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Jan-Eirik Nordahl, Ordfører

Stig Jonny Haugen blir ny rådmann
Sørreisa kommunestyre vedtok i et ekstraordinært 
kommunestyremøte 27. mars å tilby Stig Jonny 
Haugen stillingen som ny rådmann i Sørreisa. Han 
har nå takket ja til å ta jobben.
Det var 13 søkere til stillingen, og 3 kandidater ble 
kalt inn til dybdeintervju. Til slutt var det Haugen 
som ble innstilt som ny rådmann av både 
administrasjonsutvalget og formannskapet. 
Vi ønsker Stig Jonny Haugen velkommen som ny 
rådmann i Sørreisa!
Stig Jonny Haugen er 56 år gammel, og han er i dag 
luftvingsjef ved luftforsvarets stasjon Sørreisa/131 
luftving. Han overtar rådmannsjobben etter Ann 
Kristin Trondsen, som har valgt å slutte etter sine 6 
åremål i stillingen, den 1. oktober.
Som ordfører er jeg veldig godt fornøyd med at 
et enstemmig kommunestyre innstilte Stig Jonny 
Haugen som rådmann i Sørreisa. Nå gleder både 
politikerne og de ansatte i kommunen seg til å bli 
bedre kjent med vår nye rådmann. 
Samtidig ønsker jeg å rose dagens rådmann Ann 
Kristin Trondsen for den gode jobben hun har gjort 
som rådmann gjennom snart 6 år i kommunen. 

Et skritt nærmere realisering av ny 
1-10 skole
Formannskapet vedtok i møte 26. februar en 
innstilling til kommunestyret om rom- og funksjons-
program for den nye skolen. 
Innstillingen går i korte trekk ut på å rive dagens 

spesialroms�øy for så å bygge det opp i 2 etasjer. I 
forslaget ligger det også an til at det etableres nytt 
felles inngangsparti for skole, kulturhus, idretts- og 
svømmehall, og at dette blir på øversida av 
byggene. I tillegg ønskes det prosjektert inn et felles 
kjøkken, kantine for skole og kulturhus i tilknytning 
til kulturhusets foaje og skolens fellesareal, hvor det 
kan serveres et varmt måltid hver dag. Det vil også 
bli utredet nye tra�kkløsninger som blir spennende 
å se løsningen på. 
Arbeidet med rom- og funksjonsprogrammet har 
vært kjørt med stor brukermedvirkning hvor lærere, 
elever, brukerorganisasjoner og politikere har fått 
være med å gi innspill i prosessen. Dette blir et stort 
og krevende prosjekt som vil kreve mye planlegging 
og involvering i tiden som kommer, men 
spennende blir det! 

Positivt regnskap for 2018
Regnskapet for 2018 ble levert innen fristen 15. 
februar. Det viser at kommunen �kk et overskudd 
på kr 3.686.336. Resultatet fremkommer etter 
avsetning av kr 415.000 som omfatter økt nasjonal 
skatteinngang, samt kr 2.598.153 fra havbruksfond 
til disposisjonsfond. Korrigert for disse 
avsetningene blir reelt årsresultat for kommunen 
i 2018 kr 6.699.489,16. Dette viser at vi har god 
styring og kontroll på økonomien i kommunen. Jeg 
ønsker å berømme rådmannen, økonomisjefen, 
enhetslederne og de øvrige ansatte for en meget 
god budsjettdisiplin. Her har god økonomistyring 
bidratt til dette overskuddet. Jeg vil likevel minne 
om at vi har store investeringer foran oss, som vil gi 
oss økonomiske utfordringer i årene som kommer. 

Årets kulturuke nærmer seg
Årets kulturuke står for døren og er fullpakket av 
mange ulike arrangement. Jeg er imponert over alle 
som bidrar til å lage de ulike arrangementene, og 
jeg håper at �est mulig av bygdas innbyggere har 
mulighet til å delta. 
Vi gleder oss!

Jan-Eirik Nordahl, Ordfører



Ann Kristin Trondsen, rådmann
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Spennende tider….
Sørreisa kommune står framfor spennende tider på 
mange fronter, her er noen av dem: 
• Kommunestyret gjør 14. mars to sentrale vedtak: 
Det ene omhandler realiseringen av felles 1.-10.
skole i sentrum og det andre omhandler om-
bygging av “kokkeskolen” til et kombinasjons-
bibliotek med plass til både bibliotek, frivilligsentral 
og kulturskole. Disse to vedtakene vil danne grunn-
laget for det videre arbeid med disse to viktige 
prosjektene for kommunen. 
• I løpet av våren starter vi planprosessene med ny 
arealplan og ny sentrumsplan, og det er knyttet 
forventinger til disse. Her er det viktig å følge med 
når det annonseres muligheter til å medvirke slik at 
vi får inn alle gode innspill, spørsmål og 
bemerkninger. Mer om dette etter hvert. 
• Samtidig jobbes det  med å omstille drifta og til-
passe den til kommunens økonomiske framtid der 
det er klargjort at kommunen står foran ut-
fordringer. Det har gått veldig bra med kommunens 
økonomi de siste årene, men prognosene tilsier at 
dette ikke vil fortsette og det er dermed behov for å 
tilpasse drifta til økonomien. Dette ser vi allerede vil 
utfordre og bli utfordrende. 
• Hemmingsjordlia boligfelt er snart klargjort for 
bygging, ved årsskiftet var allerede 14 tomter 
reservert. 
• Kommunen får ny rådmann fra 1. oktober - 
gratulerer til Stig Jonny Haugen som fikk tilbudet 
og har takket ja! 
 
Digitale tjenester legekontoret 
Jeg har tidligere skrevet om digitalisering og 
oppfordret til å ta i bruk digital postkasse. I denne 
utgaven av KaSkjer informerer legekontoret om 
sine digitale tjenester som vi håper vil bidra til 
bedre tilgjengelighet og at det blir enklere å ta 
kontakt når det kan gjøres også via internett. Det er 
nå blant annet mulig å bestille time hos fastlegen 
via internett og du kan fornye resepter. Fordelene 
er flere, for eksempel at du slipper å forholde deg 
til åpningstider og du kan ta kontakt når det passer 

deg, 24 timer i døgnet. Les mer i denne utgaven av 
KaSkjer for mer informasjon eller på legekontorets 
hjemmeside www.dyroyogsorreisalegekontor.no. 
 
Kulturuka- vinterens høydepunkt
Også i 2019 er det er rikholdig program for kultur-
uka i Sørreisa med mange ulike arrangement der 
de som skal opptre har lagt ned mye tid og krefter 
til øvinger og til å lage et best mulig arrangement. 
Jeg håper at det blir godt med besøk på de ulike 
arenaer og at uka blir et godt bidrag til trivsel og 
skaper møteplasser for store og små. 
 
Ut på ski! 
Et annet høydepunkt vinterstid er for mange 
solrike vinterdager med gode skispor! Og i Sørreisa 
er det mange muligheter til å gå på ski i oppkjørte 
løyper. Ofte blir det til at man velger å gå der man 
alltid har gått, men det er mange muligheter med 
ulike løypeprofiler. I denne utgaven av Kaskjer 
trykker vi et kart med løypene og en presentasjon 
av dem slik at man kan få en god oversikt på hva 
som fins av muligheter.  Ett tilleggstips er appen 
Skisporet der du kan finne oppdateringer i sanntid 
for når løypene sist ble preparert. Denne brukes 
flittig over hele landet og gir en flott oversikt over 
nårtid det er kjørt opp nye spor.
 
Ønsker alle fine vinterdager framover - vi har sola 
og lyset på vår side nå!



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  28       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 treffes på telefon 
fra kl 0800-1500 på vedkommendes 
direktenummer.
Telefonliste finner du på www.sorreisa.kommuen.no

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

I skranken på Servicekontoret har vi anskaffet 
teleslynge. Bruker du høreapparat, kan du enkelt 

koble inn telespolen i høreapparatet, og du får 
lyden rett i øret.

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

Disse nyanskaffelsene har kommunen gjort for å 
hjelpe de hørselshemmede som besøker kom-
munehuset.

Leilighetsvis 
skjenkebevilling
Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling eller for 
en enkeltanledning må være levert kommunen 
minst 14 dager før arrangementet finner sted. 
Søknaden skal til uttalelse hos blant annet 
lensmannen, før en bevilling eventuelt kan gis. 
Det må søkes på fastsatt skjema. Søknadsskjema 
fås ved henvendelse til Servicekontoret.

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



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 
offentlige 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 
godkjent som bruker:
1. Funksjonshemming av minst 2års varighet.
2. Betydelige vansker med å benytte seg av 
offentlige 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 egen-
andel på 10 % av prisen på reisen, minimum 
kr 20,-. Om TT-kortet ikke blir benyttet i løpet 
at de siste 21 månedene etter utstedelse vil 
brukeren blir trukket ut av ordningen og kortet 
sperret for bruk. 

Brukeren må selv underrette kommunen om 
endrede forhold som kan ha betydning for retten 
til TT-kort. TT-kortet kan tilbakekalles eller endres 
dersom brukeren ikke lengre oppfyller vilkårene 
for å omfattes av ordningen. 
TT-kortet er personlig og kan ikke benyttes når 
eier av kortet selv ikke er med på reisen.

Søknadskjema finnes på Troms fylkeskommune 
sin nettside, eller fås ved henvendelse til 
kommunen.
Klage på vedtak sendes til Sørreisa kommune.

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

Bostøtte er for personer og husholdninger med 
lav inntekt og høye boutgifter. Du må være fylt 18 
år for å få bostøtte.
Boligen din må være helårsbolig med egen inn-
gang, bad og toalett og med mulighet for hvile 
og matlaging. Alle i boligen må være registrert på 
boligadressen i folkeregisteret.

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

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

Vikarer - barnehage
Vi har behov for å knytte til oss flere vikarer til 
kommunens barnehager. 
Er det noen som er glad i å jobbe med barn, og 
kan tenke seg å være tilkallingsvikar? 

Er du en sprek pensjonist eller av andre årsaker 
ikke er i jobb for tiden, ta kontakt med 
Sørreisa kommune v/servicekontoret 
tlf. 77 87 50 00, eller send en epost til 
postmottak@sorreisa.kommune.no.
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Tirsdag 26. mars kl 18.00-20.15 
inviterer Sørreisa kommune til 
folkemøte i kulturhuset, 
med tema Helse- og omsorgsplan.

Vi er nå i gang med å utarbeide kommunens 
helse og omsorgsplan, som skal være styrende for 
kommunen vår i perioden fram mot 2030.
Planen skal omhandle det helhetlige helse- og 
omsorgstilbudet til kommunens innbyggere, 
uavhengig av alder, diagnose og ståsted.
Den vil gjelde for alle: - barn, unge og eldre - som 
bor i Sørreisa kommune og angår både de som 
mottar helse- og omsorgstjenester i dag, og 
framtidige brukere.

