTORISK PRAT PÅ 
KRAMVIGBRYGGA
Hver mandag fra kl. 1800-2000 er alle velkommen 
til en lokalhistorisk prat med ka�e på brygga.  Har 
du gamle bilder du vil dele med historielaget eller 
ideer til neste års årbok, er vi takknemlige for det. Vi 

er også takknemlig om du bare kommer innom for 
en hyggelig prat og ka�e. Sammen gjør vi Kramvig-
brygga til et lokalhistorisk samlingssted. Inngang fra 
vest (tidligere tiders ekspedisjonsinngang) og opp i 
2. etasje. Vi har åpent fram til mai. 

ÅRSMØTE 2019
Mandag 18. februar kl. 1900 avholdes årsmøtet på 
Kramvigbrygga. Vanlige årsmøtesaker Saker som 
ønskes tatt opp på årsmøtet må være inne til styret 
4. februar.   
                 
SALGSTEDER FOR HISTORISKE BØKER OG 
KALENDRE
Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2018 og Sørreisa-
kalender 2019 selges på: Servicekontoret Sørreisa 
kommune, Biblioteket i Sørreisa og på Coop Extra 
i Sørreisa. Årboka selges også på Bokhuset Libris i 
Tromsø.  

På Kramvigbrygga selges også alle tidligere utgitte 
årbøker for Dyrøy og Sørreisa, Heimbygda mi, 
Krigsår bind 1 og 2 samt «Vi hadde utedo og vedsjå» 
utgitt av Troms Historielag.
Bøker og kalender kan også bestilles over tlf og på 
e-post. Ved forsendelse kommer porto i tillegg. 

Tilbud
Alle årbøker utgitt før 2017 samt «Heimbygda mi» 
kr 50 pr stk.
 
Kontaktinfo:
E-post: post@sorreisahistorielag.no
Tlf. leder Dag Martinsen 926 29 826, 
epost leder dag@alvero.no
Nettside: www.sorreisahistorielag.no

Vidkunn Haugli, forfatter, historiker og målselvdøl
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Sørreisa mannskor vil sammen med 
Kor Flott fra Stonglandseidet, servere 
publikum med både mat, drikke og 
korsang gjennom hele kvelden.
Ingen tradisjonell koroppstilling, sang 
i små bolker og ikke minst et muntert 
program. 
   
Salg av øl, vin og annen god drikke 
samt noe å bite i.

Velkommen til en litt annerledes kveld 
på Kramvigbrygga i februar!

Kultur på Brygga

Sørreisa mannskor inviterer til 
KorPub på Kramvigbrygga 
 fredag 15. februar 2019 kl 2000- 2400

med Sørreisa Mannskor
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PÅ BLOKKA
Gode Sørreisaværinger! Når 
dette skrives har vi i gang alt av 
virksomheter og aktiviteter for 
barn, ungdom og voksne. Vi 
erfarer at oppslutningen om det 
aller meste er oppmuntrende og 
god. Både ansatte og frivillige 
gjør en utmerket jobb som vi 
folkevalgte i menigheten setter 
stor pris på og takker dere for!

Vi takker Hålogaland teater 
for en tankevekkende, lærerik 
og inspirerende Lina Sandell 
forestilling i Straumen kapell 
i slutten av oktober. En �ott 
opplevelse for alle oss som fant 
veien dit, med kjente og kjære 
sanger og disses historiske 
kontekst.

Først i november ble 
Menighetsfesten arrangert i 
kapellet. Ansatte viste ei �n 
forestilling kalt «Livets seilas» 
der kapellsalen virkelig var gjort 
om til et kirkeskip med lantern-
er, sjøfolk og tauverk og tekster 
og sanger til ettertanke. Og 
etterpå var det rikelig med mat, 
kaker, ka�e og sa� til alle nede i 
Menighetssalen.

Allehelgensdag 4. november 
ble en �n gudstjeneste i Tøm-
mervik med en verdig mark-
ering med lystenning for alle 
som var gått bort siste året her 
i Sørreisa. Veldig �n sang av 
Sørreisa Mannskor med tekster 
som passet veldig bra til denne 
anledningen!

