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Jan-Eirik Nordahl, Ordfører

Team Cosmos satte Sørreisa på 
verdenskartet! 
Som ordfører i Sørreisa så ønsker jeg å gratulere 
Team Cosmos fra Sørreisa Sentralskole for den 
fantastiske innsatsen og prisen de vant under 
verdens�nalen i First Lego League i USA. 

Elevene fra klasse 10 A ved Sørreisa sentralskole vant 
Judges Awards under verdens�nalen i First Lego 
League i Detroit. Prisen vant de for sine formidling-
sevner gjennom �ere språk, musikk og tegnspråk. 
Dette er en fremragende presentasjon som det står 
stor respekt av. At våre elever på Sentralskolen går 
hen og vinner, lokalt, nasjonalt og til slutt vinner en 
pris i verdensmesterskapet i First Lego League for 
sine ferdigheter er helt fantastisk. 
Takk for at dere har satt Sørreisa, Midt-Troms, Norge 
og Norden på verdenskartet på en svært positiv 
måte!
Jeg ønsker også å takke ledelsen ved Sentralskolen, 
lærerne som har lagt til rette for dette og foreldre 
som har gjort dette mulig med å ska�e sponsorer 
og organisert turen! Dette viser at med 
engasjement, stå-på-vilje, kreativitet og samarbeids-
evne så kan man komme så langt man vil. Vi er 
utrolig stolte av dere!

Det skjer mye positivt i Sørreisa 
for tiden 
Sørreisa handball, Jenter 16, ble nordnorsk mester 
i handball etter å ha slått Valnes�ord fra Fauske i 
�nalen. Det står det stor respekt av! Også Sørreisa 
handball sitt Gutter 14-lag gjorde det veldig bra i 
nordnorsk mesterskap ved å komme på 4. plass. Det 
jobbes godt i Sørreisa handball, både blant trenere 
og ledelse i klubben. Vi ønsker dere lykke til videre!

Turnmiljøet blomstrer også i Sørreisa. Sørreisa turn 
hadde en �ott turnoppvisning søndag 5. mai., og 
her var det mange dyktige turnere som �kk vist seg 
frem. Vel gjennomført oppvisning og turnsesong!

Fotballsesongen er like rundt hjørnet. Sørreisa IL 
Fotball har lagt ned stor innsats for å få fotballbanen 
fri for snø. I år som tidligere år så måtte de bruke 
snøfreser for å få banen klar før sesongstart. Ivrige 
dugnadsarbeidere har brukt mange timer der, men 
nå er banen klar for å ta imot ivrige fotballspillere. 
Takk til alle foreldre som gir av sin tid til frivillig 
arbeid for barn og unge i Sørreisa.

Gratulerer, Eirik Valnes!
Som ordfører så ønsker jeg å gratulere Eirik Valnes 
med kulturprisen for 2018. Oppvekst- og kultur-
utvalget besluttet denne tildelingen tidligere i vår. 

Eirik er en ung og meget dyktig skiløper som har 
satt Sørreisa på kartet med sine prestasjoner. Han 
representerer Sørreisa på en meget god måte og 
fremstår som en �ott ambassadør for bygda han 
kommer fra. Til tross for sin unge alder har han en 
lang merittliste. Han er blitt verdensmester i lang-
rennssprint for U23 to år på rad og vunnet verdens-
cuprenn i lagsprint og tatt medalje i individuell sprint 
i verdenscupen. 
Sprintkometen Erik Valnes er tatt ut på sprintlands-
laget for 2019/2020-sesongen. Dette lover godt for 
fremtiden og som ordfører så ønsker jeg han lykke 
til videre i sin skikarriere! Prisen, som er på kroner 
10.000 fra Sparebanken Nord-Norge, vil bli utdelt på 
kommunestyremøtet den 20. juni.

Ønsker alle en riktig god 17. mai feiring og god 
sommer hvis den kommer!

Jan-Eirik Nordahl, Ordfører



Ann Kristin Trondsen, rådmann
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Omstilling
Sørreisa kommune har startet opp en omstillings-
prosess der målet er å sikre drift av kommunen 
innen de rammer kommunen vil ha til rådighet 
i årene framover. Prognoser viser at det tilsier at 
kommunen må �nne inndekning for et sted mellom 
12-15 millioner. Inneværende år viser økonomi-
rapporten per mars at kommunen er kommet et 
stykke på vei i det vi kan vise til inndekning på ca 
7 millioner. Rådmannen er nokså fornøyd med 
det, samtidig som det er et godt stykke igjen til 
økonomiplanen er i god balanse framover. 
 
Kommunen bygger 10 leiligheter
Dagens gamle kommunale leiligheter i Stornesveien 
35 og 37 skal saneres, og det planlegges å bygge 
nye, moderne leiligheter slik at tomta kan utnyttes 
best mulig. Det kan bli 10 nye leiligheter ved denne 
utbyggingen. Teknisk- og arealutvalg (TAU) har 
vedtatt å gjennomføre en tilbudskonkurranse hvor 
det kan bygges 10 leiligheter fordelt på to bygg. 
Det ene bygget vil bli et rekkehus med 4 boenheter. 
Enhetene er familieboliger på 93m2 fordelt på to 
etasjer med 4 soverom. Det andre bygget skal føres 
opp i to etasjer, med i alt 6 leiligheter på 63m2 og 
med 3 leiligheter i hver etasje. Boenhetene skal ha 
alt på ett plan og 2 soverom.

Dette vil være sentrumsnære leiligheter som har 
gangavstand til sentrum på 300 meter.  I tillegg 
til forretninger og servicefunksjoner, ligger folke-
helseparken og lekeplass i nærheten. Disse 10 
leilighetene vil dermed passe godt inn i dette om-
rådet. Når det er gjennomført tilbudskonkurranse, 
vil saken legges frem for kommunestyret for politisk 
behandling. Vårt budsjett for prosjektet tilsier at 
det økonomisk vil gå i balanse, dvs uten direkte 
driftsutgifter for kommunen, blant annet på grunn 
av gunstige ordninger hos Husbanken knyttet til 
�nansiering. Boligene skal tildeles av kommunen 
etter nærmere kriterier. 

I Nordengveien er forsikringsselskapet ansvarlig 
for å bygge ny bolig etter den som brant i februar 

2018. Kommunen har fått opplyst at denne 
boligen vil være ferdig seint høsten 2019. Her blir 
det to bo-enheter. 
 
Glade mai-dager
Det er endelig vår, men enda er det en stund til 
våren er vakker. Det er strøsand, søppel, støv og 
skitt rundt omkring; ofte der det ikke skal være, 
og det tar litt tid å få ryddet opp, kostet bort og 
gjort klart til sommer. Her er vi takknemlige for 
alle som bidrar med smått og stort for å gjøre 
Sørreisa pen og presentabel til vårens festdager. 
Vi minner om at det er gratis for husholdninger å 
levere en god del avfall ved miljøstasjonene, sjekk 
www.senja-avfall.no for åpningstider og nærmere 
informasjon. 

I denne utgaven av KaSkjer er 17. mai et viktig 
tema, og program for dagen følger med; takk 
til alle som bidrar for å gjøre dette til en �ott 
festdag! 

Vi ønsker alle våre innbyggere en �n mai!

Ann Kristin Trondsen, rådmann



Møteplan for Sørreisa kommune - 2019
Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Kommunestyret    14  14      9   20   19   17
  31

    12

Formannskapet  24  26       13    12
 

  22   5
  26

Oppvekst- og Kulturutvalget    6   10      5     4     9    13

Helse- og sosialutvalget       5     9     4      3     8    12   

Teknisk- og arealutvalget  31         11        6     5   10    14    

Eldrerådet   19  28     9    19

Råd for funksjonshemmede   19     28      10    19  

Vilt- og utmarksn.    4    29  27   8 2          9

Ungdomsrådet     19     28       9        19    

 

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.kommunen.no

Sommeråpning 
Servicekontoret
Servicekontoret vil i uke 26 tom 33 ha redusert 
bemanning pga ferieavvikling.
Det vil i denne tiden bli utført redusert tjeneste på 
noen områder. 
Servicekontoret åpningstid: 09-14.
Sentralbordet har vanlig åpningstid, dvs mellom kl 
09 og 14.

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

I skranken på Servicekontoret har vi anska�et 
teleslynge. Bruker du høreapparat, kan du enkelt 
koble inn telespolen i høreapparatet, og du får 
lyden rett i øret.

Du kan også låne en mobil samtaleforsterker 
dersom du skal snakke med ordfører, rådmann, 
helsesøster, lege eller andre som jobber på 
kommunehuset. 
Servicekontoret gir veiledning i bruk av samtale-
forsterkeren.

Disse nyanska�elsene har kommunen gjort for å 

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.

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



hjelpe de hørselshemmede som besøker 
kommunehuset.

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 
lensmannen, før en bevilling eventuelt kan gis. 
Det må søkes på fastsatt skjema. Søknadsskjema 
fås ved henvendelse til Servicekontoret.

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:
1. Funksjonshemming av minst 2års varighet.
2. Betydelige vansker med å benytte seg av 
o�entlige kommunikasjonsmidler på grunn av 
funksjonshemmingen.
3. Personer som benytter seg av egen bil faller 
utenfor ordningen.

Søknadene behandles fortløpende. Bruker-
godkjenning varer normalt 2 år. Ønsker brukeren 
nytt kort må det 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 egenandel 
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
Søknad om bostøtte skal sendes inn på eget 
skjema sammen med nødvendig dokumentasjon. 
Får du innvilget bostøtte for en termin, er det ikke 
nødvendig å søke på nytt, dersom du ikke �ytter 
eller ønsker å få lagt faktisk inntekt til grunn.

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

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

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 2019
Måned Fridager Antall 

skole-
dager

August Skolestart 19.8. 10

September 21

Oktober Høstferie 3. - 4.10. 21

November Skolefri 18. - 19.11. 19

Desember Siste skoledag før jul 
torsd 19.12.