Sørreisa kommune er opptatt av å fremme 
folkehelsearbeidet i kommunen og å utvikle tiltak 

som styrker folkehelsa i befolkningen. Fokus på 
forebygging og egenmestring er derfor sentralt i 
planleggingen av framtidens helse og omsorgs-
tjeneste i kommunen vår. 

Kommunens tjenester og arbeid har innflytelse 
på vår hverdag som innbyggere i Sørreisa i ulike 
faser i livet. Vi trenger derfor forslag, meninger 
og innspill fra både unge og gamle og de som er 
midt i mellom. 
Det legges opp til diskusjoner i grupper og 
innspillene som kommer fra gruppene tas med 
videre i planarbeidet.

Dine meninger er viktige og vi spør derfor 
«hva er viktig for deg i møte med helse- og 
omsorgstjenesten?»

Vi ser fram til et spennende folkemøte der vi 
håper på et riktig godt oppmøte.

Folkemøte 
om Helse- og omsorgsplan

Hva er viktig 

for deg?

Otto Skogheim (fuksjonshemmedes råd), Wigdis Andersen (Helse og sosialutvalget) og Magnor Olsen  
(Eldrerådet) vil samarbeide med Ungdomsrådet her ved Mia Solset Malik,   Andrine Haugen og 
Jenny Blekkerud Foldøy om å utvikle framtidens helse- og omsorgstilbud
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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

Motorferdsel i utmark og 
vassdrag
Dispensasjon gis ihht. Nasjonal forskrift for bruk 
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag til følgende formål:

• Transport mellom bilveg og hytte, må ligge 
minst 2,5 km fra brøytet veg. Disp. gis til hytteeier, 
evt. ektefelle og barn
• Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag.
• Transport for massemedia og reportasjeoppdrag
• Transport av funksjonshemmede ved varig 
bevegelseshemning. Her må legeerklæring fore-
ligge.
• Transport av ved. 

• Transport i forbindelse med jordbruk-, skogbruk- 
og reindriftsnæring er hjemlet direkte i motor-
ferdselsloven. 
• Transport etter dispensasjon etter forskriftens 
§ 6, må påvise særlige behov som ikke knytter seg til 
turkjøring, og som ikke kan dekkes på andre måter.

Søknaden skal fremmes på fastsatt skjema. 
Sammen med søknaden skal det foreligge:

• Kart med inntegnet trasè
• Kopi av evt. papirer som har betydning for 
behandling av søknaden

Behandlingstid: Inntil 3 uker.

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

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
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Informasjon fra Dyrøy og Sørreisa legekontor
Sørreisa kommune

Informasjon fra Dyrøy og Sørreisa legekontor

Alle stillinger ved kontoret er besatt fra 1/3. 
Vi har to sykepleiere ved kontoret som begge skal 
ut i svangerskapspermisjon fra april. Her har vi til-
satt Maria Tråsdahl Sønnerheim, hun har allerede 
begynt hos oss, og June Svendsen som begynner 
i slutten av mars.

På legesiden har Ghita Marit Holten -Lund sluttet 
ved kontoret.

David Hygen startet som turnuslege hos oss i mars 
i fjor, og har vært vikar for Michael Sakuringwa fra 
august -18. David har nå fått fast tilsetting i Ghitas 
stilling og går over i denne 01.03.19. David skal 
være tilsynslege ved bo 2 og bo 3 på Sørreisa 
omsorgssenter og skal jobbe alle dager i Sørreisa. 

Mia - Kristin Rostad har blitt tilsatt som ny vikar 
for Michael Sakuringwa for perioden 01.03.19 til 
31.08.19 når Michael er tilbake.  Mia skal være 
helsestasjonslege i Sørreisa.  Skal jobbe fredager i 
Dyrøy, de andre dagene i Sørreisa.

Jochem Cuypers er tilsatt som vikar for Helen 
Latifi. Jochem er tilsynslege ved Dyrøy sykehjem 

onsdag og fredag. Jobber i Sørreisa de andre 
dagene. I forbindelse med hans overtakelse av 
ansvar for sykehjemmet i Dyrøy, har vi sett oss 
nødt til å overføre 100 pasienter fra Helen Latifis 
liste til David Hygen. Disse har blitt plukket ut ved 
et tilfeldig utvalg. Dette gjøres av Helfo. De dette 
gjelder har fått, eller vil få brev fra Helfo om dette.

Aleksandra Narkowicz har blitt tilsatt i fast stilling 
fra 01.01.19. Har tidligere vært vikar for Elisabeth 
Wiik.  Aleksandra har overtatt Wiiks pasientliste, 
og har i tillegg ansvar for helsestasjonen i Dyrøy 
og ungdommens helsestasjon i Sørreisa. Jobber 2 
dager i uka i Dyrøy.

Tom- Erik Aarøen begynte hos oss 01.03.19 som 
LIS 1 lege, ny tittel, tidligere kalt turnuslege. 
NB; Vi opplever at mange pasienter sier at de ikke 
har fastlege når deres fastlege er i permisjon. 
Slik er det ikke. Når det er vikar inne for din fast-
lege, er det denne legen som blir din fastlege inn-
til din egentlige fastlege er tilbake fra permisjon. 

Nytilsettinger av fastleger og annet personell ved kontoret

Legeteamet består av (fra venstre): Mari Jakobsen, Elisabeth Dalgård, Aleksandra Narkowicz, David Hygen, 
Stine Marie Henriksen, Åsmund Treu Røe (han er ferdig med turnustjenesten) Ny turnus er Tom-Erik Aarøen.

8



Helserespons
Fra 01.01.19 vil det ikke koste noe ekstra å sende 
meldinger til kontoret via Helserespons, utover 
det en SMS koster i ditt abonnement. De øvrige 
kostandene, som du som pasient tidligere har 
betalt for, er nå overtatt av kontoret. Du finner 
mer informasjon om hvordan bruke Helserespons 
på vår hjemmeside 
www.dyroyogsorreisalegekontor.no

Digital dialog med fastlegen
For de pasientene som har sin faste fastlege på 
plass oppfordrer vi til å sende meldinger via Helse 
Norge med pålogging via Min side her. Det har en 
større grad av sikkerhet, nivå 4, og er gratis både 
for deg som pasient, og for kontoret. 
Ordningen via Helse Norge er forholdsvis ny for 
kontoret, og ikke alle legene har tatt det like mye i 
bruk. Hva din fastlege har åpnet for kan du se når 
du som pasient logger deg inn på Min side. 
Ved ferier og fravær utover 5 dager vil ikke aktuell 
fastlege kunne nås via Helse-Norge for 
E-konsultasjon. Da vil denne tjenesten være 
deaktivert.
Inntil Helse Norge, i samarbeid med vår journal-
leverandør Infodoc, får til en ordning for å nå 
vikarlegene via Helse Norge må fortsatt Helse-
respons benyttes når din fastlege er i permisjon. 
De fire mulige tjenestene er:
• Start e-konsultasjon
• Kontakt legekontoret
• Forny resept og Bestill time

Start e-konsultasjon
En e-konsultasjon er gjennomføringen av en 
legetime gjennom sikre, digitale kanaler. Det vil 
være en situasjon hvor du får helsehjelp, og som 
kan erstatte og/eller supplere en fysisk legetime. 
Du betaler vanlig egenandel for denne tjenesten, 
altså det samme som for en vanlig legetime. Giro 
uten gebyr sendes deg i etterkant av konsultasjonen. 
E-konsultasjoner kan kun benyttes ved etablert 
sykdom/lidelse hos deg som pasient, og hvor det 
ikke krever fysisk oppmøte. Legen har 5 virked-
agers svarfrist og tjenesten skal derfor ikke brukes 
til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner. I slike 
tilfeller må du slik som før ringe legekontoret. 

Kontakt legekontoret
Tjenesten “kontakt legekontoret” gir deg en 
trygg kommunikasjonskanal med legekontoret. 
Denne tjenesten kan brukes til administrative 
spørsmål, som ferieavvikling, adkomst, bestilling 
av drosje med Pasientreiser. Spørsmålene via 
denne tjenesten vil besvares av resepsjonen på 
legekontoret.  Du kan ikke få helsehjelp via denne 
tjenesten. Medisinske spørsmål via E-kontakt vil 
bli avvist.

Forny resept
Du kan sende en melding til fastlegen din og be 
om å få fornyet resept på dine faste legemidler, 
medisinsk utstyr og annet som forskrives på 
resept. Denne tjenesten er gratis. Du vil få 
melding når resepten er fornyet. Dermed slipper 
du bomtur til apoteket. 

De nye legene er (fra venstre): Tom- Erik Aarøen, Jochem Cuypers og Mia-Kristin Rostad

Informasjon om Helserespons og Digital dialog via Helse Norge
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Bestill time
Du vil kunne få en time som passer og 
bestillingen skal kunne gjøres når det passer deg. 
I tillegg skal du kunne se dine bestilte timer og 
avbestille disse, samt få påminnelse om timen. 
Denne tjenesten er gratis. 
To løsninger for timebestilling er tilgjengelig via 
innloggede sider på helsenorge.no:
• Timebestilling - dette vil gi mulighet til se timer 
fastlegen din har gjort tilgjengelig for bestilling, 
velge blant disse og bestille time direkte. Denne 
tjenesten har foreløpig ikke blitt tatt i bruk av 
noen av våre leger.
• Forespørsel - du kan også sende en melding til 
fastlegen og be om en time som passer. 
Henvendelsen håndteres manuelt av resepsjonen 
på legekontoret, og du får bekreftelse når timen 
faktisk er bestilt.

Fastlegetjenester for barn
Fastlegetjenestene nevnt over kan også benyttes 
for dine barn under 12 år. Tjenestene er enn så 
lenge ikke tilgjengelige for barn mellom 12 og 16 
år, men det jobbes med saken fra sentralt hold. 
Foreldre med foreldreansvar for barnet kan da 
sende meldinger og benytte dialogtjenestene 
på vegne av barnet. Meldinger legges i barnets 
pasientjournal.
Foreldre vil motta varsel på e-post eller SMS, 
avhengig av hvilke profilinnstillinger de har valgt 
i helsenorge.no. Det vil vises i meldingsoversikten 
hvilke meldinger som gjelder barnet.

Trygt, og du sparer tid
Du kan ta kontakt med fastlegen uten å være redd 
for dine helseopplysninger. De fire tjenestene med 
fastlegen er utviklet etter strenge krav til sikker-
het og personvern. Dette gjør at du trygt kan 
utveksle informasjon om dine sykdommer med 
legen.
Å bruke fastlegetjenestene via Helsenorge.no har 
flere fordeler:
• Du slipper telefonkøer, slippe å bruke tid på å 
kjøre til og fra legekontoret, og slipper ventetid 
på venterommet vårt. 
• Du kan ta kontakt når det passer deg, 24 timer i 
døgnet. Svaret kommer senest innen fem arbeids-
dager.