Så ønsker vi dere alle ei �n 
advents- og juletid! Hjertelig 
velkommen til gudstjenester 
og andre samlinger om julens 
glade budskap til oss alle! Og et 
velsignet og godt nyttår 2019 til 
dere alle!

For Sørreisa menighetsråd
Jarl Kato Solset
 

Om høsten tar solen og blomsten farvel
Om våren vi tar dem imot
De siste glimt fra det høye �ell
-          Det varmer  ei hjerterot!
                                        Rachel Vangen Hoholm

Utsikt fra Varde�ellet i Skøelv



SØRREISA 
MENIGHET
Adr. Kapellveien 26
9310 Sørreisa
Tlf: 9054 2231 

Mailadr. 
menighet@sorreisa.kirken.no
Hjemmeside: 
www.sorreisa.kirken.no
Kontortid: 
mandag-fredag 09.00-12.00

Kirkeverge
Rachel Vangen Hoholm 
Tlf 992 04 999

Leder menighetsrådet
Jarl Kato Solset  
Tlf 957 93 246
Sokneprest 
Jan-Ole Berntsen
Tlf 91194771

Redaksjon 
Ivar Bjørkås
Tlf 478 08 171

16.09.18           Ludvik Larsen
16.09.18           Eline Simonsen Skog 
14.10.18           Amalie Olsen Johannessen 
  (døpt i Brøstad kirke)
21.10.18           Celina Kristin Alapnes-Johansen
   (døpt i Finnsnes kirke)

26.11.17          Torstein Johan Torkildsen f. 1995  
(Bosatt Honningsvåg, urnenedsettelse)
02.09.18          Eldrid Sørfosbog  f. 1932  
(Bosatt Ski, urnenedsettelse)
28.09.18          Åse Jørgine Johnsen  f. 1920
06.10.18          Rolf Winther Lundberg  f. 1935

Fra Kirkevergen

Menighetsfest for Sørreisa og Dyrøy 
menigheter
Menighetsrådene og stabene i Sørreisa og Dyrøy 
menigheter arrangerte menighetsfest for folk i alle aldre 
fredag 2.november i Straumen kapell. ca. 30 deltok. 
Stabene inviterte til forestilling med tekst, bilder, sang mm 
om livets seilas og etterpå hadde rådene ordnet med mat-
servering i kjelleren. 
Bli - kjent- leker, sangleker og god prat med god mat før 
alle dro hjem og fortsatte med gullrekka på TV. 
Neste menighetsfest legges til Dyrøy.

Kirkevergen 
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Fra menighetsfesten med 
forestilling om om livets seilas



Gudstjenester  i Sørreisa sokn 
des 2018 - mars 2019  

09. des 2. søndag i advents-
tiden Tømmervik kirke 18:00 
 Lysmesse  

16. des  3. søndag i advents-
tiden Straumen kapell  11:00 
Høymesse  

24. des  Julaften 
Sørreisa sykehjem 11:00 
Guds-tjeneste  

24. des  Julaften  
Skøelv kapell 14:00 Fami-
liegudstjeneste  

24. des  Julaften 
Tømmervik kirke 16:00 
Familiegudstjeneste  

25. des  Juledag 
Tømmervik kirke 12:00 
Høytidsgudstjeneste  
 

01. jan  Nyttårsdag 
Straumen kapell  17:00 
Høymesse  
 
13. jan  2. søndag i 
åpenbaringstiden Straumen 
kapell  11:00 Høymesse  
 
20. jan  3. søndag i 
åpenbaringstiden 
Straumen kapell 11:00 
Familiegudstjeneste 
  
27. jan 4. søndag i 
åpenbaringstiden 
Finnsnes kirke 11:00 
Tverrkirkelig bibeldag   
  
