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Sørreisa kommune

Stig Jonny Haugen 
blir ny rådmann



Jan-Eirik Nordahl, Ordfører

Takk for godt samarbeid!
Jeg har vært så privilegert å få være ordfører i 
en fantastisk kommune i 4 år, og jeg er utrolig 
stolt av kommunen vår. Jeg ønsker å takke alle 
innbyggere, frivillige organisasjoner, næringslivet 
og Forsvaret for samarbeidet, og for gode innspill 
i løpet av disse årene. Dette har vært verdifullt og 
viktig for meg som ordfører i Sørreisa. 

Jeg ønsker også å takke alle politikere i Sørreisa for 
godt samarbeid i disse årene. Vi har hatt gode og 
konstruktive debatter for å komme fram til gode 
løsninger for innbyggerne i kommunen. Vi har ikke 
alltid vært enige, men det er slik demokratiet 
fungerer, og skal være. Det har vært 4 lærerike år og 
jeg er tilfreds med at kommunen driftes meget godt 
ut ifra de økonomiske rammene vi har til rådighet.

Jeg ønsker også å få takke rådmannen og hennes 
administrasjon og alle de ansatte i kommunen for 
den formidable jobben som dere gjør hver dag for 
at våre innbyggere skal få gode tjenester. Spesielt 
ønsker jeg å takke rådmann Ann Kristin Trondsen 
for den svært gode jobben hun har gjort i 6 år for 
kommunen. Jeg ønsker henne lykke til med ny jobb 
i nye Senja kommune, og ønsker samtidig vår nye 
rådmann, Stig Jonny Haugen velkommen som ny 
rådmann i Sørreisa 1. oktober.  

Du som stemmer bestemmer!
Den 8. og 9. september er det kommune- og 
fylkestingsvalg i Norge. Da skal innbyggerne i 
Sørreisa velge hvem som skal få sitte i det nye 
kommunestyret. I tillegg skal det velges nye 
representanter til det nye fylkestinget for Troms 
og Finnmark. Det nye med fylkestingsvalget er at 
Troms og Finnmark blir slått sammen til et fylke. 

Vi skal verne om vårt demokrati og jeg oppfordrer 
alle til å bruke stemmeretten sin, både til 
kommunevalget og til fylkestingsvalget. Det er et 
slagord som blir mye brukt i media, og det er «Du 
som stemmer bestemmer». Slagordet sier veldig 
mye. Hvis du ønsker å ta del i demokratiet og være 
med å bestemme, så må du bruke stemmeretten 
din. Hvis ikke så lar du andre bestemme.

I Sørreisa har vi et godt politisk klima. Ved 
kommunevalget skal det velges 19 kommunestyre-
representanter, og det er 7 parti som stiller til valg i 
Sørreisa. Så her skulle det være mulighet for alle til å 
finne et parti å stemme på.

Jeg oppfordrer alle til å delta ved valget og bruke sin 
stemmerett. 

Godt valg til dere alle!

Jan-Erik Nordahl, Ordfører



Ann Kristin Trondsen, rådmann
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Forsiden
Ann Kristin Trondsen overlater rådmannskontoret 
til den nye rådmannen, Stig Jonny Haugen  
fra 1. oktober.
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Velkommen! 
 
Høsten er tid for ny start og oppstart av barnehage, 
skole, studier, aktiviteter. I dette nr av Ka Skjer har 
vi med bilder av de flotte elevene som begynte i 
1.klasse for noen uker siden - hjertelig velkomne 
skal dere være! Håper vi innfrir forventningene! 
Mange barn har begynt i barnehage - velkommen 
til dere også!   
 
Mange prosjekter på gang....
Kommunen har mange ulike prosjekter på gang, 
og vi er i rute på de aller fleste. Her vil jeg ta fram 
ombyggingen av «kokkeskolen» til nytt bibliotek, 
frivilligsentral og kulturskole. Oppdraget er ute på 
anbud nå, og skal etter planen være fullført slik at 
det kan tas i bruk om ett år. Dette blir et flott hus 
og en sambruk som jeg virkelig har tro på vil bli et 
løft for kommunen. Skoleprosjektet er også i rute, 
og i løpet av vinteren skal Rambøll AS (som vant 
anbudet) i nært samarbeid med skolen tegne ut 
hvordan bygget skal bli. Det er veldig gledelig at vi 
nå er kommet så langt med dette arbeidet. 
 
Valg 2019
 
Det er straks tid for å telle opp stemmesedlene 
til årets kommune- og fylkestingsvalg. Mange 
har allerede benyttet seg av muligheten til å 
forhåndsstemme, og mange venter til valgdagen 
med å avgi sin stemme.  Jeg vil oppfordre alle til å 
bruke stemmeretten sin. Som rådmann er jeg ikke 
et øyeblikk i tvil om at det har stor betydning at inn- 
byggerne bruker stemmeretten og gjennom den 
bidrar til å avgjøre hvem som skal styre kommunen 
politisk de neste fire årene. 
Så min klare oppfordring er – dra til stemme-
lokalet og bruk stemmeretten! Alle stemmelokaler i 
Sørreisa har åpent søndag ettermiddag og mandag 
til kl 21. Åpningstidene finner du på våre nettsider 
og her i KaSkjer.
 

 
Takk for meg! 
Selv om beslutningen ble tatt seint i fjor, er det 
likevel rart når min siste arbeidsdag i Sørreisa 
kommune nå kommer stadig nærmere. Første 
oktober er dagen, og da har jeg vært rådmann i 
seks år. Det har vært seks spennende, artige og 
utfordrende år der jeg sammen med mange ulike 
aktører har vært med og bidratt til kommunal 
drift og utvikling. 
Som rådmann har jeg særlig satt pris på inn-
byggernes engasjement i mange ulike saker, 
ansatte med vilje og kompetanse til å utvikle og 
levere gode tjenester til innbyggerne og 
politikere som i sine debatter og vedtak har 
kommunens beste i fokus. Jeg vil rette en stor 
takk til dere alle; ordfører og politikere, alle med-
arbeidere og tillitsvalgte, og andre samarbeids-
partnere, takk for godt samarbeid og gode og 
innholdsrike år som rådmann i Sørreisa!
Jeg ønsker Stig Jonny Haugen masse lykke til som 
rådmann! 

Takk for meg! 
 

Ann Kristin Trondsen, rådmann



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

Kommunestyret     14  14      9   20   19   17
  31

    12

Formannskapet  24  26       13    12
 

  22   5
  26

Oppvekst- og Kulturutvalget    6   10      5     4     9    13

Helse- og sosialutvalget       5     9     4      3     8    12   

Teknisk- og arealutvalget  31         11        6     5   10    14    

Eldrerådet   19  28     9    19

Råd for funksjonshemmede   19     28      10    19  

Vilt- og utmarksn.      4    29  27      27            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.kommune.no

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.

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 
kommunehuset.

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 god-
kjent 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-god-
kjenning 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 skal det betales en egen
andel på kr 25,00. Egenandelen for bruk av 
TT-kortet reguleres årlig i tråd med endringen i 
prisen på enkeltbillett buss i Troms. 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
Søknad om bostøtte skal sendes inn på eget 
skjema sammen med nødvendig dokumentasjon. 
Får du innvilget bostøtte for en termin, er det ikke 
nødvendig å søke på nytt, dersom du ikke flytter 
eller ønsker å få lagt faktisk inntekt til grunn.

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

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

Influensavaksine sesongen 
2019/2020
Helsestasjonen vil tilby influensavaksine til 
personer i risikogrupper i løpet av høsten (så 
snart vaksinene blir tilsendt). Informasjon om 
tidspunkt annonseres i Troms Folkeblad, 
på kommunens hjemmesider, samt oppslag.

Følgende personer har økt risiko for alvorlig 
sykdom og død ved influensasykdom 
(risikogrupper), og anbefales derfor 
influensavaksine: 
• Personer som er 65 år eller eldre 
• Voksne og barn med kroniske 
hjerte/karsykdommer, alvorlige luftveislidelser, 
alvorlig astma, diabetes, nedsatt 
infeksjonsresistens, kronisk nyresvikt, kronisk 
leversvikt, kronisk nevrologisk sykdom/skade, 
alvorlig fedme (BMI over 40) eller ved individuell 
vurdering av lege. 
• Gravide i 2. og 3. trimester.

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende 
grupper, primært for å beskytte andre: 
• Helsepersonell som har pasientkontakt 
• Husstandskontakter til personer med nedsatt 
immunforsvar 
• Svinerøktere og andre som har regelmessig 
kontakt med levende griser
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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

Skoleruta 2019/2020
Vår 2020

Måned Fridager Antall 
dager

Januar  Skolestart 6.1. 20

Februar 20

Mars Vinterferie 2.3. - 6.3. 17

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

15

Mai 19

Juni Siste skoledag 19.6. 14

Antall skoledager vår 2020 105

Antall skoledager hele skoleåret 190

Tømming av slamavskillere 
i Sørreisa kommune 2019 
Følgende roder tømmes i år: 
Rode 8    Sentrum – Andsvatn 
Rode 9   Øvermoveien 
Rode 10   Rabbåsveien 
Rode 11   Storneset 
Rode 12   Sentrum – Galtnes 
Rode 13   Leirbogsløyfa 
Rode 14   Nordliveien 
Rode 15   Furøy 
Rode 16   Valen
Rode 17-18 Hemmingsjordveien 
Rode 19  Reinelv-veien 
Rode 20  Nordbakkveien 
Rode 21  Øyjordveien 
Rode 22  Engslettveien 
Rode 23  Djupvåg 
Rode 24  Kollenveien

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

Motorferdsel i utmark og 
vassdrag
Dispensasjon gis ihht. Nasjonal forskrift for bruk 
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vass-
drag til følgende formål:
• Transport mellom bilveg og hytte, må ligge 
minst 2,5 km fra brøytet veg. Disp. gis til hytteeier, 
evt. ektefelle og barn
• Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
• Transport for massemedia og reportasjeoppdrag
• Transport av funksjonshemmede ved varig 
bevegelseshemming. Her må legeerklæring 
foreligge
• Transport av ved. Transport i forbindelse med 
jordbruk-, skogbruk- og reindriftsnæring er 
hjemlet direkte i motorferdselsloven. Slik kjøring 
kan foregå uten dispensasjon
• Transport etter dispensasjon etter forskriftens § 
6, må påvise særlige behov som ikke knytter seg 
til turkjøring, og som ikke kan dekkes på andre 
måter

Søknaden skal fremmes på fastsatt skjema. 
Sammen med søknaden skal det foreligge:
• Kart med inntegnet trasè
• Kopi av evt. papirer som har betydning for be-
handling av søknaden

Behandlingstid: Inntil 3 uker.
Søknadsskjema fås ved henvendelse til 
Servicekontoret, eller søk elektronisk på www.
sorreisa.kommune.no. 

6



Tilskudd 
rusforebyggende tiltak 
Søknadsfrist 25. oktober 2019. 

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

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

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

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

Det søkes om tilskudd til Sørreisa kommune i 
forkant av arrangementet.
Tiltaket må gjennomføres og utgifter må 
dokumenteres gjennom en enkel kostnads oversikt. 

Kommunestyre- og 
Fylkestingsvalg 2019
Søndag 8. september og mandag 9. september er 
det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

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

Manntallet blir lagt ut til offentlig gjennomsyn på 
følgende steder, etter 30. juni;
 - Kommunehuset, servicekontoret
 - Coop Extra Sørreisa

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

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

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

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

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

HUSK! Ta med legitimasjon og valgkort.

Valgstyret i Sørreisa
Tlf. 77 87 50 00
www.sorreisa.kommune.no
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I skrivende stund er det en snau måned til jeg 
tiltrer som Rådmann i Sørreisa kommune. Etter 
intervju- og ansettelsesprosessen på nyåret ble 
jeg tilbudt stillingen den 27.februar i år. Jeg har 
i så måte hatt god tid til å tenke gjennom hva 
stillingen innebærer, hvilke utfordringer vi står 
overfor og ikke minst hvordan jeg vil gripe disse 
an. Dagens Rådmann, Ann Kristin Trondsen, har 
gitt meg mange gode råd og bidratt til at jeg 
har fått en god plattform av basiskunnskaper 
om drift av kommunen, noe jeg er svært 
takknemlig for. Jeg er imidlertid ydmyk nok til 
å innse at jeg har masse å lære om kommunal 
drift generelt og vår kommune spesielt.  Men 
før den tid skal jeg avslutte jobben jeg innehar i 
dag og bidra til at min etterfølger i Gumpen får 
en best mulig start som sjef for 131 Luftving.