• Å bestille time og fornye resepter og forbruks-
materiell er gratis.
• Når du bestiller time kan du se fastlegens ledige 
timer og bestille den timen som passer best 
for deg (Foreløpig ikke åpnet for dette ved vårt 
kontor)
• Fastlegen din kan sende deg brev slik som 
prøvesvar o.l. elektronisk. Brevet blir øyeblikkelig 
tilgjengelig for deg i meldingsboksen din på 
Helsenorge. 

Andre nyttige tjenester på Helsenorge
• Se din kjernejournal – gir helsepersonell rask 
tilgang til opplysninger om din helse. Det er 
spesielt nyttig vis du blir akutt syk. Du kan 
registrere helseopplysninger du ønsker helse-
personell kjenne til, og du kan registrere viktige 
kontaktpersoner. 
• Se dine resepter – hvilke resepter er aktive og 
hvilke må fornyes. 
• Dine henvisninger og epikriser til/fra sykehus og 
spesialist i Helse nord
• Sjekke status på dine henvisninger til spesialist/
sykehus i Helse Nord (Har legen sendt den? Har 
den kommet frem? Har sykehus/spesialist vurdert 
den? Har du fått time?)
• Oversikt over timeavtaler hos fastlege og syke-
hus. Foreløpig er ikke alle timeavtaler 
tilgjengelige på Helsenorge
• Pasientreiser - send søknad om dekning av 
reiseutgifter til/fra behandling som dekkes av det 
offentlige. 

Ved tekniske problemer med løsningen
Ikke ring legekontoret, men 
800HELSE (80043573). 
De kan hjelpe deg med informasjon om 
selvbetjeningsløsninger eller å finne frem på 
helsenorge.no. 
Benytt tastevalg 1. Hverdager: 08:00 - 15:30

Nye betalingsterminaler
Betalingsterminalene skal om kort tid byttes 
ut. De nye tar ikke imot kontanter.  
Dersom du ikke har mulighet til å betale med 
kort kan du betale kontant i luka i resepsjonen. 
Det er et ønske fra kontorets side at det blir 
minst mulig kontantbetaling. Dette av hensyn 
til at kontoret må betale for å få hentet ut 
vekslepenger i banken
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Frisklivssentralen er et kommunalt tilbud som har 
som mål å fremme fysisk og psykisk helse samt 
forebygge og mestre sykdom. Regelmessig fysisk 
aktivitet gir gode helseeffekter på både kort og 
lang sikt. Målet er at deltakerne skal kjenne mer 
overskudd, og styrke fysisk og psykisk helse. På 
frisklivssentralen får du veiledet hjelp til å komme 
i gang og aktivitet som er tilpasset deg og ditt 
nivå.

Målgruppen er personer som har økt risiko for, 
eller allerede har sykdommer eller utfordringer 
knyttet til fysisk og psykisk helse. Man må altså 
ikke være syk eller ha en diagnose for å være 
deltaker ved frisklivssentralen.

Frisklivsresepten
En reseptperiode er 3 måneder, og koster kr. 300.-
. Alle deltakere som kommer til frisklivssentralen 
får tilbud om en helsesamtale, hvor det kartlegges 
ønsker, mål og behov. For enkelte kan det være 
hensiktsmessig og delta over en lengere periode 
for å oppnå ønsket målsetting. Forlengelse av 
resept gjøres i samarbeid med frisklivsveilederen.
Vi tilbyr veiledet trening tre dager i uken; 
Mandager i Sørreisahallen, onsdager i bassenget 
og fredager i styrkerommet på Sørreisa sentral 

skole. Det anbefales og delta på to økter i uken for 
de som skal ha oppfølging innen fysisk 
aktivitet. I tillegg tilbyr vi veiledning for kosthold 
og røykeslutt, individuelt eller i grupper. 

Vi tilbyr også kostholdkurset 
«Bra mat for bedre helse». 

Dette er et inspirasjonskurs som skal motivere, 
hjelpe og støtte til å gjøre positive forandringer i 
kostholdet. Mottoet er 
«små skritt – store forbedringer». 
På kurset lærer du blant annet å lese vare-
deklarasjon, får praktiske råd for hverdagen, 
motiveres til å endre vaner og utveksler erfaring 
med de andre deltakerne.
Temakvelder vil avholdes innimellom, med ulike 
tema, som for eksempel motivasjon, bevegelses-
glede, turtips osv.
 
Frisklivsveileder: 
Henriette Solli, ergoterapeut
Telefon: 992 04 710
Besøksadresse: 
Sykehjemsveien 37, administrasjonsbygget

Henriette Solli er  
ny ergoterapeut
Henriette Solli heter jeg, og jeg er oppvokst på 
Bjorelvnes i Lenvik, men har de siste 12 årene 
bodd sørpå hvor jeg jobbet som hudterapeut. 
Nå er jeg tilbake i nord og har nylig startet som 
ergoterapeut i Sørreisa kommune. Dette er min 
første jobb som ergoterapeut så dette blir 
spennende, lærerikt og morsomt. Jeg ser veldig 
frem til og jobbe i Sørreisa kommune.

Henriette Solli er ergoterapeut i Sørreisa kommune
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Tekst: Mia S. Malik, Thomas O. Skogheim 
             og Andrine Haugen 

Seier på Finnsnes
Sørreisa sentralskole stilte sterkt i den regionale 
turneringen på Finnsnes med hele fire lag, og 
Team Cosmos fra 10. trinn gikk seirende ut fra 
konkurransen. De fikk dermed muligheten til å 
delta andre året på rad i skandinavisk finale. Men 
før de kunne reise til Fornebu, måtte laget jobbe 
videre med prosjektet deres og ikke minst finne 
velvillige sponsorer. 

Forskningspris og tur til Amerika
Og fantastisk ble den! Laget imponerte 
dommerne på den skandinaviske finalen og 

First Lego League 2018
Den 1. desember 2018 deltok Team Cosmos på den skandinaviske �nalen i First Lego League 
i Equinors lokaler på Fornebu. I alt deltok 49 av over 900 lag på den årlige teknologi- og 
realfagskonkurransen. For Team Cosmos’ del ble dette veldig vellykket. 

Team Cosmos mottok 90.000 kroner fra Sparebank 1 Nord-Norge.
Bak venstre: Stian Agersborg, Jonathan Rørslett, Haldis Skoglund, Sigve Åsali Jenssen, Viktoria Stenersen 
Lindahl, Joakim Jørgensen, Thomas Olsen Skogheim, Sondre Olsen, Mia Solset Malik, Arvid Pedersen, Brede 
Karlstad Vaeng
Foran fra venstre: Maria Grunnreis, Kaja Simonsen, Helene Lavik, Andrine Haugen
Ikke til stede: Alice Haugan                                                                                  Foto: Jonas Mathiassen/Who Dares Media

gjennom sang, samarbeid og engasjement, fikk 
de hele tre nominasjoner i enkeltkategorier, 
førsteprisen i forskningsdelen og nominasjon til 
den aller gjeveste prisen; Champions-prisen. På 
grunn av disse fenomenale prestasjonene ble de 
invitert til World festival championship i Detroit i 
USA i april 2019.  

Nå holder Team Cosmos på med å forbedre 
arbeidet sitt innenfor robotkjøring, markeds-
føring, kjerneverdier og forskning. Nok en gang 
har foreldrene jobbet iherdig med å få tak i nok 
sponsormidler. De aller fleste kostnadene er nå 
dekt, men foreldregruppa jobber fortsatt for å 
få inn de siste midlene. 34.000 lag deltok verden 
rundt, og i USA skal de representere Skandinavia 
på turneringa som består av 108 lag fra hele 
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verden. Et lag fra Danmark, og et fra Sveige vil 
også reise til USA, men Team Cosmos vil være det 
eneste norske laget på verdensfinalen i USA. 

For å vinne forskningsprisen på den skandinaviske 
finalen, har Team Cosmos jobbet med prosjektet 
gjennom høsten. I år har laget fokusert på søvn i 
verdensrommet og designet en sovekapsel som 
suger personen ned til sengen. Da vil astronauten 
få en følelse av gravitasjon og de vil kunne hvile 
ordentlig.  

Elevene sitter igjen med mye kunnskap og ikke 
minst opplevelser etter deltagelse på FLL, og 
de gleder seg veldig til å dra til USA. Gjennom 
FLL har de blitt flinkere til å samarbeide, fått nye 
venner og et bedre klassemiljø. First Lego League 
anbefales av Team Cosmos på det sterkeste. 

Tusen takk til alle som har gjort dette mulig, og 
en spesiell takk til alle våre sponsorer! Uten deres 
uvurderlige støtte ville ikke dette vært mulig.

Pokalen til forskningsprisen som Team Cosmos vant 
på den skandinaviske �nalen i Oslo.

Sponsorene til Team Cosmos:  
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Pårørendeskolen 
Påmeldingsfrist 11. mars

Kurs for pårørende til 
personer med demens 

13. mars – 10. april 2019
Kurset holdes over 5 samlinger på dagsenteret, 
Sørreisa omsorgssenter fra kl 17.30 til kl 20.00 på 
følgende datoer: 

13. mars, 20. mars, 27. mars, 3. april og 10. april.    
    
Enkel servering. Kurset er gratis!

For nærmere opplysninger og påmelding: 

Kontakt Demensteamet i Sørreisa 
v/ Vibecke Andreassen eller Gry Dahlø Bjørklund
tlf. 99204641 eller send e-post til:
vibecke.andreassen@sorreisa.kommune.no

Arrangør: Demensteamet i Sørreisa

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som 
har et familiemedlem eller en nær venn med 
demenssykdom. Personen med demens kan 
bo hjemme eller på institusjon. 
Gjennom faglige forelesninger, plenums- og 
gruppesamtaler får du kunnskap om demens 
og treffer andre pårørende i samme situasjon 
og fagpersoner med kompetanse på området.

Barnevernvakt
Telefonnummer: 4000 2276 (4000BARN)

Vakttelefonen er åpen fra kl 15:30 om etter-
middagen til neste morgen kl 0800.
I helger og på helligdager er telefonen åpen hele 
døgnet.

Når bør jeg ta kontakt?
Innbyggerne tar kontakt ved en akuttsituasjon som 
oppstår utenfor kontortid.
Når du tar kontakt vil følgende bli vurdert:
• om situasjonen kan avhjelpes ved hjelp av råd og 
veiledning 
• om situasjonen er alvorlig og det bør sendes 
melding til den kommunen barnet bor i 
• om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes 
raskt

Videre vil barnevernvakten vurdere om det er best å 
dra hjem til familien det gjelder eller at oppfølging 
skjer hos barnevernvakten.
Når du ringer vakttelefonen vil du få snakke med 
barnevernvakta som kan hjelpe deg.