03. feb 5. søndag i åpenbar-
ingstiden Straumen kapell 
11:00 Høymesse  
 
06. feb  Samefolkets dag 
Gamto�a 11:00  Samisk/
norsk-gudstjeneste  
 

10. feb 6. søndag i åpenbar-
ingstiden Tømmervik kirke 
11:00 Høymesse  
 
17. feb Såmannssøndag 
Straumen kapell 11:00 Fami-
liegudstjeneste  
 
03. mars  Fastelavnssøndag 
Straumen kapell 11:00 
Høymesse4-åringer

Endringer kan forekomme, se 
menighetens webside www.
sorreisa.kirken.no/sørreisa
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Sørreisa 
Misjonsforening 
NMS har årsmøte 
Sørreisa Misjonsforening NMS 
har årsmøte 
søndag 6. januar kl 1800
i peisestua i Straumen kapell.
Andakt v/ Ove Kjelling
Ka�epause og årsmøtesaker
Valg 
Årsmøtesaker meldes til 
undertegnede

For styret  Alf M. Larsen

Torsdagskubben 
starter opp igjen etter jul 

den 24. Januar.



Juleandakt til menighetsbladene i 
Nord-Hålogaland 2018

Gud med oss.
Det skjedde trolig ca 750 år før Jesu fødsel: 
Kongen i Juda (sør i Israel) har en samtale 
med profeten Jesaja. Kongen har politiske 
problemer, og står i strid med Israel-staten i 
nord, samtidig so han har grunn til å frykte 
assyrerne i øst. Profeten Jesaja foreslår for 
Akas at han skal be om et tegn fra Herren 
Gud, men Akas vil ikke be Gud om noe 
tegn. Men tegnet kommer likevel, og 
profeten sier til kong Akas: «Derfor skal 
Herren selv gi dere et tegn: Se, den unge 
jenta skal bli med barn og føde en sønn, og 
hun skal gi ham navnet Immanuel.» (Jesaja 
7,14).

Kong Akas og Juda blir ikke kvitt sine 
politiske problemer. Men tegnet kongen 
�kk følger ham, og folket �ere hundre år 
framover.
Immanuel betyr: Gud med oss. 
Når Jesus blir født, ca 750 år senere, kan 
vi se noen dype sammenhenger. For når 
engelen forteller Josef at hans forlovede, 
Maria, skal få barn, minner engelen ham 
om lø�et til kong Akas, og om barnet som 
skal kalles Immanuel (Matt 1,23).

Og da er det plutselig jul ca 2750 år etter at 
Jesaja hadde den underlige og fantastiske 
hilsenen. Barnet som ble født �kk navnet 
Immanuel.
Hovedbudskapet i jula er nettopp at Gud 
er med oss. Gud blir menneske. Jesu fødsel 
innebærer at det guddommelige ikler seg 
det menneskelige, slik at det lille barnet i 
krybba på samme tid er både Gud og 
menneske. Det er dette vi kaller inkarnasjon.
Vi feirer fortsatt jul hvert år, for Gud er 
fortsatt med oss. Gud er fortsatt til stede i 
vår verden. Han er sammen med oss, han 
er en av oss. Han er til stede i livene våre 
med sitt guddommelige nærvær.
Vi merker ikke dette nærværet hele tida. 
Men noen ganger kan vi kanskje få noen 
opplevelser av det. Noen opplever sterkt at 
vi er nær Gud når vi samles i kirke og 
bedehus, når vi hører Guds ord, når vi 
synger, og tilber ham. Vi opplever hans 
nærvær i dåpen, der den døpte med hele 
sitt liv legges i den allmektiges Guds armer. 
Vi opplever det i nattverden. Jesu legeme 
og blod gis til oss. Og mange av oss 
opplever også sterke møter med Gud når vi 
er ute i naturen. 

Det er mange som ikke får til å glede seg 
til jul, for livet har blitt så vanskelig. Det er 
mange som ikke opplever noe guddommelig 
nærvær. Men vi kan likevel høre og lese 
budskapet om at Gud er iblant oss, og 
dessuten: julens budskap utfordrer oss til å 
bringe hverandre den godhet som Gud gir 
oss. 
Den beste gave vi kan gi er å gi en hjelp til 
mennesker som har det vanskelig, enten 
det er nær oss eller langt borte.
Og for alle gjelder det: Gud er kommet til 
jorden, og vi skal få ta imot ham i glede og 
tro.