Tyskland
Jeg er gift med Annie og vi har to voksne barn 
sammen, Stefan på 33 år og Anne-Mari som er 29 
år. Begge er for lengst flyttet ut av redet og bor og 
jobber i hhv Tromsø og Oslo. Annie jobber som 
hjelpepleier på sykehjemmet i Sørreisa. Selv har jeg 
jobbet i Forsvaret i hele mitt voksne liv og har fått 
anledning til å bo og jobbe i ulike stillinger på stort 
sett alle kanter av landet, samt noen år i Tyskland.

Jeg utøver ingen spesielle hobbyer nå, men jeg 
har mange interesser. Idrett generelt og fotball 
spesielt, har jeg alltid interessert meg for. I mine 
unge år var jeg aktiv på fotballbanen og senere 
tok jeg på meg treneransvar for aldersbestemte 
lag og administrative oppgaver i Fotballgruppa 
i Sørreisa IL. Nå nøyer jeg med å følge med på 
Tromsø IL og engelsk fotball, i tillegg til å følge 
litt med på den regionale fotballen. Videre har 
jeg alltid vært veldig glad i musikk, dog på ingen 
måte i nærheten av utøvende. Stell og vedlike-
hold av hus og hytte tar også en del av min fritid, 
en geskjeft som i all hovedsak er lystbetont. 

Førstegangstjeneste i Gumpen
Jeg er født i 1962 i Tromsø og oppvokst i Sørreisa 
hvor jeg tilbrakte hele min barndom og ungdoms-
tid. Etter videregående skole i Finnfjordbotn dro 
jeg til Værnes hvor jeg gjennomførte rekrutt-
skolen. Jeg var fast bestemt på å gjøre meg ferdig 
med førstegangstjenesten for deretter og ta 
en sivil utdannelse. Året i førstegangstjenesten 
tilbrakte jeg i Gumpen, et fantastisk år som gjorde 
at jeg fattet interesse for den jobben og de opp-
gavene som blir utført på stasjonen i Sørreisa. Jeg 
bestemte meg derfor for en militær utdannelse, 
noe jeg aldri har angret på. 

Stig Jonny Haugen - ny rådmann

Stig Jonny Haugen overtar som Rådmann fra 1. oktober
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Kort om Stig Jonny Haugen
1. Favorittbok? ”Altetende” med en viss for-
kjærlighet for bøker skrevet av Wilbur Smith.
2. Favoritt film? Har ikke peiling på film men 
”Duften av en kvinne” gjorde inntrykk i sin tid.
3. Favorittserie? Ingen spesielle men liker godt 
engelsk krim.
4. Favorittmat? ”Altetende” også i denne sammen-
heng. Er glad i både fisk og kjøtt. Skal jeg nevne 
én rett må det bli Annies kjøttkaker.
5. Drikke? En god Rioja rødvin.
6. Hobby? Fotball og amatør-hobby snekring.
7. Idrett og utøver/lag? Fotball med Tromsø IL og 
Derby County som favorittlag.
8. Kjent person? John Lennon.
9. Favorittferiemål? London.

Forsvaret
Forsvaret har gitt meg muligheten til en om-
fattende og bred fag- og lederutdannelse. Ett 
år i Stavern på befalsskolen, til sammen 4 år i 
Trondheim på Luftkrigsskolen, stabsskole 1 og 2 
i Oslo samt Forsvarets Høyskoles sjefskurs. Stort 
sett hver gang jeg har fullført en av skolene har 
jeg kommet tilbake til Sørreisa og Luftforsvarets 
stasjon i Gumpen. Jeg har som sagt også fått 
muligheten til å tjenestegjøre rundt omkring 
i Norge, som f.eks Kautokeino, Kongsvinger, 
Stavanger og Reitan utenfor Bodø. Min familie og 
jeg bodde også tre år i Geilenkirchen i Tyskland 
hvor jeg jobbet som taktisk sjef om bord i NATOs 
overvåkningsfly, AWACS. I 2013 ble jeg tilsatt som 
oberst i Luftforsvaret og beordret som sjef for 131 
Luftving i Sørreisa. Dette gav meg anledning til å 

lede den stasjonen som jeg startet min militære 
karriere ved. Det har vært en stor ære og svært 
spennende og lede en stasjon som består av 
særdeles kompetente mennesker som hver dag, 
24 timer i døgnet, året rundt, utfører avgjørende 
bidrag til forsvaret av Norge og NATO.

Hjemkommunen
Nå er det imidlertid snart slutt for min del i 
Forsvaret. Jeg skal innrømme at det nok vil bli 
rart og legge fra seg uniformen for godt den 26. 
september. Imidlertid gleder jeg meg stort til å 
ta fatt på et nytt kapittel og nye utfordringer. Jeg 
er beæret over at jeg ble tilbudt stillingen som 
Rådmann i min hjemkommune og jeg skal bidra 
så godt jeg kan for at «Vi skal gjøre hverdagen 
bedre – for alle»! 

Program:
1230-1240: Innledning ved Kjell R Bugge
1240-1310: Luftforsvarets maritime rolle ved 
Harald Håvoll
1310-1340: En beretning om 132 luftving 
under 2.verdenskrig ved Lars Kr Iversen
1340-1420: Fra kanonluftvern til missiler med 
Luftforsvarets Nikebataljon ved Kjell T Olsen
1420-1450: PAUSE MED SERVERING
1450-1520: Luftrekognosering under den kalde 
krigen ved Knut Lande

Luftmilitært Samfund inviterer til markering

Luftforsvaret 75 år - klipp fra Forsvarsgrenens historie
Sørreisa kulturhus, tirsdag 8. oktober 1230-1630

1520-1550: Hvordan kunne en kveldsvakt i 
K&V systemet arte seg under den kalde 
krigen? ved Jon R Krogstad
1550-1620: Luftforsvaret i internasjonale 
operasjoner - med hvite helikoptre i en mørk 
konflikt. Oppdraget som gjorde en stor forskjell 
for mer enn 100 000 mennesker, ved Einar Slinde
1620-1630: Oppsummering og avslutning ved 
Kjell R Bugge

Påmelding: Innen 1. oktober til 
luftmils@online.no<mailto:luftmils@online.no>



Sandra Larsen (38) er oppvokst i Bergen men er 
dialekt forvirret etter 16 år i Fredrikstad. Hun og 
samboer kom flyttende til Dyrøy etter at de hadde 
kommet over en perle de ønsket å gjøre til sitt. Det 
høer med til historien at Sandras samboer er fra 
Senja og at de har feriert i nord og derav etablert et 
ønske om å gjøre nordlending av seg. Sandra har 
en datter på 19 år og er utdannet barne-vernsped-
agog med sin yrkeserfaring både fra barnevern-
sinstitusjoner, kommunalt barnevern og som 
fostermor. 
 
«Jeg jobbet i det kommunale barnevernet i 
Fredrikstad før jeg flyttet og ønsket å få mulighet 
til å fortsette med dette etter at jeg flyttet nord-
over. Jeg er svært takknemlig for at jeg fikk tilbud 
om stillingen i Dyrøy og Sørreisa barnevern. Jeg 
trives med å kunne gjøre en forskjell og da spesielt 
gjennom rollen som saksbehandler i barnevernet 
og føler at det er der jeg hører til».
 
Mari-Anne Arnesen (54) er oppvokst i Målselv men 
har i store deler av voksenlivet oppholdt seg i Alta 
og omegn i Finnmark. Hun fant veien hjem fra Alta 
til Målselv i 2016 og jobbet noen år i Alleris før hun 
fant tilbake til saksbehandler stilling i barnevernet 
i Sørreisa. Mari-Anne er sosionom med lang og 
bred erfaring [] fra sosialt arbeid og hovedsakelig 
innenfor kommunalt barnevern i nær 14 år, foster-
hjem og institusjon. Hun er to barns mor og har 3 
barnebarn som tar noe av hennes fritid. 
 
«Etter en pause på noen år fra det kommunale 

barnevernet syntes jeg det var godt å komme 
tilbake og igjen kunne bruke min kompetanse 
innenfor det feltet jeg har lengst fartstid og derav 
også har trivdes best. Jeg liker utfordringer og 
gleden ved å kunne hjelpe.   
 

Nytilsatt barnevernleder
Tove Marie Sletten (47) er opprinnelig Sørreis-
væring som har kommet seg hjem etter 30 år i 
andre kommuner både nært og fjernt, fra Alta i 
Nord til Oslo i Sør. Tove er tre barns mor, sosionom, 
familieterapeut og kognitiv atferdsterapeut med 
bred erfaring fra sosialarbeider feltet, med hoved-
vekt på 10 år som familieterapeut i den statlige 
barne- ungdom og familieetaten, men også 
kriminalomsorgen, rusomsorgen, familievernet og 
enslige mindreårige. Tove begynte som saks-
behandler i barnevernet våren 2017 og tiltrådte 
som barnevernleder i juni 2019. 
 
«Å søke stillingen som barnevernleder var en 
prosess som tok noe tid. Dette fordi jeg har så stor 
respekt for den jobben vi er satt til og gjøre og en 
bekymring for å ikke fylle en barnevernleders sko. 
Nå som jeg har fått praktisere i stillingen en stund er 
jeg ikke mindre ydmyk verken i forhold til egen rolle 
eller mine kollegers, eller de utfordringer vi står 
ovenfor som de mest sårbares talsperson og 
hjelpere. Jeg stortrives og gleder meg til 
fortsettelsen. Når føler jeg at jeg har kommet hjem 
både yrkesmessig og privat og trives både med å 
ha flyttet hjem og arbeide i oppvekstkommunen 
min».

Nye saksbehandlere i barnevernet
Sandra Larsen, Mari-Anne Arnesen og Tove Marie Sletten er nye i barnevernet
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Ring: 
4000 2276

RING:

Plakat/ Barnevernvakten.indd   1 27.05.2019   14:35

Hver dag (15.30 til 08.00)Alltid åpent i helger og helligdager

Barn skal ikke oppleve eller bli utsatt for:
•  Vold eller vitne til vold
•  Seksuelle overgrep
•  Foreldre som ruser seg
•  Omsorgssvikt
•  Kjønnslemlestelse
•  Tvangsgifte
Ta kontakt med barnevernet om du får høre, eller tror at et 
barn opplever dette. 

Du er den voksne som skal kunne, ville og tørre å ta ansvar.

Interkommunal akutt-
vakt for barnevern
I år har Sørreisa endelig fått akuttvaktordning 
og tilgjengelig barnevern utenfor arbeidstid.  
Akutt-vaktordningen er et samarbeid mellom 
Dyrøy og Sørreisa, Målselv, Bardu og Astafjord 
barneverntjeneste. Astafjord omfatter Gratangen, 
Lavangen og Salangen. Salangen er vertskommune 
for prosjektet og avtalen. Fylkesmannen i Troms 
har bevilget midler og vært rådgiver og pådriver 
overfor kommunene.

Bakgrunn for etablering var føringer fra Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet:  
« (...) alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig 
kompetanse tilgjengelig utenfor kontortid. 
Kompetansen kan være tilgjengelig i kraft av en 
bakvaktsordning pr. telefon». 

Akuttvaktordningen skal ha beredskap og 
kompetanse til å gi barn og familier i akutt krise 
nødvendig hjelp til rett tid, også utenfor barne-
vernets kontortid. Kommunen spiller på lag med 
alarmtelefonen for barn og unge, legevakt, politiet 
og krisesenter for å sikre at alle som søker kontakt 

skal få råd og veiledning.  Akuttvakten erstatter 
ikke nåværende barneverntjeneste, men vurderer 
bekymringsmeldinger som kommer utenfor 
ordinær arbeidstid. 
Det vil si: I hvilken grad haster saken? Inneholder 
meldingen informasjon som kan tyde på at barnet 
er vitne til/utsatt for psykisk og fysisk vold eller 
overgrep? Inneholder meldingen informasjon som 
kan tyde på rusmisbruk eller psykisk lidelse? Har 
barnet behov for rask beskyttelse? 

Hvis bekymringsmeldingen ikke vurderes som 
akutt, videreformidles meldingen til gjeldende 
barnverntjenesten senest neste virkedag.
Hvis bekymringsmeldingen vurderes som akutt 
må barnevernbakvakt sørge for at barnet for den 
nødvendige hjelp den trenger. Akuttvakten søker 
deretter støtte og hjelp i familie og nettverk, politi, 
krisesenter, lege eller andre instanser. 

Akuttvaktordningen har vært åpen i snart 8 
måneder og evaluering viser god effekt og nytte. 
Vi forventer økt bruk med bredere bekjentgjøring 
og økt fokus på ordningen. 