Barnevernvakta  ble etablert fra 1. januar 2019 
som et interkommunalt samarbeid mellom Bardu, 
Målselv, Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, 
Sørreisa og Dyrøy.

Illustrasjonsbilde
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Barnehagedagen
Barnehagedagen er en årlig markering over hele 
landet, der barnehagene skal synliggjøre sitt inn-
hold på ulike områder. I år markeres denne dagen 
13. mars, og årets tema er kunst, kultur og 
kreativitet. Slagordet er « La meg skape»
Denne dagen vil barnehagene på ulike måter synlig-
gjøre noe av sitt arbeid innen dette fagområdet. 
Barnehagene vil både markere dagen med 
aktiviteter lokalt i hver enkelt barnehage, og det vil 
bli hengt opp små utstillinger på kommunehuset og 
i andre bygg i kommunen. 
Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og 
Foreldreutvalget for barnehagen på nasjonalt nivå 
som i samarbeid står bak arrangementet, mens 
markeringen gjennomføres på lokalt plan ute i 
landets barnehager.

Vi ønsker alle barnehagene til lykke med barne-
hagedagen!

Lena Skogheim, Enhetsleder 

Velkommen til digital aften der vi vil vise fram alle de  
digitale tilbudene som biblioteket ditt har. 
Digital aften passer for deg som vil låne e-bøker til 
egen mobiltelefon. Eller deg som ønsker å søke etter 
gamle aviser. Eller deg som vil lese nye tidsskrift 
hjemmefra. Eller deg som håper å se igjen yndlings-
boka di fra din ungdom. Eller deg som ønsker å 
forlenge egne lån. Digital aften passer også svært 
godt for deg som helst vil drikke kaffe med naboen i 
pausen, og ikke helt vet hva du vil lære mer om! 
Arrangementet er en del av fagbibliotekuka i Troms 
fylke, og er gratis. Det blir enkel servering. 

Lær mer om digitale tilbud ved biblioteket.  
Tirsdag 26. mars kl 18.00, 
Sørreisa folkebibliotek

Digital aften 
på biblioteket

Gjennom hele kulturuka kan du gjøre et skikkelig  
bokkupp ved Sørreisa folkebibliotek! Vi arrangerer  
bokloppemarked til svært hyggelige priser.  
Salgsstart mandag 18. mars kl 16.00. Vi tar kort. 
Lørdag 23. mars har biblioteket ekstraåpent. 
Loppemarkedet avsluttes med posesalg denne 
lørdagen. 
Barn og unge (til 8.kl) kan teste sine kunnskaper 
med vår morsomme bokquiz hele kulturuka. 
Premier til alle!
Våre åpningstider i kulturuka: 
Mandag 18. mars: Kl 16-19
Tirsdag 19. mars: Kl 14-17
Onsdag 20. mars: Kl 10-15
Torsdag 21. mars: Kl 15-19
Lørdag 23. mars: Kl 11-14 (Ekstraåpent).

Bokloppemarked, morsom bokquiz og 
lørdagsåpent!

Biblioteket i Kulturuka



Fly me to the moon
Sørreisa Musikkforening presenterer

med bla Frank Sinatra låter
Over The Rainbow 
Big Spender 
Puttin’ on the Ritz
Sanger fra Sound of Music
og andre standardlåter 
fra -50 og -60 tallet

Sørreisa Musikkforening
Sørreisa kulturhus
Søndag 24. mars kl 18.00 
Inngang kr 200,- 
Ka�e og kake inkludert i billetten

Solister: Gudrun Falch 
og Jørn Heyerdahl Pedersen

Piano: Cato Simonsen
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Fly me to the moon
Sørreisa Musikkforening presenterer

Anska�else av 
ny Handicap-buss 
i Sørreisa 
– kronerulling/gaver
Sykehjemmets Velforening i Sørreisa drifter i 
dag en handicap-buss som ble anskaffet i et 
samarbeidsprosjekt mellom Sørreisa Kommune 
v/sykehjemmet, Helselaget og Frivillighets-
sentralen ved hjelp av kronerulling og gaver.  
Bussen driftes i dag ved hjelp av årlig inn-
betaling fra lokalt næringsliv som har reklame 
på bussen. Sosiale tilstelninger for beboere på 
omsorgssenteret gir også inntekter i form av 
loddsalg. 

Organisering av kjøringen og bruk av bussen, 
skjer i regi av Frivillighetssentralen. Frivillige 
sjåfører sørger for transport av eldre/funksjons-
hemmede til sammenkomster på Frivillig-
sentralen, til Dagsenteret for demente, samt 
kjøring av sykehjemmets beboere til røntgen, 
tannlege etc. Bussen kan også brukes dersom 

pårørende vil hente beboere på sykehjem/
omsorgssenter hjem på besøk. 

Dagens buss ble anskaffet i 2000, og det er nå 
behov for å skifte denne ut. Sykehjemmets 
velforening, Frivillighetssentralen, LHL Sørreisa 
og Lions Club Sørreisa har gått sammen om å få 
dette til. Vi har vurdert at det er mest hensikts-
messig å kjøpe ny. 
Pris for en ny buss av type Mercedes Sprinter 
ligger på ca kr 1,33mill, men det vil bli søkt om 
fritak for engangsavgift og da blir kostnaden 
ca 0,9 mill. 

Bussen er planlagt finansiert ved å bruke egne 
midler fra Sykehjemmets Velforening, Lions 
Club Sørreisa og LHL 0,45mill. Resterende har vi 
satt oss som mål å finansiere gjennom tilskudd,  
gaver og kronerulling.
De som vil gi et bidrag til at vi skal kunne 
anskaffe ny handicap-buss slik at Syke-
hjemmets Velforening og Frivillighetssentralen 
også i fremtiden skal kunne opprettholde dette 
tilbudet kan innbetale til 
Frivillighetssentralens konto  4750 7013305.
VIPPS: «Ny velferdsbuss» eller nr : 556262

Ragnhild Hjorthen Paul Dahlø Tor�nn Hansen

Den gamle velferdsbussen
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S ø r r e i s a  ‘19

Fredag 15. mars

Lørdag 16. mars

Søndag 17. mars

Mandag 18. mars

Tirsdag 19. mars

Bokquiz for barn og 
bokloppemarked i hele 
Kulturuka på Biblioteket

Arrangement Lysglimt
Barn og ungdom fra 5. 
klasse og opp er velkom-
men til en kveld med spill, 
bordtennis, biljard, forming 
i tre og papir, mekking, 
skyting med luftgevær, 
kjøring med ATV, utlodning, 
samlingsstund samt salg 
av vafler, pizza, brus m.m. 
Åpent for alle som vil, både 
søsken, foreldre og 
besteforeldre.

Kunstutstilling 
Sørreisabygget kl 18.20

Lørdagskafe 
Krogstadtunet kl 12-16 
Salg av Sørreisavotten,  
Sørreisaveska mm.
Kafe’en kan by på  grøt, 
kaffe og kaker

Språk-kafe i Sørreisa kapell 
kl. 1600- 1800

Kunstutstilling kl 11-16

Sørreisa Damekor
Konsert Kulturhuset
kl. 1800 

Kunstutstilling 
Sørreisabygget kl 11-16

Boklansering med �ere 
foredrag:
“Krigsår bind 3” 
Sørreisa Historielag  
Kulturhuset kl. 1900

Kunstutstilling 
Sørreisabygget kl 15-20

Privilegium 
Konsert Kulturhuset
kl. 1830 

Sørreisa Kulturskole 
Konsert i Skøelv barnehage 
og Ferdinand barnehage  
kl. 0930

Kunstutstilling kl 15-20



Onsdag 20. mars

Torsdag 21. mars

Fredag 22. mars

Lørdag 23. mars

Søndag 24. mars

Sørreisa Kulturskole 
Konsert i 
Brekka barnehage og 
Gjerdsletta barnehage  
kl. 0930

Sørreisa Turn: 
Karneval for store og små
Idrettshallen kl 18-20

Onsdagsdans
Foajeen Kulturhuset
kl. 1900

Kunstutstilling 
Sørreisabygget kl 15-20

Sørreisa svømmeklubb 
Bade- disco
Svømmehallen 
kl. 1800-2000
Musikk, badeaktiviteter 
og konkurranser. Salg av 
pizza, kaffe, brus m.m. 
Inngang voksne kr. 50.- 
barn kr. 30.- Vel møtt til en 
litt annerledes badestund i 
svømmehallen

Ivar Jarle og Sunniva  
Konsert i Tømmervik kirke 
kl. 1900

Kunstutstilling kl 15-20

«Hot for Swingende»  
underholder på fredagskafe 
Sørreisa Omsorgssenter 
kl. 1100

Skøelv IGL Quiz 
på Skøelv grendehus 
kl. 2000

Kunstutstilling 
Sørreisabygget kl 15-20

Bokloppemarked
Biblioteket Lørdagsåpent 
kl. 1100- 1400

Kunstutstilling 
Sørreisabygget kl 11-16

Søndagskafe i Storstua 
Sørreisa Omsorgssenter 
kl. 1700

“Fly me to the moon”
Sørreisa musikkforening 
med Gudrun Falch og 
Jørn Heyerdal Pedersen
Konsert kulturhuset
kl 18.00

Kunstutstilling 
Sørreisabygget kl 11-16

Fly me to the moon
Sørreisa Musikkforening presenterer

med bla Frank Sinatra låter
Over The Rainbow 
Big Spender 
Puttin’ on the Ritz
Sanger fra Sound of Music
og andre standardlåter 
fra -50 og -60 tallet



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

Straumen og Finnset – Farfarhaugen, 
Heia og O-hytta 
Start ved Sørreisa stadion. I nedre del følger løypa 
skogsbilveien. Ved «Demninga» tar den av mot 
Heiavarden, eller man kan følge veien helt til Bukk-
hola og ta av derifra.
Løypa fra Øvermoen/Finnset kommer inn på 
overnevnte løype i området Lyshaugen.

Reinelv grendehus - Reinvatnet. 
Det blir kjørt løyper hver helg dersom forholdene 

tilsier det fom juleferien og ut april fra Reinelv 
Grendehus og til skihytta (Målselv IL).

Traseen går over Reinvatnet og kobler seg på 
Målselv IL sin løype i krysset til Møllerhaugen. Her er 
det satt opp skilt.

Ellers kjører vi løype til Lysheia i påsketiden. Noen 
ganger kjører vi løype også til Svartvatnet og ned 
til Reinvatnet. Herfra kan du også gå til skihytta via 
Karlstaddalen (Vakkerhumpløypa).

Skiløyper i Sørreisa

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

Ti turer til topps

Gapahuk

Skutere bes vennligst om 
IKKE å kjøre 

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

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

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

Skøelv- O-hytta. Start fra Porkmoen (Øvreveien). 
Løypa ender opp ved O-hytta, hvor den møter 
løypene som kjøres fra Straumen. Det kjøres løype 
fra snuplassen ved Luneborg, inn Skardalen mot 
Tverr-fjellet.  Løyper fra Skaret til O-hytta kjøres fra 
midten av mars og ut sesongen.

