
Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1   2020
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Jan-Eirik Nordahl, Ordfører

Ønsker forslag på nytt navn 
på Kokkeskolen
Kommunestyret vedtok i sitt siste møte før jul å 
bygge om den gamle kokkeskolen. I den forbindelse 
så ønsker jeg som ordfører å utfordre befolkningen 
i kommunen om å komme med forslag til nytt navn 
på bygget som blir å inn holde bibliotek, kultur-
skolen og Frivilligsentralen. I tillegg har kommune-
styret vedtatt at rådmannen skal utrede om det er 
mulig å ha en ungdomsklubb i lokalene. 
Når ombyggingen er ferdig i løpet av året så håper 
jeg at bygget vil fremstå som en sentral møteplass 
i kommunen, både for ungdom og voksne og da 
hadde det vært �nt med et nytt navn på bygget. 
Dere kan send forslagene inn til meg enten ved å 
benytte e-post: jan-eirik.nordahl@sorreisa.
kommune.no eller på tekstmelding 
på mobilnr: 97 51 71 03

Større fokus på heltidskultur i kommunen
Kommunestyret ønsker større fokus på heltidskultur 
og faste stillinger i vår organisasjon. For å lykkes i 
å utvikle en heltidskultur, er det avgjørende med 
et godt samarbeid mellom de folkevalgte, ledere, 
organisasjonenes tillitsvalgte og ansatte i 
kommunen. God forankring gjennom brede 
prosesser er avgjørende for å oppnå varige 
resultater. Kommunestyret har derfor vedtatt at 
rådmannen skal gjennomføre et �reårig prosjekt for 
å øke andelen heltidsansatte i kommunen. Målet er 
at en i perioden 2020 - 2023 skal øke andelen 
heltidsansatte og redusere ufrivillig deltid.

Nå kan vi ha borgerlig vigsel på samisk
Etter endringen i ekteskapsloven fra 01.01. 2018 
har oppgaven med å gjennomføre borgerlige 
vigsler vært kommunens oppgave. Det har vært 
mange hyggelige vigsler på denne tiden som har 
foregått både på norsk og engelsk. Av naturlige 
årsaker så har vi ikke kunnet ha dette på samisk. 
Kommunestyret vedtok på sitt møte i februar å 
delegere vigselsmyndighet til ordfører, varaordfører 
samt rådmann og kommunalsjefer. I tillegg ble 
det gitt vigselsmyndighet til Per Mathis Oskal som 
er medlem av kommunestyret og samisktalende. 
Kommunen kan nå derfor gi samisktalende tilbud 
om vigsel på samisk. Håper mange vil benytte seg 
av tilbudet. 

Organisering av grunnskolen 
i byggeperioden
Det ble et stort engasjement bland foreldre når 
politikerne �kk forelagt rådmannens anbefaling 
til organisering av grunnskolen i byggeperioden. 
I forbindelse med utbygging av ny felles skole i 
sentrum er det i byggeperioden nødvendig å �nne 
alternative undervisningslokaler for en så stor del av 
elevmassen ved Sørreisa sentralskole. Flere foreldre 
engasjerte seg i saken og kommunestyret kom til en 
omforent løsning hvor dette løses gjennom bruk av 
Skøelv og Gottesjord skoler til barneskole-
elevene. Hele neste års 6. klasse blir å gå på 
Gottesjord skole, mens de eldste elevene får 
opplæringen i en avgrenset del av Sentralskolen 
frem til elevene kan �yttes inn i nytt bygg. Dette er 
en midlertidig løsning som ikke er optimal for alle, 
men som vil vare i byggeperioden. 
Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves 
heter det i et ordtak.

Jan-Eirik Nordahl, Ordfører

Forsiden
John-Arne Johnsen Isaksen og 
Christina Stenslette går på Kulturskolen og skal 
delta i UKM under Kulturuka.
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Stig Jonny Haugen, rådmann

Om samarbeid og samhandling
Alle oss som er glad i fotball kjenner til Rosenborg 
Ballklubs (RBK) suksess i Champions League (CL) på 
90- og tidlig på 2000 tallet. Legendariske Nils Arne 
Eggen skapte et kollektiv som leverte resultater langt 
over det en kunne forvente av norske fotballklubber, 
et kollektiv som innbefattet HELE klubben, ikke bare 
de elleve som til enhver tid spilte kampene. Som 
godt over gjennomsnittlig interessert i fotball, husker 
jeg de �este legendariske toppkampene med RBK i 
CL. Den kampen jeg nok husker best opplevde jeg, 
sammen med min sønn og gode venner, live på West-
falen stadion i Dortmund, en mørk og litt regntung 
høstdag i 1999. RBK skulle møte et av Europas beste 
lag, Borussia Dortmund, med Andreas Moller i spissen. 
Pauseresultatet var 0-1 etter strålende spill av RBK. De 
�este tenkte nok som meg at dette ville helt sikkert 
snu i 2.omgang. Men nei, RBK fortsatte sitt strålende 
spill og kollektivet RBK tidvis rundspilte hjemmelaget. 
Kampen endte til slutt 0-3 og RBK hadde ydmyket 
Borussia Dortmund i deres egen lekegrind!
Med utgangspunkt i sin ledelse av RBK over mange år, 
skrev Nils Arne Eggen en bok om sin egen og klub-
bens utvikling, «Godfoten». Noe av essensen i boka er 
at alle aktørene i et felleskap må jobbe mot et felles 
mål, man må gjensidig hjelpe og støtte og få frem det 
beste i hverandre. Man må skape eller utvikle en kultur 
der den positive viljen til samhandling kommer innen-
fra. I Eggens «godfot teori» får vi lære om hvordan de 
lyktes med å samarbeide og samhandle for å nå felles 
mål. For så vidt ikke noe revolusjonerende i det, snare-
re helt åpenbart, spør du meg. Men gjøre det…?
Hvor vil jeg med dette da? Jeg vil anta, og har for så 
vidt sett og erfart opp gjennom årene, at �ere klub-
ber, organisasjoner eller sammenslutninger bruker 
elementer av «godfot teorien», kanskje uten at de 
selv har tenkt over det. Kan vi bruke noen av Eggens 
erfaringer med RBK i vårt lokalsamfunn her i Sørreisa? 
Jeg mener, kan vi som jobber i kommunen eller andre 
o�entlige etater (f.eks Forsvaret), sammen med kul-
turlivet, frivillige organisasjoner med alle dets ildsjeler, 
idrettsbevegelsen og næringslivet for øvrig, få til noe 
sammen? Er det mulig at man forener sine krefter 
i lokalsamfunnet for å nå et felles mål, jfr «godfot 
teorien»? Selvfølgelig kan vi det og for meg så er det 
en selvfølge at vi bør gjøre det, i enda større grad enn 
hva vi faktisk gjør.
I høst ble jeg introdusert for forkortelsen IKON 
(Idrett-Kultur-O�entlig-Næringsliv). I korthet går dette 
ut på at i et samfunn (kommune) så bør man forene 
positive krefter representert fra de nevnte sektorene, 
for på den måten løse felles utfordringer eller lettere 

oppnå felles ønsker. Jeg ble introdusert for dette 
begrepet av �otte og svært engasjerte mennesker 
i �rmaet Rockmann AS og Rockmann Eiendom AS. 
Som vel �ere av dere kjenner til er det disse som 
har kjøpt Coop bygget i sentrum. Hovedkontoret til 
Rockmann AS er i Stjørdal og ledes av Sørreisaværin-
gen Jan Eirik Mathisen. I Sørreisa kjenner vi Rock-
mann Nord AS som ledes av Tor Edvard Hausmann 
Eriksen. Disse to, sammen med �ere dyktige med-
hjelpere, presenterte «IKON-prinsippet» for oss. De 
er alle innbarka Sørreisa patrioter og har et genuint 
ønske om å bidra til en enda mer positiv utvikling 
av vårt lokalsamfunn, hvor utvikling og aktivitet av 
«Coop-bygget» bare er ett av mange utviklingstrekk 
som de og vi ønsker velkommen. 
IKON prinsippet skal vi også nytte under årets «Torg-
dag». Tidligere år har ildsjeler i næringsforeninga 
og Lions Club – Sørreisa, stått i spissen for dette ar-
rangementet. I planleggingen av årets arrangement 
har enda �ere gode krefter, representert fra nevnte 
sektorer, gått sammen for å forsøke å få til et enda 
bedre og større arrangement. 
Vi er i den spede begynnelsen for å strukturere slikt 
samarbeid og samhandling, men jeg håper vi får til å 
utvikle dette til å bli et tankemønster og en selvfølge 
for mange slik at vi gjennom dette får til enda mer i 
lokalsamfunnet og dermed gir ytterligere bolyst og 
attraktivitet i vår �otte kommune.
Jeg skal være forsiktig med å bli pompøs i mine 
skriverier, men jeg kom på et berømt sitat. Fritt 
omskrevet fra president John F Kennedys innset-
ningstale i 1961, og uten sammenligning for øvrig:
 «Kjære medborgere i Sørreisa, ikke spør hva lokal-
samfunnet kan gjøre for deg, spør hva du kan gjøre 
for lokalsamfunnet.»