Velsignet jul til alle!

Olav Øygard, biskop

Olav Øygard, biskop
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Trosopplæring i 
Sørreisa menighet 
av Marianne Aanderbakk

Hva har skjedd siden sist
4 års bøker ble utdelt i september og vi 
hadde 4 årsklubb rett etter. Nå har vi også 
levert ut 6 års bøker i oktober og nå den 1., 
8., og 15.november skal vi ha 6 årsklubb. 
Alle 6 åringer er invitert på klubben, også 
de som ikke �kk boka for de vil få sin bok 
der. 

Hva skal skje fremover
K-dag for 2.klasse blir 20.november. Da er 
alle velkommen til Straumen kapell hvor 
vi skal lære om Diakoni, et vanskelig ord 
som vi skal lære om i praksis. Vi skal blant 
annet besøke Sørreisa Omsorgssenter for å 
synge for de som bor der. Det gleder oss at 
vi per 30.oktober har 12 påmeldte til dette. 
Vi har begynt med babysang igjen. Det 
er et tilbud til alle som er hjemme med 
småbarn, men barn født i 2018 er spesielt 
invitert og vil få invitasjon i posten. Dåps-
barna får invitasjon ved dåpssamtalen 
fremover. I høst har det være babysang 
hver uke ved Ingvild og Marianne og 
dette vil fortsette utover fra 10.januar til 
28.februar med oppmøte kl. 11:30 og sang 
kl.12. Tror du bør skrive under babysang 
at vi holder på ut november (og så blir det 
pause fram til 10 januar)

I januar blir det LysVåken for 6.klassingene 
igjen. 19.-20.januar overnatter vi i 
Straumen kapell og avslutter helgen med 
en �ott familiegudstjeneste den 20.januar 
kl. 11 hvor vi også inviterer 5.klassingene 
til utdeling av Godt Nytt. Brev blir sendt ut 
med informasjon om påmelding.

I februar blir det KodeB for 7.klassingene. 
I år har vi lagt dette til en helgen 16.-17. og 
vi avslutter helgen med Familiegudstjeneste 
den 17.februar kl. 11 i Straumen kapell. 
Brev blir sendt ut med informasjon om 
påmelding.

Frivillighet
Vi trenger hjelp av frivillige i trosopplæringen. 
Til babysang hadde det vært koselig om 
noen vil komme for å lage ka�e og 
tevann, kanskje holde babyer mens 
foreldre spiser og for til�yttere kanskje 
være en reservebesteforelder. På K-dagen 
trenger vi noen som kan være til stede og 
hjelpe med små ting som til sammen utg-
jør en stor hjelp.
Ta kontakt med Marianne menighets-
pedagog på 91 86 75 85 hvis du har 
mulighet til å hjelpe med noe eller ønsker å 
melde barn på K-dag.

Dåpsbarn
På grunn av de nye personvernreglene vil 
ikke kirken lenger motta informasjon om 
nyfødte. Foreldre må selv kontakte kirken 
for å få informasjon om dåp og for å melde 
barnet opp til dåpen. Barn som har 
foreldre registrert i Den Norske Kirke vil 
heller ikke automatisk komme i medlems-
registeret noe som fører til at det blir 
vanskeligere for oss å sende ut informasjon 
om trosopplæringstiltak i menigheten. 
Det vil derfor bli færre som får invitasjoner i 
posten til tiltak og vi blir nødt til i sterkere 
grad bruke plakater, webside og Facebook 
side til å gi ut informasjon om tiltak. Vi 
håper derfor at �ere besøker vår webside 
www.sorreisa.kirken.no og vår Facebook 
side Sørreisa menighet. 
Med ønske om en velsignet julehøytid.

Marianne, menighetspedagog
5



Takk til alle som har sendt inn sangminne, 
det var program til to timer inkludert, kaf-
fepause og enda noen sangønsker som ble 
framsatt under ka�en.
Sangminne varierte fra «Det er makt i de 
foldede hender», via «Kom til den hvit-
malte kirke» til Coldplay’s «Fix you» og 
ABBA’s «thank you for the music».