Nordlia/sentrum – Vakkerhumpen, Veltasetra 
og Berrskallen
Løyper:
• Parkeringsplassen i Nordlia – Vakkerhumpen.
Etter 1,3 km deler løypa seg i to alternative traséer: 
”Fjellveien” (5,7 km) eller om Stabbursvatnan (6,8 
km). Helgepreparering
• Vakkerhumpen – Berrskallen (rundløype 7,4 km)
Helgepreparering
• Stabbursvatnan – Vegavatnet – Veltasetra –
Vakkerhumpen (ca 11 km)
Helgepreparering fra medio februar ved fine 
værforhold
• Gjerdsletta barnehage – Stabburvatnan (4,5 km).
Preparering ifm Vakkerhumprennet

Løypenettet i Sørreisa er bundet sammen med 
løypenettet fra Målselv (Karlstad/Møllerhaugen) ved 
Vakkerhumpen.

Se Sørreisa Tur og Løypelag sin Facebookside for 
oppdatering av løypekjøring. Tur- og løypelaget og 
Unglyn sine løyper kan man også finne på 
skisporet.no

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

Gapahuk



Sørreisa Idrettslag - Fotball

Sørreisa IL Fotball har organisert fortballaktiv-
itet for gutter og jenter i alderen 5/6 år til 16 år. 
I tillegg har vi tilbud på seniornivå for herrer.
En ny sesong står foran oss – og i den 
forbindelse ønsker vi å se om det det er �ere 
som ønsker å spille fotball sammen med oss. Vi 
planlegger å gjennomføre ”fotballmyldringer” 
– hvor det er mulig å komme å prøve seg på 
fotballaktivitet. Datoer og ytterligere infor-
masjon vil bli lagt ut på vår side på Facebook 
https://www.facebook.com/ SorreisaILfotball/

Kafe på kampdager
Når lagene våre spiller kamper på stadion, 
er vår Kafe åpen. På tur langs «pensjonist-
veien»? - stikk innom for en kopp ka�e i 
etterkant.

Fotballsesongen 2019
Fotballhistorisk kveld
Fredag 29. mars skal Sørreisa IL Fotball være 
vertskap for Fotballhistorisk kveld i regi av 
Fotballmuseets Venner, avdeling Troms og 
Troms Fotballkrets.
Her blir det blant annet historier om fotballen 
lokalt.
Mer informasjon om arrangementet 
�nnes på Facebook https://www.facebook.
com/events/360461568100624/permal-
ink/361672917979489/
Kontakt: fotball@sorreisa-il.no
Sørreisa IL
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PÅ BLOKKA 
Nå har vi ei tid hatt sol og 
�ott vinterlys også her i 
vakre Sørreisa. Vi kjenner 
godt at sola varmer etter en 
heller kald vinter. Vi går mot 
lysere og varmere tider her i 
bygdene og det er �ott å være 
ut i vår �ne natur, til fots eller 
på ski for de av oss som er så 
heldige å ha helse til det.

Vi er allerede godt uti det nye 
året 2019 i Sørreisa menighet, 
og vi håper og ber om et godt 
og velsignet år for alle oss som 
bor her i Sørreisa. I en ellers 
urolig verden har vi veldig 
mye å være glad og takk-
nemlig for. La oss bruke våre 
evner og kre�er på en positiv 
og nyttig måte for våre 
medmennesker, i familien, i 

nabolaget og i resten av 
kommunen. 
Det er mange som trenger 
en hjelpende hånd og litt 
omtanke, og kanskje du kan 
bidra der du bor.

I år er det valgår også i 
kirka. Det skal velges nytt 
menighetsråd her i Sørreisa 
menighet, og valget er for de 
neste �re år og foregår 
samtidig med kommunestyre- 
og fylkestingsvalget til høsten. 
Menighetsrådet har ansvar 
for menighetssakene i vid 
forstand, men er også kirkelig 
fellesråd siden Sørreisa er en 
ettsognskommune. Fellesrådet 
behandler økonomisaker, 
budsjett og regnskap, til-
settinger mv. Nå har vi opp-
nevnt en nominasjonskomite 
som vil foreslå og forespørre 

kandidater til valget. Vi håper 
dere tar godt imot komiteens 
forespørsler slik at vi fort-
satt får et representativt råd 
for alle delene av Sørreisa. 
Kanskje det er nettopp du som 
skal si ja til å stå på lista denne 
gangen!

I Sørreisa menighet er det 
veldig mye som skjer hver 
dag. Vi i menighetsrådet vil 
takke dere alle som bidrar til 
å bygge vår menighet for unge 
og gamle, både ansatte og 
frivillige! 
Tusen takk til dere alle!

Vi ønsker dere alle her i 
Sørreisa en �n etterjulsvinter 
og vår!

For Sørreisa menighetsråd
Jarl Kato Solset 

Menighetsbladet fyller 
50 år i 2019. 
Her er forsida fra nov/des 
utgaven i 1992 med 
Kong Harald, biskop 
Ola Steinholdt, dronning 
Sonja, sogneprest Ole 
Bekkelund



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 Fra Kirkevergen
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11.11.18        Ingrid Marie Angell Svendsen
25.12.18        Ask Ingemar Ottesen
20.01.19        Odin Johan Bjørndahl
03.02.19        Ingrid Andrea Nikolaisen
10.02.19        Sander Nordnes-Martinsen
10.02.19        Thale Anne Kulsvehagen Angell
17.02.19        Finn Jacob Koht Isaksen
17.02.19       Thea Louise Kristiansen

01.12.18        Borgny Marie Paulsen  f. 1935
11.12.18        Olaf Jan Olsen  f. 1939
10.01.19        Elsa Ovidia Mikalsen  f. 1936
02.02.19        Eli Holmemo  f. 1920
06.02.19        Bjørn-Tore Bjørnhaug  f. 1967

11.11.18         Abel Myrlund (forbønn/ velsignelse)

Det er nå lagt ut lister på 
Sørreisa kommunes nettside 
og på kirkens hjemmeside 
over graver hvor det ikke er 
registrert en gravansvarlig, en 
såkalt fester. Oversiktene viser 
graver ved Nord-Straumen, 
Straumen, Skøelv og Djupvåg 
gravplasser i Sørreisa. 

Dersom du �nner en eller 
�ere graver du mener familien 
bør ta festeansvar for, så snakk 
internt i familien om dette. 
Avklar hvem som kan ta dette 
ansvaret på seg, og trykk på 
dokumentet som er koblet 
til disse listene. Der kan man 
skrive inn navn, nummer og 
hvilken relasjon man har til 
den avdøde og opprette feste-
ansvar for graven.  Å være 

Søk etter gravansvarlige til graver i Sørreisa
gravansvarlig innebærer at en 
tar ansvar for at den enkelte 
grav skjøttes, også slik at hele 
gravplassen kan stelles, og at 
det enkelte gravminne ikke er 
til fare for de som ferdes på 
gravplassen. Det minnes om 
at det i Sørreisa er festeavgi�, 
kr. 250.- pr år, fra graven er 
50 år. Det er festeren som får 
regningen.
Bevaringsplangruppa arbeider 
for å få til opprydding og etter 
hvert gjenbruk ved grav-
plassene. Selv om noen graver 
i oversikten er eldre enn den 
tid lokale gravplassvedtekter 
åpner for feste av grav, har 
bevaringsplangruppa ønsket å 
avklare hvordan interessen er 
for å feste eldre graver. Det 
o�entlige overtar ikke ansvar 

for gravminner uten i helt 
særlige tilfelle hvor det blir 
vedtatt vern som kulturminne. 
Graver uten gravansvarlig 
fester vil når de blir 
tilstrekkelig gamle bli slettet.

Frist for å melde seg er satt 
seg som gravansvarlig / fester 
er satt til 30. april 2019 

Det minnes om at det ved 
porten til Nordstraumen 
gravplass er lagt fram 30-40 
gravminner som i lengre tid 
hadde ligget nede. De blir 
liggende der fram til august 
/september 2019. Dersom 
ingen melder seg som festere 
til disse gravene vil gravene 
bli slettet og gravminnene 
destruert. 



Gudstjenester  i Sørreisa sokn 
mars 2019 - mai 2019

Endringer kan forekomme, se 
menighetens webside www.
sorreisa.kirken.no/sørreisa

25

11.11.18         Abel Myrlund (forbønn/ velsignelse)

10.mars Ingen gudstjeneste 

17.mars
Tømmervik kirke kl 11:00 
Høymesse

24.mars 
Tømmerneset leirsted kl 13:00
Leirgudstjeneste

31.mars
Skøelv kapell kl. 11:00 
Høymesse

07.april  Ingen gudstjeneste 

14.april, Palmesøndag
Straumen kapell kl 11:00 
Høymesse

18.april, Skjærtorsdag
Sørreisa sykehjem kl 11:00 
Nattverdgudstjeneste

19.april, Langfredag 
Skøelv kapell kl 20:00 Kvelds-
gudstjeneste

21.april, Påskedag
Tømmervik kirke kl 11:00 
Høytidsgudstjeneste

28.april 
Straumen kapell kl 18:00 
Barnas påskefest, Familiegud-
stjeneste

05.mai Ingen gudstjeneste 

   
12.mai,   
Tømmervik kirke kl 17:00 
Samtalegudstjeneste

Menighetens misjonsprosjekt fra 2019
Fra og med januar 2019 har Sørreisa 
menighet fått nytt misjonsprosjekt.  Denne 
gang er prosjektet knyttet til Norsk Luthersk 
Misjonssamband sitt arbeid i Vest Afrika, 
nærmere bestemt Elfenbenskysten og Mali. 

Prosjektet går under betegnelsen «Barnas 
misjonsprosjekt», og er tilrettelagt med mye 
godt og visuelt presentasjonsmateriell. Blant 
annet følger vi �guren «Linkus» på spennende 
reiser i aktuelle områder. 

Arbeidet knyttet til leirvirksomhet for barn og 
unge i disse landene, et arbeid for å formidle 
kristen tro. 
I tillegg arbeides det for å utbedre gamle felter 
hvor det er lett etter gull. Farlige groper jevnes 
og det plantes trær slik at områdene igjen kan 
bli gode landbruksområder.

Vi har allerede tatt fram små �lmer knyttet 
til prosjektet i familiegudstjenester. Det har 
så langt bare vært gode tilbakemeldinger. 
Dette gir oss frimodighet til å fortsette med 
formidling av informasjon og innsamling til 
misjonsprosjektet.