Mvh. Tove Marie Sletten
Barnevernleder
Dyrøy og Sørreisa barneverntjenesten
MoB; 481 74695
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Arrangementer
i  S ø r r e i s a

# Verdensdagen 

# Gitid 

# Psykiskhelse

Verdensdagen for psykisk helse markeres årlig 
10. oktober. I år er temaet «Gi tid». Tid er 
penger, sier vi. Men tid er også oppmerksomhet, 
å vise interesse, og det å være tilstede. En ting 
er sikkert: Tid er verdifullt, noe vi ikke kan sette 
en prislapp på. Mange opplever at de har for lite 
av den. I en tid der vi får input fra mange hold, 
er ekte oppmerksomhet den fineste gaven man 
kan få og gi. Derfor er det å gi av tiden sin noe 
av det fineste man kan gjøre. 
Les mer på www.verdensdagen.no 

I Sørreisa markeres Verdensdagen på følgende 
måter; 
• Tjenesten for psykisk helse og rus ønsker alle 
velkommen på Torsdagskafeen på Frivilligsentralen, 
10. oktober kl. 10-14.  
• Markering for elevene på Sørreisa sentralskole 
10. oktober. 

• Foredrag med Mia Börjesson 
onsdag 30. oktober. Mia skal holde to foredrag:  
o For ungdomsskoleelevene på dagtid. 
o Åpent foredrag kl. 18.00 i kulturhuset i Sørreisa.  
Tema; «Å bli stress-smart, et foredrag om hvordan 
vi kan bygge en god selvtillit og skape mestring i 
livet». Vi ønsker alle velkommen!

Svenske Mia Börjesson er sosionom og har utdanning 
i sosialt arbeid, psykososial veiledning og i løsnings-
fokusert korttidsterapi, samt har skrevet flere bøker. 
Hun arbeider som veileder og inspirator knyttet til 
en rekke prosjekter innenfor psykososialt og helse-
fremmende arbeid med barn og ungdom. Hun er 
en av de fremste forelesere i Norden når det gjelde 
kommunikasjon og ungdom, men hun hjelper også 
næringslivet og organisasjoner med å fremme 
kommunikasjon og samspill. Mia ser på friskfaktorer 
og mestringsstrategier, er et fyrverkeri på scenen og 
fokuserer alltid på det positive i sine foredrag. 
Les mer på http://www.miaborjesson.se/ 
Velkommen! 

Åpent foredrag i Kulturhuset onsdag 
30. oktober kl 18.00 med Mia Börjesson

Forebyggende hjemmebesøk til alle over 80 år
Sørreisa kommunen sender årlig ut informasjons-
brev til alle innbygger i kommunen som fyller 
80 år. Her tilbys den enkelte husstand et fore-
byggende hjemmebesøk. Besøket utføres av 
kommunens ergoterapeut, og samtaleemnene 
i besøket er kartleggingen av boligløsningen, 
faren for brann og fall. Videre samtales det 
om ernæring, fysisk aktivitet, sosialt nettverk, 
hjerneslag, velferdsteknologiske løsninger, trivsel 
og hva er «viktig for deg?» 
Formålet med forebyggende hjemmebesøk er å 
hente frem den enkeltes ressurser, bidra til å 

Forebyggende hjemmebesøk til alle over 80 år 
tilrettelegge omgivelsene, og å styrke den enkeltes 
muligheter til å holde seg frisk og aktiv lengst 
mulig. Det å fokusere på helse og mestring, gir 
mulighet til å leve et aktivt liv, også når helsen blir 
tilbud, både innenfor helse, kultur, idrett og 
frivillighetsfeltet.
Dette tilbudet gis til alle, uavhengig om en har 
andre tjenester fra kommunen eller ikke. Den 
enkelte kan takke nei til slikt besøk, dersom de 
ikke ønsker det.
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# Verdensdagen 

# Gitid 

# Psykiskhelse
Anbudsrunde om 
fibernettet i Sørreisa

Sørreisa Kommune bygde ut fibernettverk i hele 
kommunen i 2014. Det var da en anbudsrunde 
som gjaldt leveranse av innhold og drift av 
nettverket. Det ble etter anbudsrunden inngått 
avtale med OpenNet AS. Denne avtalen hadde 5 
års varighet, til desember 2019.

Der er derfor nødvendig å kjøre en ny runde for å 
knytte leverandør til disse tjenestene, og 
kommunen er pålagt å bruke anbud som 
anskaffelsesprosedyrer etter lov om offentlige 
anskaffelser. Ny avtale er stipulert til å gjelde for 4 
år pluss opsjon for forlengelse i opptil 2 år.

Fiberprosjektet har ingen egne bevilgninger 
over kommunale budsjetter, og skal derfor være 
selvfinansierende. Det har prosjektet ikke vært 
hittil, driftskostnadene har vært noe høyere enn 
inntektene. Dette er innarbeidet i kriteriene for 
å tildele avtalen til ny leverandør. Vi kan derfor 
forvente at prisen vil gå opp.

I kriteriene er det vektlagt driftsbidrag pr tilkoblet 
kunde, kvalitet på tjenesten og pris til kunde. 
Prisen vi fikk fra OpenNet ved oppstarten i 2014, 
var veldig lav, og er langt lavere enn det som er 
regnet som markedspris per i dag. Det er dermed 
meget sannsynlig at det fra alle leverandører vil 
gis tilbud som har en høyere pris til hver kunde 
enn den vi har vært heldige å ha hittil.

Det er lagt inn begrensinger slik at en leverandør 
ikke har anledning til å lage en egen prisplan 
som er høyere for kunder i Sørreisa, enn den som 
leverandøren tilbyr i andre områder. Det skal med 
andre ord ikke komme en linjeleie på «toppen» 
av månedsbeløpet for sluttkunder. Leverandører 
skal kunne levere Internett til bedrifter og private 
kunder, samt TV og andre aktuelle tjenester.

Når det gjelder kvalitet er det lagt vekt på oppe-
tid, reservestrøm, flere tilførselsveier for signaler 
og total og lokal kapasitet i systemet.

Telenor er i disse dager i ferd med å avvikle sitt 
fast-telefon nett i Norge. Dette medfører at det er 
blitt enda viktigere å ivareta innbyggernes behov 
for en stabil infrastruktur for datakommunikasjon. 

Internett, TV-signaler, IP-telefoni, Velferdsteknologi 
og øvrig datakommunikasjon er tjenester som vi 
etter hvert er blitt avhengige av, og som kommer 
til å bli enda viktigere i tiden som kommer. Det er 
derfor svært viktig for Sørreisa Kommune at disse 
tjenestene kan leveres over fibernettet som vi har 
etablert på beste måte. 

Skulle det bli bytte av leverandør, så vil dette 
medføre en overgangsperiode der montører må 
komme ut til hver tilknyttede husstand for å bytte 
endeutstyret før kunden er over på ny løsning. Ny 
leverandør må også bytte ut all elektronikken i 
sentralene for at ny løsning skal på plass.

Det legges opp til at dette skal kunne gjøres nokså 
sømløst, med minimal nede-tid i forbindelse med 
omkobling for den enkelte.

Prosessen videre er som følger: Anbudet er lagt ut 
på Doffin i sommer, og eventuelle leverandørers 
befaring i Sørreisa er i uke 35. 
Frist for tilbud er 1. oktober 2019. 

Overgang til ny innholdsleverandør er planlagt i 
løpet av 1. kvartal 2020.
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Karoline Amb tolker 
Alf Prøysen
Sørreisa omsorgssenter
Torsdag19. september kl 11 

Åpent arrangement i storstua
 på sykehjemmet. 
Alle er hjertelig velkommen! 

Kulturskolen går et spennende år i møte. Vi har 
mange nye elever, og vi har mange som har spilt 
og sunget i mange år og er blitt kjempeflinke! 
Til sammen er det 75 elevplasser nå i oppstarten 
fordelt på blåseinstrumenter, piano, vokal og 
forskjellige bandinstrumenter. Lærerne er Kirsti 
Karlstad Vaeng, Bengt Karlsen og meg.  Mange 
har spurt etter et tilbud med tegning og maling, 
og litt utpå høsten kommer et tilbud i visuell 
kunst. Vi håper at mange barn og ungdom vil 
melde seg på! Så satser vi også på å kunne tilby 
workshops med mer fysiske kunstuttrykk, som 
akrobatikk og dans senere i skoleåret. 

Kjernen i driften til kulturskolen er undervisninga. 
Elevene har undervisning på dagtid eller etter-
middagstid hver uke. Men det gir mye glede å 
spille med andre og for andre, så av og til må vi ut 
og dele musikken. Vi har forskjellige prosjekter og 
arrangementer på planen med konserter både i 
regi av kulturskolen, og i samarbeid med 

skolene, det frivillige musikklivet og 
institusjonene i Sørreisa. 

Kulturskolen skal også få fornyede lokaler i løpet 
av året.  «Kokkeskolen» der vi er i dag skal bli et 
senter med kulturskole, bibliotek og frivilligsentral. 
Det tror vi blir kjempebra! 
Dette er mitt første år som kulturskolerektor, og 
det er stor stas å få gjøre en så viktig jobb 
sammen med de andre kulturskolelærerne. 
Måtte det bli et livlig og rikt kulturskoleår!
 

Kort om Lise Løvland: 
Jeg er oppvokst på Hemmingsjord, og i dag 
bosatt på Furøy. Gift med Roy-Frode Løvland, og 
har fire barn: Oliver, Isak, Emma og Sunniva. Er 
utdannet realfagslærer med matematikk, pianist 
og musikkpedagog. Jeg liker å dirigere kor, spille 
og synge konserter, padle, båle og drive med 
håndarbeid og handverk.

Lise Løvland - den nye kulturskolerektoren



GRATIS PREVENSJON!
Helsestasjon for ungdom i Sørreisa har fått pros-
jektmidler og kan tilby gratis prevensjon for jenter 
opptil 25 år. Tilbudet gjelder i utgangspunktet 
p-piller, p-stav eller spiral. Ta kontakt for nærmere 
informasjon. Helsestasjon for ungdom holder 
til i helsestasjonslokalene på kommunehuset 
(kjelleren). Åpningstider: Tirsdager kl 14.00-15.30 
(stengt i skoleferier). Lege treffes kl 14.30-15.30. 
Helsesykepleier i Sørreisa telefon 468 00 379 eller 
468 23 303.

Jakten på det 
gode liv i Sørreisa
- åpent folkemøte i kulturhuset 
tirsdag 10. september kl. 17.00

Tone Bye  er ansatt i pensjonistforbundet. Hennes 
foredrag har to hovedfokus; Å være «direktør i 
eget liv», samt hvordan håndtere livet best mulig, 
-  også dersom en blir syk, eller har nedsatt 
funksjonsevne. 
 
I samfunnet er det grunnleggende idealer om at 
vi skal mestre egen livssituasjon og klare oss selv i 
størst mulig grad. Dette kan være utfordrende når 
en opplever sykdom, eller blir eldre. Velferds-
teknologi kan gi deg bedre muligheter til å 
mestre eget liv i slike situasjoner. 
 
Det legges også opp til diskusjon i grupper. 
Innspillene som kommer fra gruppene tas med i 
arbeidet med utvikling av tjenestetilbudet i 
kommunen og i utviklingen av samarbeid med 
lag og foreninger. 
 
Vi ser frem til et spennende folkemøte, og håper 
på et godt oppmøte. Vel møtt.
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Årets TV-aksjon skal skape et bedre liv for kvinner 
i noen av verdens mest sårbare områder. 
Med pengene fra årets TV-aksjon skal CARE gi 400 
000 kvinner opplæring i å starte egen bedrift, få 
egen inntekt, mulighet til å spare og låne penger, 
rett til å bestemme over egen kropp, og til å delta 
og bli hørt i politikken og i lokalsamfunnet. Dette 
gir ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner 
mennesker i noen av verdens fattigste land.

Bli med på verdens største dugnad!
Bli bøssebærer; ring 778 75 000 
eller gå inn på blimed.no
Følg oss på facebook.com/CARENorge
-engasjer dere på: blimed.no/engasjer-deg 
TV-aksjonskonto: 8380 08 09005



Forskerkonkurranse
Mandag 23. september kl 17-19, 
Sørreisa folkebibliotek
Bli med på en spennende forskerkonkurranse 
som en del av Forskningsdagene i Midt-Troms. 
Løs oppgaver og få en premie! Det er gratis å 
delta! Passer for barn i 1-7 klasse. 

Sørreisa folkebibliotek

Foredrag 

«Høysensitive barn» 
med Birte Svatun
Tirsdag 15. oktober kl 18.00 
Sørreisa folkebibliotek

Hva er høysensitivitet, og hva kjennetegner dette 
personlighetstrekket? Hvordan kan voksne møte 
de særlig sensitive barna på best mulig måte, og 
legge til rette for at de utvikler god selvfølelse?