14

Antall skoledager høst 2019 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 2019/2020

Vår 2020
Måned Fridager Antall 

dager

Januar  Skolestart 6.1. 20

Februar 20

Mars Vinterferie 2.3. - 6.3. 17

April Påskeferie 6.4 - 13.4.
Tirsdag 14. april er fridag

15

Mai 19

Juni Siste skoledag 19.6. 14

Antall skoledager vår 2020 105

Antall skoledager hele skoleåret 190

Tømming av slamavskillere 
i Sørreisa kommune 2019 
Følgende roder tømmes i år: 
Rode 8   Sentrum – Andsvatn 
Rode 9  Øvermoveien 
Rode 10  Rabbåsveien 
Rode 11  Storneset 
Rode 12  Sentrum – Galtnes 
Rode 13  Leirbogsløyfa 
Rode 14   Nordliveien 
Rode 15  Furøy 
Rode 16  Valen
Rode 17-18 Hemmingsjordveien 
Rode 19  Reinelv-veien 
Rode 20  Nordbakkveien 
Rode 21  Øyjordveien 

Rode 22  Engslettveien 
Rode 23  Djupvåg 
Rode 24  Kollenveien

Tømming starter i løpet av august måned. 
Septiktank for bolighus skal tømmes annet hvert 
år. Slamgebyr vil også bli fakturert for de eien-
dommer hvor septiktanken skal tømmes i år, men 
som ikke er klartgjort når slambilen kommer. 

Halltimer 2019/2020
Lag og foreninger som ønsker å benytte idretts- 
og svømmehallen skoleåret 2019/2020 må søke 
på eget søknadsskjema innen 7. juni.
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Folkemøte om 
velferdsteknologi
Tirsdag 10 september kl 17.00 
inviteres det til folkemøte i kulturhuset, med tema 
velferdsteknologi. 

Sørreisa kommune har startet et prosjekt om 
implementering av velferdsteknologiske 
løsninger i kommunen.

Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra 
til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og 
pårørende. Erfaringer viser også at velferds-
teknologi kan gi mer e�ektiv bruk av ressurser i 
helse- og omsorgstjenestene i kommunen.
Tone Bye fra pensjonistforbundet kommer og 
forteller om hva velferdsteknologiske løsninger er, 
og hvordan disse løsningene kan bidra til trygg-
het og bedre tjeneste for bruker og pårørende. 
Det blir også en gjennomgang av «leve hele livet» 
som handler om hvordan eldre skal få brukt 
ressursene sine og dekket behovene sine i alle 
faser av alderdommen. Det handler om å skape 
et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve 
gode liv og delta i fellesskapet.

Det legges også opp til diskusjon i grupper og 
innspillene som kommer fra gruppene tas med i 
arbeidet med implementeringen av velferds-
teknologiske løsninger i kommunen.
 Vi ser frem til et spennende folkemøte, og håper 
på et godt oppmøte!

Tilskudd 
rusforebyggende tiltak 
Tilskuddsordningen inngår som en del av 
kommunens samlede folkehelsefremmende 
arbeid og tar sikte på å støtte opp under primær-
forebyggende tiltak som når mange. Tiltakene 
skal ha sin aktivitet rettet mot ungdom.

Lag og foreninger som driver rusfrie aktivitets-
tilbud for ungdom i Sørreisa kan søke om til-
skudd. Det er forutsetning at foreningen/ laget 
som søker, i løpet av året initierer og gjennom-
fører aktivitet eller holdningsskapende 
virksomhet, hvor rusmiddelspørsmål er satt på 
dagsordenen.  Det gis ikke støtte til ordinær drift 
eller lønnsmidler. Lag og/eller foreninger som 
søker om støtte må framlegge årsrapport med 
regnskap for de siste tre år.
Det kan videre søkes om tilskudd til enkelt- 
arrangement/tiltak, hvor aktiviteten er rettet mot 
ungdom. Arrangementene/tiltakene må være 
rusfrie og ha som målsetning å nå mange.
Ved søknad om enkelt- arrangement/tiltak, kan 
kravet om årsrapporter og regnskap fravikes.
Søknad sendes til Sørreisa kommune, Storveien 
20, 9310 Sørreisa eller på e-post til: postmottak@
sorreisa.kommune.no.

Søknadsfrist 26. mai 2019. 

Helse- og sosialutvalget har vedtatt at følgende 
tiltak her i Sørreisa normalt skal støttes årlig med 
inntil kr 10 000,- per tiltakskategori.
• Verdensdagen for psykisk helse; arrangement 
med tilbud til barn/unge
• 10. klassens 16. mai arrangement
• Sosiale arrangementer for 8. -10. klasse i regi av 
ungdomsrådet.

Det må rettes en søknad om tilskudd til Sørreisa 
kommune i forkant av arrangementet.
Tiltaket må gjennomføres og utgifter må 
dokumenteres gjennom en enkel kostnads oversikt. 
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Kommer feieren?
Dette spørsmålet har du sikkert lurt på, og svaret 
er ja, feieren kommer, men ikke til alle hvert 
år. Før �kk alle husstander i Sørreisa og Dyrøy 
kommune besøk av feieren hvert år, om det var 
behov for feiing eller ikke, og dette er ingen god 
måte å bruke feierens ressurser på.  

I forbindelse med ny forebyggendeforskrift som 
kom i 2016, så er det nå innført behovsprøvd 
feiing, det vil si at noen vil få besøk av feieren 
hvert år, noen vil få besøk annenhvert år og noen 
muligens hvert tredje år, alt etter mengde sot og 
fyringsmønster. Bakgrunnen for disse kravene, 
er at feieren skal bruke tiden sin, der det er størst 
behov, og at han da skal få bedre tid til å utføre 
tilsyn av piper, ildsteder og fyringsanlegg. I 2016 
kom også kravet om feiing og tilsyn med hytter og 
fritidsboliger.  Dyrøy og Sørreisa kommune har ikke 
startet opp med feiing og tilsyn av fritidsboliger 
riktig ennå, men dette er nært forestående. 

Brannvesenet er i gang med kartlegging og tar 
straks i bruk et nytt datasystemet, som vil gjøre 
det enklere både for deg som huseier og for de 
som skal gå tilsyn og feie. I dag får du en lapp i 
postkassen eller hengt på døra, dette vil det bli 
slutt på. Går alt etter planen, kan brannvesenet 
ta det nye feie- og tilsynsprogrammet i bruk fra 
våren 2019. 

Når det nye dataprogrammet tas i bruk, vil du 
som huseier motta en SMS fra feieren, her vil det 
gis opplysning om når han kommer.  Det �ne 
med dette programmet er at du som huseier, da 
har mulighet til å gi tilbakemelding til feieren om 
du er hjemme eller borte. I dette datasystemet vil 
feieren legge inn hvor ofte de forskjellige hus-
standene skal feies, og når det skal utføres tilsyn 
ut fra behovsvurdering fra feieren.  Når feieren 
har foretatt feiing eller tilsyn, vil du som huseier 
få tilbakemelding elektronisk på Min Eiendom. 
For ettertiden vil det bare bli sendt ut feievarsel til 
de husstandene som skal ha feiing det respektive 
kalenderåret, ut fra hyppighet og behov. 

Som huseier så vil du naturlig tenke, �nt da 
slipper jeg å betale feie og tilsynsavgift de årene 
feieren ikke kommer på besøk, men slik fungerer 
det dessverre ikke. 

Feie og tilsynsavgiften er på lik linje som vann-
avgift og renovasjonsavgift, en årlig avgift som 
skal dekke de kostnadene kommunene har på 
feie og tilsynsarbeid. Når det gjelder størrelsen på 
selve avgiften, så vedtas dette av kommunestyret 
i desember vært år.   

Med hilsen
Tor Ivar Olsen, Brann og beredskapssjef

Gjør en innsats 
for miljøet! 
Hvis du har tenkt deg ut på tur i �æra denne 
våren er dette en ypperlig mulighet til å bidra til 
Ren strand i Midt-Troms sin ryddeaksjon!
Plasthansker og sekker kan hentes på kontoret 
hos fagleder for landbruk, natur, og miljø. Senja 
avfall tar imot alt søppel som blir ryddet.  
Ta gjerne kontakt for mer informasjon!
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Kommunestyre- og 
Fylkestingsvalg 2019
Søndag 8. september og mandag 9. september er 
det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Hvem har stemmerett?
Norske statsborgere som fyller 18 år i 2019
Nordiske statsborgere bosatt i Norge
Utenlandske statsborgere bosatt i Norge, i minst 
3 år på valgdagen
For å utøve stemmeretten må velgeren være inn-
ført i manntallet i en kommune på valgdagen. 

Manntallet blir lagt ut til o�entlig gjennomsyn på 
følgende steder, etter 30. juni;

- Kommunehuset, servicekontoret
- Coop Extra Sørreisa

Sørreisa kommune
Forhåndsstemmegivning
Ordinær forhåndsstemmegivning foregår i 
perioden 2. august – 6. september.
Tidlig stemmegivning i perioden 1. juli – 9. august
Sted: Kommunehuset, servicekontoret

Ordinær stemmegivning – valgtinget, 
Her kan du stemme;
Stemmekretser, stemmesteder og stemmetider:

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

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

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

HUSK! Ta med legitimasjon og valgkort.

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

Fagleder for land-
bruk natur og miljø
Jeg er 25 år og har hovedsakelig vokst opp i 
Bergen, men familien min på farssiden kommer 
fra Nederland.

Våren 2018 fullførte jeg biologistudier på Ås 
(NMBU), og jeg startet som ny fagleder for land-
bruk natur og miljø i midten av januar i år.  
Jeg trives godt med spennende og varierte 
arbeidsoppgaver, og Sørreisa byr på vakker natur 
og trivelige og imøtekommende mennesker.

Julia Celine Cuypers er ny i Sørreisa kommune
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FLASKEINNSAMLING 
Våre �otte og snille ungdommer fra 8 trinn i 
Sørreisa, kommer rundt og samler inn �asker til 
deres felles klassetur etter pinse, i uke 24. 
Vi håper de blir tatt vel imot!
Er det noen som har spørsmål eller ønsker vi 
skal hente på et annet tidspunkt er det bare å ta 
kontakt!

På vegne av foreldregruppa
Torunn Strømseng Paulsen, mobil 93266966



Sørreisa kommune har tatt i bruk varslings-
systemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i 
et geogra�sk område om hendelser via SMS.

Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og tale-
melding til fasttelefon.

Når blir systemet brukt?
Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt 
ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det 
kan være ved vannavstengning, stengte veier, 
evakuering, generelle servicemeldinger eller 
andre forhold som krever rask informasjon.