Stig Jonny Haugen, Rådmann



Møteplan for Sørreisa kommune - 2020
Jan Feb Mar April Mai Juni Aug Sept Okt Nov Des

Kommunestyret     13  12     7   18   17   29     10

Formannskapet 23  27 26   28     11    8
 

  20   5 /24

Hovedutvalg levekår 4/18  20     2 31 12    16
 Hovedutvalg plan og miljø 30         16    28    27     15 19    

Eldrerådet   6 30 16   10 22    17

Viltforvaltning   26      22    3   2          9

Ungdomsrådet 15  18    6       2     28     9

 

Sørreisa kommune
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Kontaktinformasjon
Sørreisa kommune 
Besøksadresse; Sykehjemsveien 47
Telefon 77875000
Storveien 20, 9310 Sørreisa kommune
postmottak@sorreisa.kommune.no
www.sorreisa.kommune.no

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

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

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

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

Disse nyanska�elsene har kommunen gjort for å 
hjelpe de hørselshemmede som besøker 
kommunehuset.

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

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

Ka skjer i S
ør

re
isa
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Stig Jonny Haugen
Redaksjonen: 
Kulturkontoret 
Grafisk design:
Jack Nilssen

Kontaktinfo: Aina Løhre,  tlf: 992 04 624 
ePost: kaskjer@sorreisa.kommune.no



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-
godkjenning varer normalt 2 år. Ønsker brukeren 
nytt kort må det sendes inn ny søknad med 
legeerklæring. Det er brukerens eget ansvar å 
sørge for at ny søknad sendes.

Ved bruk av TT-kortet 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.

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 trase og kopi av evt. papirer 
som har betydning for behandling av søknaden.

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

Bostøtte 
Søknad om bostøtte skal sendes inn på eget 
skjema sammen med nødvendig dokumentasjon. 
Får du innvilget bostøtte for en termin, er det ikke 
nødvendig å søke på nytt, dersom du ikke flytter 
eller ønsker å få lagt faktisk inntekt til grunn.

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.
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Valg av lagrettemedlemmer 
og lekdommere 
I løpet av våren 2020 skal det velges lagrettemedlemmer og 
lekdommere til de alminnelige domstolene. Disse skal tre i 
funksjon fra 1. januar 2021.
Domstollovens §67 slår fast at kommunen skal oppfordre 
allmennheten til å foreslå kandidater.
Dersom du har forslag til kandidater eller selv kan tenke 
deg et slikt verv, ta kontakt med Servicekontoret på telefon 
77875000 eller postmottak@sorreisa.kommune.no, snarlig.
Mer informasjon �nner du på www.domsstol.no og på 
kommunens hjemmeside, søk på «meddommer»

Kulturprisen
Kulturprisen tildeles enkeltpersoner, lag og
foreninger i Sørreisa kommune som har gjort en
særlig innsats innenfor kommunens kulturliv.
egrunnede forslag til kandidater sendes til 
Sørreisa kommune innen 31. mars 2020.

Løs krimgåte på biblioteket

Mandag 30. mars kl 17-19
Sørreisa folkebibliotek

Kom til biblioteket og hjelp oss med å løse ei 
krimgåte! Vi på biblioteket har fått vite at det er 
noen som har blitt bortført, og vi vil ha hjelp til å 
�nne ut hvem som er bortført, hvor vedkommende 
er blitt bortført og hvem som er den skyldige. For å 
�nne svarene får du en del hint og ledetråder som 
er spredt rundt i biblioteket. Konkurransen er for 
barn i 1-7 klasse, og det er ulik vanskelighetsgrad på 
oppgavene etter alder. Premier til alle. Gratis å delta.

Erik Valnes mottok kulturprisen i 2019
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Kulturstipendet 2020

Sørreisa 
Næringsforening

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

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

 Send søknaden din til 
 Sørreisa sang og musikkråd, 
 Storveien 20, 9310 Sørreisa 
 innen 1. april 2020.

Stipendet vil bli utdelt ved nærmere avtale, 
og er et samarbeid 
mellom Sørreisa Næringsforening og 
Sørreisa Sang og Musikkråd.
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Ny 3-mannsbolig i Ytterholtet - Klar for salg

Ferdighus AS planlegger ny 3-mannsbolig
 i Ytterholtet som snart er klar for salg. 
Forventet oppstart i løpet av 2019.

Kort om leilighetene:
-2 eller 3 soverom
-Ca90m²
-Moderne løsninger
-Mye bolig for pengene

www.ferdighus.no post@ferdighus.no778 62000



Leveransen fra OpenNet avsluttes seinest 
1.5.20, og 3net må ha mottatt en bestilling 
i god tid før det dersom signalene skal videre-
føres uten opphold. Du kan melde din interesse 
og gi 3net aksept for kundekontakt på 
www.3net.no/sorreisa.

Når bestilling er foretatt vil du motta en ordre-
bekre�else, og informasjon sendes også pr epost.

Du vil deretter bli kontaktet for å sette opp en 
avtale for montørbesøk, og 3net vil 
omkostningsfritt bytte din �bersentral.
Rammen på den tidligere sentralen vil stå 
igjen, og dersom du ønsker å erstatte rammen 
med en mindre tilkoblingsboks, vil det være 
mulig mot et gebyr.
Montør vil også levere ut utstyr dersom du har 
bestilt TV og/ eller trådløst aksesspunkt. Du 
vil være uten signaler den dagen arbeidet med 
tilkobling foretas.

Brosjyrer med informasjon og kampanje-
tilbud og bestillingsskjema er mulig å 
hente på Servicekontoret hos kommunen.
 
Vi gleder oss til å bli deres leverandør, og har 
dere spørsmål er dere selvsagt hjertelig 
velkommen å ta kontakt!
 
Du kan nå oss på følgende vis:
Telefon 77770499
Epost kunde@3net.no
Bestillingskjema på vår hjemmeside 
www.3net.no
 

Fiber fra 3net
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Barnehagedagen 
2020
10. mars arrangeres nasjonal barnehage-
dag og årets tema er «Ulike sammen».
Årets tema er valgt for å synliggjøre hva 
tilhørighet betyr for barn.

En av barnehagens viktigste oppgaver er å 
arbeide for at alle barn skal oppleve tilhørighet 
og være inkludert i barnehagefellesskapet.
Det skal være «rom og plass» til alle barn uansett 
funksjonsnivå, kjønn, sosial, etnisk og kulturell 
bakgrunn.

Alle barnehagene i Sørreisa vil markere dagen på 
ulike måter innenfor årets tema.

Adelen Haldorsen og Hilja Lysberg 
i Gjersletta barnehage

Vil du lære data?
Det nyvalgte eldrerådet har drøftet hvorvidt det 
kan være interesse å gi tilbud på 
datakurs til seniorer. 
Kursets innhold vil rette seg mot seniorer som 
ikke tidligere har brukt datakommunikasjon 
og som f.eks. ønsker å være selvhjulpne med å 
betale regninger over nettbank, sende mail og 
lese nyheter og ev. også være noe aktiv på sosiale 
medier. 

Dersom det viser seg å være interesse for et slikt 
kurs planlegger eldrerådet og avholde kurset til 
høsten. Kurssted vil sannsynligvis bli kommune-
huset og vi regner med at deltakerne må betale 
en liten kursavgift. Kursets innhold vil bli 
sammensatt etter nærmere kartlegging med 
deltakerne. 
Dersom det er interesse for datakurset vil vi 
komme nærmere tilbake til tid, sted, innhold og 
pris i Ka skjer sin maiutgave.
Kontakt Wigdis Andersen, mob: 99204603.
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Sigrid  Heimdal Myreng

Fagutvikler Sigrid  
Heimdal Myreng
Jeg er oppvokst på Smørsgård og har familie i 
Sørreisa og Midt-Troms. Siden jeg var ferdig 
utdannet på UIT sommeren 2014, har jeg jobbet 
som ergoterapeut i Nordkapp kommune (4 år) og 
Kvænangen kommune (1.5 år).

Da Sørreisa kommune lyste ut en nyopprettet 
stilling som fagutvikler innen re/habilitering og 
mestring, så jeg muligheten til å komme tilbake til 
hjembygda. Jeg startet i stillingen i desember 2019, 
med meg på �yttelasset har jeg samboer og ei 
datter på 1,5 år.

I den nye stillinga skal jeg bidra med å sikre 
kvalitet og tjenesteinnovasjon på tvers av enheter/
avdelinger innen helsesektoren. Hovedfokus nå er 
å bedre pasientforløp, opptrapping av samlet re/
habiliteringstilbud, samt bistå i å implimentere 
hverdags-rehabilitering/mestring og velferds-
teknologi. Kommunen har mange spennende og 
viktige satsninger og prosjekter, det er med stor 
entusiasme at jeg skal bidra videre.

Fotballsko til Malawi
Innsamling av fotball utstyr til Malawi fortsetter. 

Hvis noen lag innen fotball eller handball har utstyr 
de vil gi til dette prosjektet, det være seg fotballsko, 
drakter eller treningsdrakter som ikke brukes så 
taes det i mot med takk. For å forenkle henting så 
bes lagene oppnevne en kontakt person som tar i 
mot utstyret. 
Pengegaver kan også gis.  Her kan også privat 
personer gi utstyr som organiseres gjennom 
lagene. Send gjerne ut melding til lagets 
medlemmer. 
Ber lagene i Midt-Troms være med på aksjonen. 
Ta kontakt med lederen for stiftelsen i Sørreisa 
Magnor Olsen på mob. 454 26 304 eller til leder av 
Sørreisa Idrettsråd Otto Skogheim på 
mob: 452 22 812.