Forfatter, journalist og lærer Birte Svatun tar 
utgangspunkt i hverdagssituasjoner i barnehagen, 
skolen og hjemme. Etter foredraget blir det rom for 
spørsmål, diskusjon og deling av erfaringer.

Birte Svatun har skrevet en rekke anerkjente 
fagbøker for både barn og voksne, og har tidligere 
jobbet i 10 år som journalist i NRK Radio. I 2017 
kom boken “Høysensitive barn i barnehagen og 
hjemme”. 
Foredraget er gratis.

Lesekampanje

Troms leser nordnorsk
Vil du finne nye leseopplevelser og gjøre deg 
bedre kjent med nordnorsk litteratur og nord-
norske forfattere? Da kan du bli med på vår 
lese-kampanje for voksne: Troms leser nordnorsk. 
Kanskje blir det du som leser deg til deltakelse på 
en av de nordnorske litteraturfestivalene? I tillegg 
trekkes det en egen premie for deltagere fra 
Sørreisa folkebibliotek. 
Det er ti ulike kategorier,  feks en roman med 
handling fra Nord-Norge, en bok med Nord-Norsk 
humor, Nord-Norge sett sørfra, osv. 
Du må lese minst fem bøker i fem ulike kategorier. 
Kom innom biblioteket for å hente lesekort og få 
gode tips til bøker. Lesekortene må leveres seinest 
18. desember 2019 på folkebiblioteket. 

 Trude Marstein 
Foto: Rolf M. Aagard

Høstens 
forfatter 
Kjenner du til den kritiker-
roste forfatteren Trude 
Marstein? Nå har du en 
unik sjanse til å bli bedre 
kjent med hennes 
forfatterskap, hun skal 
nemlig besøke Sørreisa 
i høst. 

Birte Svatun                     Foto: Ketil Born/ Cappelen Damm
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Ragnhild Hjorthen 
- Daglig leder Sørreisa Frivilligsentral 
- Tlf 922 04 651

Kronerulling 
Ny velferdsbuss
Det er nå ca ett år siden vi startet jobbingen med 
å skaffe midler til innkjøp av ny «velferdsbuss». 
Den gamle bussen er 20 år og for så vidt i god 
stand, men fungerer ikke optimalt til vårt bruk. 
Frivillige sjåfører skysser folk med nedsatt 
funksjonsevne til/fra div aktiviteter, lege, tannlege 
og ellers andre oppdrag for eldre/uføre. En ny 
buss koster ca kr 1,4 million, men med avgifts-
fritak må vi ut med ca kr 1 million.
 
Arbeidsgruppa har jobbet godt med søknader 
hit og dit, brev til lokale bedrifter og ellers andre 
måter for å skaffe penger. Nå er vi snart i mål, men 
for å få inn de siste kronene starter vi ei krone-
rulling der vi håper folk i bygda vil være med å 
bidra. Om vi greier å samle ca kr 50 000,- så kan vi 
ha en ny buss til jul - litt av en julegave!
Vi håper du vil bidra og du kan da bruke 
kontonummer 4750 70 13305 
og merke med «Ny velferdsbuss» 
 
Torfinn Hansen og Jan Tore Skog, Lions Club 
Sørreisa
Paul Dahlø, Sørreisa LHL
Tordis Rasmussen og Ragnhild Hjorthen, 
Sykehjemmets Velforening

I den siste boka hennes 
«Så mye hadde jeg» blir vi 
kjent med hoved-
personen Monika som 
13- åring og følger henne 
i ulike faser av livet frem 
til slutten av 50-årene. 
Monika har et sterkt 
behov for frihet og 
uavhengighet og en 
frykt for å stivne i faste 
mønstre. Det gjelder ikke 
minst i kjærlighetslivet. 
Samtidig har hun mye 
lengsel og lidenskap, og 
hun har en stadig søken 
mot noe annet, noe hun 
ikke har.

Lesesirkel 

«Så mye hadde jeg» av Trude Marstein
Tirsdag 5. november kl 18 - Sørreisa folkebibliotek

I forkant av høstens forfattermøte har du muligheten 
til å delta i en lesesirkel på biblioteket. Marit Somby 
fra Troms fylkesbibliotek er kveldens vert og vil 
introdusere boka, men samtalen står deltagerne 
for. Det vi ønsker av deg, er at du har lest boka på 
forhånd. Dette er ikke ment å være litterær analyse, 
men en uformell og trivelig samtale om litteratur. 
Biblioteket sørger for nok bøker til alle interesserte, 
kom innom for å låne et eksemplar! Det er ingen 
påmelding, det er bare å dukke opp. 

Forfattermøte 

Trude Marstein 
Tirsdag 12. november kl 18 - Krogstadtunet

Høstens forfattermøte med Trude Marstein er lagt til 
stemingsfulle Krogstadtunet. Marstein skal snakke 
om den siste kritikerroste boka si «Så mye hadde 
jeg». Det vil også bli anledning til å stille spørsmål til 
forfatteren. 
Forfattermøtet og lesesirkelen er to uavhengige 
arrangement, og du behøver ikke å delta på begge. 
Gratis inngang. 

«Langsomt, sensibelt og elegant skriver 
Marstein frem et psykologisk portrett av en 
kvinne som gjør oppgjør, som tar for seg av 
menn, seksualitet og selvstendighet. […] 
Dette er Marstein på sitt beste.»
Anne Schäffer, Tara
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1. klasse G
ottersjord skole  

Bakerst fra venstre: H
eidi O

line Brox, Kaja Steilhaug Bergesen, M
artine Johanna Rasm

ussen, Viljar Levin Strand, Johannes Eriksen G
rande, M

aiken H
elander 

N
ordhaug, N

est bakerst: Krister Lam
o Johansen, O

liver H
åbet, Brage Jakobsen G

undersen, Birk H
alvorsen, M

ikaela Skogvang, Thom
as Bogstrand Klaudiussen, 

Rekke tre: Isaac M
ucunguzi, Celine Fredriksen Solstrand  Rekke to: Leoni Lykke H

enriksen-Schm
id, Edvin M

ollan Bakkland, A
slak O

lsen Vårlund
Foran: Erika A

lexis M
ikalsen, A

m
alie Bakkejord Pedersen
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Kalender for Sørreisa
Nr 3   2019

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

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

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 
Eldretreff
Mandager 0900-1400

Småbarnstreff
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Ka skjer i S
ør

re
isa

Lørdag 7. september
Idrettshallen: kl 11
Sørreisa skolekorps sitt årlige, 
gigantiske loppemarked 

Søndag 8. september 
Kommunestyre- og 
fylkestingsvalg.

Mandag 9. september 
Kommunestyre- og fylkes
tingsvalg.

Tirsdag 10. september
Kulturhuset: Kl 17.00 
Jakten på det gode liv i Sørreisa
Åpent folkemøte med Tone Bye 
fra pensjonistforbundet. Hennes 
foredrag har to hovedfokus; Å 
være «direktør i eget liv», samt
hvordan håndtere livet best 
mulig, - også dersom en blir syk, 
eller har nedsatt funksjonsevne

Onsdag 11. september
Kulturhuset: 
Kl 19.00 Onsdagsdansen 

Søndag 15. september
Skardalen kl 1300
Skardalsmarsjen

Kulturhuset:
Kino:
Kl 18.00 Toy Story 4 
Aldersgrense: 6 år
Billettpris 90 kr
Woody har alltid vært trygg på 
sin plass i verden og sin op-
pgave – å ta vare på sitt barn, 
enten det er Andy eller Bonnie. 

Kl 20:00, Downton Abbey
Billettpris 110 kr
Aldersgrense: 
Ventetiden er over! Bli med til-
bake til Downton Abbey og finn 
ut hvordan det går med favor-
ittkarakterene fra en av tidenes 
mest populære TV-serier.

Mandag 16. september
Kl 18.00 Sommerfjøsvandring 
på Hemmingsjord
Arr: Sørreisa historielag

Torsdag19. september
Sørreisa omsorgssenter kl 11 
Karoline Amb tolker Alf Prøysen
Åpent arrangement i storstua 
på sykehjemmet 
- alle er hjertelig velkommen. 

Søndag 22. september  
Gumpedalen skole kl 17
Søndagskafe 
Sørreisa Mannskor synger
Bill kr 150, 
kaffe og kaker inkludert.
Åresalg
Arr: Westgaard Museum
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Mandag 23. september 
Sørreisa folkebibliotek kl 17-19
Bli med på en spennende 
forskerkonkurranse
som en del av Forskningsda-
gene i Midt-Troms.
Løs oppgaver og få en premie! 

Onsdag 25. september
Kulturhuset:
Kl 19.00 Onsdagsdansen

Søndag 29. september
Idrettshallen
Kl 16.00 Handballkamper

Skøelv grendehus, Solglimt kl 17
Bingo -Hovedpremie 500 kr
Kafésalg med kaffe, saft og vafler

Kl 18:00, Kaptein Sabeltann og 
Den magiske diamant 
Billettpris 90 kr
Den livsfarlige jungelfyrsten 
Maga Kahn og den onde dron-
ning Sirikit har endelig fått tak 
i den magiske diamant. Ryktet 
sier at den kan oppfylle ønsker 
ved fullmåne. 

Tirsdag 8.oktober
Kulturhuset kl 1230
Markering av 75-års jubileum 
Luftforsvaret

Onsdag 9. oktober
Kulturhuset: 
Kl 19.00 Onsdagsdansen 

Sørreisa kapell kl 19
Sørreisa Damekor inviterer til 
gratiskonsert med mulighet for 
å kjøpe seg en kopp kaffe og
litt kaker.

Torsdag 10. oktober 
Frivilligsentralen kl 10 – 14 
Tjenesten for psykisk helse og 
rus ønsker alle velkommen på 
kafé.

Søndag 13. oktober
Kulturhuset: Kino kl 1800 og 
2000

Idrettsshallen
Kl 16.00 Handballkamper

Tirsdag 15.oktober 
 Sørreisa folkebibliotek kl 18
 «Høysensitive barn»
med Birte Svatun
Hva er høysensitivitet, og hva 
kjennetegner dette
personlighetstrekket? Hvordan 
kan voksne møte
de særlig sensitive barna på 
best mulig måte, og
legge til rette for at de utvikler 
god selvfølelse?

Fredag 18. oktober 
Galtnes Samfunnshus kl 20
Quizkveld 
Salg av øl og vin, pølser, brus og 
kaffe. Premiering for de 3 beste 
lagene. Max 6 på hvert lag. 
Ingen påmelding

Lørdag 19. oktober
Idrettsshallen
Kl 12.00 Handballkamper

Krogstadtunet kl 12-16
Sørreisa husflidslag inviterer til 
Høstkafe.
Her kan alle få tove med ull. Salg 
husflidsprodukter og kakebord 
med gamle og nye varianter

Søndag 20. oktober
Idrettshallen
Kl 14.00 Handballkamper

Søndag 20. oktober
TV-aksjon NRK CARE
 
Ta vel i mot bøssebærerne

Mandag 21. oktober
Kramvigbrygga
Kl 19.00 Lansering av årbok og 
kalender
Arr: Sørreisa historielag

Onsdag 23. oktober
Kulturhuset: 
Kl 19.00 Onsdagsdansen 

Fredag 25.oktober
Skøelv grendehus, Solglimt 
kl.20 Quiz

Lørdag 26. oktober
Idrettshallen og Kulturhuset
Kunst- og håndsverksmesse

Søndag 27. oktober
Idrettshallen og Kulturhuset
Kunst- og håndsverksmesse

Onsdag 30. oktober
Kulturhuset kl 18
Åpent foredrag med 
Mia Börjesson.
Tema; «Å bli stress-smart,
et foredrag om hvordan vi kan 
bygge en god selvtillit og skape 
mestring i livet». Vi ønsker alle
velkommen!

Mandag 4. november
Kramvigbrygga kl 19
Kultur på Brygga
Arr: Sørreisa Mannskor
Vi inviterer til en kulturhistorisk
aften m/sang, foredrag, lotteri,
mat, kaffe, osv, For kaffe og mat 
betales kr 50 ved inngangen
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Tirsdag 5. november 
Sørreisa folkebibliotek kl 18
Lesesirkel «Så mye hadde jeg» 
av Trude Marstein
I forkant av høstens forfatter-
møte har du muligheten til å 
delta i en lesesirkel på biblioteket. 