Hvordan �nner vi deg?
Det blir benyttet tre ulike registre for å nå ut med 
informasjon til deg:

1) Privatpersoner:
Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og 
reservasjonsregisteret til Di�. Vi anbefaler deg å 
legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epost-
adresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. 
De �este henvendelser fra det o�entlige vil 
hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel 
angående selvangivelsen. Oppdatering utføres 
her: https://www.norge.no/oppdater-kontaktin-
formasjon  

2) Bedrifter:
Ved varsling av bedrifter blir bedriften som til-
hører adressen varslet med bakgrunn i oppføring 
i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir 
hentet fra Altinn. Bedrifter med �ere adresser bør 
registrere disse som underenhet hos Brønnøysund-
registrene: https://www.brreg.no/bedrift/virk-
somhet/ 

3) Tilleggsregister:
Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker 
å motta varsler for en bedrift eller for en adresse 
som du ikke er registrert med bostedsadresse på. 
Se https://varslemeg.no/

Sørreisa kommune

Dette er 
en vars-
ling fra

Har du ikke blitt varslet?
1) Er du folkeregistrert på din adresse? https://
www.skatteetaten.no/person/folkeregister
2) Har du oppdatert din elektroniske kontaktinfo? 
https://www.norge.no/oppdater-kontaktinfor-
masjon

Hva kan du gjøre?
Oppdater dine opplysninger og meld alltid 
�ytting til Folkeregisteret.

Bor du på et annet sted enn der du er folke-
registrert kan du registrere ditt telefonnummer 
på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre 
hvis du �ytter. Tilleggsregisteret er kon�densielt 
og benyttes kun av din kommune. 
Registrér ditt telefonnummer i kommunens 
tilleggsregister her: https://www.varslemeg.no
Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefon-
nummer (velg Privat)

Sårbare virksomheter
Vårt Tilleggsregister knytter kontaktpersoner til 
virksomheter med telefonnummer.
Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom 
SMS sendes fra kommunen.

Sårbare virksomheter er bedrifter som er 
avhengig av vann for å drive sin virksomhet. 
Eksempler: 
            Sykehus og medisinske sentre

Du blir varslet!
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            Alders- og sykehjem
            Lege og tannleger
            Barnehager og skoler
            Næringsmiddelprodusenter
            Restauranter og kafeer
Registrer din virksomhet i kommunens Tilleggs-
register: https://www.varslemeg.no/
Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefon-
nummer (velg Bedrift)

Ofte spurte spørsmål
Hvordan virker varslingen?
Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner, 
epost og en automatisert talemelding til fast-
telefon. Talemelding leses inn som “tekst til tale”. 
På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 
1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 9 
- dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

Er mitt mobilnummer registrert?
Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på 
en berørt adresse i Folkeregisteret og henter dine 
kontaktopplysninger fra Di�s kontaktregister. Så 
lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i 
Di�s kontaktregister/Altinn vil du bli varslet. 
Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn 
her: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontak-
tinformasjon 

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?
Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis 
du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, 
gjør en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss 
av for “hemmelig nummer”.

Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn min 
bostedsadresse?
På varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser 

som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i 
studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritids-
eiendom. Slik gjør du:

• Under “Tilleggsoppføring” klikker du “Legg til 
ditt telefonnummer”.
• Skriv inn ditt mobilnummer og klikk “Send”.
• Du mottar en kode på sms, som du bruker for 
logge deg inn.
• Her kan du legge til andre adresser du vil varsles 
for. Navn = den som bor på adressen du registrerer.

Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min 
adresse varslet?
Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet 
hvis du er registrert i «kontaktregister for o�entlig 
forvaltning».

Hvordan �nner jeg ut om mine foreldres adresse 
er i en kommune som bruker Varsling 24?
Ta kontakt med den respektive kommune for å 
høre om de bruker Varsling 24.

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel 
for?
På varslemeg.no kan du sjekke andre varslings-
adresser som er oppført på ditt mobilnummer, 
utover din o�sielle bostedsadresse som du er 
registret med i «kontaktregister for o�entlig 
forvalting». Slik gjør du:

• Under “Tilleggsoppføring” klikker du “Legg til 
ditt telefonnummer”.
• Skriv inn ditt mobilnummer og klikk “Send”.
• Du mottar en kode på sms, som du bruker for 
logge deg inn. Her ser du listen over adresser 
registrert på ditt mobilnummer.
• Her kan du også slette adresser eller legge til 
�ere.

Du får et varsel når det er en hendelse som kommunen syns du bør få vite om.
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Sørreisa Frivillighetssentral i samarbeid med 
Sørreisa omsorgssenter står som eier av 
prosjektet «Hverdagsglede – frisk luft og 
impulser fra nærmiljøet».

Bakgrunnen for prosjektet er at alle trenger frisk 
luft og trenger å komme seg ut i nærområdet 
uansett hvor du bor og hvor mobil du er.  I den 
forbindelse søkte vi Gjensidigestiftelsen om 
midler til en elektrisk sykkeldrosje med plass til to 
+ sjåfør. Med denne kan beboere på omsorgs-
sentret komme seg ut på tur i nærmiljøet selv om 
en er dårlig til beins. Her kan ansatte, pårørende 
og frivillige gjøre hverdagen litt bedre for noen 
som ellers må sitte mye inne.

Midler til selve sykkelen – kr 81340,- -har vi vært 
så heldige å fra Gjensidigestiftelsen, men i 
prosjektet har vi også tatt høyde for at vi må ha 
en utebod hvor sykkelen kan lades og lagres. 
Denne vil stå ved omsorgssentret slik at sykkelen 
er lett tilgjengelig.

For å få hele prosjektet realisert mangler vi rundt 
kr. 20 000,- Om det er noen som kan tenke seg å 
være med å bidra så kan kontonr 4776 13 28065 
brukes eller ta kontakt på tlf 992 04 651.
Sykkelen er på plass og vi gleder oss til mange 
�ne turer i sommer.

Hverdagsglede
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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

Sørreisa folkebibliotek sine åpningstider 
for sommeren 2019 

Til og med uke 28, vanlige åpningstider.
Uke 29-33, sommerstengt bibliotek. 
Første åpningsdag etter ferien er 19. august.

Last ned appen BookBites 
for tilgang til ebøker i ferien!



Bli med på friluftsskole 
i sommer!!
Sett av 15. – 17. august. Midt-Troms friluftsråd 
arrangerer friluftsskole i Sørreisaområdet for alle 
10 – 13 åringer. 
Programmet er ikke helt klart ennå, men det vil 
bli aktiviteter som kanopadling, �sking, bading, 
uteleker, skattejakt, overnatting, bålkos mm. 

Det blir overnatting fra 16. – 17. august. Pris for 
deltakelse kr. 200. 
Nærmere informasjon kommer på https://www.
facebook.com/midttromsf/  og på turinfokartet 
som blir distribuert til alle husstandene i Midt-
Troms (i begynnelsen av juni). 

For spørsmål ta kontakt med Midt-Troms friluftsråd. 

Ny 3 - mannsbolig i Y tterholtet -  K lar for salg

Ferdighus AS planlegger ny 3 - mannsbolig
 i Y tterholtet som snart er klar for salg. 
F orventet oppstart i løpet av 2 0 1 9 .

K ort om leilighetene:
- 2  eller 3  soverom
- C a9 0 m²
- M oderne løsninger
- M ye bolig for pengene

www.ferdighus.no post@ferdighus.no778 62000



Enda et skoleår går mot slutten, og det er naturlig 
for oss å takke alle de utrolig �otte elevene vi har, 
og som uke etter uke står på for å utvikle seg på 
det instrumentet de har valgt.

Det at vi har så mange �inke elever gjør at vi kan 
være med på mange spilleoppdrag nå i mai og 
juni , og vi har lagt følgende plan utover:

• Lørdag 11. mai er vi med på et stort arrangement 
i idrettshallen i regi av Evenmo fritidsgård
• 17.mai vil ei større gruppe fra Kulturskolen spille 
noen låter fra scene, idrettshallen
• Så skal vi ha to skolekonserter, henholdsvis 
31. mai på Gottesjord skole,mandag 3. juni på 
Skøelv skole, begge dager kl. 0930. Det er alltid 
trivelig å spille konsert for grunnskoleelevene, og 
vi gleder oss.

Sørreisa kulturskole avslutter året
• Så skal vi tradisjonen tro avslutte konsert-
sesongen med konserter på Sørreisa omsorgs-
senter fredag 14. juni kl. 1100 og på Frivillig-
sentralen mandag 17. juni kl. 1100. her vi vi med 
oss ei lita gruppe med elever, og så skal vi lærere 
bidra med noen gammellåter

Siste undervisningsdag ved Sørreisa Kulturskole 
vil være fredag 14. juni.

Oskar Larsen med elever fra det siste årskullet han har ansvaret for. I juni blir han pensjonist etter å ha vært 
Kulturskolerektor i Sørreisa i 40 år. Kjenner vi ham rett så blir det ikke det siste musikklivet i Sørreisa ser til ham.
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Oskar Larsen blir pensjonist i juni.
Takk til han Oskar for 40 års 
innsats for musikk- og kulturlivet 
i Sørreisa!



Undervisningstilbud og 
Påmeldingsskjema 

Søknadsfrist 10. juni

Sørreisa kulturskole skoleåret 2019/20
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Sørreisa Kulturskole
Stortinget bestemte i 1997 at alle kommuner skal ha et musikk og/eller Kulturskoletilbud, 
og at dette skal være et frivillig skoletilbud til barn,ungdom og voksne som ønsker 
opplæring i forskjellige kunstfag.

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

Kulturskolen

Hva koster det?
Kommunestyret i Sørreisa har vedtatt at en elevplass ved Sørreisa kulturskole skal koste kr 2526,- pr 
skoleår. Det sendes ut 4 regninger á kr 631, - 2 hvert halvår.
Kulturskoleelever som også er medlem i Sørreisa skolekorps betaler årlig elevavgift på kr 1722,-.
Det gis ikke søskenmoderasjon.
Instrumentleie for samme periode er kr 239,- pr år for tangentinstrumenter og kr 489,- pr år for øvrige 
instrumenter.

Instrumenter:
Sørreisa Kulturskole har en del �øyter, klarinetter 
og saksofoner som kan leies ut til elever som ønsker undervisning. Elever som søker på messing-
instrumenter og som også er medlem av Sørreisa skolekorps får bruke korpset sine instrumenter. 
Elever som søker messinginstrument men som kun skal være elev i Kulturskolen må gjøre en avtale 
med Sørreisa skolekorps om bruk av deres instrumenter. Alternativ er å kjøpe sitt eget instrument.

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

For nærmere opplysninger: 
Kontakt  Aina Løhre, tlf 99204624, evt e-post til 
aina.lohre@sorreisa.kommune.no
I uke 33 blir det sendt ut beskjed til alle søkere om 
de har fått elevplass eller ikke fra høsten 2019 ved 
Sørreisa kulturskole.       
   Se også: www.sorreisa.kommune.no

Det er viktig å overholde søknadsfristen:

10. juni 2019

Elever som har kulturskoletilbud innenfor 
ordinær skoletid/undervisningstid, vil få et 
skolefravær(timefravær).
Fraværet vil være gyldig. Elever på ungdoms-
trinnet kan få et vedlegg til vitnemålet der det 
fremgår at det har hatt et kulturskoletilbud i 
skoletiden.