Innsamlede midler og utstyr blir fordelt gjennom 
den norske ambassaden i Malawi.
Utviklingshjelp i praksis!
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Tirsdag 10. mars 
Barnehagedagen 
Markering i alle barnehager 

Søndag 15. mars 
Idrettshallen Kl. 11: 
Handballkamper

Fredag  27. mars
Lysglimt og Blåkors 
Gottesjord forsamlingshus  
kl 18.30-20.30 

Lørdag 28. mars  
Straumen kapell 15-17
Språk-kafe
Skiaktiviteter ute og deretter 
program ine i kapellet

Galtnes kl 20
Quiz 
Deltakeravgift kr 100,-
Salg av øl, vin, pølser, brus og 
ka�e. Premiering for de 3 beste 
lagene. Maks 6 på hvert lag. 
Ingen påmelding. Alle
hjertelig velkommen!

Søndag 29. mars 
Solglimt kl 17
Bingo 
Salg av ka�e, saft og va�er
Hovedpremie 500 kr

Mandag 30. mars 
Sørreisa folkebibliotek Kl 17-19
Hjelp oss med å løse ei krimgåte!  
Konkurranse for barn i 1-7 kl
med ulik vanskelighetsgrad og 
premier til alle. Gratis å delta.

Onsdag 1. april
Kulturhuset: Kl. 19.00 
Onsdagsdansen
Dans for godt voksen til live-
musikk v/ Bælg & komp

Søndag 5. april 
Kulturhuset – Kl 20.00 
Kino voksne 
James Bond: No Time To Die

Gleden av et tilbaketrukket liv er 
kortvarig når hans gamle venn 
Felix Leiter fra CIA dukker opp 
for å be om hjelp. Oppdraget 
omhandler å redde en kidnap-
pet forsker, men dette viser seg 
å være langt mer utfordrende 
enn forventet, og fører Bond på 
sporet av en mystisk skurk be-
væpnet med farlig ny teknologi.
 
Lørdag 11. april - Påskeaften
Gamtofta  Kl 12-17
Åpen kafe, aking for barn, 
omvisning

Kalender for Sørreisa
Nr 1   2020

O�entlig bading
mand  kl 18-20
onsd  kl 19-21
fred  kl 17-20
Svømmehallen er stengt på 
grunn av renovering fom uke 
20, 11.mai  

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
Påskestengt fom 2.april. 

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

Frivilligsentralen 
Eldretre�
Mandager 0900-1400

Småbarnstre�
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Ka skjer i S
ør

re
isa
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Onsdag 15. april
Kulturhuset: Kl. 19.00 
Onsdagsdansen
Dans for godt voksen til 
livemusikkv/ Arn�nn og Per

Fredag 17. april 
Lysglimt og Blåkors 
Gottesjord forsamlingshus  
kl 18.30-20.30 

Søndag 19. april
Kulturhuset – Kl 18.00 
Kino - barn
Kulturhuset – Kl 20.00 
Kino voksne 

Fredag 24. april
Lysglimt og Blåkors 
- Gottesjord forsamlingshus  
fredager kl 18.30-20.30 

Søndag 26. april 
Solglimt kl 17
Bingo 
Salg av ka�e, saft og va�er
Hovedpremie 500 kr

Onsdag  29. april
Kulturhuset: Kl. 19.00 
Onsdagsdansen 
Dans for godt voksen til live-
musikkv/ Henry’s

Søndag 3. mai
Kulturhuset – Kl 18.00 
Kino - barn
Kulturhuset – Kl 20.00 
Kino voksne 

Fredag 8. mai- Søndag 10. mai
Svømmehallen
Vårstevne
Ar. Sørreisa svømmeklubb

Oppstart planarbeid:

Friluftslivets ferdselsårer i Sørreisa
Prosjektet friluftslivets ferdselsårer er i tråd med stortingsmelding 
18 (2015-2016) Friluftsliv som kilde til helse og livskvalitet, Klima- 
og miljødepartementets Handlingsplan for friluftsliv (2018) samt 
Troms fylkeskommunes Regional plan for friluftsliv, vilt og innlands-
�sk (2016-2027). Sørreisa kommune har et mål om å ha et bredt 
tilbud innen kultur, idrett og friluftsliv. Planen er ment å bidra til å 
‘’sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, 
livskvalitet, bolyst og reiseliv ved å identi�sere, ivareta og utvikle 
friluftslivets ferdselsårer.’’

Hovedmål: Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for alle

Planen skal bidra til å:
• Legge til rette for nærfriluftsliv og synliggjøre friluftsmuligheter i 
Sørreisa
• Økt fysisk aktivitet og bedre psykisk helse i befolkningen som helhet
• Et bredt aktivitetstilbud i friluft, med ulik tilretteleggingsgrad, 
sommer som vinter for alle grupper i befolkningen (lavterskeltilbud)
• Økt bolyst og attraktivitet som bosted og reisemål

Planen skal omfatte fotturer, skiturer og sykling i  hele kommunen.
Nå- situasjonen kartlegges ved gjennomgang av eksisterende 
registreringer i samarbeid med personer og lag og foreninger som 
har god oversikt over ferdselsårer i sitt område. 
Aktuelle organisasjoner tilskrives med ønske om innspill.

Aktuelle tiltak legges fram for grunneiere og interessehavere som 
blir berørt slik at de kan delta og komme med innspill i det videre 
arbeidet. Involverte i kartleggingsarbeidet gis også mulighet for å 
kontrollere og kvalitetssikre tiltak. 
Alle er velkommen til å komme med innspill og kommentarer underveis:
post@sorreisa.kommune.no eller Aina Løhre - 99204624



Onsdag 18.03.20  - 
Å kommunisere med personer med demens.  
Vi ser �lmen «Gode stunder», og demensteamet 
svarer på spørsmål.

Tilrettelegging av hverdagen. Hvor kan man få hjelp? 
Foreleser: Henriette Solli, ergoterapeut Sørreisa 
kommune.

Onsdag 25.03.20  
Når atferd endrer seg. Demensteamet foreleser.

Onsdag 01.04.20 - Pårørende forteller. 

Mandag 06.04.20
Lovverket – rettigheter for den som er demenssyk 
og dennes pårørende. Informasjon om tilbud i 
kommunen. Foreleser: Bodil Hansen, enhetsleder 
Helse og omsorg, Sørreisa kommune. 

Informasjon om Frivilligsentralen i Sørreisa sine 
tilbud ved leder Ragnhild Hjorthen.

Enkel servering. Kurset er gratis! 
Pårørendeskolens/kursets 
målsetting
• Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.

• Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og 
samhandling med personer med demens. 
• Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til 
rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får 
kontakt med hjelpeapparatet.

• Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som 
er i samme situasjon.

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge 
omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer 
frem, skal forbli mellom deltakerne.

Ta kontakt hvis du har behov for avlastning for å 
kunne delta på kurset. Vi vil prøve å være behjelpelig 
med det.

For påmelding og nærmere opplysninger, kontakt: 

Demensteamet i Sørreisa
c/o Dagsenteret Sørreisa omsorgssenter
Storveien 20, 9310 SØRREISA
Tlf. 99204641 tirsdager og torsdager 08–15.30
E-post: vibecke.andreassen@sorreisa.kommune.no

Påmelding: Innen mandag 9. mars 2020

Kurs for pårørende til 
personer med demens
    11. mars – 6. april 2020

Arrangør: Demensteamet i Sørreisa  
Sted: Dagsenteret, Sørreisa omsorgssenter, 
hovedinngang

Hva er pårørendeskolen?
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som 
har et familiemedlem eller en nær venn med 
demenssykdom. Personen med demens kan bo 
hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige 
forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får 
du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger 
sykdommen kan ha for personen med demens, 
deg som pårørende og øvrige familie. Du tre�er 
andre pårørende i samme situasjon og fag-
personer med kompetanse på området.  

Hva inneholder kurset?
Kurset er lagt opp over 5 samlinger med følgende 
temaer:

Onsdag 11.03.20 - Hva er demens?
Foreleser: Lege Stine-Marie Henriksen, Område-
geriatrisk tjeneste (OGT), Finnsnes 
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Kriminelt gode lesetips
Påske er lesetid og krimtid for mange. Her kommer noen anbefalinger fra biblioteket til både store 
og små. Prøv gjerne ut noe nytt, og spør oss på biblioteket hvis du trenger �ere anbefalinger. Vi har 
siste åpningsdag før påske onsdag 1. april, og åpner igjen etter påske 14. april.

HVOR ER PÅSKEEGGET?
Av Lars Mæhle. Odd Henning Skyllingstad

Kråkeslottet barnehage har gul fest til påske, og detektivene Leon og 
Live leter etter påskeegget med godteri. For å �nne det, må barna i 
barnehagen løse quiz og gå på skattejakt. Les boka og se om 
detektivene klarer å løse gåtene og �nne påskeegget!
For barn fra 3 år og oppover. 