Ove Kjelling ledet kvelden og hadde 
forberedt litt historikk rundt noen av 
salmene. Blant annet kunne han fortelle at 
salmen «det er makt i de foldede hender» 
var en mest spilte sangen i «ønskekonsert-
en» i nrk radio framover -50 og -60 tallet.
Han leste også opp små tekster om de som 
det var sangminne fra. Her �kk vi høre om 
Arne Andreassen som var skolebussjåfør 
i 25-30 år her i Sørreisa. Rett som det var 
stoppet han på samvirkelaget og kjøpte is 
til hele gjengen på skolebussen. 

I kaffepausen ble det servert nybakt 
sjokoladekake og kringle med godsaker i. 
Skal hilse og si det ble godt mottatt! Med 
fyr i ovnen og tente stearinlys ble det 
skikkelig varm og god stemning rundt 
ka�ebordet på en mørketidskveld i Sørreisa.

Det er første gang det er arrangert sang-
minnekveld for folk i Sørreisa og Dyrøy. 
De fremmøte ønsker at dette skal gjøres 
�ere ganger. Kanskje kan det legges til rette 
for ny sangminnekveld rundt 
Allehelgensøndag til neste år?
Sangminner kan sendes inn hele tiden , 
hele året, til e-post adresse menighet@
sorreisa.kirken.no så settes programmet 
sammen og så lages det invitasjon til sang-
minnekveld når tiden nærmer seg. 
 
Dette var en svært trivelig a�en der de som 
ble minnet brakte fram både latter og tårer. 
Kanskje kan det være behov for å møtes 
å samtale om sorg og savn, samtidig som 
man deler minner og sangminner? 
Velkommen til å delta mange ganger og 
takk til de som deltok denne første gangen 
på sangminnekveld. Uten dere ingen sang-
minnekveld!
Spesiell takk til Ove Kjelling og Ingvild 
Mathisen Moldsvor som ledet oss gjennom 
en minnerik sangminnekveld! – Vi ser 
fram til neste gang! 

Tekst og foto; Rachel Vangen Hoholm

Sangminnekveld i Straumen kapell
onsdag 7.november kl 19.00 -21.00 ca. 20 stk
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Advokat: 
Våre advokater jobber innenfor de 
fleste rettsområder. Vi tilbyr bistand 
til privatpersoner, næringsliv, kom-
muner, og øvrige offentlige instans-
er. Vårt fokus vil være å ivareta dine 
interesser med faglig og praktisk inn-
sikt slik at din sak kan løses på best 
mulig måte. Vi stiller strenge krav 
til oss selv, og til den faglige kvalitet 
som vi skal levere.

Eiendomsmegling: 
Å selge bolig er en omfattende og 
krevende prosess. 
Vi i Advokathuset Nord har over 
lang tid jobbet møysommelig med 
å finne en oppskrift der prosessen 
gjøres mest mulig effektiv, samtidig 
som vi oppnår høyest mulig pris for 
boligen. 
Å ta kontakt med oss i forbindelse 
med salg skal lønne seg!

VI SKAPER VERDI FOR VÅRE KUNDER!
Følg oss på

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

NYVENGET 1 Sentrumsnær enebolig med 4 soverom 
og garasje. Stor tomt - Attraktivt boligområde.

Eneboligen er bygget i 1957 og jevnlig vedlikeholdt.  Boligen har opprinnelige  
planløsninger med bl.a. fire soverom i 2.etg. Stor tomt som har potensiale for  
utbygging. Garasje i tilknytning til huset og delvis overbygget veranda med gode sol  
og utsiktsforhold. Kjeller med egen inngang fra tomta eller via innvendig trapp i  
boligens hovedetasje. Boligen har sentrumsnær beliggenhet, men samtidig har den 
gode sol og utsiktsforhold. Stor veranda med flott utsikt mot skipsleia og sør/vest. 
Boligen ligger i område uten trafikk, bortsett fra kjøring til eiendommene. Det er gang-
avstand til sentrum med kjøpesenter og alt av servicetilbud som Finnsnes har å tilby. 