Sunniva Nordli Løvland 
er elev ved Kulturskolen
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Undervisningstilbud
Undervisningstilbudet vil ha sammenheng med 
økonomiske rammer.
For skoleåret 2019/2020 kan det søkes på:

• minitrompet
• blokkfløyte
• klarinett (fra 4. klasse)
• ukulele (fra 4. klasse)

Kornett , Trompet, Althorn, Baryton, Alt-trombone, 
Trombone, Tuba.
Messinglærer vil i samråd med elev og foreldre vur-
dere hvilket messinginstrument som passer best 
for eleven ut fra alder, størrelse m.m. På søknadssk-
jemaet er det greit å bare skrive messing, og gjerne 
med ønsket instrument i parantes.

• tverrfløyte (fra 3. klasse)
• gitar (fra 4. klasse)
• piano
• bassgitar (fra 4. klasse)
• slagverk
• rockeband, - elever som ønsker rockeband må 
kunne litt på sitt instrument fra før, og må ha noen 
de ønsker å spille sammen med.
• piano/sang
• gitar/sang

Ny rektor
Det tilsettes ny rektor ved Sørreisa Kulturskole fra 
1. august 2019. Denne kan inneha kompetanse på 
andre fagfelt som gjør at kulturskolen kan utvide 
med nye undervisningstilbud. Dette vil det bli 
orientert om på Sørreisa kommunens  heimeside 
og facebookside etter 1. august.

All undervisning
All undervisning blir lagt til Kulturskolens lokaler. 
En individuell time varer vanligvis 30 minutter, og 
i noen tilfeller gir vi viderekomne elever tilbud om 
45 minutters individuell undervisning. Gruppetime 
varer 45 minutter.
Vi ser ofte at veldig unge elever  ikke greier 
30 minutter, og vi vil tilby 22.5 minutter til de 
elever/foreldre som ønsker det, mot reduksjon i 
elevbetalingen. På søknadsskjemaet side 4 er det 
mulig å krysse av for ønsket timelengde , og vi ber 
om at dette blir gjort.
Viderekomne elever som ønsker 45 minutter 

Kulturskolen

individuell undervisning krysser av for dette, men 
kulturskolens lærere vil vurdere disse ønskene i 
hvert enkelt tilfelle. De elever som får innvilget 45 
minutters individuell undervisning vil få ei økning 
i elevbetalingen.

• Det blir lagt undervisning både til ordinær skole-
tid og til ettermiddagstid, etter avtale med elever 
og foreldre.

Info fra foreldre til lærer 
Vi ber om at foreldre til elever med spesielle 
behov informerer sin kulturskolelærer om dette 
slik at vi bedre kan ta hensyn til elevens behov og 
tilrettelegge undervisningen ut fra dette.

Kurs i direksjon
Vi trenger å rekruttere nye dirigenter, så 
vi vil tilby et 12 timers kurs i grunnleg-
gende direksjon hvor vi i første omgang 
fokuserer på grunnleggende slagteknikk. 
Deltakere må ha en viss musikalsk 
erfaring fra instrumenter eller sang. Vi 
ønsker gjerne at deltakere i voksenkor/
korps melder seg som deltakere, i tillegg 
til kulturskoleelever.

Kurset blir i utgangspunktet på 12 klok-
ketimer høsten 2019, med mulighet for 
oppfølgingskurs våren 2020. Elever fra 
8.klasse og eldre kan delta. Kurset koster 
kr 500,-.
Vi må ha minst 4 deltakere for å starte 
opp kurs.
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Søknadsskjema 2019/2020 
- Sørreisa Kulturskole
Søknaden sendes Sørreisa Kommune, Servicekontoret, Storveien 20, 9310 Sørreisa, evt 
e-post til postmottak@sorreisa.kommune.no. Søknadsfrist er 10. juni 2019.

Opplysninger om søker:

Navn :__________________________________ 

Fra 01.08.19:______klasse v/ ______________________________ skole

Adr    :______________________________________ Elevens mobilnr:____________

Elevens e-postadresse:____________________________________________________

Jeg søker på:
Jeg ønsker undervisning på _____________________________ skoleåret 2019/20
Dersom det er mulig vil jeg også ha undervisning på ____________________ ______________

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

Den timelengden jeg ønsker er (kryss av):

45 min   30 min   22,5 min

Opplysninger om foresatte:
(vennligst  oppgi betalers navn først)

Navn: _______________________________  Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Navn: _______________________________ Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Foresattes underskrift :

Dato : _______________ Navn _________________________________________________

Kulturskolen Riv ut og send inn

Sørreisa kommune
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Sentrum
0800 Flaggheising v Speiderene 

ved Sørreisa kapell
0810 Ottesang ved Sørreisa kapell 
0930:  Gudstjeneste Sørreisa kapell. 

Sørreisa skolekorps deltar
1015 Bekransing Krigsminnebautaen  

Sørreisa skolekorps deltar.
1030: Idrettshallen åpner
1100:  Bekrasing Fiskerbautaen i sentrum

Sørreisa Mannskor deltar.  
Tale ved Jarl Kato Solset

1200:  Arrangement ved Sansehagen, 
Sykehjemmet
Sørreisa Skolekorps, Sørreisa 
Musikkforening og ordfører deltar

1230:  Togoppstilling på veien nedenfor 
Sentralskolen

1300:  Togavgang
Sørreisa skolekorps og Sørreisa Musikk- 
forening og Ordføreren deltar. 

1345:  Arrangement på skoleplassen 
• Barnas tale v/elever i 6. klasse, 
• Skoleelevene synger
• Korpsene deltar
Arrangement m/kafe inne i idrettshallen. 
• Konferansier Thomas Åsali Jenssen
• Utdeling av årets Kulturstipend  
   v/Ulf-Tore Larsen
• Sørreisa Kulturskole
• Sørreisa Damekor
• Tale for dagen v/ Karl Kristian Svendsen
• Ja, vi elsker
• Sørreisa musikkforening
1515:  Leker for barna på skoleplassen
1500:  Film for barna 
1630: Sørreisa damekor synger  
                      på sykehjemmet.

 Skøelv - Grendehuset 
1200:  Grendehuset åpner
 Salg av ka�e, kaker, pølser, is, brus og 
 godterier
1300: Middagsserveringen starter
 Virginiastek m tilbehør
1430:  Tale for dagen - Otto Skogheim
1515: Leker for barna
1500:  Sørreisa Mannskor
1630: Middagsserveringen avsluttes

All servering vil være stengt under talen og 
Mannskorsangen.
Arr: Skøelv IGL
Hjertelig velkommen!

Galtnes 
17. mai middag fra kl. 1300 – 1700
MENY:
 • Varmrøkt krydderlaks fra Husøy. 
   Serveres med Husøysalat 
 • Kjøttkaker . Serveres med brunsaus,  
   grønnerter, gulrøtter og tyttebær
 • Gilde grillpølser . Serveres med valgfritt  
    tilbehør.
    Poteter serveres til alle rettene.
 • Stort kakebord til dessert.

Det blir salg av brus, alkoholfri hvitvin og øl.
ALLE HJERTELIG VELKOMMEN.

-------------------
Gassfolieballonger selges fra vaskehallen på YX.

1345: Hesteridning for barna på fotballøkka på   
                 sentralskolen

17. mai i Sørreisa

1415:

Opplysninger om søker:

Navn :__________________________________ 

Fra 01.08.19:______klasse v/ ______________________________ skole

Adr    :______________________________________ Elevens mobilnr:____________

Elevens e-postadresse:____________________________________________________

Jeg søker på:
Jeg ønsker undervisning på _____________________________ skoleåret 2019/20
Dersom det er mulig vil jeg også ha undervisning på ____________________ ______________

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

Den timelengden jeg ønsker er (kryss av):

45 min   30 min   22,5 min

Opplysninger om foresatte:
(vennligst  oppgi betalers navn først)

Navn: _______________________________  Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Navn: _______________________________ Adr: _______________________________________

         Tlf: _______________________________________

    E-post: _____________________________________________

Foresattes underskrift :

Dato : _______________ Navn _________________________________________________



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.
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Norsk �agg og Sørreisa-
fanen i Tyskland også i år
Den store opplevelsen når sommeren nærmer 
seg for de som går i skolekorps er korpsstevne 
eller korpstur. I år blir det Tysklandstur for 
tredje gang.  Også denne gang til våre venner 
i Wildemann og til den store festivalen i 
Gosslar. Mye artig aktivitet på programmet, 
og selvfølgelig mye spilling.  Dette er virkelig 
noe korpset ser fram til, og en slik tur hører 
så absolutt med til det gode sosiale miljøet 
som korpset er.  Ny påfyll til et musikalsk og 
opplevelsesrikt år når august kommer!

Vil du være med å spille i skolekorps?
Hvert år tar skolekorpset opp nye medlemmer. 
Dette er et naturlig liv for et skolekorps fordi 
noen reiser bort på skoler og studier, og etter 
hvert blir eldre enn det som er naturlig i skole-
korpset.
Skolekorpset er et godt sosialt miljø, og god 
musikkopplæring. Korpset møtes hver uke til 
øving, men også til trivelige felles-
arrangementer. Dette året Tysklandstur, et 
annet år korpsstevne i Nord-Norge. Det å lære 
å spille et instrument er læring for livet, og 
trivelig felles musikkaktivitet hele året. Stadig bli 
bedre hver enkelt og i samspill med andre, på all 
slags musikk. Ingen type musikk er lenger 
«korpsmusikk». Slik gikk Skolekorpset i år 
videre til fylkesarrangementet i UKM.   Ta 
kontakt så får dere høre mer om å starte i korps!

Vårkurset er også i år gratis!
De siste åra har skolekorpset gitt et femtimers 
kurs på våren helt gratis. Dette gir mulighet til 
å prøve seg litt på et instrument,  �nne hvilket 
instrument en vil spille på. Prøving før en 
bestemmer seg for om en vil være med i kultur-
skole og skolekorps.  Nå begynner tiden å 
renne ut for å være med, men ta kontakt om du 
�nner ut at --- dette skulle vi ha tenkt på!