GJENFERDET PÅ HEIMVIK GODS.
Krimteam Siri og Max. • Av Lars Mæhle

En uvurderlig kunstskatt blir stjålet, og den skyldige er nødt til å være en av 
gjestene i festsalen. Siri og Max tar saken, og den viser seg snart å være deres 
uhyggeligste hittil. Siri er som alltid handlekraftig. Og Max tenker kjapt. Men det 
spørs om det kan redde dem, når de står overfor et gjenferd!
For barn fra 8-12 år. 

PYRAMIDEMYSTERIET
Blålys-serien. • Av Hanne Kristin Rohde

Astrids klassevenninne Ine er fortvilet. En nude av henne sprer seg blant 
gutta på skolen. 
Verre blir det når Ine forsvinner sporløst. Hva har skjedd med henne? 

INGEN SOVER TRYGT I NATT
Av Mari Moen Holsve
En morgen får Håkon beskjed om at klassekameraten Jon Michael er død. Det 
brå dødsfallet gjør Håkon, Marie og Hares nysgjerrige. Etter skolen tar de en 
omvei hjem, forbi Jon Michael hus. Der er det sykebil og politi, og Håkon tar 
en titt inn gjennom vinduet til Jon Michael. Bare for å se. Synet som møter 
ham er grotesk. En morder er løs - og morderen har bare så vidt begynt. Fra 
11-16 år

Biblioteket



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

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

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

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

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

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

Skiløyper i Sørreisa

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

Ti turer til topps

Gapahuk

Skutere bes vennligst om 
IKKE å kjøre 

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

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

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

Skøelv- O-hytta. Skøelv IGL kjører følgende løyper: 
Fra snuplassen i Skaret og innover Skardalen til 
Olsen laen.
Fra Fosshaug i Skaret og til O-hytta. Begge løypene 
kjøres i helgene.

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

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

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

Foto: Frank Millerjord

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

Gapahuk



Orientering som idrett �kk fart i Troms på 
midten av 60-tallet. Det medførte at det i 1965 
ble dannet en egen o-gruppe i Skøelv IL. Bak 
dette stod Joar Sørgjerd, som regnes som 
«orienteringens far» i Sørreisa. To år senere 
fulgte Sørreisa IL og Jan A. Eriksen opp med å 
lage en egen o-gruppe i Sørreisa IL. 

Det ble imidlertid snart klart at å ha et eget 
spesiallag for orientering var en mer naturlig måte 
å organisere denne unge idretten på, og den 18. 
november 1970 møttes 15 voksne og �re barn fra 
o-gruppene i Skøelv IL og Sørreisa IL i kantina på 
sentralvaskeriet (som i dag heter Sørreisa Vask og 
Søm) til et historisk møte. De voksne frammøtte 
var Arvid Sørensen, Mikal og Hildur Langaune, Iris 
og Ove Roar Ovesen, Elisabeth og Joar Sørgjerd, 
Odd Ovesen, Gerald Lind, Odd Valdermo, Berit 
Werner Eriksen, Odd Lekang, Tor Mikalsen samt 
Jorun og Åge Stjern. Det ble vedtatt å danne en 
klubb som kun skulle drive med orientering, og 
etter forslag fra Joar Sørgjerd ble navnet Skøelv 
og Sørreisa o-lag enstemmig vedtatt. Han ble 

også o-lagets første leder, og med seg i styret �kk 
han Arvid Sørensen, Iris Ovesen, Åge Stjern og 
Odd Valdermo. 

En av de første sakene styret jobbet med, var å få 
oppført en lagshytte på �ellet. Arbeidet med 
hytta var faktisk allerede i gang fra tidlig på 
høsten fordi det var stor enighet om å danne et 
eget o-lag. Etter stor dugnadsinnsats, hvor et 
gammelt hus (Årelandhuset) på Bakkejord ble 
demontert og fraktet med helikopter til Heia 
ved foten av Middags�ellet og så satt opp igjen, 
kunne O-hytta tas i bruk påsken 1971. Finn 
Wagle, senere biskop i Nidaros, gjennomførte 
sports-gudstjeneste på påskeaften.

Skøelv og Sørreisa o-lag ble omtalt som SSOL, og 
SSOL ble snart en av de toneangivende klubbene 
i Troms orienteringskrets. På årsmøtet i 1986 ble 
det enstemmig vedtatt å endre navnet til kun 
Sørreisa O-lag, mens o-lagets sterke posisjon i 
o-kretsen fortsatte.  

Sørreisa O-lag fyller 50 år i 2020
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Gjennom o-lagets nå snart 50-årige historie har 
o-laget arrangert et utall antall løp, herunder 
kretsløp, kretsmesterskap, samt nordnorsk 
mesterskap tre ganger. Videre har Sørreisa o-lag 
vært med på å arrangere Nord-Norges største 
o-løp Midnattsolgaloppen syv ganger med 
tilsammen 12 løp. I 1995 satte Sørreisa o-lag 
en rekord som sannsynligvis blir stående for 
evig og alltid da o-laget arrangerte alle �re løp i 
Midnattsolgaloppen med rundt 2000 startende 
fra 15 nasjoner i hvert løp. 40-årsjubileet i 2010 
ble markert med å arrangere norsk mesterskap i 
ultralangdistanseorientering.

50-årsjubileet markeres med å arrangere et nytt 
nordnorsk mesterskap. Det �nner sted helga 
21.-23. august, med sprint fredags kveld fra grus-
banen ved Sørreisa stadion, og langdistanse og 
stafett lørdag og søndag med arena ved opp-
kjøringa til Skardalen i Skøelv. Det vil også bli en 
jubileumsfest i løpet av høsten som både 
nåværende og tidligere medlemmer vil bli invitert 
til. 

På Sørreisa o-lags hjemmeside 
www.sorreisa-olag.no legges det ut kart, 
resultater bilder og historier fra o-lagets historie, 
samt informasjon om årets nordnorske mester-
skap. Vi oppfordrer alle interesserte til å ta en tur 
innom våre hjemmesider. 

Jon Helge Vaeng
Løpsleder nordnorsk mesterskap i orientering 2020



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

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

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

Stig Knudsen    
Tlf 77 86 45 02

Welligton As, 
Pb. 10, 
9315 Sørreisa

knudsen@wellington.no

Solarium (Seng 72 rør)

Sørreisa
Tlf 77 86 17 95

Leker - Gaver
Sjekk vårt utvalg

SENTRUM KIOSK

Man - fred 
0930 - 2100

Lørdag
0930 - 2200

1987-2012 =25år

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

"Hjemmelaget" 
PIZZA

9 varianter + valgfri

BONUSKORT

Agentur

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

Stornesvn. 41
9310 Sørreisa

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

Besøk oss på: www.snekkersimonsen.no

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

91 70 24 57

Aurora pilates 46 93 22 18

www.bioform.no 
salg@bioform.no

77 86 18 68

Fysioterapeut/massør
Ilona Olekiene
ilonaolek@gmail.com

97 93 64 27

Fysioterapeut/Osteopat 
Korinna Helling 
korinna@ak�.no

94 83 36 57

Legekontoret Sørreisa 77 87 51 00

Massør og gestaltterapaut 
Maria Martinsen

95 27 20 07

Midt-Troms psykologtjeneste 46 77 37 25

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

93 25 82 67

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

92 06 12 51

Relax yogastudio, Medisinsk yoga 93 66 54 59

Sørreisa Tannklinikk 77 86 14 05

Sørreisa Tøy & Bøy AS      

77 86 16 00

MK Gro Elise 46 44 55 31

Autorisert fotterapaut 
Mona Sørfosbog

40 22 70 93

Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa

Industri
Elverums produkter
i-elver@online.no

93 26 18 65

               www.haldorsen.no

77 86 22 00

Mitra AS
www.mitras.no

77 86 29 80

91 32 89 99
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Bedriftssupport
Sørreisa kommune, 77 87 50 07