Onsdag 6. november
Kulturhuset: 
Kl 19.00 Onsdagsdansen 

Torsdag 7. november
Idrettshallen
Kl 18.00 Handballkamper

Søndag 10. november
Kulturhuset: Kino kl 18 og 20

Kalender forts
Nr 3   2019

Ka skjer i S
ør

re
isa

Tirsdag 12. november
Idrettshallen
Kl 18.00 Handballkamper

Krogstadtunet kl 18
Forfattermøte med Trude 
Marstein. Hun skal snakke
om den siste kritikerroste boka 
si «Så mye hadde
jeg». Det vil også bli anledning 
til å stille spørsmål til
forfatteren.Gratis inngang.

Torsdag 14. november
Idrettshallen
Kl 18.00 Handballkamper

Lørdag 16. november
Kulturhuset:
Misjonsmessa

Søndag 17. november
Skøelv grendehus, Solglimt  kl 17
Bingo. Hovedpremie 500 kr
Kafésalg med kaffe, saft og 
vafler

Tirsdag 19. november
Idrettshallen
Kl 18.00 Handballkamper

Lørdag 23.november 
Sørreisa kulturhus kl 19
Hålogaland teater: Faren 
Forestillingen om den eldre 
mannen André som utvikler 
Alzheimer.

Kristine Myhre Tunheim

Søndag 24.november
Kulturhuset: Kino kl 18 og 20

Lørdag 19.oktober kl 12-16
Her kan alle få tove med ull.
Salg av Sørreisavotten, 
Sørreisaveska og sitteunderlag 
+ andre husflidsprodukter.
På menyen: Kakebord med 
gamle og nye varianter
Velkommen til en trivelig 
lørdag sammen med oss! 

     inviterer til 

Høstkafé på Krogstadtunet
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Tusen takk!
Gjerdsletta barnehage vil gjerne takke Robert Olsen for at han var så sporty å delta i trappe-
løpet i regi av SNN, og valgte å donere kr 5000,- til oss! Barnehagen fikk dermed mulighet til 
å besøke Polar parken i vår! Det var en flott opplevelse for store og små! Tusen hjertelig takk, 
Robert! Hilsen Gjerdsletta barnehage.

Faren 
Av Florian Zeller

En gripende fortelling om å miste
Forestillingen om den eldre mannen André som 
utvikler Alzheimer, og som etter hvert opplever 
at virkeligheten blir mer og mer uvirkelig, berørte 
en nerve hos mange da den ble spilt for fulle hus 
i 2018. Nå setter vi opp nye forestillinger for alle 
som har lyst til å oppleve stykket for første, andre 
eller kanskje til og med tredje gang.
Mye er gjenkjennelig i den såre og varme 
fortellingen om André som kjemper for å forstå 
en mer og mer uforståelig verden.

Regi: Ketil Høegh

Med bla Kristian Fr. Figenschow, 
Kristine Myhre Tunheim, Jonas 
Delerud og Alexander Rindestu

Sørreisa kulturhus
Lørdag 23.november kl 19
Forhåndssalg av bill på Servicekontoret
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WELLINGTON arbeider med styre- 
og bedriftsøkonomisk rådgivning, 
strategiutvikling og økonomistyring, 
med spesiell fokus på næringslivet i 
distriktene. Vi har utviklet og 
gjennomfører egne  praktiske 
programmer for bedrifter. 
Programmene er  forankret i 
høyskole- og universitetsmiljøer. 
Vi arbeider i tillegg med kjøp/salg, 
organisering og restrukturering av 
bedrifter . 

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

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

Stig Knudsen    
Tlf 77 86 45 02

Welligton As, 
Pb. 10, 
9315 Sørreisa

knudsen@wellington.no

Solarium (Seng 72 rør)

Sørreisa
Tlf 77 86 17 95

Leker - Gaver
Sjekk vårt utvalg

SENTRUM KIOSK

Man - fred 
0930 - 2100

Lørdag
0930 - 2200

1987-2012 =25år

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

"Hjemmelaget" 
PIZZA

9 varianter + valgfri

BONUSKORT

Agentur

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

Stornesvn. 41
9310 Sørreisa

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

Besøk oss på: www.snekkersimonsen.no

Hei bedrifter i Sørreisa!
Bransjelista for Sørreisa er et utmerket sted for lokal 
markedsføring av din bedrift. Ikke bare fungerer 
den som den lokale versjonen av «Gule sider». Den 
viser også at det 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!
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Helse og velvære
Aurora pilates 469 32 218

www.bioform.no 
salg@bioform.no

77 86 18 68

Fysioterapeut/massør
Ilona Olekiene
ilonaolek@gmail.com

979 36 427

Legekontoret Sørreisa 77 87 51 00

Midt-Troms psykologtjeneste 467 73 725

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

932 58 267

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

920 61 251

Relax yogastudio, Medisinsk yoga 936 65 459

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

Industri
Elverums produkter
i-elver@online.no

932 61 865

               www.haldorsen.no

77 86 22 00

Mitra AS
www.mitras.no

77 86 29 80

913 28 999
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Bedriftssupport
Sørreisa kommune, 77 87 50 07

Sørreisa kommune 
Fagleder landbruk, miljø og natur
Julia Celine Cuypers 

916 89 621

Sørreisa kommune
Fagleder skogbruk Alf Rune Hoff

957 64 526

Senja Næringshage 926 81 333

Sørreisa Næringsforening 
- Anita Endrestad

Sørreisa 
Næringsforening

919 12 800

Reiseliv og bevertning
Sørreisa hotell 77 86 46 00

952 89 520

Furøy 
Fishingcamp
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



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

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
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. 
  post@harfintfrisor.no

48 20 71 60

www.kjokkenservice.no

463 44 531

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

77 84 11 30

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

77 86 38 00
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Mur, puss og flis • post@mureren.org

913 35 538

Myre Elektro Teknikk AS
www.myre-elektro.no

77 86 34 00

www.oaovesen.no

77 86 20 00

gulbygget.no
Rørsystem AS
post@rorsystem.no

905 88 655

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

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

Mob: 930 61 528 Bjørn Simonsen

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

post@snekkersimonsen.no

930 61 528

Sørreisa Elektroinstallasjon AS
tore@sorreisaelektroinstallasjon.no

77 86 18 03
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Transport og Maskin
Bakkland Maskin & Transport A/S
trond-bakk land@c2i.net

920 61 196

Drosjesentralen 77 86 11 80

Anlegg og Maskin AS
post@amask.no

77 86 22 35

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

77 86 38 00

Nordhaug Maskin AS
www.nordhaug-maskin.no

77 86 22 50

466 36 621

Sørreisa Kran og Transport AS 918 04 342

  www.procall.no
77 86 37 00

Reisa Grillhus 77 86 13 00

RH Autoservice 466 14 582

Sørreisa Frisør 77 86 12 56

77 86 11 74

ToJo AS 77 86 11 11

Wellington AS 77 86 45 02

Tjenesteyting forts

Leder Bygg og eiendom 
Odd Richard Nylund er oppvokst og bosatt i 
Sørreisa, er 32 år gammel og har samboer og en 
datter på 2 år. Han er utdannet tømrer med 14 års 
fartstid i faget, og har de siste 2,5 årene arbeidet 
som bas i Nysted AS. Han er en ivrig bruker av de 
lokale friluftsmulighetene, og bruker mye av sin 
fritid på lokalhistorie.
«Jeg har begynt å sette meg inn i de utfordringene 
og mulighetene som ligger i kommunens bygg- 
og eiendomsmasse, og ser frem til å bruke min 
kompetanse og erfaring i det videre utviklings-
arbeidet ved teknisk avdeling» sier Odd-Richard.
 

Prosjektleder
Jørgen Aslak Stensrud Nilsen er oppvokst i Nord-
Troms, og er nå bosatt på Espenes i Dyrøy. Han 
har samboer og to barn på 4 og 6 år, er utdannet 
ingeniør innen industriteknikk, og har de siste 
årene arbeidet ved Plan og forvaltningsseksjonen 
i Statens vegvesen. 
«Sørreisa kommune har mange svært spennende 
prosjekter på trappene, og jeg gleder meg masse 
til å få følge disse framover. Den nye fellesskolen i 
Sørreisa er nok det som vil oppta meg mest i den 
kommende tiden, men jeg vil også være involvert 
i bl.a. vedlikeholdsprosjekter på kommunale veg- 
og bruanlegg», sier Jørgen.

Nye fjes på Teknisk



SOMMERFJØSVANDRING PÅ HEMMINGSJORD 
16. SEPTEMBER KL. 1800. 
I forbindelse med Kulturminnedagen vil Sørreisa 
historielags arrangere en kulturvandring mandag 
16. september. Det er vår utmerkede guide Sigurd 
Hansen som vil ta oss tilbake i tid. Han vil fortelle om 
den tida det var sommerfjøs på mange av gårdene 
i bygda. Han vil også snakke om hvilke oppgaver de 
forskjellige innen husstanden hadde mens sommer-
fjøset var i bruk. Det blir oppmøte hos Sigurd 
Hansen Sørreisaveien 777 på Hemmingsjord 
kl. 1800. Turen går på vei i litt bratt terreng. For 
nærmere informasjon, se plakater på butikkene i 
Sørreisa samt Sørreisa historielags hjemmeside og 
Facebook side eller ring Dag på mob:    926 29 826  

LANSERING AV ÅRBOK OG KALENDER 
21. OKTOBER KL 1900.
Mandag 21. oktober på Kramvigbrygga er det 
lansering av Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2019, samt 
Sørreisakalenderen 2020. Årboka er svært omfangs-
rik på ca. 200 sider og koster fortsatt kr 200,-. Alle 
er velkommen til lanseringsmøtet. Medlemmer av 
historielaget bes møte for å få sine medlemsbøker.

KUNST OG HANDVERKSMESSA
26. og 27. oktober har Sørreisa historielag stand på 
Kunst og Handverksmessa. Her selger vi rykende 
ferske årbøker og kalendere, samt tidligere utgitte 
bøker. Sørreisa historielag

Velkommen til Sørreisa historielags 
høstprogram 2019

HISTORIELAGSKVELD
Mandag 18. November kl. 1900 er det historielags-
kveld på Kramvigbrygga. Program kommer senere. 
Se oppslag på butikker og baksida i TF.                        

SALGSTEDER FOR HISTORISKE BØKER OG 
KALENDRE
Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2019 og 
Sørreisakalender 2020 vil være til salgs etter 
28. oktober på Servicekontoret Sørreisa kommune, 
Biblioteket i Sørreisa og på Coop Extra i Sørreisa. De 
tidligere utgitte bøkene kan kjøpes ved 
henvendelse til leder. Det gjelder årbøker for Dyrøy 
og Sørreisa, Heimbygda mi, Krigsår bind 1, 2 og 3 
samt «Vi hadde utedo og vedsjå» utgitt av Troms 
Historielag. Bøker og kalender kan også bestilles 
over tlf og på e-post. Ved forsendelse kommer porto 
i tillegg. 

Tilbud
Alle årbøker utgitt før 2017 samt «Heimbygda mi» 
kr 50 pr stk.
 
Kontaktinfo:
E-post: 
post@sorreisahistorielag.no

Tlf. leder Dag Martinsen 
926 29 826, epost leder 
dag@alvero.no

Nettside: 
sorreisahistorielag.no
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Lørdag 7. september er det klart for det årlige 
loppemarkedet til Sørreisa Skolekorps. Kanskje 
er det er regionens aller største loppemarked, 
og iallfall er det ett av de aller triveligste, med 
lopper, mat og musikk.  Idrettshallen i Sørreisa 
skal fylles og korpset kan tilby både svært gode 
priser på tusenvis av varer, en rikholdig kafe inne, 
og grillbar ute. Kafeen åpner en halv time før 
loppemarkedet.
Sørreisa skolekorps har nettopp startet opp for 
høsten, etter lang sommerferie. De avsluttet året 
med å reise til Wildemann i Tyskland hvor de spil-

Gigantisk loppemarked i Sørreisa
te på konserter og i parader. Nå tar de 
utfordringen på strak arm og gir en liten konsert 
på loppemarkedet. Det blir også auksjon, og 
auksjonslistene legges ut fra morgenen av.
Inntekten fra loppemarkedet går til Sørreisa 
Skolekorps, og det er musikantene selv sammen 
med foreldre og familie drifter hele loppemarkedet. 
Så inntektene kommer uavkortet korpset til gode, 
- og i neste rekke oss alle!
På fredag 6/9 mellom klokka 18 og 20 kan hvem 
som helst også levere lopper i hallen.

Kultur på Brygga

Arr: Sørreisa Mannskor

Vi inviterer til en kulturhistorisk 
aften m/sang, foredrag, lotteri, 
mat, kaffe, osv, på Kramvigbrygga, 
mandag 4. november, kl 19.00. 

Arrangementet er i regi av Spaser-
stokken, så derfor gratis adgang 
for alle.  For kaffe og mat betales 
kr 50 ved inngangen.  