Loppemarked i år også – selvfølgelig!
Lørdag den 7. September må du merke av i 
kalenderen, Da er det årlige store loppe-
markedet i Idrettshallen. Vi kan love stor 
stemning!  Massevis av lopper, ting og tang, 
her kan du �nne perler!, 
Takk til alle som leverer inn lopper, stort og 
smått.  Du kan gjerne komme til Idrettshallen 
med lopper kvelden før, altså fredag den 6. 
september, Eller du kan ta kontakt med «Lop-
pesjef», ho Gry Dahlø Bjørklund (452 35 850)

NYTT STYRE ETTER ÅRSMØTET;  
Carina Kleiva, leder (90520516), 
Korinna Helling (948 33 657), 
Gry Dahlø Bjørklund (452 35 850), 
Elisabeth Solheim Andrew (904 12 250), 
Lise Løvland (990 44 448), 
og Dirigent Kristi Karlstad Vaeng (900 33 525).     
Ta gjerne kontakt !
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VI REALISERER DIN BOLIGDRØM

778 62000www.ferdighus.no post@ferdighus.no

Din komplette husleverandør som håndterer alle ledd i et byggeprosjekt. Vår kompetanse
omfatter alt fra regulering og prosjektering til produksjon og ferdigstillelse. Vi produserer

 og skreddersyr elementer og konstruksjonsmoduler til de fleste typer bygg i tre – 
enten det er til boliger og garasjer, næring eller offentlig.

¤ Eneboliger 
¤ Garasjer 
¤ Flermannsboliger 

¤ Ledige tomter
¤ Egne tegnere
¤ Egen elementfabrikk

¤ Fjøs
¤ Industri 
¤ Forretningsbygg

Din komplette husleverandør som håndterer alle ledd i et byggeprosjekt. Vår kompetanse
omfatter alt fra regulering og prosjektering til produksjon og ferdigstillelse. Vi produserer

og skreddersyr elementer og konstruksjonsmoduler til de fleste typer bygg i tre –
enten det er til boliger og garasjer,r,r næring eller offentlig.

¤ Eneboliger
¤ Garasjer
¤ Flermannsboliger

¤ Ledige tomter
¤ Egne tegnere
¤ Egen elementfabrikk

¤ Fjøs
¤ Industri
¤ Forretningsbygg









BLI MED PÅ STOLPEJAKT!
STOLPEJAKT er en spennende form for Trimtur i nærmiljøet. På 
kartet i denne brosjyren finner du nummererte fiolette ringer. 
Disse markerer stolper i terrenget. Stolpene er plassert midt i 
ringen.  Stolpene vil stå ute fra 10. mai til 15. september. Det 
koster ikke noe å delta.

HVA ER EN STOLPE?   
En stolpe er ca. 1m høy trestolpe som er merket med samme nr. 
som på kartet. I tillegg har den også ei plastklipe. Denne bruker 
du til å kvittere i postrubrikkene nederst på kartet. Du velger 
selv rekkefølge og hvor mange poster du  ønsker å finne. Når du 
har funnet minst 12 stolper, sender du inn kvitteringsrubrikken  
og navn til: Sørreisa O-lag, Boks 199, 9315 Sørreisa. Eller send 
e-post til: post@sorreisa-olag.no   Dersom flere går sammen, 
kan flere navn sendes inn på samme kart.  Ekstra kart finner du 
i egen postkasse i Folkehelseparken. Evnt. ta kontakt med O-la-
get. 
Alle innsendte klipperubrikker med 12 klipp eller flere, er med i 
trekning av flotte premier etter sesongslutt.

FLERE TURER?  
Dersom Stolpejakta ga mersmak, fikk du kanskje lyst til å prøve 
vår turorientering? Her må man ut i skogen for å finne 40 poster 
på 3 forskjellige kart. Postene har forskjellig vanskelighetsgrad.

INFORMASJON om dette og andre aktivitetstilbud finner du på: 
www.sorreisa-olag.no



De �este lag innenfor sang og musikk har sine 
årsmøter tidlig på våren, noe som kan føre til 
utskiftninger i styret for Sørreisa sang og 
musikkråd.
Etter årsmøter denne våren består det nye styret i 
Sørreisa sang og musikkråd av:

Carina Kleiva, leder 

Ulf-Tore Larsen, nestleder

Christine Lande, Arn�nn Smørsgård og Karine 
Alvestad, styremedlemmer.

Styret har vanligvis 5- 7 styremøter i året i tillegg 
til allmøter og årsmøte. Kulturskolens rektor er 
sekretær i Sørreisa sang og msuikkråd.

Aktiviteter framover:
Sørreisa sang og musikkråd hadde tenkt å få til 
en ny myldrekonsert a la den som ble arrangert  
4. september 2017 i forbindelse med Kulturhus-
jubileet. Det viser seg som ei vanskelig tid å 
samle musikklivet til en felles konsert, så  dette 
opplegget er �yttet til våren 2020, sansynligvis i 
Kulturuka.

Den årlige Ordførerkonserten blir i år avholdt 
søndag 24. november kl. 1700 i Tømmervik kirke.

Sørreisa Sang og Musikkråd
Kulturstipendet 2019:
I samarbeid med Sørreisa Næringsforening deler 
Sørreisa sang og musikkråd ut et Kulturstipend 
til en ungdom under 26 år som etter søknad 
forteller om sine interesser, sine ønsker og sine 
tanker om fremtidig satsing på kultur. Stipendet 
har vært delt ut siden 2006.

I 2019 er Mia Solset Malik tildelt stipendet på 
10.000 kroner, og utdeling vil skje fra scenen i 
Idrettshallen 17. mai 2019.

Vi gratulerer Mia med stipendet, og ønsker lykke 
til med videre satsing på sang og musikk!
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Mia Solset Malik 
får Kulturstipendet 
for 2019
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WELLINGTON arbeider med styre- 
og bedriftsøkonomisk rådgivning, 
strategiutvikling og økonomistyring, 
med spesiell fokus på næringslivet i 
distriktene. Vi har utviklet og 
gjennomfører egne  praktiske 
programmer for bedrifter. 
Programmene er  forankret i 
høyskole- og universitetsmiljøer. 
Vi arbeider i tillegg med kjøp/salg, 
organisering og restrukturering av 
bedrifter . 

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

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

Stig Knudsen    
Tlf 77 86 45 02

Welligton As, 
Pb. 10, 
9315 Sørreisa

knudsen@wellington.no

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

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!
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Helse og velvære
Aurora pilates 469 32 218

www.bioform.no 
salg@bioform.no

77 86 18 68

Fysioterapeut/massør
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

Autorisert fotterapaut 
Mona Sørfosbog

402 27 093

Massør og gestaltterapaut 
Maria Martinsen

952 72 007

Massasjeterapaut 
Annfrid Midtgård

917 02 457

Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa

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
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Bedriftssupport
Sørreisa kommune, 77 87 50 07

Sørreisa kommune 
Fagleder landbruk, miljø og natur
Julia Celine Cuypers 

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

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



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

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

Sørreisa yx 77 86 12 35

Skokroken 77 86 49 44

Sørreisa Solavskjerming 950 38 750
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
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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
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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

  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

ToJo AS 77 86 11 11

Wellington AS 77 86 45 02

Tjenesteyting forts



Kalender for Sørreisa
Nr 2   2019

Svømmehallen  
Det pågår arbeider med 
bassenget. Vi kommer tilbake 
med ytterligere info.

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

Frivilligsentralen 
Seniortre�
Mandager 0900-1400 
Siste tre� er 24. juni

Småbarnstre�
Tirsdager 09.00-13.30
Foregår ut juni.

Åpen Kramvigbrygge 
hver fredag i tidsrommet 
28/6 til 9/8. 
I sommer vil Midt-Troms 
Museum ha åpent på Kramvig-
brygga hver fredag 
kl. 1100 – 1700 

Ka skjer i S
ør

re
isa
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Erik Valnes er Sørreisa 
kommunes kulturprisvinner i 
år, og vi har spurt han litt om 
hans idrettslige bakgrunn. 

 - Jeg var vel over gjennomsnittet 
ivrig med idrett og med på 
mange aktiviteter fra ung alder. 
Erik tenker seg om og ramser 
opp idretter og klubber: friidrett 
i Pioner, orientering i Sørreisa 
O-lag, fotball i Sørreisa IL, turn i 
Sørreisa Turn, skiskyting i Vestre 
Målselv SSL og ski i Bardufoss 
og omegn skiforening (BOIF). 
-  Jeg satset ikke tungt på ski 
før jeg var 16 år og begynte på 
skigymnas i Nordreisa. Det er 
mange andre på høyt nivå som 
er veldig låst til treningsplanen, 
men jeg kan fortsatt godt hive 
meg med på ei fotballtrening. 
Eller friidrett, der trenger man 
stort sett bare et par joggesko. 
-Jeg skal ikke være bastant på 
at min måte er den eneste rette, 
men ser at det har funka for 
meg. Allsidigheta gir selvfølgelig 
et godt treningsgrunnlag, og 

ikke minst har det bidratt til at 
jeg har beholdt idrettsgleden. 

Hva med anleggssituasjonen for 
ski i Sørreisa, du har selv trent i 
Målselv?
-  Vi har jo mange �otte 
turløyper, men jeg håper vi får 
en snarlig realisering av planene 
for skianlegg i Nordlia.  Det er 
en av de tidligste stedene  med 
natursnø, så her er veldig gode 
forutsetninger for å få til noe 
bra! 

Leder i Oppvekst – og kul-
tur-utvalget i Sørreisa, Otto 
Skogheim, mener Erik Valnes 
er et skoleeksempel på at den 
norske idrettsmodellen med 
vekt på allsidighet og relativt 
sein spesialisering virker. 
- Jeg er stolt og glad for at vi kan 
gi kulturprisen til Erik Valnes, 
en fantastisk ambassadør for 
Sørreisa. Han er jo den yngste 
som har fått kulturprisen og jeg 
tror han er til stor inspirasjon for 
barn og ungdom. 

Kulturprisvinner Erik Valnes, sammen med leder og nestleder i 
oppvekst –og kulturutvalget, Otto Skogheim og Linn-Charlotte Nordahl. 

Skikomet med allsidig bakgrunn

Gratulerer med kulturprisen, 
Erik Valnes!



17. mai
Se egen annonse

Søndag 2. juni 
Solglimt, Skøelv kl. 17
Bingo

Søndag 9. juni 
Sørreisa sentrum
Nasjonal Motordag
Vi ønsker vi å samle alt fra 
mopeder, motorredskaper til 
bil og det som måtte ha motor 
- her skal det være plass for 
alle! Info på www.amcarmal-
selv.com eller Facebook siden 
ACC Målselv.

Lørdag 22. juni
Turmars i Skardalen
Marsjen starter kl 1400 fra 
snuplassen i  Skaret

Søndag 23. juni 
Skøelv stadion kl 1700.
St Hans-fest
Andeløpet starter kl 1900.