Sørreisa kommune 
Fagleder landbruk, miljø og natur
Julia Celine Cuypers 

91 68 96 21

Sørreisa kommune
Fagleder skogbruk Alf Rune Ho�

95 76 45 26

Senja Næringshage 92 68 13 33

Sørreisa Næringsforening 
- Lill Grete Evenmo

Sørreisa 
Næringsforening

90 97 03 26

Reiseliv og bevertning
Sørreisa hotell 77 86 46 00

952 89 520

Furøy 
Fishingcamp
furoy�shingcamp.com
furoy�shingcamp@hotmail.com

412 38 499
412 38 496
77 86 41 35

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

56 55 55 23
77 86 16 50

Gamtofta Samisk Boplass 77 86 19 05
40 47 86 33

Krogstadtunet
post@krogstadtunet.no
www.krogstadtunet.no

77 86 14 61
41 46 10 15

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

47 66 34 47

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

40 00 19 35



Bygg og anlegg, Handtverkere
Bertheussen Malerservice AS 93 08 60 85

Bertheussen Blikkenslager AS
www.blikkenslagerprodukter.no

45 00 62 18

Byggfag
byggfag@ojhas.no

77 86 43 11

 
byggogtak@gmail.com

41 61 56 41

77 86 20 20

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

41 58 84 41

GK Norge as, avd Sørreisa,
Vikavn 46

77 84 21 20

90 54 73 18

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

48 07 04 50

Varehandel
AMNOR AS
www.amnor.as

91 59 41 51

Andsvatn Reinslakteri 97 77 75 52

BMShop - Bakkan Multishop
butikk@bmshop.no

41 33 05 30

Coop Midt-Troms BA 77 86 13 45

Furøy Geir Agentur
grfuroy@broadpark.no

90 72 36 93

Nordhaug Dekk
�rmapost@nordhaug-maskin.no

93 08 60 85 
48 06 27 17

Spar 77 86 10 74

Reisa Grillhus AS 77 86 13 00

Rema 1000 77 86 46 50

www.rosaboble.no 46 44 55 31

Sørreisa yx 77 86 12 35

Skokroken 77 86 49 44

Sørreisa Solavskjerming 95 03 87 50

Tjenesteyting
AMnor AS
arne@amnor.as

91 59 41 51

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

99 37 22 73

Frivilligsentralen 99 20 46 51

Guttorm Bakkehaug - Tysk/Engelsk 90 05 57 00

Hos Wendy 46 93 37 51

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@har�ntfrisor.no

48 20 71 60

www.kjokkenservice.no

46 34 45 31

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

20

 
Mur, puss og �is • post@mureren.org

91 33 55 38

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

90 58 86 55

- 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

93 06 15 28

Sørreisa Elektroinstallasjon AS
tore@sorreisaelektroinstallasjon.no

77 86 18 03



Transport og Maskin
Bakkland Maskin & Transport A/S
trond.bakkland@gmail.com
ragnarbakkland@hotmail.com

92 88 86 00

92061196

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

46 63 66 21

Sørreisa Kran og Transport AS 91 80 43 42

  www.procall.no
77 86 37 00

Reisa Grillhus 77 86 13 00

RH Autoservice 46 61 45 82

Sørreisa Frisør 77 86 12 56

77 86 11 74

ToJo AS 77 86 11 11

Wellington AS 77 86 45 02

Tjenesteyting forts

Åpner Laser Tag i Sørreisa
Om ikke lenge åpner noe helt nytt i Sørreisa, eller 
Midt-Troms forøvrig; Laser Tag. Også kjent som for 
eksempel Darklight i Tromsø, spillet som er en 
elektronisk utgave av paintball, man deles inn i lag 
og skal markere ut hverandre ved hjelp av
 laserstråler. 

I kjelleren under gamle Coop Prix er der det skal 
skje, bygget som nå er kjøpt av Rockmann Eiendom. 
Laser Tag’en skal driftes av Escape House Sørreisa og 
Kim Hauglid. 

Åpningsdato er ikke satt, men det blir ikke lenge til. 
Akkurat nå bygges det spillarena med hindringer, 
labyrint og andre elementer for å lage en magisk og 
tø� stemning for deltakerne. 

- Det blir mørkt, UV-lys, discostrobe, røykmaskiner 
og musikk, og veldig kult sier Kim Hauglid. 
- Dette skal passe for alle fra ca 8 år og oppover, selv 
for voksne blir dette veldig utfordrende og artig. 

Det blir også kiosk med snacks og drikke, og ikke 
lenge etter åpningen kommer det på plass et eget 
rom der vi kan holde bursdagsselskap og party 
hvis man ønsker en mer sosial ramme rundt selve 
spillingen.

- Søk oss opp på Facebook og Instagram og følg 
med på prosessen videre og når det nærmer seg 
åpning, oppfordrer Hauglid. 

Kim Hauglid skal drive Laser Tag i Sørreisa
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Hei alle Sørreisagutter! 
Vi trenger hjelp, for nå er det 

”sangerkrise” 
i Sørreisa mannskor. 

Som stolt kulturbærer i 80 år, har 
oret høstet anerkjennelse for sin 
virksomhet. I samarbeid med �inke 
musikere og solister fra kommunen 
har koret en portefølje som 
begeistrer både innad og utenfor 
kommunen. 

Denne positive og svært sosiale 
aktiviteten står nå i fare. Koret består 
i dag av 18 sangere, hvor mange 
begynner ”å trekke på årene. Flere 
av disse tenker å slutte etter inne-
værende sesong. Det kan i verste 
fall innebære at koret, som følge av 
mannskapsmangel må legges ned. 
Vi ønsker derfor å komme i kontakt 
med dere som sitter heime og 

Sangerkrise i 
Sørreisa Mannskor

nynner, og sliter med dørstokkmila, 
til å komme og synge sammen med 
oss. 
Nye sangere vil bli godt mottatt i et 
sosialt og godt sammensveiset miljø. 

I løpet av Mars mnd vil koret ha en 
sosial ”sangerka�eprat” med aktuelle 
nye sangere. Her blir det orientering 
om korets dri� og planer fremover.

Spørsmål stilles til 
Arn�nn Smørsgård, tlf 92661277, 
Bjørn Simonsen, tlf 93061258. 

Øving mandager kl1900 
på musikkrommet på sentralskolen. 
 
PS: Så til dere Koner/samboere/
kjærester: 
Send gutta deres avgårde 
på korøvelse.
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13. - 22. mars 2020

Fredag 13. mars

Lørdag 14. mars

Arrangementer for barn og unge 
er merket med

UngKulturMøtes i kulturhuset kl 19
Elevkveld starter etter UKM

Fredagskafé
Sørreisa omsorgssenter kl 11
«Hot for swingende» får opp temperaturen !
Arr. Frivilligsentralen

Quiz
Skøelv grendehus, Solglimt kl 19
Quizen starter kl 20.
Deltakeravgift kr 100,-
QuizMaster er Tom Mjønes.
Max 4 personer per lag. 
Hvis du ikke har ferdig lag når du kommer, hjelper 
vi med å sette sammen lag.

Fotballmyldring 
Idrettshallen kl 10-11

Fotballmyldring for unger født 2008-2010. Her 
er unger i aldersgruppa velkommen til å prøve 
seg på fotball, på en litt mindre, tryggere arena 
enn på en stor fotballbane. Om noen har yngre 
barn som ønsker å prøve seg på fotball, kan de 
ta kontakt med Marlen, tlf. 90690401, for mer 
informasjon.
Arr. Sørreisa IL Fotball

Hus�idslagets Lørdagskafé
Krogstadtunet kl 12-16

Lisa Hind –Pop-up kunstutstilling 
på Kramvigbrygga kl 12-18

Lørdag 14. mars forts

Søndag 15. mars

Mandag 16. mars

Tirsdag 17. mars

Sørreisa Musikkforening – 
Konsert i kulturhuset kl 18

Kulturkafé
Frivilligsentralen kl 11
«Hot for swingende» spiller 
og får opp temperaturen.
Arr. Frivilligsentralen

Fortellerkveld: Hitlers superbase  
Kramvigbrygga kl 19 

Morten Kasbergsen forteller om Hitlers superbase 
i konvoikrigen, Bardufoss 1940-45. 
Han er journalist i Nye Troms og opptatt av lokal 
krigshistorie, og har samlet svært mye 
opplysninger og bilder om Bardufoss �yplass sin 
rolle under krigen. 

Privilegium i kulturhuset kl 19
Privilegium Gospel med gjester inviterer til 
konsert. Her blir det mye musikk som er lett å like, 
så kom og la deg blir revet med! Både i kor og 
band er det ungdommer fra Midt-Troms. Og når 
kulturuka kommer, har koret nettopp kommet 
hjem fra en reise til Irland, og de vil dele noen 
glimt fra turen; workshops, konserter og ellers irsk 
sjarme. Alle er hjertelig velkommen til konsert. 
Barn og unge har fri entre.

B&U

B&U

B&U

B&U

Kulturquiz på REMA 1000
Barn og voksne kan komme innom hele uka og ta 
en Quiz. Trekning av �ne premier på lørdag 21/3



Søndag 22. mars

Onsdag 18. mars

Bok og musikk
Biblioteket  kl 10.30 -12 

Alle førskolebarn i Sørreisa ønskes velkommen til 
ei trivelig stund på biblioteket.
Konsert med elever og lærere fra kulturskolen.
Lesestund der elever fra Sentralskolen leser for 
barna. Boklån, boller og saft!

Torsdag 19. mars

Fredag 20. mars

Karneval i Idrettshallen 
Velkommen til karneval 18. mars kl1730 - 1900.
Vi gleder oss til å se både store og små i kostymer.

Inngang kr 30, - (barn under 1 år gratis).
Det blir kafe i hallen med salg av pølser, kaker og 
sukkerspinn og mer.
Vi tar kontant og vipps.

Arr: Sørreisa Turn

Onsdagsdans - kulturhuset kl 19
Dans for godt voksne til levende-musikk 
Henry’s spiller til dans

B&U

Badedisco
Svømmehallen kl 18-20

Musikk, badeaktiviteter og konkurranser. Salg av
pizza, ka�e, brus m.m.
Inngang voksne kr. 50.-
barn kr. 30.- Vel møtt til en litt annerledes bade-
stund i svømmehallen
Arr: Sørreisa svømmeklubb

Seniorkveld med Damekoret og LHL
Trivelig kveld for seniorer og alle andre som har 
lyst på en ekstra hyggelig kveld i kulturhuset.
Også i år samarbeider Sørreisa Damekor og LHL 
om å lage en åpen kulturkafe i kulturuka. Dame-
koret skal synge, og på repertoaret står lett og 
underholdende musikk. LHL står for ka�ekosen, 
og på menyen står et innholdsrikt kakebord.
Det blir loddsalg og salg av påskeris, og det er fri 
entre. Arrangementet er støttet av den kulturelle 
spaserstokken.