Adresse: Nyvenget 1, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 2.500.000,- | P-rom: 170m2 
Bra: 216m² | Byggeår: 1957

Kontakt: Eiendomsmegler Thomas Konradsen • 40 00 11 34 • thomas@advokathusetnord.no 

VISNING: TORSDAG 19. FEBRUAR KL. 18:30-19:30

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

SELJEBERGAN 15 Praktisk leilighet med 3 soverom 
i veldrevet borettslag. Heis - Veranda - Utsikt - Garasjeplass.

Flott leilighet i 2.etasje. Leiligheten er en endeleilighet med 3 soverom og har 44 kvm 
stue/kjøkken. Åpen og luftig løsning med store vindu i fronten, og ekstra vindu på  
kjøkken. Stor balkong med en fantastisk utsikt og gode solforhold. Ekstra bod i under-
etasje på ca. 5 kvm. Leiligheten har praktisk planløsning og det er livsløpsstandard. 
Det er heis til alle etasjer i bygget. Leiligheten ligger i etablert boligfelt med flott utsikt 
og god solgang. Det er gangavstand til Finnsnes sentrum som har alt av tilbud som 
Finnsnes har å tilby. Kort vei til skole- og barnehage. Like i nærheten er det tur- 
muligheter som kan brukes hele året. De senere årene er område utbygget med 
boliger og området er et attraktivt område å bo i.

Adresse: Seljebergan 15, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 2.125.000,- | Fellesgjeld: 573.407,- 
P-rom: 92m2 | Bra: 97m² | Byggeår: 2003

Kontakt: Eiendomsmegler Thomas Konradsen • 40 00 11 34 • thomas@advokathusetnord.no 

VISNING: TORSDAG 19. FEBRUAR KL. 17-18

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

BONHAUGVEIEN 49 Enebolig med høy standard. Utleie- 
del og garasje. Usjenert beliggenhet, nært sentrum og nydelig utsikt.

Svært velholdt enebolig med utleie. Etter at eier kjøpte boligen har de oppgradert 
store deler av huset samt bygget garasje som er tilknyttet huset. Innvendig har boligen 
standard utover det interessenter kan forvente seg i dagens marked. Det er vektlagt 
kvalitet og fokus på detaljer som gjør boligen meget tiltalende. Det er blant annet 
to nyrenoverte bad og nytt kjøkken i hoveddelen. Utgang til veranda som går rundt 
tre sider av huset - nydelig utsikt og fine solforhold. Boligen har svært gode sol- og 
utsiktsforhold. Ligger i området på sørsiden av Sørreisa sentrum. I Sørreisa er det blant 
annet barnehage, ungdomsskole og butikker. Gangavstand til skiløyper og kort vei til 
kunstgressbane. Det er ca. 20 km til Finnsnes sentrum.

Adresse: Bonhaugveien 49, 9310 Sørreisa
Prisantydning: 3.500.000,-| P-rom: 169m2 
Bra: 243m² | Byggeår: 2001

Kontakt: Eiendomsmegler Thomas Konradsen • 40 00 11 34 • thomas@advokathusetnord.no 

VISNING: ONSDAG 18. FEBRUAR KL. 17-18

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

NYGÅRDSPLATÅET 25 Endeleilighet med god 
standard. Sol og utsikt. To soverom - Veranda - Carport.

Leiligheten ligger i etasjen over carporten og ligger på enden mot sør. Fra leiligheten 
er det nydelig utsikt som kan nytes fra verandaen. Innvendig har leiligheten moderne 
standard med tidsriktige farger og moderne løsninger. Leiligheten er pent brukt uten 
nevneverdig slitasje og gir et godt helhetsinntrykk. Bra planløsning med åpen stue/
kjøkkenløsning, romslig bad med ekstra baderomsinnredning og to soverom samt inn-
vendig bod. Relativt stor bod ved carporten i 1.etg. Leiligheten ligger vestvendt høyt i 
terrenget med svært gode sol- og utsiktsforhold. Det er kort vei til Finnsnes sentrum. 
Gangavstand til Finnsnes IL sitt fotballanlegg og turløype som går til Varden. Denne 
turløypa er veldig populær og kan brukes både sommer og vinter.