            

Søndag 30. juni 
Westgaard Museum kl 14-17 
Ny tekstilutstilling på gamle 
Gumpedal skole. 

Lørd og Søndag 6.-7. juli
Krogstadtunet Åpen kafé

Søndag 7. juli
 Westgaard Museum kl 14-17 
Utstilling på gamle Gumpedal 
skole. 

Lørd og Søndag 13.-14. juli
Krogstadtunet Åpen kafé
 
Lørd og Søndag 20.-21. juli
Krogstadtunet Åpen kafé

Søndag 21. juli 
Westgaard Museum kl 13 
Utegudstjeneste. Museet åpent 
til kl 1700.

Lørd og Søndag 27.-28. juli
Krogstadtunet Åpen kafé

Lørd og Søndag 3.-4. august
Krogstadtunet Åpen kafé

Lørd og Søndag 10.-11. august
Krogstadtunet Åpen kafé

Søndag 11. august 
Westgaard Museum kl 14 
Åpen dag på gamle Gumpedal 
skole.
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Lørd og Søndag 17.-18. august
Krogstadtunet Åpen kafé

Lørdag 24. august
Fjelløpet
Arr: IGL Skøelv

Lørd og Søndag 24.-25. august
Krogstadtunet Åpen kafé

 

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 . 
 

 
 

Lørdag den 7. september
Idrettshallen
Loppemarked m skolekorpset

Søndag 8. september 
Kommunestyre- og fylkes-
tingsvalg.

Mandag 9. september 
Kommunestyre- og fylkes
tingsvalg.
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no

Unglyn Fotball
Fotballtrening i gymsalen på Gottesjord skole:
Unglyn Mix 6-8 - torsdag kl. 18:00 - 19:00
Kontaktperson:
Trener Finn Arne Rasmussen tlf.: 48268776

Unglyn G 11 - torsdager kl. 19:00 - 20:00
Kontaktperson:
Trener Harald Larsen tlf.: 48887593

Unglyn Mix 5-7  
Kontaktperson: 
Trener Barbro Johansen tlf.: 90862955

Når Unglynbanen er klar til bruk i midten av 
mai blir det utetrening, nærmere beskjed blir 
gitt. Dette gjelder alle gruppene.

Unglyn Ski
Selv om sesongen 2018/2019 er over så 
kommer det en ny høst og vinter, og med 
tanke på de �otte løypene vi har, som alle kan 
benytte seg av gratis, inkl. gratis parkering er 
det hyggelig om noen vil gi et bidrag.

Skigruppa samler også inn penger til innkjøp 
av ny tråkkemaskin, bidrag kan innbetales/
vipps til samme konto/vippsnummer. 

Innbetaling til konto 4705 657 1368
Vipps til 556408 bruk “kjøp og betal” 
Kontaktperson: Leder skigruppa Martin 
Eriksen tlf.: 93266195

 

Bli medlem i 
IL/BL Unglyn
Medlemskontingenten for 2019
Voksne kr. 250,-
Barn (under 17 år) kr. 150,-
Familie kr. 450,-
Konto nr.: 4705 04 03323 eller
VIPPS: 103303
Uansett hvordan du betaler kontingenten,
HUSK alltid å før på tydelig navn, slik at vi
kan holde medlemslista oppdatert.

Egne utleiepriser/regler for medlemmer av 
IL/BL Unglyn 

Galtnes Samfunnshus
Huset leies ut til privatpersoner, bedri�er, 
lag og foreninger.
Leietaker må være over 18 år.
Det leies ikke ut til russearrangement, eller 
o�entlige fester som ikke er i regi av IL/BL 
Unglyn.  
Regler og priser �nner dere på vår nettside 
www.unglyn.no under Husgruppa
Utleieansvarlig: 
Jill Annie Roaldsdatter Torstensen 
e-post: jillannie81@gmail.com



Storvika er et �ott utfartssted i sommer-
halvåret og brukes mye av Sørreisafolket.  
Dere er hjertelig velkommen til å bruke 
området som er en del av Valen gård!  

Det er to forhold som regulerer området; det 
ytre området med stranda og svabergene er 
regulert til frilu�sområde og derfor et o�entlig 
område på linje med en park.  Det øvrige om-
råde er landbrukseiendom hvor den ikke 
dyrkede utmarka kan brukes til allmenn 
ferdsel slik frilu�sloven fastsetter.  

Generelt gjelder lovmessig forbud for bruk av 
alkohol på o�entlige området.  I tillegg har 
Sørreisa kommune og jeg som grunneier en 
avtale hvor barnefamilier og barn/unge har 
prioritet til å bruke området.  I den grad vi får 
midler til å utvikle området videre, vil det bli 
vektlagt.

I avtalen med kommunen skal adkomstveien 
og parkeringsplassen være åpen for motorisert 

ferdsel fra juni til oktober, mellom kl 10.00 til 
kl 20.00.  Adkomstvei og parkering er privat 
anlegg og vedlikeholdes i samarbeid med 
kommunen etter avtalen.  
Nødvendige begrensninger på disse området 
gjøres av meg som grunneier.  

I Storvika er marka ovenfor stranda dyrket 
innmark og inngår derfor ikke i frilu�sområdet. 
Når slåtta er over kan dette jordområdet 
brukes til telting, men ikke i vekstperioden.  
Telting kan skje på utmarksområder som er 
minst 150 meter fra husene på Valen.

Er det noen som ønsker å bruke området til et 
arrangement eller har andre forespørsler om 
Storvika tar dere kontakt med undertegnede, 
tel 97626295.

Velkommen til hyggelige dager i Storvika!

Mvh Are Eriksen, grunneier.
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Velkommen til Storvika på Valen gård!



Sommer 2019 på 
Westgaard Museum 
i Gumpedalen
Velkommen til kulturhistorisk museum i 
Gumpedalen – et gårdsmuseum med stor 
tekstilsamling

Sti�elsen Cessy Havikbotn Westgaard og 
Lars Westgaards samlinger og gårdsmuseum 
er en privat sti�else på gården Westgaard 
i Gumpedalen i Sørreisa. Museet består av 
våningshus, dri�sbygninger og utstillings-
anlegg i nær tilknytning til gården. Museet 
ble en sti�else i 2004 og dri�es i dag av 
frivillige ildsjeler hjemmehørende i Sørreisa.

En spesiell plass i museet har ferdaskrinet 
som rydningsmannen Lars Simonsen fra 
Tynset hadde med seg da han kom nord-
over i 1822. 

De eldste gjenstandene gir en unik 
dokumentasjon av nybyggerlivet og det 
livsmot som måtte være tilstede for å rydde 
seg land og skape seg et livsgrunnlag i dette 
marginale jordbruksområdet. 

Unik tekstilsamling
Gjenstandssamlinga er de siste åra utvida 
med mange hundre tekstile gjenstander. 
De dokumenterer klær på vandring og levd 
kvinneliv i Gumpedalen og kan dateres 
tilbake til midt på 1800-tallet. I 2014 sto 
utstillinga «Klær på vandring» ferdig. 
Enkelte av gjenstandene har stor nasjonal 
interesse.

Åpningstider sommeren 2019
Åpningsdager: 

Søndag 30. juni kl 14-17 
Ny tekstilutstilling på gamle Gumpedal 
skole. Museet er åpent og har salg av ka�e 
og va�er på Westgaard Museum.

Søndag 7. juli kl 14-17 
Utstilling på gamle Gumpedal skole. 
Museet er åpent og har salg av ka�e og 
va�er på Westgaard Museum. 
 
Søndag 21. juli kl 13 
Utegudstjeneste på Westgaard
Etter gudstjenesten blir museet åpent til 
kl 1700.

Søndag 11. august kl 14 
Åpen dag på gamle Gumpedal skole. 
Fin musikk og sang. Fortellinger m.m. 
Salg av rømmegraut,  ka�e og kaker. 
Åresalg med mange �ne premier. 
Etter skoledagen er museet åpent til 
kl 1800.

Inngang museet kr 50,-.

For omvisning andre datoer: 
Hermod Skogheim, tlf 950 38 750. 
Epost: h-skoghe@online.no
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KULTURVANDRING I UKE 26
Sørreisa historielags kulturvandring i år er i uke 26, 
siste uka i juni. Dato blir kunngjort på baksiden i 
Folkebladet. Se også plakater på butikkene i Sørreisa 
samt Sørreisa historielags hjemmeside og Facebook 
side. Vandringa går fra parkeringsplassen ved 
Nordliveiens ende og blir en kveldstur og tar ca. 3 - 4 
timer. Ragnvald Barkli blir den som vil fortelle fra 
området under turen. Turen går opp Lian via Setra 
og innover �ellet og ned til Holmemogamman. Der 
blir det bålka�e og noe å bite i, før turen ber ned til 
utgangspunktet. Turledere er Ragnvald Barkli og 
Ernst Nilsen. Dersom det er spørsmål om turen kan 
Ernst kontaktes på mobil 416.08101.
Velkommen og bli med!

ÅPEN KRAMVIGBRYGGE 
HVER FREDAG I SOMMER
I sommer vil Midt-Troms Museum ha åpent på 
Kramvigbrygga hver fredag fra kl. 1100 – 1700 i 
tidsrommet 28/6 til 9/8. 

KULTURMINNEDAGEN UKE 38
Årets tema er «Fremtidens kulturarv». Sørreisa 
historielag vil arrangere kulturminnedagen i uke 38. 

Sørreisa historielag

Velkommen til Sørreisa historielags 
sommerprogram 2019

SALGSTEDER FOR HISTORISKE BØKER OG 
KALENDRE
Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2018 og Sørreisa-
kalender 2019 samt Krigsår Bind 3. selges på 
Servicekontoret Sørreisa kommune og Biblioteket 
i Sørreisa. Årbok og Krigsår Bind 3  selges på Coop 
Extra i Sørreisa. Bøkene vil også selges på Kramvig-
brygga under åpen brygge i sommer.

De tidligere utgitte bøkene kan kjøpes ved 
henvendelse til leder. Det gjelder 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: 
sorreisahistorielag.no
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Kulturvandring på Festung Grundreis juni 2014. Einar Bjørkly, nr 5 fra venstre, guidet oss gjennom krigsminne-
landskapet på Grunnreis



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

Kontaktpersoner:
Leder:
Martin Holm Eriksen tlf 482 13 714
Leder husgruppa - utleie Solglimt: 
Leif Skjellhaug tlf 916 47 552
Leder baneutvalget:
Arvid Myrstad tlf 907 35 515
Utlån grillbua ved fotballbanen:
Jermund Johansen tlf 977 77 925 
Leie ridebanen:
Anne Lena Uteng tlf 415 03 736
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.