Åpent hus
Lysglimt og Blå Kors Motorklubb
Gottesjord forsamlingshus, Leirbogveien 114 
kl 18.30 – 20.30.
Vanlig opplegg med mange spennende 
aktiviteter. Loddsalg. Gratis mat. Alle velkommen!
For nærmere info ring Per Eirik ,- tlf. 97122847.

Kafe og allsang 
Sørreisa omsorgssenter kl 11
Martin Terje Nicolaisen spiller.
Arr. Frivilligsentralen 

Konsert med mannskoret 
i kulturhuset kl 1930
Fra Stangnes til Dolly Parton
med Kor Flott, Kor Flotte Damer mv

Søndagskafé 
Sørreisa omsorgssenter kl. 17

Musikk v/Målselv trekkspillklubb, åresalg til 
inntekt for Velferdsbussen. Ka�e og kaker. 
Alle er velkommen!
Arr: Sykehjemmets velforening

Kino
Kulturhuset kl 18
Flukten over grensen
Familie�lm med aldersgrense 9 år.
Det er desember 1942, og �re barn er på �ukt. 
Sarah og Daniel er jøder og skal sendes ut av lan-
det. De har gjemt seg i kjelleren til Otto og Gerdas 
familie, men nå er de oppdaget og foreldrene 
arrestert. Otto og Gerda bestemmer seg for å hjel-
pe sine nye venner. Gjennom snøtunge skoger 
�ykter de �re barna fra tyske soldater. Målet er å 
komme seg til Sverige. Det blir en �ukt på liv og 
død. Heldigvis møter de gode hjelpere underveis.

B&U

B&U

B&U



Bli med på en EKTE SAMISK dag og få et inn-
blikk i en fascinerende kultur. 
Du vil få muligheten til å være med på reinma-
ting, kaste lasso og selvsagt smake på reinkjøtt.
Dette er en gylden mulighet til å oppleve noe 
helt unik! 
Begrenset antall plasser - maks 20 deltakere
FØRSTE MANN TIL MØLLA!

MÅLGRUPPE: 6-12 åringer
Turen egner seg godt til alle som ønsker 
å oppleve en uforglemmelig dag. 

DATO: søndag 15 mars kl. 11.00 - 15.30
Det er beiteforholdene til �ells som avgjør om det 
blir tur eller ikke. Midlertidig er det dårlige beite-
forhold grunnet mye snø og is til �ells, og dermed 
må reinsdyrene stå inngjerdet nede i dalen slik 
at de får tilført mat. Antageligvis vil forholdene 

ikke blir bedre ila de nærmeste par ukene, men 
sjansen er der at vi må avlyse dersom �okken 
slippes fri. 
 
OPPMØTESTED: Hjerttind rein, Andsvatnveien 559
 
TA MED: 
mat (eventuelt bålmat), drikke og en kopp, en 
snack, varme klær
 
PRIS:
Medlemmer: 100 nok
Ikke-medlemmer: 250 nok 
 
TURLEDERE:
Kim Broux og Jochem Cuypers
 
PÅMELDING:
Barnas turlag Senja: 
https://senja.dnt.no/barnas-turlag-senja/
 
INFO:
jochem.cuypers@outlook.com
97693486

Ekte samisk dag
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Damekoret synger videre
Bildet er fra kor-konkurransen i høst hvor damekoret sang i Maria del Pi i Barcelona 
(evt i Calella Nå gleder koret seg til kortre� i Vesterålen, og ser også framover mot  ny 
konkurranse i Europa i 2021.
Torsdag 19. mars synger Damekoret på Seniorkveld i kulturhuset i Sørreisa med et 
repertoar med lett og underholdende musikk. Det blir en trivelig kveld for seniorer og 
alle andre som har lyst på en ekstra hyggelig kveld i kulturhuset.



inviterer til
Kulturkafe’ 

m/kakebord
på Krogstadtunet
lørdag 14.mars kl 12-16
Salg av Sørreisavotten,

veske og sitteunderlag
med samme motiv

+ andre husflidsprodukter.

Kom og nyt kaffe og 
nydelige kaker i godt selskap!

Velkommen til en trivelig lørdag!

Lisa Hind stiller ut på Kramvigbrygga

PopUp-utstilling 
på Kramvigbrygga 
lørdag 14. mars klokka 12-18
Lisa-Marie Hind, bosatt på Hemmingsjord opp-
rinnelig fra Dyrøy, har sin første utstilling. Stor 
variasjon i temaer og farger – alt fra fargerike 
akrylmalerier til kulltegninger, fra fantasifulle 
temaer til portretter og karikaturer. Lisa er 
selvlært og prøver hele tiden ut nye ting. Hun 
lager også illustrasjoner for årboka for Dyrøy og 
Sørreisa.

ukm.no

UKM i kulturhuset 
13. mars kl 19 
Mange flotte, unge uttrykk 
og god stemning. 
Kom og vær publikum, 
- alle er velkommen!



V I  R E AL I SE R E R  D I N B O L I G D R Ø M

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

D in komplette hu sleverandør som hå ndterer alle ledd i et byggeprosj ekt. V å r kompetanse 
omfatter alt fra regu lering og prosj ektering til produ ksj on og ferdigstillelse. V i produ serer

 og skreddersyr elementer og konstru ksj onsmodu ler til de fleste typer bygg i tre –  
enten det er til boliger og garasj er,  næ ring eller offentlig.

¤ E neboliger 
¤ G arasj er 
¤ Flermannsboliger 

¤ L edige tomter
¤ E gne tegnere
¤ E gen elementfabrik k

¤ Fj ø s
¤ I ndustri 
¤ Forretningsbygg

D in komplette hu sleverandør som hå ndterer alle ledd i et byggeprosj ekt. V å r kompetanse
omfatter alt fra regu lering og prosj ektering til produ ksj on og ferdigstillelse. V i produ serer

og skreddersyr elementer og konstru ksj onsmodu ler til de fleste typer bygg i tre –
enten det er til boliger og garasj er,r,r næ ring eller offentlig.

¤ E neboliger
¤ G arasj er
¤ Flermannsboliger

¤ L edige tomter
¤ E gne tegnere
¤ E gen elementfabrik k

¤ Fj ø s
¤ I ndustri 
¤ Forretningsbygg
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info

Flaskeinnsamling
I uke 16 (uka etter påske) 

Quiz-kveld
På Galtnes Samfunnshus
Lørdag 28. mars kl 20:00
Deltakeravgi� kr 100,-
Salg av øl, vin, pølser, brus og ka�e.
Premiering for de 3 beste lagene.
Maks 6 på hvert lag. Ingen påmelding. Alle 
hjertelig velkommen!

Unglyn fotball
Fotballtrening i gymsalen på Gottesjord skole:
Unglyn Mix 9 år - torsdag kl. 18:00 - 19:00
Kontaktperson:
Stian Nilsen tlf.: 90 85 88 62
Unglyn G 12  
- tirs- og torsdager kl. 19:00 - 20:00
Kontaktperson:
Trener Harald Larsen tlf.: 48887593

Bli medlem i IL/BL Unglyn
Medlemskontingenten for 2020
Voksne kr. 250,-
Barn (under 17 år) kr. 150,-
Familie kr. 450,-
Konto nr.: 4705 04 03323 eller
VIPPS: 103303
Uansett hvordan du betaler kontingenten,
HUSK alltid å før på tydelig navn, slik at vi
kan holde medlemslista oppdatert.
For medlemmer er leie av Galtnes samfunns-
hus til redusert pris. 

KONTAKTINFORMASJON
Leder: Karin Mikkelsen Tlf.: 915 27 330 
Mail: karin-lm@hotmail.com
Nestleder: Siv Langaune  Tlf.: 993 89 638
Økonomiansvarlig: Kjell Johansen 
Tlf.: 907 26 803
Styremedlem. Lars Christian Larsen
Tlf.: 452 27 858 
Sekretær: Rita Rasmussen Tlf.: 958 52 226
Husgruppa: Lucie Johansen Tlf.:  977 03 910
Utleieansvarlig: Jill Annie Roaldsdatter 
Torstensen Tlf.: 952 73 685 
Fotballgruppa: Morten Smevik Tlf.: 958 36 980 
Skigruppa: Martin Eriksen  Tlf.. 932 66 195
Bygdelaget: �omas Åsali Jenssen 
Tlf.: 416 38 385
Unglynrevyen: Ronny Skogstad 
Tlf.: 971 67 400

Unglyn ski
Telenorkarusell: 
På Unglyn skistadion tirsdager. 
Oppmøte kl 18:00 ferdig på-smurt

Bidrag til Unglyn ski: 
Med tanke på de �otte løypene vi har, som 
alle kan benytte seg av gratis, inkl gratis 
parkering, er det hyggelig om noen vil gi et 
birdrag. 
Innbetaling til konto 4705 657 1368 
Vipps til 556408 ’kjøp og betal’ merk 
Unglyn ski.