Adresse: Nygårdsplatået 25, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 2.400.000,-| P-rom: 74m2 
Bra: 77m² | Byggeår: 2007

Kontakt: Eiendomsmegler Thomas Konradsen • 40 00 11 34 • thomas@advokathusetnord.no 

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

RINGVEIEN 50 Horisontaldelt tomannsbolig med 
sentrumsnær beliggenhet.

Boligen inneholder to leiligheter. Eiendommen er jevnlig vedlikeholdt, men trenger 
oppussing for å fremstå som moderne. Den ene leiligheten er noe oppusset og 
fremstår som lys og trivelig. I Kjelleren er det bra med boder og lagringsplass. Relativt 
stor tomt som er opparbeidet med plen og busker.   
Boligen ligger i Finnsnes sentrum. Umiddelbar avstand til kjøpesenter, hurtigrute- og 
hurtigbåtanløp samt busstopp. Til tross for sin sentrumsbeliggenhet, ligger boligen 
skjermet fra trafikk og støy. Stille og rolig med lite trafikk, samtidig som det tar kun 3 
minutter å gå til flybussen, hurtigbåten, butikken eller stranda.

Adresse: Ringveien 50, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 2.500.000,-| P-rom: 157m2 
Bra: 209m² | Byggeår: 1956

Kontakt: Eiendomsmegler Thomas Konradsen • 40 00 11 34 • thomas@advokathusetnord.no 
 

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

LUNDE 65 Meget velholdt enebolig med 4 soverom og 
2 bad. Fin utsikt og gode solforhold i populært boligområde. 

Praktisk enebolig med blant annet fire soverom og to stuer. Boligen har hatt samme 
eier siden byggeår og er jevnlig oppgradert. Praktisk planløsning med både bad og 
stue, samt soverom i begge etasjer. Stor stue med ekstra takhøyde i andreetasje. 
Utgang til stor veranda med flott utsikt og mye sol. Det er også veranda på 
baksiden av boligen. De fleste overflater er lyse og moderne og boligen gir et godt 
helhetsinntrykk. Eiendommen ligger i populært og barnevennlig boligfelt ca. 3 km 
fra Finnsnes sentrum. Boligen har fin plassering på feltet, og har flott utsikt og gode 
solforhold. Barnehage i gangavstand fra boligen. I nærheten er det videregående 
skole og idrettshall samt lysløype/turterreng. Kort vei til badestrand i Lundefjæra og 
turmuligheter til fjells.
Adresse: Lunde 65, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 3.100.000,-| P-rom: 155m2 
Bra: 169m² | Byggeår: 1978 

Kontakt: Eiendomsmegler Thomas Konradsen • 40 00 11 34 • thomas@advokathusetnord.no 
 

SOLGT!

Vår spisskompetanse 
er advokatbistand og 
eiendomsmegling. 

Våre ansatte har 
forskjellig erfaring og 
faglig utdanning innenfor 
eiendomsmegling og juss. 

Det er vår personlige inn-
stilling og våre mellom-
menneskelige kvaliteter i 
tillegg til fagkompetanse 
som ofte verdsettes av 
våre kunder.

For mer info besøk gjerne vår hjemmeside www.advokathusetnord.no du finner oss også på facebook!

Ringveien 4, 9300 Finnsnes - Tlf 40 00 11 34



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 Vi utfører alt av elektriske installasjoner fra 
�ber-, tele-, data- til sterkstrøm.

Tlf 77 86 34 00 - post@myre-elektro.no

 

Rune er en av våre blide montører som gjør alle slags elektriske installasjoner her 
i Midt-Troms. Ingen oppdrag for små, ingen for store! 
Vi fører kjente kvalitetsmerker. 

Myre ordner det elektriske!

Vi ordner det!

Autorisert forhandler av 
Mitsubishi og Fujitsu 

varmepumper
Spør oss om tilbud!

Komfyrvakt CTM-Lyng 
TILBUD kr 2.990,- inkl mva 
Installasjon/montering 

kommer i tillegg.