Per Erik Mathisen holder et 
interessant foredrag om en fiske-
båts historie.  

Velkommen til 
en trivelig kveld!

Kramvigbrygga, 
mand 4. november 2019, kl 19.00
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Skøelv IGL
Facbookside: skøelv idrett -og grendelag 
Følg Skøelv IGL på Facebook for oppdatert info.
Hjemmeside: www.skoelv-igl.no

Kontaktpersoner:
Leder:
Martin Holm Eriksen tlf 482 13 714
Leder husgruppa - utleie Solglimt: 
Leif Skjellhaug tlf 916 47 552
Leder baneutvalget:
Arvid Myrstad tlf 907 35 515
Utlån grillbua ved fotballbanen:
Jermund Johansen tlf 977 77 925 
Leie ridebanen:
Anne Lena Uteng tlf 415 03 736
Gapahuk Skardalen:
Otto Skogheim tlf 452 22 812
Kasserer:
Hanne Elvevoll tlf 414 04 686

Bingo
-Søndag 29.september kl.17
-Søndag 17.november kl.17
 
Hovedpremie 500 kr
Kafésalg med kaffe, saft og vafler

Quiz
- Fredag 25.oktober kl.20
- Lørdag 28.desember kl.20
 
Deltakeravgift 100 kr

Max 4 pr lag

Medlemskontingent 
for 2019 

Ikke betalt medlemskontingent? Gå inn å betal 
med Vipps til nr. 120103!.

Leie av 
Skøelv Grendehus 
Solglimt? 
Kontaktpersoner:
Leif Skjellhaug 916 47 552
Tonje Kolstad 989 94052
Espen Elvevoll 907 87 349 
  
Leie for ekstradøgn kr 500.-
Internett inkludert i leien. 

Hva Medlem Ikke 
medlem

Vask

Hele huset
(ikke 
møterom) 

2300.- 3400.- 1100.-

Lillesal 1300.- 2000.-   550.-
Storsal 1900.- 2800.-   750.-
Møterom    400.-   800.-   100.-
Inntekts
bringende 
arr

 4700.-  4700.-  1100.-

Lydanlegg/
lydutstyr

 250.-    500.-

Projektor    50.-    100.-
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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.

Skardalmarsjen
Søndag 15. september kl 1300
Marsjen går fra Gamtofta til Olsenlaen inne i 
Skardalen tur/retur, ca 8 km i lett terreng. Flere 
benker, bord og gapahuker langs veien. 
Premien er kr 500,- som blir ut trukket blant 
deltakerne.
Sosialt samvær, salg av kaffe, brus, vafler og 
pølser på Gamtofta.

Premie på kr 500,- deles ut til den som har gått 
flest ganger til gapahuken Middagsbu i tids-
rommet 9. juni til 15. september.
Mer info: Otto Skogheim, tlf 45222812
Velkommen!

Skøelv IGL forts...
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info

Flott til bryllup, store markeringer 
og barnedåp, eller det du måtte 
ønske å feire.

Det er egne utleiepriser/regler for 
medlemmer av IL/BL Unglyn.

Ta kontakt med utleieansvarlig:
Jill Annie Roaldsdatter Torstensen
E-post: jillannie81@gmail.com
Tlf.: 952 73 685

Galtnes Samfunnshus

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.

QUIZKVELD 
På Galtnes Samfunnshus 
Fredag 18. oktober kl. 20:00
Deltakeravgift 100,- 
Salg av øl og vin, pølser, brus og kaffe.
Premiering for de 3 beste lagene.
Max 6 på hvert lag. Ingen påmelding.
Alle hjertelig velkommen.
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     Onsdag 9. oktober kl 1900   •   Sørreisa kapell 
Sørreisa Damekor inviterer til en gratis-
konsert i kapellet i Sørreisa. Damene skal 
reise til Calella i Spania i slutten av oktober 
og delta på en stor internasjonal 
korkonkurranse, og hva passer bedre enn 
åpen generalprøve i hjemlige trakter? Det 
er fri entre på konserten og det blir 

mulighet for å kjøpe seg en kopp kaffe og 
litt kaker. 
Koret skal delta i to klasser i konkurransen, 
og i tillegg synge på gater sammen med 
andre kor i «Friendship Concerts». 
På repertoaret står 3 jazzlåter, 3 religiøse 
sanger og 3 folkelige swingende stykker. Vi 
gleder oss til å presentere sangene for folk i 
Sørreisa!

Sørreisa Damekor inviterer til konsert

Søndagskafe på Gumpedalen skole
22. sept kl 1700

Sørreisa Mannskor synger

    Bill kr 150,-
    Kaffe og kaker inkludert.
    Åresalg

    Arr: Westgaard Museum



Sportslig suksess!
Sørreisa Håndball har de siste årene hatt en 
jevn vekst i antall aktive utøvere, en trend 
vi også så i sesongen 2018/2019. Gjennom 
sesongen har vi hatt 10 lag aktive i seriespill, 
samt Mixlag i aldersgruppen 8 til 10 år som 
har gjennomført turneringshelger. Totalt 
har vi over 200 jenter og gutter som har 
spilt håndball gjennom sesongen. Sportslig 
sett var sesongen en suksess, hvor Sørreisa 
Håndball blant annet kan vise til følgende 
resultater: 
- Seriemester G12 
- Seriemester G14 
- Seriemester J16 
- Vinner av Rallarcup J16 
- Vinner av Rallarcup G14 
- Vinner av Nyttårsturneringen J16 
- Vinner av Altaturneringen J16 
- Nordnorske mestere J16 

Resultatene kommer ikke av seg selv, men 
som en kombinasjon av flinke og dedikerte 
spillere og trenere samt godt samarbeid 
over flere år. Dette er tegn på at håndballen i 
Sørreisa er på rett vei. 

Det har vært en travel sesong med mange 
kamphelger for lagene, deltagelse i 
forskjellige turneringer som Rallarcupen, 
Nyttårsturneringen og Altaturneringen samt 
at mange spillere deltar på fylkessamlinger. 
Men til tross for dette har lagene vært godt 
støttet opp av foreldre, foresatte, beste-
foreldre, slekt og venner - på bortekamper 
så vel som hjemme. Vi er mange som drar på 
kamp sammen, og dette legges merke til. Vi 
setter Sørreisa på kartet! 

Klubbens målsetninger fremover er: 
- Tilrettelegge for at håndball i Sørreisa er noe 
alle kan delta på    
- Sikre rekruttering av spillere 
- Utvikle og utdanne trenere og dommere 
- Fortsette samarbeid med andre lokale    
håndballklubber 
- Sikre trygge og gode treningsforhold for 
ungene i Sørreisa kommune

En ny sesong er like rundt hjørnet og 
fordeling av treningstider er snart ferdig. 
Treningstidene vil legges ut på vår hjemme-
side så snart dette er klart, og vi ønsker 
gamle og nye spillere velkommen til 
sesongen 2019/2020. 

Avslutningsvis vil styret rette en stor takk til 
alle spillere, trenere, oppmenn, assistenter, 
sponsorer, ildsjeler, foreldre og ikke minst til 
alle dere innbyggere i den flotte kommunen 
vår som støtter oss under ulike dugnader, 
loddsalg og som heiagjeng på kamper.

Karl Kristian Svendsen  Leder 
Gro Elise Lamark   Nestleder 
Rune Harald Hansen  Kasserer 
Hans-Terje Skog    Sportslig leder 
Veronica Jakobsen  Turneringsansvarlig 
Odd-Inge Larssen  Dommeransvarlig 
Andrine Haugen   Ungdomsrepresentant 
Hjemmeside                      http://h.sorreisa-il.no/ 
E-post:                              handball@sorreisa-il.no

Sørreisa Idrettslag - Håndball
http://www.sorreisa-il.no/h/www.facebook.com/SILHandball
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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

2

19.05.19       Oliver Severin Bergheim-Jensen 
09.06.19       Thea Elise Rasmussen
30.06.19       Emilie Andreassen
30.06.19       Adine Thoresen
30.06.19       Theodor Nordhaug Furumo
14.07.19       Noah Jacobsen Nguyen 
04.08.19       Loke Wilhelm Nordeng Hausmann

04.02.19       Kjell Arne Skogheim,  
          urnenedsettelse f. 1968 
04.04.19       Dagny Sofie Bersvendsen,  
          urnenedsettelse f. 1927
25.04.19       Tore Bjørnslett   f. 1956
27.04.19       Thormod Dagfinn Rindal,  
          urnenedsettelse f. 1934 
29.04.19        Søren Adolf Sørensen   f. 1936
06.05.19        Anne-Lise Hansen   f.1950
12.05.19        Gunnar Magne Dunkel   f. 1944
09.07.19        Åse Pauline Bjørnslett   f. 1941
02.08.19        Arild Magnar Granberg   f.1928
13.08.19        Hugo Edvardsen   f. 1961

20.07.19      Therese Karlsen og  
         Lars Olav Davidsen Nedberg
03.08.19      Jeanette Bertheussen og 
                    Anders-Martin Jortveit
17.08.19      Sandra Kristin Klara Alapnes og  
        Ørjan Johansen
17.08.19      Hege Heitmann og  
         Arnt Hugo Jakobsen

Kunngjøringer 
 
•      NMS snekkerklubb  starter opp igjen mandag 16. september   
       på Sløydsalen, Sentralskolen, kl. 19.00
       For nærmere info ring 97122847   
 
•     Bønnesamlinger i Straumen kapell  
       mandager kl 09.00
       For nærmere info ring 97122847

•     Torsdagsklubben for barn fra 4 år og oppover i Straumen  
       kapell kl.17.30 , 12/9, 26/9,  10/10, 24/10, 7/11, 21/11 
       og 5/12.

•     NMS Julemesse i Sørreisa blir 16. november i Kulturhuset,
       Fra kl. 10oo på lørdag. Se annonsering

Lyst til å være 
med i forening? 
Da er du velkommen til 
Rigmor Steinkellner  
tirsdag 3. september kl. 18.

Det er høstens første møte  i 
Gottesjord Misjonsforening, 
og videre utover blir det møte 
annenhver tirsdag.

Møtene er hjemme hos med-
lemmene, og for nærmere info 
kan du ringe Solveig Ljones 
Mathisen, tlf.  98864404.

TAKK
Takk for medfølelse ved 
Hans S. Johansens bortgang 
og begravelse.
Takk for blomster til hjemmet.
Takk for minnekort og 
blomster til båren.
Takk til BO1 for omsorgsfull 
pleie.
                    Agda med familie



Gudstjenester  i Sørreisa sokn 
sept 2019 - des 2019

Endringer kan forekomme, se 
menighetens webside www.
sorreisa.kirken.no/sørreisa
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04.02.19       Kjell Arne Skogheim,  
          urnenedsettelse f. 1968 
04.04.19       Dagny Sofie Bersvendsen,  
          urnenedsettelse f. 1927
25.04.19       Tore Bjørnslett   f. 1956
27.04.19       Thormod Dagfinn Rindal,  
          urnenedsettelse f. 1934 
29.04.19        Søren Adolf Sørensen   f. 1936
06.05.19        Anne-Lise Hansen   f.1950
12.05.19        Gunnar Magne Dunkel   f. 1944
09.07.19        Åse Pauline Bjørnslett   f. 1941
02.08.19        Arild Magnar Granberg   f.1928
13.08.19        Hugo Edvardsen   f. 1961

01.09. kl 11:00
Straumen kapell, 
Høymesse
 
08.09. kl 11:00 
Straumen kapell, 
Familiegudstjeneste, 4-årsbok, 
høsttakkefest

15.09. kl 17:00 
Tømmervik kirke, 
Presentasjonsgudstjeneste, 
konfirmanter

29.09.  kl 18:00
Skøelv kapell, 
Ungdomsgudstjeneste

06.10. kl 11:00
Tømmervik kirke, 
Høymesse
 

20.10. kl 11:00 
Straumen kapell, 
Familiegudstjeneste, babysang

27.10. kl 11:00
Straumen kapell, 
Høymesse
 
03.11.  kl 11:00
Tømmervik kirke, 
Gudstjeneste, alle helgens dag

17.11. kl 11:00
Skøelv kapell, 
Høymesse
 
24.11. kl 11:00
Straumen kapell, 
Høymesse
 

01.12.  kl 11:00
Straumen kapell, 
Familiegudstjeneste, speidere 
og 5-årsbok

Er du glad i å synge, være sammen med 
venner og å ha det morsomt? Alt dette 
finner du i kor i Sørreisa. Vi synger sanger, 
viser og popmusikk. 
Vi opptrer i ulike sammenhenger som f.eks. 
konserter, språkkafé, gudstjenester og 
Korkafé.
Foruten lokale opptredener var begge ko-
rene på tur våren 2019. 
Vennekoret var på badetur til Polarbadet.  
Young Voices var med på Sangfest i Harstad 
under festspillene og de var på kortur til 
Oslo sammen med 3 andre ungdomskor. Hva 
vi skal gjøre i året som kommer kan dere 
være med å påvirke. 
TA MED DEG VENNER OG KOM!