Bingo
Søndag 2. juni kl. 17 

Hovedpremie kr. 500
Kafésalg med ka�e og va�er

17. mai på Solglimt
Se egen annonse

Toppremien - fra �ell til �ell 
Lørdag 24. august arrangerer Skøelv IGL et 
�elløp hvor vi ikke bare premierer de raskeste, 
men også den heldigste. Alle som gjennom-
fører turen fra Gumpedalen via Storli�ellet og 

Tverr�ellet tilbake til Gumpedalen innenfor 8 
timer, deltar i trekningen om Toppremien på 
opptil 100 000 kroner.
Samme dag rigger vi Skøelv stadion for masse 
aktiviteter, blant annet hundekjøring, kajakk-
padling og runderidning.

For påmelding og mer informasjon om ar-
rangementet, følg med på www.toppremien.no 
eller Facebooksiden til Skøelv IGL.

Medlemskontingent 
for 2019 

Voksen kr 125, -
Par kr 200, -
Familie m/barn under 16 år kr 250, -
Pensjonist kr 100, - 

Du kan vippse medlemskontingent til vårt 
vippsnummer 120103.

St Hans-fest
på Skøelv stadion, søndag 23. juni kl 1700.

Andeløpet starter kl 1900.

Grilling og båltenning.

For kjøp av lodd kontakt Bianka Angell, tlf 918 
10 112.
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Gapahuken i Skardalen

Turmars 
lørdag 22. juni i Skardalen

Marsjen starter kl 1400 fra snuplassen i  Skaret, 
med ordføreren i spissen, til Gapahuken. 
Marsjen er 1,5 km i lett terreng. Lagt til rette 
for rullestol. Familieorkesteret spiller ved Sætra 
og ved Gapahuken.  
Gudstjeneste ved sogneprest Jan-Ole Berntsen.
Grilling. Gratis pølser og sa� til barna.
Velkommen!

Info ved Otto Skogheim, tlf 452 22 812.

Ha �ne trimturer, folkens!

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



Krogstadtunet sommeren 2019
Kafé 
I sommer håper vi å kunne ha åpen kafé hver helg 
i juli og august – men det er avhengig av at vi får til 
et samarbeid med lag og foreninger i bygda. Tunet 
selv vil ha kafé 2 helger, og så har vi invitert lag og 
foreninger til å ha kafé de andre helgene. Bygda 
trenger et kafétilbud, og her på tunet er det gode 
muligheter for et koselig kafébesøk i �øset, eller 
utekafé dersom været er supert. Her er god plass 
for ungene å leke mens de voksne slår av en prat 
og koser seg med heimebakte kaker, egenklappa 
klappkake med sirup, sveler, lefser og mye annet 
godt. Vi har også glutenfrie alternativ + kaker for 
diabetikere.

Kultur
Har du vært på museet vårt? Du vil bli overrasket 
over hvor mye rart og spennende som �ns her. 
Guidet tur kl.13 i helgene, og ellers ved henvendelse 
i resepsjonen. Med guide får du høre historien til 
gjenstandene….og kanskje kan vi utveksle historier 
– det er spennende!!  Guiding også på engelsk og 
tysk dersom du har besøk fra utlandet 

Baking av lefse og flatbrød
Har du litt ledig tid en dag, og har lyst til å være 
med å bake lefse eller �atbrød? Ingrid og Åshild har 
bakedag om onsdagene - og du kan ringe og melde 
deg på. Da får du bake, steike og smøre din egen 
lefse til ettermiddagska�en. Ingrid lager deigen 
og smurningen, men jobben gjør du sjøl….. Og da 
smaker nok lefsa ekstra godt!!! Er du mer glad i det 

litt salte, så kan du være med når vi baker �atbrød.

Ingrids fjøsbutikk 
har litt av hvert å by på: håndarbeid (strikket, heklet, 
sydd eller tovet), saueskinn fra villsau, noen utvalgte 
produkter fra Neo Folgerø (bl.a. myggstiften «Siste 
stikk»), og nytt av året - ei lita avdeling med 
gamle ting…..(en liten bruktbutikk). Så her er noe 
for enhver smak!
 
Ellers kan tunet tilby:
• 2 lokaler til leie for selskap, feiring av rund dag, 
klubbkveld m.m.
• 2 kanoer til leie – plass til 3 i hver kano. 
Vi har redningsvester i alle str.
• Koselig bålplass med bord og benker. Her kan du 
spise lunsjen din eller bare nyte freden og roen og 
utsikten over den �ne Tømmerelva.
• Rusletur opp til utsiktsplassen – 1,5 km å gå, litt bratt, 
men du får belønning i form av ei vidunderlig utsikt 
over bygda, Solberg�orden og Senja. 
Utsiktsplassen er en del av 10 turer til topps.
NB! Dersom du har vansker med å gå – kom innom 
tunet så får du låne nøkkel til bommen, så kan du 
kjøre nesten helt fram til utsiktsplassen. Det er 
balsam for både kropp og sjel å sitte der og nyte 
den �ne utsikten! 

Følg med på Krogstadtunets Facebookside, så får du 
vite hva som skjer. 

Velkommen til Krogstadtunet sommeren 2019!!
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PÅ BLOKKA 
Nå går det fort mot vår og 
sommer her i Sørreisa, ei 
herlig tid for de aller �este 
av oss. Vi har hatt ei �ott 
påsketid både ute i naturen, 
i hytta på �ellet, i båten på 
Reisa, i heimene og i kirka. Vi 
har mye godt i vente på �ere 
måter. La ikke de mange 
negative nyheter i media få 
gjøre deg oppgitt og nedtrykt, 
men sats på det gode for deg, 
dine og Sørreisabygda, for det 
gir framtid og håp!

Barnas påskefest ble arrangert 
siste søndag i april med 
familiegudstjeneste i Straumen 
kapell.  Her bidro Torsdags-
klubben, Vennekoret og 
Young Voices med �ott sang 
og musikk og andre innslag. 
Mange barn i alle aldre deltok 

sammen med familiene, og 
etterpå var det nydelig 
servering i menighetsalen 
med god tid til å prate med 
venner og kjente.

Språkkafeen og de andre 
aktivitetene i frivillig regi 
her i Sørreisa menighet har 
nå avslutta sine samlinger før 
sommeren, og Menighetsrådet 
vil benytte anledningen til å 
takke dere alle for et kjempe-
viktig arbeid i vår menighet, 
og vi håper alle starter opp 
igjen til høsten.

Kon�rmanttiden er snart 
over for dette kon�rmant-
kullet. Våre �otte kon�rmanter 
har hatt sin undervisning og 
deltatt aktivt i gudstjenestene, 
på Midtnatta på Bardufoss, 
leir på Tømmerneset, faste-
aksjonen for Kirkens Nødhjelp 
og �ere andre tiltak og 

arrangement. Med god støtte 
og oppfølging fra sine fore-
satte. Vi ønsker alle 
kon�rmantene en �n 
kon�rmasjonsdag og 
gratulerer alle i familiene med 
sin kon�rmant. 

Menighetens årsmøte har vi i 
MR fastsatt til 
23. mai kl 18.30 
i Straumen kapell. 
Sett av denne datoen og kom 
på årsmøtet. 

Vår og sommer er ei veldig �n 
tid for oss i Sørreisa. Vi ønsker 
dere alle ei �n tid, og sender 
spesielle tanker og bønner for 
dere som sliter med sykdom 
og sorg og andre plager i 
hverdagen! 
God vår og sommer!

For Sørreisa menighetsråd
Jarl Kato Solset 



SØRREISA 
MENIGHET
Adr. Kapellveien 26
9310 Sørreisa
Tlf: 9054 2231 
menighet@sorreisa.kirken.no
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
Staben m fl
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03.03.19       Selma Marie Lund
17.03.19       Ida-Elise Heimdal Sandberg
31.03.19       Niklas Furø Frantzen
14.04.19       Henrik Antonsen
14.04.19       Sanna Edvardsen Engen

15.02.19        Ulf Robin Larsen   f.1951
16.02.19        Birgith Solbjørg Bjørnslett   f.1933
20.02.19        Unni Synnøve Bårdsen   f.1942
04.03.19        Arnfinn Johnsen  f.1947
11.03.19        Oddrun Myrbakk   f.1928
11.03.19        Kåre Iversen   f.1942
17.03.19        Liv Karin Solhaug   f.1931
22.03.19        Selma Berentine Nikolaisen   f.1936
16.04.19        Erik Johan Eriksen  f.1937
18.04.19       Hans Sigmund Johansen  f. 1938

Kl 10.00  
Jogaila August Bakkehaug
John-Arne Johnsen Isaksen
Håkon Johan Løkke
Petter Nyland
Tuva Victoria Svendsen
Synne Lindbøl Eriksen
Ina Marie Vågseter Jakobsen
Ini So�e Einarsen
Nicoline Ester Helveg Vaeng
Margrete Adeleide Tevik
Mikael Olsen Rokstad
Sarah Michelle Rørslett
Daniel Gulbrandsen Dalgård
  

Konfirmanter i Sørreisa 26. mai 2019
Kl 12.30  
Emilie Jakobsen Hansen
Julie Helena Møller Jørgensen
Amalie Kristine Gunnberg
Ingar Kildahl Eriksen
Benedicte Fredriksen Solstrand
June Skogmo Haugnes
Ingvild Walberg Dale
Michael Tobias Eide
Eirik Alexander Nergård
Isak Roll Sæbbe
Sondre Elias Storelvmo
Tobias Østgaard
Lukas Qvist

Forside
Bekransning av 
Krigsminnebautaen
(Foto: Paul Dahlø)



Gudstjenester i Sørreisa sokn 
mai 2019 - sept 2019

Endringer kan forekomme, se 
menighetens webside www.
sorreisa.kirken.no/sørreisa
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15.02.19        Ulf Robin Larsen   f.1951
16.02.19        Birgith Solbjørg Bjørnslett   f.1933
20.02.19        Unni Synnøve Bårdsen   f.1942
04.03.19        Arnfinn Johnsen  f.1947
11.03.19        Oddrun Myrbakk   f.1928
11.03.19        Kåre Iversen   f.1942
17.03.19        Liv Karin Solhaug   f.1931
22.03.19        Selma Berentine Nikolaisen   f.1936
16.04.19        Erik Johan Eriksen  f.1937
18.04.19       Hans Sigmund Johansen  f. 1938

12.05. kl 17:00 
Tømmervik kirke
Samtalegudstjeneste

17.05. kl 09:30 
Straumen kapell  Gudstjeneste

19.05. kl 11:00
Straumen kapell Høymesse

26.05. kl 10:00
Tømmervik kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste

26.05. kl 12:30
Tømmervik kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste

30.05. kl 11:00
Sørreisa sykehjem
Gudstjeneste

09.06. kl 11:00 
Tømmervik kirke
Høymesse

22.06. kl 14:00
Skardalen   
Friluftsgudstjeneste

30.06. kl 11:00
Tømmervik kirke
Høymesse m/gullkonfirmanter

14.07. kl 17:00
Straumen kapell
Høymesse

21.07. kl 13:00
Gumpedalen   
Friluftsgudstjeneste

04.08. kl 11:00
Straumen kapell
Høymesse

18.08. kl 11:00
Skøelv kapell Høymesse

25.08. kl 12:00
Tømmerneset leirsted
Gudstjeneste og familiedag

01.09. kl 11:00
Straumen kapell Gudstjeneste

08.09. kl 11:00
Straumen kapell
Familiegudstjeneste

15.09. kl 11:00
Tømmervik kirke 
Høymesse

29.09. kl 11:00
Skøelv kapell Høymesse

Det kommer tider under vår livsvandring at 
det kan være behov for at noen slår følge med 
en bit. Mange opplever sorg etter dødsfall eller 
andre sterke hendelser i eget liv som tung å 
bære alene. Livskriser av ulikt slag oppleves av 
mange som vandring i ørkenlandskap. I slike 
situasjoner kan hverdagen være tung å 
gjennomleve. Likevel tilsier erfaringen at det 
�nnes muligheter å komme seg forbi slike 
«veistykker», at en på ny kan fatte mot til leve 
livet i dag og se framover.

Soknepresten har innenfor sitt ansvarsområde 
å bistå under vanskelige livssituasjoner der det 
er ønskelig. 

Jeg vil derfor gi tilbud om å ta kontakt om 
noen ser at de har behov for det. Kanskje vil 
det være til hjelp å slå følge en bit av livs-
vandringen. Om �ere har like behov har vi god 
erfaring med å danne grupper med tids-
avgrenset varighet. 

Som prest har en selvfølgelig full taushetsplikt 
og om det er ønskelig kan en også tre�es andre 
steder enn på prestens kontor.
Jeg kan tre�es på tlf. 91194771, eller kan søkes 
opp gjennom meld. på facebook. Svarer jeg 
ikke med det samme, så ringer jeg opp.

Jan-Ole Berntsen, sokneprest i Sørreisa

Sorgarbeid og livsmedvandring



En helg i 
mangfoldighetens navn 
Tårnagenter, Språkkafe 
og Barnas Påskefest
Første helga etter påske er en svært aktiv helg 
i Straumen kapell. Lørdag kl 15 kom 14 spente 
3.klassinger for å delta på Tårnagenthelg og 
samtidig kom det mange som deltok på Språk-
kafeen som ble arrangert samtidig. Straumen 
kapell er stort nok til mange aktiviteter og det 
skjedde ting i alle rommene. 

Tårnagentene møtte opp gjennom inngangen 
til ungdomssrommet, dette var perfekt siden 
det er en liten garderrobe i inngangspartiet 
der. De �kk utdelt agentbevis, lommelykt og 
forstørrelsesglass. Etter litt informasjon ble 
det oppdaget at menighetspedagogen hadde 
forsvunnet. Etter noe leting og mange 
forskjellige ledetråder, dukket hun plutselig 
opp i kirkerommet når Tårnagentene ringte 
i klokka der. Hun fortalte en helt fantastisk 
historie om hvor hun hadde vært og gav Tårn-
agenene en meget spesiell oppgave for helgen. 
Men mens de hadde lett etter menighetspeda-
gogen hadde agentene funnet ut at mange ting 
manglet fra kirkerommet, og nå måtte de se 
etter disse tingene. 

Så var det tid for en meget spesiell gjest, nemlig 
Harald som kom fra politiet med �ngeravtrykk-
utstyr, DNA utstyr, ansiktsmaske, plasthansker 
og kursbevis og kjærlighet på pinner. Dette var 
nok et høydepunkt hvor alle �kk prøve å �nne 
�ngeravtrykk på glass med skikkelig politi-
utstyr. 

Etter politibesøket ble det servert pizza før alle 
var med å laget oppstandelsesboller. Deretter 
�kk alle Tårnagentene lov til å besøke kirke-
tårnet sammen med Odd. Det var nok noen 
som syntes det var litt skummelt der oppe, 
men alle klarte de å komme seg både opp og 
ned. Mens de var der fant de en kiste og oppi 
den kisten lå alle tingene som manglet fra 
kirkerommet. Ved hjelp av noen lapper som 
var funnet tidligere kunne Tårnagentene hjelpe 
Odd med å få alle tingene på plass i kapellet og 
tyven fant de også. 

Nede i ungdomsrommet �kk Tårnagentene 
oppstandelsesbollene og en Tårnagentavis som 
de �este hev seg over og leste og løste oppgaver 
i. Det kan hende det blir mange lapper sendt 
rundt med hemmlig skri� fra nå av. Så åpnet vi 
en kiste med mange rare ting og Tårn-
agentene måtte �nne ut hvilke ting som hadde 
med påsken å gjøre og de gjorde en kjempe-
jobb på det. Til sist fant vi en konvolutt med 
lapper som vi limte under alle stolene for å gi 
alle på søndagens gudstjeneste samme oppgave 
som vi hadde fått. 



Samtidig holdt Språkkafeen på i menighets-
salen og inne i peisestua. Rundt 40 personer 
med stort og smått kom, og både Syria og 
Kongo var representert i tillegg til alle de 
norske frivillige og gjester. På agendaen stod 
hagebruk. Komiteen hadde handlet inn frø, 
jord og utstyr, blant annet små drivhus. Disse 
ble brukt til å vise hvordan man starter planting 
inne for å så å plante ute når det er varmt nok 
i et klima hvor sommeren er så altfor kort. 
Spørsmål om hva som kan plantes i Nord-
Norge ble besvart og hvorfor grønnsaker er 
så viktig med tanke på næringssto�er. De 
frivillige serverte god norsk grønnsakssuppe, 
tomatsuppe og �skesuppe, det lukta godt i 
hele underetasjen av kapellet av suppene og de 
smakte himmelsk. I tillegg ble det servert kake 
til dessert. Og til slutt var det quiz med plante-
spørsmål og loddtrekning hvor de som vant 
kunne velge å ta med seg planeutstyr hjem for 
å kunne starte sin egen lille grønnsakshage. 

Søndag var det tid for Barnas Påskefestguds-
tjeneste hvor Tårnagentene var medliturger og 
korene deltok med vakker sang. Alle �kk en 
liten lapp som de fant under stolen sin og vi 
Tårnagenter håper alle følger oppfordringen 
som stod på den. Etter gudstjenesten var det 
kirkeka�e nede hvor det ble servert masse god-
saker og hvor det igjen var en liten quiz med 
påskespørsmål. 

Lapp alle fant under stolene sine under 
Gudstjenesten

Vi i staben vil takke alle de frivillige som 
driver Språkkafeen og korene for den �otte 
jobben dere gjør. Vi vil takke Harald fra Troms 
politidistrikt for at han kom og lærte oss om 
etterforskningsteknikker. Så vil vi takke alle 
foreldrene som stillte opp slik at vi kunne 
gjennomføre Tårnagentsamlingen. Og sist men 
ikke minst vil vi takke alle 14 Tårnagentene for 
at de kom denne helga og hjalp oss løse alle 
mysteriene som hadde hopet seg opp i kapellet 
i løpet av påsken og det aller største mysteriet 
av alle nemlig påskemysteriet. 

Marianne Aanderbakk
menighetspedagog

Fra samlingsbønnen



Andakt v/sokneprest Jan-Ole Berntsen

Men hvor er da de ni?
Luk. 17. 15 – 17:

15 Men én av dem kom tilbake da han merket at 
han var blitt frisk. Han lovpriste Gud med høy 
røst, 16 kastet seg ned for Jesu føtter med ansiktet 
mot jorden og takket ham. Denne mannen var 
en samaritan. 17 Jesus sa: «Ble ikke alle ti rene? 
Hvor er da de ni?

Dette er et utsnitt av evangelieteksten til 17. 
mai. Bakgrunnen er at Jesus møter ti spedalske 
i grenselandet mellom Samaria og Galilea. Alle 
blir helbredet, men bare en vender tilbake for å 
lovprise og gi Gud æren.

17. mai er så absolutt dagen for å re�ektere 
over hvor mye godt Gud har gitt oss, vi som 
bor i Norge. Det ligger en utfordring i Jesu 
spørsmål til denne ene som vendte tilbake: 
«Hvor er da de ni?»  

Det er vel o�e slik at vi betrakter Guds gode 
gaver som selvfølgeligheter. At vi lever i et trygt 

og godt land, at vi har det vi trenger til livets 
opphold og mer enn det, tar vi svært som en 
selvfølge. Og har ikke det kristne budskapet 
gitt oss verdifulle knagger å planlegge vår 
tilværelse ut fra? For kort tid siden feira påske. 
Hovedbudskapet er at Jesus med sin død og 
oppstandelse har seiret over alt det onde, og 
ved troen gitt oss del i livet med Gud – her 
i tiden og bak tidens grense. Denne tro er 
utgangspunkt og drivkra� for svært mye av vår 
kultur, ikke minst i forhold til nestekjærlighet 
og evne til toleranse.

Men så faller vi så altfor o�e ned i «godstolen» 
og tar alt som selvfølgeligheter. Svært o�e lar vi 
oss minimalt berøre når budskapet om verdens 
nød når oss.

Om vi kunne la Jesu spørsmål «Hvor er da de 
ni?», være en påminning for oss, et spørsmål 
som kunne lede oss til takknemlighet for alt 
vi har. For det er noe ved takknemligheten, en 
drivkra� for større horisont og større 
deltagelse, at Guds kjærlighet kan få stråle 
gjennom oss til beste for neste og for verden.



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
Tlf 77 86 34 00  

post@myre-elektro.no

 

Marianne og Trond Viggo er klare for alle typer oppdrag.
Vi utfører alle slags elektriske installasjoner fra �bersveising, 

tilkobling av kraftkabler og oppsett av løsninger for Smarthus.
Ingen oppdrag for små, ingen for store!

Vi fører kjente kvalitetsvarer.

Myre ordner det meste!

Autorisert forhandler av 
Mitsubishi og Fujitsu 

varmepumper
Spør oss om tilbud!

Vi leverer 
elbillader 

fra kr 14.990,- ink mva 
ferdig montert.

Vi ordner det!
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