Egen panteknapp 
IL/BL Unglyn har en egen panteknapp på 
Coop EXTRA i Sørreisa. 
Trykk gjerne på vår panteknapp og støtt 
laget.
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Kurs:
• Maskinfører  teori
• Maskinfører  praksis  klasse  

M1  –  M6

• Stropp  og  anhukerkurs  G11

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

• Truck  under  10  tonn
• Stortruck
• Liftkurs

• Arbeidsvarsling
• ADK1

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

ATS nr. 054

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

 

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

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

privatpersoner.

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

OG ETTERUTDANNING

•     Fagbrev maskinfører

Muligheter for overnatting i 

•      Varmearbeider

hybelhus på kursområdet 
som er reservert for kursdeltagere.
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Fra Stangnes 
til 
Dolly Parton

Sørreisa Kulturhus    •    Fredag 20. mars kl. 1930
En frisk og humørfylt korkonsert med

• Sørreisa mannskor
• Kor Flott
• Kor Flotte damer
• Felleskor

Bill: 250.- kroner inkludert kaffe,
smørbrød og kaker, 

så mye du greier å spise.
Forhåndssalg av billetter 

hos alle sangerne i begge korene.

Som tittelen sier så blir det sanger med tekster av Helge Stangnes, 
det blir 60tallshits, det blir et gjenhør med mange av sangene som var med 
i mannskoret sitt Country & Westernshow i 2019. Og tillegg mye, mye mer.

Med på laget er et superband med Bengt og Jonas Karlsen, Trond Lande og 
Odd-Eivinn Vaeng. Solist: Elisabeth Solheim Andrews.



Sørreisa historielag

Velkommen til Sørreisa historielags 
vårprogram 2020
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FORTELLERKVELD PÅ KRAMVIGBRYGGA 
16. MARS KL. 1900
MORTEN KASBERGSEN HOLDER 
FOREDRAGET: HITLERS SUPERBASE I 
KONVOIKRIGEN, BARDUFOSS 1940-45.
Morten Kasbergsen er journalist i Nye Troms. Han 
er opptatt av lokal historie, særlig krigshistorie, og 
har samlet svært mye opplysninger og bilder om 
Bardufoss �yplass sin rolle under krigen. I foredraget 
viser han ca. 100 bilder fra �yplassen og aktivitetene 
der og i områdene rundt. De �este bildene har han 
ska�et seg ved å kjøpe gamle tyske fotoalbum. For 
mer info, kontakt Dag på mob.92629826.   

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

SALGSTEDER FOR HISTORISKE BØKER OG 
KALENDRE
Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2019 selges på: Service-
kontoret Sørreisa kommune, Biblioteket i Sørreisa 
og på Coop Extra i Sørreisa. Årboka selges også på 
Norli Bokhuset i Tromsø. Servicekontoret Sørreisa 
kommune selger Krigsår B3. BM Shop selger Årbok 
2019 og Krigsår B 1,2 og 3.

På Kramvigbrygga selges også alle tidligere utgitte 
årbøker for Dyrøy og Sørreisa, Heimbygda mi, 
Krigsår bind 1, 2 og 3 samt «Vi hadde utedo og ved-
sjå» 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 2018 samt «Heimbygda mi» kr 
50,- pr stk.

Kontaktinfo:
E-post: 
post@sorreisahistorielag.no

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

Nettside: 
www.sorreisahistorielag.no

Hitlers superbase i konvoikrigen 

- Fliegerhorst Bardufoss 1940-45



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.mars kl. 17.00
Salg av ka�e, sa� og va�er
Hovedpremie 500 kr

- Søndag 26.april kl. 17.00
Salg av ka�e, sa� og va�er
Hovedpremie 500 kr

Quiz
- Fredag 13. mars
Dørenes åpnes kl 19, quizen starter kl 20.
Deltakeravgi� kr 100,-
QuizMaster er Tom Mjønes.
Max 4 personer per lag. Hvis du ikke har ferdig 
lag når du kommer, hjelper vi med å sette 
sammen lag.

Årsmøte 

Skøelv IGL inviterer medlemmer til årsmøte 
den 22 Mars 2020 klokken 1800 på Solglimt.
Frist for innkommende saker er 8 Mars.
Saker kan sendes til Martin og Espen.
Holmeriksen@hotmail.com & 
espen.elvevoll@outlook.com

Vel møtt!

Påskeaktiviteter
Se facebooksiden til Skøelv IGL for info om 
arrangement i påsken.

Bingo i Skøelv

Støtte Skøelv IGL?
Da har du mulighet ved å bruke panteknappen 
på Coop Extra og ved å gi din Grasrotandel via 
Norsk Tipping.
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SPRÅK - KAFEi Straumen kapell, menighetssalen

Lørdag 25.januar kl.16.00-18.00 
Solfest med forskjellige aktiviteter

Lørdag 22.februar kl.16.00-18.00 
Faste-tradisjoner 

Lørdag 28.mars kl.15.00-17.00 
Ski-aktiviteter ute og deretter program 
inne i kapellet

Enkel bevertning på samlingene. Målet er å 
bygge vennskap på tvers av kulturer, språk, 
religioner, alder m.m. 
Dette gjøres gjennom forskjellige aktiviteter, 
sang, samtale, quiz osv. 
Hovedansvarlig for språkkafeen er 
Annhild, lngvild, Stine og Ase Jorid. 
I tillegg er mange frivillige med bl.a. på 
kjøkken og med undervisning i forskjellige 
temaer.
Sørreisa menighet i samarbeid med 
Sørreisa normisjon

Torsdag 19. mars kl 12
Torsdag 2. april kl. 12
Torsdag 16. april kl 12
Torsdag 30.april kl 12

Velkommen til store og små!

Småbarnssang
Er du hjemmeværende med barn 0 – 3 år?
Noen torsdager i vår samles vi i
menighetssalen og har det sosialt, leker 
med barna, og synger litt sammen. Ta med 
mat, vi ordner ka�e og te.

Mer info: kontakt kirkemusiker
Ingvild M Moldsvor ingvild@moldsvor.n



SØRREISA 
MENIGHET
Adr. Kapellveien 26
9310 Sørreisa
Tlf: 90 54 22 31 
menighet@sorreisa.kirken.no
www.sorreisa.kirken.no
Kontortid: 
mandag-fredag 09.00-12.00

Kirkeverge
Anne Lise Skadal
Tlf 93 84 67 19

Leder menighetsrådet
Åse Jorid Midtbø 
Tlf 95 96 60 37
Sokneprest 
Jan-Ole Berntsen
Tlf 91 19 47 71

Redaksjon 
Staben m fl

17.11.19      Tobias Johannessen
24.11.19      Tobias Vårlund Stensvik
01.12.19      Hedda Vårlund Westgård
01.12.19      Iver Gunnberg Fossbakk

13.11.19       Frank Arne Jakobsen   f. 1968
04.01.20       Kari-Anna Haldorsen   f. 1929
09.01.20       Jan Øivind Fjellstad   f. 1949
25.01.20       Marianne Heril Solvang   f. 1939
28.01.20       Nils Isak Persen Siri   f. 1938
29.01.20       Anne Petrine Mikalsen   f. 1921
02.02.20       Aksel Wiig Nøstvik   f. 1938

PÅ BLOKKA 
Det nye Menighetsrådet/
Fellesrådet tråde i kra� 
1. desember, og er nå godt i 
gang med sitt arbeid. 
Undertegnede er valgt til 
leder og Jim Are Løkke er 
nestleder.  Medlemmene i 
Menighetsrådet sitter og i 
Fellesrådet og det er en �n 
sammensetning der både 
kjønn, alder og geogra�sk 
tilhørighet i kommunen er 
representert. 
Saker vedrørende aktiviteter 
i menigheten vår behandles i 
Menighetsrådet, og et 
eksempel er trosopplærings-
planen. Fellesrådets opp-
gaver er knyttet til ansvar 
for økonomi, dri�sansvar 
for bygg og arbeidsgiver-
ansvar. Det er kommunen 

som bevilger penger til dri� 
av kirker og gravplasser, og 
kommunestyret har og sin 
representant i Fellesrådet. 
Denne perioden er det Otto 
Skogheim som fyller denne 
rollen. Alt er regulert og 
hjemlet i lovverket vårt. Det 
er et spennende og interessant 
å være kirkepolitiker. 
Heldigvis har kirkeverge 
Rachel Vangen Hoholm 
hjulpet oss og bistått oss. 

Tusen takk! I mars tiltrer 
Anne Lise Skadal kirkeverge-
stillingen, siden Rachel har 
permisjon. Vi ønsker begge 
lykke til i arbeidet fremover! 
I slutten av mars er det bispe-
visitas i Sørreisa og Dyrøy 
menigheter. Biskopen 
og hans følge besøker 
menighetene for å få innblikk 
i menighetenes aktiviteter 
og møte alle i menigheten 
inkludert de ansatte. Videre 
deltar han på møte med 
kommunens representanter. 
Vi oppfordrer de som har 
anledning om å delta på 
Fagmøte tirsdag 24.mars, der 
temaet er Et hjem i ditt kirke. 
Hvordan kan vi legge til rette 
slik at �ere bruker Kirken 
mer aktivt, som den åpen og 
inkluderende arenaen den 
i er i lokalsamfunnet vårt? 
Så håper vi mange deltar på 
visitasgudstjenesten søndag 
29.mars i Tømmervik kirke! 
Hjertelig velkommen!