Dersom noen vil støtte misjonsprosjektet uten-
om gudstjenester: 
Bruk vipps nr. 521652 eller 
bankgiro: 8220 02 90131 
Merk innbetalingen: Barnas Misjonsprosjekt 
(Viktig!)

reiser i aktuelle områder. 



Takk for alle gaver og bladpenger til 
menighetsbladet! Til tross for at bladet går 
med et lite underskudd i 2018 opplever felles-
rådet at det er stor giverglede og at folk ønsker 
at menighetsbladet skal videreføres. Fellesrådet 
håper derfor at giroen som ligger ved blir �ittig 
brukt også nå i 2019.
Bladet har også i 2018 blitt utgitt i samarbeid 
med Sørreisa kommunes informasjonsblad Ka 
Skjer. Det er gitt ut 4 nummer.
Det er innkommet frivillig kontingent på 
kr. 22.000 i bladpenger. 
Totale utgi�er 2018 kr. 24.000 
Underskuddet kr. 2.000.- ble dekket av 
menighetsbladfond.
Dri� av bladet er avhengig av frivillig 
kontingent så vi håper på fortsatt god opp-
slutning og stor giverglede både ved bruk av 
vedlagte giro og ved bruk av Vipps NR: 119900

Kirkevergen

Menighetens givertjeneste
Fellesrådet opprettet givertjeneste til Sørreisa 
menighet, men så langt er det ikke innkommet 
noe.
Dersom det oppnås slike midler går disse til 
støtte til Lysglimt og Blåkors motorklubb, 
speider, barnekor mv, samt lønnsmidler til 
trosopplæring og trosopplæringstiltak, utstyr 
til aktiviteter til barn og unge, kon�rmant-
arbeidet, kjøp av bøker, dåpsmateriell mv. Det 
er også mulig å gi gave til menighetens arbeid 
ved gudstjenesteofringer. Disse midlene samles 
inn under «ofring til egen menighet» under 
gudstjenestene.  Gave til menigheten kan 
trekkes fra på skatten.

Hvordan betale ved bruk av 
VIPPS
Bruk av banktjenesten «Vipps» gjøres ved å gå 
App store eller Play butikk og laste ned Vipps.
Deretter åpne denne og trykke på «KJØPE 
NOE» og søke på Sørreisa menighets nummer:
119900 eller søke på Sørreisa sokn.
Innbetalingen belastes med 1,75% av innbetalt 
beløp.
Vippskontoen kan brukes til �ere formål, og 
det krever at alle bruker MELDINGSFELTET
for å skrive hva innbetalingen gjelder. Teksten 
kan være slik; «støtte til menighetsblad
», «kon�rmantavgi� for Ola Normann» «ofring 
til egen menighet», «ofring til ….(formålet)» 
f.eks. Blåkors, Kirkens Nødhjelp eller andre.
På denne måten skal det gå greit å føre 
inntektene der de hører hjemme. Det vil bli 
lagt fram en årlig oversikt over givertjeneste og 
menighetsbladet. 

Kontonummer for bankoverføring, bruk av 
giro:
4705 5134717
Vipps til nr 119900

Inntekter Utgi�er
Trykking 24 000
Bladpenger                            22 000
Underskudd    2 000

Regnskap 
menighetsblad 2018

Årsmøte 
Sørreisa menighet
Torsdag 23.mai 2019 kl. 18.30
Straumen kapell

Saker som ønskes behandlet på årsmøte 
må være sendt til;
Sørreisa menighetsråd Kapellveien 26, 
9310 Sørreisa innen 3.mai
Velkommen!

Med vennlig hilsen

Rachel Vangen Hoholm
Kirkeverge Sørreisa og Dyrøy
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Andakt v/sokneprest Jan-Ole Berntsen

Fastetid - Se, vi går opp 
til Jerusalem!
På kirke.no leser vi følgende om faste:
«I tidligere tider ble budet om å faste, det vil si 
avstå fra mat og drikke, tatt bokstavelig. Helt 
fram til 1800-tallet fulgte mange fastetradisjoner 
her i landet. I vår tid er fasten først og fremst 
en tid for stillhet og meditasjon, som 
forberedelse til påskehøytiden.

Fastetiden varer i 40 dager fra askeonsdag til 
og med påskea�en – minus søndagene, som 
ikke er fastedager. I tillegg regnes 
førfastesøndagen, Fastelavn, med til fastetiden.

Søndagstekstene i fastetiden henger sammen 
med fastens historiske opprinnelse. De første 
søndagene handler tekstene om Jesu kamp og 
seier over djevelen og det onde. Ved midtfaste 
handler teksten om brødunderet. Så følger 
pasjonstiden når bibeltekstene går over til å 
handle om lidelseshistorien. Alle disse tekstene 
har sammenheng med fastens opprinnelse som 
en forberedelsestid for dem som skulle døpes 
påskenatt. De skulle leve i faste og bønn i inn-

føringsperioden, og skikken med faste og bønn 
ble etter hvert overtatt av hele kirken.»

Mange søker etter å �nne fastetid i eget liv. 
Flere og �ere lar sosiale medier ligge uåpnet 
gjennom fastetiden. Det kan være noe be-
friende ved en slik måte å leve på. Andre gjøre 
seg nytte av ulike fasteaksjoner, f. eks. som den 
kon�rmantene gjennomfører rett før påsken. 
Da oppsøkes husstandene med spørsmål om å 
være med å gi til Kirkens Nødhjelps arbeid for 
mennesker i nød.

Kanskje kan en si at faste �nner en når en 
�ytter fokus bort fra seg selv og sine egne 
behov. Da kan det bli slik at sansene innstilles 
på annen måte, at en blir mer åpen for andres 
behov, og ikke minst åpen for det Gud vil med 
oss og våre liv.

«Se, vi går opp til Jerusalem», sier Jesus 
til disiplene. Han forbereder dem på det som 
skal skje i påsken, at han skulle gi sitt liv til 
soning for alle menneskers synder. Gjennom 
sin død på korset skulle han framstå som seier-
herre over syndens og dødsrikets kre�er, en 
serier som stråler mot oss på påskedag.
God fastetid!

Midtnatta 2019
Lørdag 26. januar dro kon�rmantene fra 
Sørreisa ut for å delta på kon�rmantfestivalen, 
Midtnata. Den arrangeres årlig på Bardufoss 
og er en kon�rmantfestival med om lag 400 
deltagere. 

Også dette år var Ruben Gaski på plass, eller 
som han selv kaller seg: «Svindler med stil». I 
tillegg til sitt show bidro han til å belyse 
festivalens tema: 

Du ser det ikke før du tror det. 

I denne forbindelse delte han sin kristen tro 
med kon�rmantene.
Et sammensatt band stod for god og fengende 
musikk til allsangen. Kon�rmantene hadde på 
forhånd øvd på noen av de sangene som blei 
sunget under midtnatta.
I pausene var det ulike aktiviteter og salg av 
mat og drikke i foajeen.  Den såkalte 
«kaosleken» var også dette året et populært 
innslag.
Foreldrene bidro med transport og som natte-
ravner under arrangementet.
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Trosopplæring i 
Sørreisa menighet
av Marianne Aanderbakk

Hva har skjedd siden sist
Vi har dessverre måtte avlyse to tiltak i januar 
og februar da vi ikke �kk nok påmeldte. Vi vil 
heretter prøve enda bedre å se hva slags 
aktiviteter som kan komme i veien for på-
meldinger til oss og vi håper at hele menigheten 
vil være med å hjelpe oss her. I tillegg har vi 
funnet at Babysang nå skal inkludere barn opp 
til 3 år og ski�er derfor navn til Småbarnssang 
og vil fra nå av blir arrangert i vårmånedene og 
høstmånedene i stedet for på mørkeste vinteren.

Hva skal skje fremover
K-dag for 2.klasse ble avholdt 20.november 
med 10 deltakere. Det ble slik en suksess at 
deltakerne har bedt om at det må arrangeres 
enda en gang. Tenk så gøy at alle disse 7 
åringene ønsker å komme enda en gang for å 
besøke kapellet og omsorgssenteret. 

Vi inviterer derfor alle i 2.klasse tilbake den 
6.mars til ny K-dag. Da er alle velkommen til 
Straumen kapell hvor vi skal lære om Diakoni, 
et vanskelig ord som vi skal lære om i praksis. 
Vi skal blant annet besøke Sørreisa Omsorgs-
senter for å synge for de som bor der. 

Vi skal igjen starte opp Småbarnssang til 
våren. Det er et tilbud til alle som er hjemme 
med småbarn i alderen 0-3 år, men barn født 
i 2018 og 2019 er spesielt invitert og vil få 
invitasjon i posten. Dåpsbarna får invitasjon 
ved dåpssamtalen fremover. Vi fortsetter med 
oppmøte kl. 11:30 og sang kl.12, kanskje kan 
man da fortsette ute med en trilletur sammen 
eller lek sammen i parken bak hotellet. Mer 
informasjon kommer, følg med på våre web-
sider, Facebookside og plakater på butikken og 
helsestasjonen.

Mye skjer i Trosopplæringen, mange 
forandringer kommer og nye tiltak kan dukke 
opp så følg med på vår nettside www.sorreisa.
kirken.no/sorreisa eller på vår Facebookside 
Sorreisa menighet

Frivillighet
Vi trenger hjelp av frivillige i trosopplæringen. 
Til babysang hadde det vært koselig om noen 
vil komme for å lage ka�e og tevann, kanskje 
holde babyer mens foreldre spiser og for til-
�yttere kanskje være en reservebesteforelder. 
På K-dagen trenger vi noen som kan være til 
stede og hjelpe med små ting som til sammen 
utgjør en stor hjelp.

Ta kontakt med Marianne menighetspedagog 
på 918 67 585 hvis du har mulighet til å hjelpe 
med noe.

Marianne Menighetspedagog

Unge og gamle koser seg med å spise pizza
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Kulturstipendet 2019

Sørreisa 
Næringsforening

Ungdommens kulturstipend er på 10.000 
kroner. Stipendet tildeles ungdom fra 
Sørreisa som satser på kultur, enten med 
utdanning eller spesielle aktiviteter.

Alle former for kultur innbefattes, men ikke idrett.
Er du mellom 16 og 26 år  så kan du søke på 
kulturstipendet.
I søknaden må du fortelle om deg sjøl, hva dine 
kulturplaner er, og hva du ønsker 
å bruke stipendet til.

 Send søknaden din til 
 Sørreisa sang og musikkråd, 
 Storveien 20, 9310 Sørreisa 
 innen 1. april 2019.

Stipendet vil bli utdelt ved nærmere avtale, 
og er et samarbeid 
mellom Sørreisa Næringsforening og 
Sørreisa Sang og Musikkråd.

Lørdagskafé på Krogstadtunet 
16. mars kl. 12-16

Salg av  Sørreisavotten,  Sørreisaveska  og 
sitteunderlag   med samme motiv  + andre   
hus�idsprodukter.
Kafe’en kan by på grøt, ka�e og kaker.