VENNEKORET 
Koret for alle fra 1.-4.klasse. 
Starter opp torsdag 5. september.
Vi øver i Straumen kapell hver torsdag 
kl.17.00-18.00

YOUNG VOICES
Koret for alle fra 5. klasse og oppover. 
Starter opp torsdag 5. september.
Vi øver i Straumen kapell hver torsdag 
kl.18.00-19.30

Lurer du på noe kan du ringe 
dirigent Fredrik Lantz tlf.92662354

KOR FOR BARN OG UNGE



I høst begynner vi med et samarbeid sammen 
med omsorgssenteret hvor unge og eldre får 
møtes i tro og diakoni. 
En torsdag i måneden vil småbarnssang ha 
samling på omsorgssenteret, i tillegg til de 
vanlige samlingene som vil foregå på Straumen 
kapell annen hver torsdag. 
Småbarnssang er et tilbud til foresatte og barn 
mellom 0-3 år. Vi møtes to torsdager i oktober 
og to torsdager i november i menighetssalen 
i Straumen kapell. På samlingene vil vi synge 
og leke sammen, og foresatte får anledning til 
å møtes og danne nye vennskap. Vi avslutter 
alltid med et lite måltid sammen, hvor alle har 
medbrakt lunsj og vi serverer kaffe og te. 

I tillegg vil vi møtes en gang i måneden på 
omsorgssenteret hvor vi vil ha småbarnssang 
sammen med beboerne. Dette er mange steder 
i landet en del av Livsgledeprosjektet for eldre 
og vi er svært glade for å kunne være med å 
sette i gang med dette her i Sørreisa. 
Tiltaket drives av kirkemusiker Ingvild 
Moldsvor i kapellet og menighetspedagog 

Marianne Aanderbakk på omsorgssenteret. 
Klokkeslettene for de to stedene er litt 
forskjellig, i kapellet starter vi kl 11:30 og på 
omsorgsenteret starter vi kl 10:45. 

I tillegg vil Familiegudstjenesten 20.oktober bli 
spesielt tilrettelagt for barn i alderen 0-3 år. 
Vi håper mange kommer og støtter opp om 
tiltaket. 

Frivillig i 
trosopplæringen
Er du glad i barn? Liker du å være kreativ? 
Liker du kanskje å lage mat eller synge?
Kom å bli frivillig i trosopplæringen i 
Sørreisa. Det er mye som skjer bak kulissene 
og vi trenger frivillige til å være med og videre-
utvikle trosopplæringen og de aktivitetene vi 
har i kirka. 
Ta kontakt med Marianne menighetspedagog 
på 918 67 585.
Det er en plass for alle i kirka.

Småbarnssang og 
samarbeid med 
omsorgssenteret

Ill foto

Samarbeid, K-dag og 
omsorgssenteret
Høsten 2018 hadde vi for første gang K-dag 
sammen med beboere på omsorgssenteret. 
Dette var et tiltak som både barna og beboerne 
ønsket å repertere. Dessverre lot det seg ikke 
gjøre på våren. 
Men 19.november planlegger vi på nytt å 
gjennomføre K-dag for 2.klasse og beboerne. 
Dette er en skolefri dag hvor vi inviterer 
2.klassinger til Straumen kapell fra 8:30-15:00. 
Her får de lære noen sanger, vi lager noe fint 
og så besøker vi beboerne på omsorgssenteret. 
Det blir også tid til historiefortelling og masse 
lek. 
Vi og beboerne på omsorgssenteret gleder oss, 
og vi håper mange kommer. 
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PÅ BLOKKA 
Det har etter hvert blitt en tradisjon i Sørreisa 
menighet å starte høsthalvåret med Menighetens 
tur til Tømmerneset, i år søndag 25. august. 
Over 60 små og store møtte opp til gudstjeneste 
med Jan-Ole prest, Marianne menighetspedagog 
og kirkemusiker Ingvild. Vi fikk også flott sang 
av vokalgruppa Singing Ladies! Min kirkebok 
ble delt ut til de 6-åringene som var møtt fram. 
Deretter begynte utelivet med grilling og kaffe og 
kaker, lek og moro både ute og inne, trivelig prat 
rundt bordene og muligheter til kanopadling for 
små og store. Selv om været ikke var det beste, ble 
dette en flott dag for alle frammøtte.

Vi vil også takke alle på Westgård museum for 
den flotte tradisjonen vi ilag har fått i stand i 
Gumpedalen, nå for fjerde året på rad. 21. juli 
var det friluftsgudstjeneste på Westgård. Hermod 
Skogheim og hans gode hjelpere hadde satt opp 

teltet som ble helt fullsatt til gudstjenesten ved prest 
Glenn Hadland. Veggene på teltet trengtes ikke i år 
siden det var et fantastisk vær med sol, lett bris og 
24 grader! Etter den fine friluftsgudstjenesten kunne 
vi innta en nydelig kirkekaffe i hovedhuset. Trivelig 
prat rundt bordene og en kirkekaffe vi sjelden 
har i våre øvrige kirker. Tusen takk til de dyktige 
damene på kjøkkenet som sørget så godt for oss 
alle! Også museet var åpent for omvisning i den 
rikholdige samlingen som museet disponerer. Vel 
verdt et besøk!
Vi minner også om kirkevalget 2019 som foregår 
samtidig med kommunevalget og i de samme 
bygninger som kommune- og fylkesvalget, dog i 
egne rom. Vi oppfordrer flest mulig til å delta også 
i kirkevalget der forhåndsstemming allerede er i 
gang i kommunehuset, Servicekontoret
Vi i menighetsrådet ønsker dere alle en fin høst med 
Guds velsignelse over livet til den enkelte av dere!

For Sørreisa menighetsråd, Jarl Kato Solset 

Andakt v/sokneprest Jan-Ole Berntsen

Å røre ved Guds allmakt!
«Det er et barn her som har fem byggbrød og to 
fisker. Men hva er det til så mange?» Joh. 6, 9

Dette er et utsnitt fra en av fortellertekstene 
denne høsten. Her i Johannesevangeliet setter 
Jesus en av disiplene på prøve. Han ser denne 
store folkemengden som kommer til han, og han 
sier til Fillip: «Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse 
kan få noe å spise?» To hundre denarer var det de 
hadde til disposisjon til matkjøp, og det kunne 
umulig være nok. Og så er det at Andreas 
kommer med en opplysning som sikkert virket 
helt irrelevant i denne situasjonen, et barn som har 
tatt med seg nistemat, fem byggbrød og to fisker!

Var det en spore av tro i denne ytringen? I alle fall 
så er det nettopp dette Jesus griper fatt i, han ber 
folket sette seg, ber takkebønn og begynner å dele 
ut til en folkemengde på om lag fem tusen. Og så 
skjer underet: Det blir nok mat til alle. Og ennå 
blir det tolv kurver til overs.
For meg handler denne beretningen om tro, 
kanskje ikke en slik «tros-kjempe-tro», men en 
tro som våger å vende blikket fra det rasjonelle 
og over til Guds allmakt. For det var jo absurd av 

Andreas å begynne og snakke om et barns niste-
mat.  Men han tok en sjans, og rørte ved det med 
Guds allmakt.

Vi har så mange utfordringer i våre liv. Og vi skal 
få lov til å legge dem fram for Gud i bønn. Så har 
vi gjort vårt. Så har vi også rørt ved Guds allmakt. 
Mange har gitt det vitnesbyrd opp gjennom tiden, 
at Gud hørte bønnen og grep inn – enten det nå 
var sykdom eller andre utfordringer i livet.

Så sier tvileren i oss: Men enn alle de ganger der 
vi ber og ber, men folk dør, utfordringer tårner 
seg opp. Hvor er Gud og hans allmakt. Vi har ikke 
svar å gi, men troen er at vi likevel klynger oss til 
håpet. Troen er å likevel ta en sjans, selv om tvilen 
er der, for troen retter seg ikke mot det vi kan 
forestille oss i våre tanker, men til Gud og hans 
allmakts hånd. Og uansett hva som kommer til å 
skje, så skal vi vite at det største av alt er at Gud 
gav sin sønn, Jesus for å være vår frelser, i dette liv 
og i dødens stund.

Så er troen nettopp dette, at vi ikke ser andre å gå 
til enn Gud og hans sønn Jesus Kristus. Kanskje 
med tvil, ja vel, men som Andreas gjorde det – 
han tok en sjans, la bort den rasjonelle tankegang 
og rørte med det ved Guds allmakt.
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Menighetsrådsvalg 
i Sørreisa sokn

  1.  Åse Jorid Midtbø, f. 1973
  2.  Jim Are Jensen Løkke, f. 1962
  3.  Gunn Solveig Øvermoen, f. 1962
  4.  Vigdis Martinsen, f. 1952
  5.  Tore Kurt Århus, f. 1961
  6.  Marte Synøve Løvaas, f. 1983
  7.  Karina Johanne Grønvoll, f. 1966
  8.  Aslaug Birgit Lockertsen, f. 1945
  9.  Rigmor Rasmussen, f. 1964
10. Rita Rasmussen, f. 1960
11. Monica Lene Lund Larsen, f. 1977
12. Ingolf Ole Andreas Steinli, f. 1940

Nominasjonskomiteens liste:
Det skal velges 
6 medlemmer og 
5 varamedlemmer.

Nominasjonskomiteens kandidater er 
satt opp på valglisten i prioritert 
rekkefølge. 
Eventuelle kandidater fra supplerende
nominasjon står nederst på valglisten 
uten nummer.
Du kan levere stemmeseddelen uten 
endringer. Alle kandidatene på 
stemmeseddelen får da én stemme hver.

Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
• Gi tilleggsstemme til kandidater på listen
Du kan gi én tilleggsstemme til inntil tre 
kandidater. Det gjør du ved å sette et merke 
i ruten til venstre for navnet til kandidaten. 
Kandidaten får da to stemmer.
• Gi personstemme til andre valgbare 
personer i soknet.

Du kan gi personstemme til inntil tre andre 
valgbare personer i soknet. Det gjør du ved å 
føre opp personnavnet på stemme-
seddelen. Bruk store bokstaver. 
Personen får da én stemme.

Andre endringer vil ikke telle med i 
valgoppgjøret. 
Det er ikke anledning til å stryke kandidater.
Bruk blå/svart penn. Skriv tydelig.
Brett stemmeseddelen med teksten inn, så 
ingen kan se hva du har stemt.

Kirkevalget i Sørreisa gjennomføres på 
følgende steder og til følgende tidspunkt: 

Galtnes samfunnshus og Skøelv skole: 
Søndag 08.09. kl. 16.00 – 20.00 
mandag 09.09. kl. 14.00 – 21.00

Sørreisa kulturhus: 
Søndag 08.09 kl.16.00-20.00 
Mandag 09.09. kl.11.00 – kl.21.00
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Nominasjonskomiteens
liste/Nominašuvdnaláv-
degotti listu
Listen består av personer som er fore-
slått av de lokale menighetsrådene i 
bispedømmet, og prioritert av en felles
nominasjonskomite.

Personene speiler et mangfold av 
meninger og syn, slik det også er i den
norske folkekirken. Vi representerer 
ingen organisasjon eller interessegruppe.

Den enkelte kandidat presenterer selv de
saker en spesielt vil arbeide for. Sammen
vil vi arbeide for den lokale kirkes beste.

Les mer om kandidatene på
www.nominasjonslisten.no

Hanne Marit 
Braathen
f. 1955. Sykepleier, Stor-
fjord/Buohccedivššár
Omasvuotna.1

Christer Sollie
f. 1991. Student, 
Tromsø/studeanta, 
Romsa.

2

Mona Henriksen
f. 1968. Bonde, Indre 
Billefjord/Boanda
Billávuotna.

3

Truls Olufsen-Mehus
f. 1982. Markedssjef, 
Rypefjord/márkanhoavda,
Lávželuokta.

4

Alexander Nilsen
f. 1997. Student, Kokelv/
studeanta, Duoldijohka.

5

Ragnhild Rasmussen
f. 1960. Renholder, Alta/
čorgejeaddji, Áltá.

6

Lars Juhani Vasara
f. 1949. Kirketolk/pensj./
girkodulka/pensionista,
Guovdageaidnu.