Velkommen til en 
trivelig lørdag

sammen med oss!

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

Sørreisa musikkforening �kk kulturprisen for 2017
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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

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

www.bioform.no 
salg@bioform.no

77 86 18 68

Ilona Olekiene
ilonaolek@gmail.com

979 36 427

Legekontoret Sørreisa 77 87 51 00

Midt-Troms psykologtjeneste 467 73 725

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

932 58 267

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

920 61 251

Sørreisa Tannklinikk 77 86 14 05

Sørreisa Tøy & Bøy AS      

77 86 16 00

Fysioterapeut/Osteopat 
Korinna Helling 
korinna@akfi.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

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 finnes et mangfold av bedrifter i 
kommunen.
Det eneste kriteriet som alltid vil være fast, er at 
bedriften må være registrert med forretningssted i 
Sørreisa.
Samtidig oppfordres bedrifter til å ta kontakt med 
Sørreisa Næringsforening, og sjekke hvordan de kan 
hjelpe nettopp din bedrift. Sørreisa kommune har 
over år hatt et veldig nært og godt samarbeid med 
foreningen, hvor vi jevnlig møtes for å stake ut ny 
næringsstrategi for kommunen.
Bli med på laget du også!

Vennlig hilsen
Tom Erik Moe, nærings- og utviklingsrådgiver

Tom Erik Moe, 
nærings- og 
utviklingsrådgiver

Industri
Elverums produkter
i-elver@online.no

932 61 865

               www.haldorsen.no

77 86 22 00

Mitra AS
www.mitras.no

77 86 29 80

913 28 999

 

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

920 61 196

Drosjesentralen 77 86 11 80

Anlegg og Maskin AS
post@amask.no

77 86 22 35

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

77 86 38 00

Nordhaug Maskin AS
www.nordhaug-maskin.no

77 86 22 50

466 36 621

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

Bertheussen Blikkenslager AS
www.blikkenslagerprodukter.no

450 06 218

Byggfag
byggfag@ojhas.no

77 86 43 11

 
byggogtak@gmail.com

416 15 641

77 86 20 20

Fimek as, stål- og metallarbeider
jack@fimek.no

41 58 84 41

GK Norge as, avd Sørreisa,
Vikavn 46

77 84 21 20

905 47 318

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

480 70 450

Midt Troms Rørtjenester 
roylynghaug@rortjenester.no

481 52 084

Mur, puss og flis • post@mureren.org

913 35 538

Myre Elektro Teknikk AS
www.myre-holding.no

77 86 34 00

www.oaovesen.no

77 86 20 00

gulbygget.no
Rørsystem AS
post@rorsystem.no

905 88 655

- Dører, vinduer, kjøkken
- Ominnredning forretningsbygg
- Totalrenovering
- Vaktmestertjenester   

e-mail: bjosimo@online.no
www.gulbygget.no

Mob: 930 61 528 Bjørn Simonsen

Tlf: 77 86 13 97
Fax:77 86 43 13
Stornesvn. 41
9310 Sørreisa

post@snekkersimonsen.no

930 61 528

Sørreisa Elektroinstallasjon AS
tore@sorreisaelektroinstallasjon.no

77 86 18 03

Varehandel
AMNOR AS
www.amnor.as

91 59 41 51

Andsvatn Reinslakteri 97 77 75 52

BMShop - Bakkan Multishop
butikk@bmshop.no

413 30 530

Coop Midt-Troms BA 77 86 13 45

Furøy Geir Agentur
grfuroy@broadpark.no

90 72 36 93

Nordhaug Dekk
firmapost@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

Reiseliv og bevertning
Sørreisa hotell 77 86 46 00

952 89 520

Furøy 
Fishingcamp
furoyfishingcamp.com
furoyfishingcamp@hotmail.com

412 38 499
412 38 496
77 86 41 35

Furøy Fiske og Feriesenter A/S
post@furoyferiesenter.no
www.furoyferiesenter.no

56 55 55 23
77 86 16 50

Gamtofta Samisk Boplass 77 86 19 05
404 78 633

Krogstadtunet
post@krogstadtunet.no
www.krogstadtunet.no

77 86 14 61
414 61 015

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

476 63 447

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

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

77 87 50 07
458 49 048

Sørreisa kommune 
Fagleder landbruk, miljø og natur
Wenche Bergum

916 89 621

Sørreisa kommune
Fagleder skogbruk Alf Rune Hoff

957 64 526

Senja Næringshage 926 81 333

Sørreisa Næringsforening 
- Anita Endrestad

Sørreisa 
Næringsforening

919 12 800

Tjenesteyting
AMnor AS
arne@amnor.as

915 94 151

anleggsskolen.no

77 86 14 40

www.bakkehaugbil.no

77 86 29 00

 

post@dittsmadyrkrematorium.no

77 21 26 60

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

993 72 273

Frivilligsentralen 992 04 651

Guttorm Bakkehaug - Tysk/Engelsk 900 55 700

Hos Wendy 469 33 751

Din frisør
...........................................

..................dag ......./....... kl. ................

..................dag ......./....... kl. ................

..................dag ......./....... kl. ................

..................dag ......./....... kl. ................

..................dag ......./....... kl. ................

..................dag ......./....... kl. ................

Storveien 9, 9310 Sørreisa
Tlf. 77 86 14 70

Forside timekort

Bakside timekort

Storveien 9, 9310 Sørreisa
Tlf.: 77 86 14 70

Org.nr.: MVA 983 539 335

Stempel innenfor 74 x 24 mm.
48 20 71 60

www.kjokkenservice.no

463 44 531

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

77 84 11 30

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

77 86 38 00

  www.procall.no
77 86 37 00

Reisa Grillhus 77 86 13 00

RH Autoservice 466 14 582

Sørreisa Frisør 77 86 12 56

77 86 11 74

ToJo AS 77 86 11 11

Wellington AS 77 86 45 02
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Kundekveld
Beauty Nor 

Skjønnhet & Velvære

Onsdag 20. mars kl 1900

I forbindelse med kulturuka, arrangerer 
Beauty Nor - Skjønnhet & Velvære 

i Sørreisa, Kundekveld med 
demonstrasjon av 

vårens makeup trender.

Alle er velkommen!



Sørreisa og Dyrøy historielag utgir nå 
“Krigsår bind 3: 
Folk i Dyrøy og Sørreisa beretter om sine 
opplevelser under andre verdenskrig.” 

Vi trodde vi hadde fortalt det meste med 700 
lokalhistoriske sider i bind 1. og 2.  Men det viser 
seg at det stadig dukker opp nye historier og nye 
opplysninger. Krigsår, bind 3 utgis nå i mars, og 
deretter bind 4 som kommer om et år.  Vi har fått 
låne flere bildesamlinger og har gitt dem bred plass. 
Bøkene vil også inneholde fortellinger fra kampene 
i 1940, om krigens anlegg og om møter mellom 
lokalbefolkning og okkupanter, samt mye mer                                                                                                   
Inngang kr 50,- som inkluderer kaffe og kake. 
Alle velkommen!

VELKOMMEN TIL LOKALHISTORISK PRAT PÅ 
KRAMVIGBRYGGA
Hver mandag fra kl. 1800-2000 er alle velkommen 
til en lokalhistorisk prat med kaffe på brygga.  Har 
du gamle bilder du vil dele med historielaget eller 
ideer til neste års årbok, er vi takknemlige for det. Vi 
er også takknemlig om du bare kommer innom for 
en hyggelig prat og kaffe. Sammen gjør vi Kramvig-
brygga til et lokalhistorisk samlingssted. Inngang fra 
vest (tidligere tiders ekspedisjonsinngang) og opp i 
2. etasje. Vi har åpent fram til mai. 

Sørreisa historielag

Velkommen til Sørreisa historielags vårprogram 2019
SALGSTEDER FOR HISTORISKE BØKER OG 
KALENDRE
Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2018 og Sørreisa-
kalender 2019 selges på: Servicekontoret Sørreisa 
kommune, Biblioteket i Sørreisa. Årbok selges på 
Coop Extra i Sørreisa. 
Fra 19. mars selges også Krigsår bind 3. på foran-
nevnte steder.
På Kramvigbrygga selges også alle tidligere utgitte 
årbøker for Dyrøy og Sørreisa, Heimbygda mi, 
Krigsår bind 1 og 2 og 3, samt «Vi hadde utedo og 
vedsjå» utgitt av Troms Historielag. Bøker og kal-
ender 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

LANSERING AV KRIGSÅR BIND 3. 
I KULTURHUSET 18. MARS KL. 1900
I anledning lansering av Krigsår, bind 3 er vi så 
heldige å få besøk fra Universitet i Tromsø. 
Professor Tom Kristiansen, leder av krigsprosjektet 
fra UiT vil holde foredrag om: Krigen i regionen 1940. 
Et overordnet blikk på de allierte, Kongen, regjeringen 
og overkommandoen.
Stipendiat Kurt Henrik Dalmo fra UiT vil holde fore-
drag om: Narvik- felttoget.   
                                                                                                                                                      
Olaf Kvanli kommer og forteller om turen de gikk 
i 2018 til Storebalak der faren Kåre Kvanli deltok i 
Narvik-felttoget i 1940
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Tirsdag 19. mars kl. 18.30.

Inngang kr. 100,-. 
Barn og skoleungdom gratis

Det er duket for kor-fest i kulturhuset denne 
tirsdagen. Privilegium Gospel, med sangere fra 
Lenvik og Sørreisa, har tradisjonen tro konsert i 
kulturuka i Sørreisa. Og det kommer gjester! 

Med seg har de både Senja Gospel og Finnsnes 
Ungdomskor, så her blir det liv! Gjestekorene 
synger noen låter hver, og med så mange sangere 
under samme tak, kan man ikke la være å benytte 
anledningen til også å lage et skikkelig stor-kor 
med alle sammen. 

Privilegium Gospel har selvsagt med seg 
Privilegium Gospel Band. Her blir det mye glede, 
mye energi og mat for både sjel og kropp! 

Kafeen åpner en halvtime før konserten.

Vi fyller huset med sang
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Kalender for Sørreisa
Nr 1   2019

Se egen kalender for 
arrangementene i Kulturuka

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

Sørreisa folkebibliotek
Åpningstider:
Mandag kl 16.00-19.00
Tirsdag  kl 14.00-17.00
Onsdag  kl 10.00-15.00
Torsdag  kl 15.00-19.00

Straumen kapell 
Torsdagsklubben annenhver 
torsdag 
Speidere: onsdager kl 1730 
annenhver uke.

Lysglimt og Blåkors 
- Gottesjord forsamlingshus  
fredager kl 18.30-20.30 
Klubbkvelder våren 2019:
15. mars, 29. mars, 5. april og 26. 
april

Frivilligsentralen 
Eldretre�
Mandager 0900-1400

Småbarnstre�
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Ka skjer i S
ør

re
isa

Søndag 3. mars
Kl 18.00 Legofilmen 2 2D

Kl 20.00 Amundsen
 

Onsdag 6. mars 
Kulturhuset: 
Kl. 19.00 Onsdagsdansen

Tirsdag 12. mars
Barnehagedagen - åpen barne-
hage i alle barnehagene

Onsdag 13. mars 
Sykehjemmet kl 1700
Konsert med Karoline Amb

Lørdag 16. mars
Krogstadtunet:
Kl 12.00 Lørdagskafe

Straumen kapell:
Kl 16-18 Språkkafe

Søndag 17. mars
Kulturhus – Kino:
Kl 18.00 Kule Kryp 2
 
Kl 20.00 Captain Marvel 2D

Onsdag 20. mars
Kulturhus: 
Kl 18.00 Onsdagsdansen

Fredag 22. mars 
Solglimt:
Kl 20.00 Fredagsquiz

Lørdag 23. mars
Idrettshallen:
Kl 09.00 Handballkamper

Biblioteket:
Bokloppis

Søndag 24. mars
Solglimt:
Kl. 17.00 Søndagsbingo 
m/kafesalg

Tirsdag 26. mars 
Sørreisa folkebibliotek
Kl 18.00 digital aften

Fredag 29. mars
Kulturhuset:
Fotballhistorisk mimrekveld

Søndag 31. mars
Idrettshallen: 
Kl 13.00 Handballkamper

Onsdag 3. april
Kulturhus: 
Kl 18.00 Onsdagsdansen 

Torsdag 4. april
Vårtreff i Kulturhuset kl 19
m Damekoret og LHL

Onsdag 24. april
Kulturhus: 
Kl 18.00 Onsdagsdansen

Lørdag 27. april
Straumen kapell:
Kl 16-18 Språkkafe

Kulturhuset:
kl 1900 Westernshow m 
Mannskoret

Søndag 28. april
Solglimt:
Kl. 17.00 Søndagsbingo 
m/kafesalg

Onsdag 8. mai
Kulturhus: 
Kl 18.00 Onsdagsdansen
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Torsdag 4. april klokka 19 
Sørreisa Damekor og Sørreisa LHL 

Du inviteres igjen til en skikkelig trivelig 
kveld i Kulturhuset. Her er alle hjertelig 
velkommen! Damekoret sørger for under-
holdning, med mye �n musikk og sang 
som svinger godt, og LHL lover at det ikke 
skal bli for lite verken ka�e eller kaker i 
kafeen. 
Det blir også åresalg med �ne gevinster.

Dette er andre gang Damekoret og LHL 
samarbeider. Forrige vårtre� fylte kultur-
huset med folk og god stemning og vi 
håper mange vil �nne veien også i år. Vi 
kan love en riktig hyggelig kveld! Det er fri 
entre for alle. Så ta med en venn og kom! 

Velkommen!

Vårtre� i Kulturhuset!

Aktivitetsplan Sørreisa kulturskole     Vårsemestret 2019
 Elever og lærere ved Sørreisa Kulturskole har denne våren lagt opp til følgende aktiviteter :

Tid Arrangement
Fredag 15. februar kl. 1900 UKM (Ung Kultur møtes ) i Sørreisa Kulturhus

Tirsdag 19. mars kl. 0930  KONSERTER i Skøelv barnehage og Ferdinand barnehage

Onsdag 20. mars kl. 0930 KONSERTER i Brekka barnehage og Gjerdsletta barnehage

Fredag 17. mai    3 innslag fra scenen, idrettshallen

Fredag 31. mai kl. 0930 KONSERT for alle elever på Gottesjord skole

Mandag 3. juni kl. 0930 KONSERT for alle elever på Skøelv skole

Mandag 10. juni       SØKNADSFRIST for elevplass ved Sørreisa Kulturskole 
i skoleåret 2019/2020

Fredag 14. juni kl. 1100 KONSERT i Storstua, Sørreisa Omsorgssenter

Mandag 17. juni kl. 1100 KONSERT på Frivilligsentralen



Country & Western-show med Sørreisa Mannskor, ikledd western kostymer. 
Kjente country & western-låter, med våre lokale country-sangere.

Sang fra flere scener, gir en flott western stemning.
Publikum oppfordres til også å komme i western-kostymer

Salg av drikkevarer, mineralvann og kaffe.
Forhåndssalg av billetter hos korets medlemmer.

Billettpris kr 250.

Western Show
Lørdag 27. april kl 19 
Sørreisa kulturhus



Country & Western-show med Sørreisa Mannskor, ikledd western kostymer. 
Kjente country & western-låter, med våre lokale country-sangere.

Sang fra flere scener, gir en flott western stemning.
Publikum oppfordres til også å komme i western-kostymer

Salg av drikkevarer, mineralvann og kaffe.
Forhåndssalg av billetter hos korets medlemmer.

Billettpris kr 250.

Western Show
Lørdag 27. april kl 19 
Sørreisa kulturhus
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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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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 . 
 

 
 

Tid for å si takk!
Gjennom ti år som styreleder har jeg opplevd en veldig 
god støtte fra hele Sørreisa til Skolekorpset. Og jeg har 
fått lov å være i lag med den �otte gjengen med ung-
dom som lærer seg avansert musikk, og som er et godt 
sosialt fellesskap. Likeså et positivt og engasjert styre 
og dirigent.  Dette har vært kjempe�nt!  Jubileums-
stevnet i 2018 var en opplevelse av de store, og jeg lar 
derfor bildet med alle ungdommene, ordføreren og 
NMF’s representant følge denne takken. Dette var stas!
Nå har jeg varslet styret om at jeg etter disse ti årene 
ønsker å fratre, og jeg forstår at valgkomiteen har en 
løsning klar til årsmøtet. 

Det er tid for å si tusen takk for ti �otte år i lag med 
dere gode musikanter, foreldre og styret. Jeg ønsker 
Skolekorpset og styret alt godt i framtida.

Sørreisa Skolekorps har over 30 glade 
musikanter. Nå kan du begynne å tenke på om 
du vil være med når nye medlemmer i korpset 
starter i høst.

Skøelv skole og Gottesjord skole får besøk av 
skolekorpset i slutten av mars En skolekonsert med 
mange fine sanga.

Vil du prøve et instrument så kan du få mulighet 
til det. Det avtales i forbindelse med skole-
konsertene. Så nå er det litt tid for å snakke om dette 
heime fram til konsertene. Også i år tilbyr skole-
korpset et gratis vårkurs slik at alle etter 2.klasse og 
oppover kan prøve enda litt mer hvordan det er å 
være i skolekorps. Først etter det kan du bestemme 
deg for å begynne i skolekorpset eller ikke.  De som 
starter i skolekorpset må også være elever i Kultur-
skolen for å lære å bruke instrumentet og lære å 
spille etter noter. Dette er en kjempefin ordning 

både for den enkelte og for skolekorpset. Der får 
eleven enkelttimer med musikklæreren.

Påmeldingsfrist til det gratis vårkurset er like før 
påske, dette blir det orientert om på skole-
konsertene.  Påmeldingsfrist til kulturskolen er 
10. juni og påmeldingsfrist til skolekorpset er ved 
skoleslutt i juni. Er det noe du lurer på allerede nå, ta 
gjerne en telefon til vår dirigent, Kirsti, 900 33 525.
Vi i skolekorpset håper det blir mange nye korps-
musikanter også fra denne høsten og ønsker alle 
hjertelig velkommen! 

Gøy å spille i Skolekorpset,  - vil du være med?

Paul Dahlø på Jubileumsstevnet i lag med ordfører 
Jan-Eirik og Christina fra NMF
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no
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Unglyn ski
Telenorkarusell:
På Unglyn skistadion tirsdager.
Oppmøte kl. 18:00 ferdig på-smurt.

Bidrag til Unglyn ski:
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.
Innbetaling til konto 4705 657 1368 
Vipps til 103303 bruk “kjøp og betal” merk 
Unglyn ski.

Unglyn Fotball
Fotballtrening i gymsalen på Gottesjord 
skole:

Unglyn Mix 6-8 - torsdag kl. 18:00 - 19:00 
Kontaktperson er 
Finn Arne Rasmussen tlf.: 48268776

Unglyn Mix 11 - torsdager kl. 19:00 - 20:00
Kontaktperson er 
Harald Larsen tlf.: 48887593

Det blir også en gruppe for barn fra 5 - 7 år, 
her kommer det nærmere informasjon.
Kontaktperson er Barbro Johansen tlf.: 
90862955 

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

Flaskeinnsamling
I uke 18 (uka etter påske) 

Støtt Il/Bl Unglyn 
med Grasrotandelen
Visste du at du kan være med å dele ut av 
Norsk Tippings overskudd til et valgfritt 
lag eller en forening? 
Alt du trenger å gjøre er å bli grasrotgiver. 
Enkelt, og helt gratis for deg!
Registrer deg som grasrotgiver hos 
kommisjonær, ønsker du hjelp kan du få 
dette av kommisjonæren.  
Etter at du har tilknyttet deg Grasrot-
andelen vil din grasrotmottaker få 
tilsvarende 7 prosent av din spillerinnsats 
hver gang du spiller.

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.
For medlemmer er leie av Galtnes 
Samfunnshus til redusert pris. 
Regler og priser �nner dere på vår nettside 
www.unglyn.no under Husgruppa.



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

Kontaktpersoner:
Leder:
Bianca Angell tlf 918  10 112

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

Leder hestegruppe:
Anne Lena Uteng tlf 415 03 736

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

Solglimt i høststemning.

Årsmøte i Skøelv IGL
Søndag 17.mars kl. 17.00
Enkel servering

Bingo
*Søndag 24.mars kl. 17.00
*Søndag 28.april kl. 17.00

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

Quiz
Fredag 22.mars kl. 20.00
Quizmaster Tom Mjønes
Deltakeravgi� 100 kr
Maks 4 pr. lag

Minigubberenn 
og Gubberenn 

Skjærtorsdag
Nærmere info kommer

Gapahuken i Skardalen
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Karoline Amb synger og spiller piano, og fremfører gode 
slagere fra 50-tallet! 

Låtrepertoaret er hentet fra blant andre 
Doris Day, Connie Francis,  Ella Fitzgerald 
og Billie Holiday—her blir det god  
stemning! 

 

Onsdag 13. mars kl 1700 

Sykehjemmet 

-i godt selskap! 

Doris Day 

Karoline Amb synger og spiller piano, og fremfører gode 
slagere fra 50-tallet! 

Låtrepertoaret er hentet fra blant andre 
Doris Day, Connie Francis,  Ella Fitzgerald 
og Billie Holiday—her blir det god  
stemning! 

 

Onsdag 13. mars kl 1700 

Sykehjemmet 

-i godt selskap! 

Doris Day 



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!