7

Arnhild Andreassen
f. 1969. Kontormedarb.,
Rotsund/kántormielbargi,
Gárggonuorri.

8

Jan Henning
Pettersen
f. 1946. Pensjonist/daglig
leder, Alta/pensionista/
beaivválaš jođiheaddji, Áltá.2

Håkon Norbye
f. 1997. Teologistudent,
Tromsø/studeanta,
Romsa.

3

Vibeke R. Danielsen
f. 1963. Røntgenlege,
Svanvik/røntgendoavttir,
Báhčaveadji. 

4

Ole Johan Rødvei 
f. 1948. Pensjonist/
politiker, Meistervik/
pensionista/politihkkár
Málatvuotna.5

Rolf Magne Hansen 
f. 1948. Pensjonist, 
Lyngseidet/pensionista,
Ivgumuotki.

6

Marta Ims
f. 1975. Lærer, Evenskjær/
oahpaheaddji, Skánik.

1

Bønnelista/Rohkoslistu 
Bønnelista vil videreføre den kristne tro
og tradisjon som Den norske kirke har
vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel
og bekjennelse – skal være kirkens grunn-
lag. Den norske kirke skal være en del av

Guds synlige kirke på jord, med med-
lemmer som har Jesus som Herre, og ha
lokalstyrte menigheter med ledere, som
lar seg lede av Den hellige Ånd. 

Bli kjent med kandidatene på
www.bonnelista.no

Velkommen til kirkevalget
2019 i Nord-Hålogaland 
bispedømme
Bures boahtin girkoválgii
2019 Davvi-Hålogalandda
bismagottis
I Nord-Hålogaland bispedømme er det tre lister ved bispe-
dømmerådsvalget i 2019: Bønnelista, Nominasjonskomiteens 
liste og Åpen Folkekirke. Listene er her presentert alfabetisk
mens kandidatene på hver liste er presentert i prioritert
rekkefølge.
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Åpen folkekirke/
Rabas Álbmotgirku
Alle kandidater i Åpen folkekirke Nord-
Hålogaland vil arbeide for å videreutvikle
Den norske kirke som en demokratisk
folkekirke åpen for alle. Vi motarbeider dis-
kriminering, fremmer likestilling og løfter
menneskeverdet. Vi forsvarer vedtaket om
vigsel av likekjønnnede og bekjemper
homofobe holdninger. Vi sier entydig ja til
kvinners prestetjeneste. Vi vil at folkekirka 
er en bred møteplass for mennesker i alle
livsfaser. Vi mener kirka skal være en viktig
verdistemme i samfunnet, med mangfold i
kulturuttrykkene. Vi fremmer samisk og
kvensk språk og kultur. Vi står sammen med
fattige og nødlidende i eget og andre land.

Les mer om valgprogrammet for Åpen
folkekirke på www.apenfolkekirke.org

Mette-Marit 
Sørem Granerud
f. 1958. Lektor, Alta/
lektor, Áltá.7

Hans Mathias 
Ellingsen
f. 1947. Pensjonist,
Hammerfest/pensionista
Hámmerfeastta.8

Sigrid Karine Paulsen
f. 1989. Spesialfysio-
terapeut, Tromsdalen/
sierrafysioterapevta
Romssavággi.9

Erlend Welander
f. 1972. Rektor, Harstad/
rektor, Hárstták.

10

Kai Krogh 
f. 1948, psykologspesialist,
Tromsø/psykologa-
spesialista, Romsa

1

Tove Karoline
Knutsen 
f. 1951, musiker, Tromsø/
musihkkár, Romsa. 

2

Siri Broch Johansen 
f. 1967, sanger/forfatter/
dramatiker, Tana/lávlu/
Čálli/jorgaleaddji, Deatnu. 

3

Tone Merete Persen 
f. 1969, leder NAV, 
Vadsø/ NAV jođiheaddji,
Čáhcesuolu.

4

Ivar Vik 
f. 1948, siviløkonom/
statsviter, Tromsø/
stáhtadiehtti, Romsa.

5

Michael Andre
Frostmo 
f. 1994, student, Kvalsund/
studeanta,  Fálesnuorri.  6

Christel Benedicte
Eriksen 
f. 1964, overlege, Alta/
váldodoavttir, Áltá. 

7

Marius Storvik 
f. 1977, førsteamanuensis, 
Tromsø/vuosttaš-
amanueansa, Romsa. 

8

Oddgeir 
Sølvfæstersen
f. 1984. Daglig leder, 
Lakselvbukt/beaivválaš
jođiheaddji, Moskaluokta.11

Tone Edwards
f. 1969. Hjelpepleier, 
Vangsvik/veahkkedivššár,
Ránáidsuolu.

12

Ole Kvien Vorhaug  
f. 1949. Bonde/forsvars-
pensjonist, Moen i 
Målselv/boanda,
Málatvuopmi 13

Toril Ingjerd 
Johnsen-Dybdal 
f. 1962, miljøterapeut,
Bardu/birasterapevta,
Beardu.9

May-Eldrid Hanssen
f. 1999, student, 
Tromsø/studeanta, 
Romsa. 

10

Berit Lovise Utsi 
f. 1962, overlege, Tromsø/
váldodoavttir, Romsa.

11

Oda Henriette Bavda
Mortensen 
f. 1994, student, Sørreisa/
studeanta, Orjješ-Ráisa. 

12

Olaf Hunsdal 
f. 1947, bygningsingeniør/
lærer, Nordreisa/huksen-
inšenevra oahpaheaddji,
Ráisa. 13

Bernhard M. Sætre 
f. 1950, psyk. sykepleier,
Tromsø/psykiátralaš
buohccedivššár/
diakona, Romsa.  14

Kari Helene Skog 
f. 1979, kulturarbeider,
Tromsø/kulturbargi,
Romsa.

15

Silje Bjørkås 
Henriksen
f. 1999. Student, Båts-
fjord/studeanta,
Báhcavuotna.14

Hanne Karin Vang
f. 1960. Klinisk sosionom,
Alta/Klinihkalaš 
sosionoma, Áltá.

15
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Åpen folkekirke/
Rabas Álbmotgirku
Alle kandidater i Åpen folkekirke Nord-
Hålogaland vil arbeide for å videreutvikle
Den norske kirke som en demokratisk
folkekirke åpen for alle. Vi motarbeider dis-
kriminering, fremmer likestilling og løfter
menneskeverdet. Vi forsvarer vedtaket om
vigsel av likekjønnnede og bekjemper
homofobe holdninger. Vi sier entydig ja til
kvinners prestetjeneste. Vi vil at folkekirka 
er en bred møteplass for mennesker i alle
livsfaser. Vi mener kirka skal være en viktig
verdistemme i samfunnet, med mangfold i
kulturuttrykkene. Vi fremmer samisk og
kvensk språk og kultur. Vi står sammen med
fattige og nødlidende i eget og andre land.

Les mer om valgprogrammet for Åpen
folkekirke på www.apenfolkekirke.org

Mette-Marit 
Sørem Granerud
f. 1958. Lektor, Alta/
lektor, Áltá.7

Hans Mathias 
Ellingsen
f. 1947. Pensjonist,
Hammerfest/pensionista
Hámmerfeastta.8

Sigrid Karine Paulsen
f. 1989. Spesialfysio-
terapeut, Tromsdalen/
sierrafysioterapevta
Romssavággi.9

Erlend Welander
f. 1972. Rektor, Harstad/
rektor, Hárstták.

10

Kai Krogh 
f. 1948, psykologspesialist,
Tromsø/psykologa-
spesialista, Romsa

1

Tove Karoline
Knutsen 
f. 1951, musiker, Tromsø/
musihkkár, Romsa. 

2

Siri Broch Johansen 
f. 1967, sanger/forfatter/
dramatiker, Tana/lávlu/
Čálli/jorgaleaddji, Deatnu. 

3

Tone Merete Persen 
f. 1969, leder NAV, 
Vadsø/ NAV jođiheaddji,
Čáhcesuolu.

4

Ivar Vik 
f. 1948, siviløkonom/
statsviter, Tromsø/
stáhtadiehtti, Romsa.

5

Michael Andre
Frostmo 
f. 1994, student, Kvalsund/
studeanta,  Fálesnuorri.  6

Christel Benedicte
Eriksen 
f. 1964, overlege, Alta/
váldodoavttir, Áltá. 

7

Marius Storvik 
f. 1977, førsteamanuensis, 
Tromsø/vuosttaš-
amanueansa, Romsa. 

8

Oddgeir 
Sølvfæstersen
f. 1984. Daglig leder, 
Lakselvbukt/beaivválaš
jođiheaddji, Moskaluokta.11

Tone Edwards
f. 1969. Hjelpepleier, 
Vangsvik/veahkkedivššár,
Ránáidsuolu.

12

Ole Kvien Vorhaug  
f. 1949. Bonde/forsvars-
pensjonist, Moen i 
Målselv/boanda,
Málatvuopmi 13

Toril Ingjerd 
Johnsen-Dybdal 
f. 1962, miljøterapeut,
Bardu/birasterapevta,
Beardu.9

May-Eldrid Hanssen
f. 1999, student, 
Tromsø/studeanta, 
Romsa. 

10

Berit Lovise Utsi 
f. 1962, overlege, Tromsø/
váldodoavttir, Romsa.

11

Oda Henriette Bavda
Mortensen 
f. 1994, student, Sørreisa/
studeanta, Orjješ-Ráisa. 

12

Olaf Hunsdal 
f. 1947, bygningsingeniør/
lærer, Nordreisa/huksen-
inšenevra oahpaheaddji,
Ráisa. 13

Bernhard M. Sætre 
f. 1950, psyk. sykepleier,
Tromsø/psykiátralaš
buohccedivššár/
diakona, Romsa.  14

Kari Helene Skog 
f. 1979, kulturarbeider,
Tromsø/kulturbargi,
Romsa.

15

Silje Bjørkås 
Henriksen
f. 1999. Student, Båts-
fjord/studeanta,
Báhcavuotna.14

Hanne Karin Vang
f. 1960. Klinisk sosionom,
Alta/Klinihkalaš 
sosionoma, Áltá.

15
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Slik går du frem når  
du skal stemme

 

I alle valglokaler skal det være  
et sted der du i enerom og 

sedlene du vil ha og gjøre 
 

eksempel være et valg   

 
deg av i manntallet og 

NB! Stemmesedlene  
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Gjør eventuelle endringer 
på stemmesedlene

 
så ingen kan se hva du  Legg stemmesedlene  5

I avlukket Hos valgfunksjonæren

  

       
 

  

 

       

  

 
 

    
 

  

 

     

    

    

    
  

    
  

    
  

 
    

 

Kirkevalget                 Girkoválga
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                 Girkoválga
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Hva gjør kirkemøtet?

bestemmer ordninger og liturgier, og i den 
 

Hva gjør bispedømmerådet?

 

ar beidet i de mange menighetene i bispe

Hva gjør soknerådet?

 
 

Ø     
 

Hvem kan stemme?

 

Når og hvor er det valg?

Hvem kan du stemme på?

Godt å vite om valget

www.kirkevalget.no
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Advokat: 
Våre advokater jobber innenfor de 
fleste rettsområder. Vi tilbyr bistand 
til privatpersoner, næringsliv, kom-
muner, og øvrige offentlige instans-
er. Vårt fokus vil være å ivareta dine 
interesser med faglig og praktisk inn-
sikt slik at din sak kan løses på best 
mulig måte. Vi stiller strenge krav 
til oss selv, og til den faglige kvalitet 
som vi skal levere.

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

VI SKAPER VERDI foR VåRE KUNDER!
Følg oss på

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

Visning: Torsdag 19. februar kl. 18:30-19:30

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

Visning: Torsdag 19. februar kl. 17-18

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

Visning: onsdag 18. februar kl. 17-18

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

riNgveieN 50 Horisontaldelt tomannsbolig med 
sentrumsnær beliggenhet.

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

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

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

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

solgT!

Vår spisskompetanse 
er advokatbistand og 
eiendomsmegling. 

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

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

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

Ringveien 4, 9300 Finnsnes - Tlf 40 00 11 34



MYRE

MYRE ELEKTRO TEKNIKK AS
VIKAVEIEN 51
9310 SØRREISA
Vi utfører alt av elektriske installasjoner fra 
tele-, data- til sterkstrøm

Telefon 77863400 - Faks 77863401

MYRE ELEKTRO
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 fibersveising, 

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

Vi fører kjente kvalitetsvarer.

Myre ordner det meste!

Autorisert forhandler av 
Mitsubishi og Fujitsu 

varmepumper
Spør oss om tilbud!

Vi leverer 
elbillader 

fra kr 14.990,- ink mva 
ferdig montert.

Vi ordner det!
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