For Sørreisa menighetsråd, 
Åse Jorid Midtbø

Åse Jorid Midtbø ny kirkeverge



Gudstjenester  i Sørreisa sokn 
mars 2020 - mai 2020

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

13.11.19       Frank Arne Jakobsen   f. 1968
04.01.20       Kari-Anna Haldorsen   f. 1929
09.01.20       Jan Øivind Fjellstad   f. 1949
25.01.20       Marianne Heril Solvang   f. 1939
28.01.20       Nils Isak Persen Siri   f. 1938
29.01.20       Anne Petrine Mikalsen   f. 1921
02.02.20       Aksel Wiig Nøstvik   f. 1938

15. mars, 3. Søndag i faste 
Straumen kapell, 11:00 
Temagudstj. Fasteaksjonen 
med konf.

22.mars, Maria budskapsdag 
Straumen kapell, 11:00 
Høymesse   

29.mars, 4.Søndag I faste 
Tømmervik kirke, 11:00  
Visitasgudstjeneste  

5.april, Palmesøndag 
Straumen kapell, 11:00 
Familiegudstjeneste  

9.april, Skjærtorsdag 
Sørreisa sykehjem, 11:00 
Nattverdgudstjeneste  

10.april, Langfredag 
Skøelv kapell 20:00 
Kveldsgudstjeneste  
 
12.april , Påskedag
Tømmervik kirke, 11:00  
Høytidsgudstjeneste   
 
19.april, 2. Søndag i påsketiden 
Straumen kapell 18:00 
Barnas påskefest, tårnagenter 
 
3.mai, 4. Søndag i påsketiden 
Tømmervik kirke, 11:00  
Høymesse   

10.mai, 5. Søndag i påsketiden
Straumen kapell, 17:00 
Samtalegudstjeneste med 
konfirmanter   

17.mai, grunnlovsdagen 
Straumen kapell 09:30 
Gudstjeneste med bekransing 
av bautaen

Bispevisitas i 
Sørreisa 2020
Så er det igjen tid for bispevisitas i Sørreisa. 
Den blir tidsrommet 24. – 29. mars. 
Biskopen og hans følge (som denne gang er 
Ivar Jarle Eliassen og prost Sigurd 
Skollevoll) vil denne uka delta i ulike 
aktiviteter i Sørreisa og Dyrøy menigheter.

Det er et tettpakket program hvor biskopen 
skal ha møte med menighetsråd og 
kommunens ledelse, det skal være møter 
med menighetsstaben og tilsynssamtale 
med soknepresten og andre i staben som 
ønsker det. Ellers er det deltagelse i �ere 
ulike aktiviteter.

Av programmet nevner vi følgende:
• Skolegudstjeneste for Gottesjord skole i 
Tømmervik kirke, onsdag 25. mars kl. 12.30.
• Menighetskveld i menighetssalen (for 
hele menigheten), Straumen kapell, onsdag 
25. mars kl. 18.00
• Fagmøte for Sørreisa og Dyrøy 
menigheter hvor også frivillige kan melde 
seg på, Straumen kapell, torsdag 26. mars 
kl. 14.30.
Ellers skal biskopen delta på påskevandring 
i Brekka barnehage og på 
Fredlund dagsenter.
På søndag 29. mars er det visitasguds-
tjeneste for Sørreisa og Dyrøy i Tømmervik 
kirke. Etterpå er det kirkeka�e og visitas-
foredrag i menighetssalen i Straumen 
kapell.

Vi ser fram til innholdsrike visitasdager i mars.



I år ble hele mellomtrinnet invitert og vi �kk 
med deltakere fra 3 klassetrinn. De kom til 
kapellet full av forventninger og �kk en �ott 
opplevelse sammen. 

Det ble utelek med lunsj rundt bålet hvor vi 
stekte pølser. Det ble sang og Jesusfortelling. 
Pizza. Tanker rundt valg man gjør og hva vi 
kan gjøre for andre. Bønn, dåp, nattverd og 
bønnevandring. Film og kos i kirkerommet. 
Bordtennis. Gudstjenesteverksted og over-
natting i kirka. Og det hele ble avsluttet med en 
kjempe�n gudstjeneste på søndag. 

Deltakerne var fornøyde og da de ble spurt 
hadde de veldig lyst til å være med til neste år. 
Det er bra det for til neste år blir hele mellom-
trinnet igjen invitert til Lys våken, men da med 
helt nytt tema, nye fortellinger og kanskje noen 
nye sanger. 

Vi gleder oss allerede!

Bilde og tekst, Marianne Aanderbakk.

Lys våken 2020

Her i Sørreisa menighet har vi en tros-
opplæringsplan som forteller hva barn 
og unge fra 0-18 år kan være med på og 
hva de kan lære om Jesus og det og være 
kristen. 
Planen er laget i og for Sørreisa menighet 
og det er her vi �nner 4 års bokplanen, 
Tårnagenter, Lys våken og kon�rmant-
planen. Men nå trenger den en justering og 
vi trenger DERES hjelp til dette arbeidet. 

Vil DU være med? 

Vi ønsker oss et utvalg som kan komme 
sammen med menighetspedagogen noen 
ganger i året for å tenke ut nye ideer, se 
på når aktiviteter bør avholdes og kanskje 
være med å skape noe nytt. 

Kanskje kan vi skape en ungdomsklubb 
sammen?

Det vi ønsker er et medlem med barn i 
alderen 0-5 år, et medlem med barn i 1.-4.
klasse, et medlem med barn i 5.-7.klasse, et 
medlem med barn i 8.-10.klasse og gjerne 
noen som går i ungdomsskolen eller 
videregående skole. 

Ønsker du å være med å SKAPE noe nytt?

Ta kontakt med Marianne Aanderbakk, 
menighetspedagog, på tlf 91867585 eller 
epost marianne.aanderbakk@sorreisa.
kirken.no

Vil du være med 
å utvikle 
trosopplæringen 
i Sørreisa?

Båltid



Ny kirkeverge i 
Sørreisa og Dyrøy 
menigheter
Anne Lise Skadal begynner 24. mars som 
kirkeverge (vikar) i Sørreisa og Dyrøy 
menigheter.
Fra 2006 har hun vært i stilling som barne-
vernskurator i Sørreisa og Dyrøy barne-
verntjeneste.  I tidsrommet 2010 – 16 var 
hun leder i barneverntjenesten. 
Anne Lise er akkurat fylt 60 år. Hun bor på 
Silsand i Senja kommune. Hun er gi� med 
Sveinung Skadal. 
Før hun begynte i barnevernstjenesten 
arbeidet hun over en lengre periode i 
Norsk Luthers Misjonssamband, som 
foreningssekretær og kontorsekretær i NLM.

Så tok hun utdanning som sosionom før 
hun begynte i barneverntjenesten.

Anne Lise er opprinnelig fra Målselv, men 
har bodd i Lenvik i snart 40 år.

Vi spør: Hva tenker du om å begynne som 
kirkeverge her i Sørreisa og Dyrøy?

«Det blir spennende, det blir noe helt nytt. 
Det blir mange nye ting å sette seg inn i. 
Men samtidig kan jeg dra nytte av 
mangeårig arbeid i kristen organisasjon. 
Men den Norske Kirke er ny for meg som 
arbeidsplass.»

Hun sier videre at det oppleves som 
meiningsfullt å komme inn i et arbeid hvor 
hun får være med å legge til rette for at 
Guds Ord blir forkynt for barn og voksne.

At hun er kjent i kommunene tenker hun kan 
være en fordel. Hun har gjennom tiden i våre 
kommuner opparbeidet seg et bra nettverk, 
både blant ansatte og blant folk ellers.

Som kirkeverge får Anne Lise et vidt 
ansvarsfelt.  Hun får ansvar for å ivare ta 
de som er tilsatt av fellesrådene, hun er den 
som har den store oversikten over hva som 
skjer,  og følge opp vedtak for fellesrådet. 
Og ikke minst har hun ansvar for 
gravplasser og gravferdsdri�en.

Vi ønsker Anne Lise velkommen som  
kirkeverge i Sørreisa og Dyrøy menigheter.

Anne Lise Skadal er ny kirkeverge



Biskop Olav Øygard

Død, liv og håp
Igjen markerer vi det utrolige og likevel grunn-
leggende nødvendige i den kristne kirke.

Vi har mange kristne symboler, men det 
symbolet som er mest kjent og mest brukt, er 
korset. 
Jesus døde på korset langfredag. Han var dømt 
til døden, ikke fordi han hadde gjort noe galt, 
men fordi folkets ledere ville ha ham bort. Det 
var et justismord. Pontius Pilatus, romernes 
landshøvding i Jerusalem, lot seg presse til å 
dømme ham til døden.
Tro på Jesus er ikke en tro på at alt i livet 
er greit og uten problemer. Tvert imot: Jesu 
lidelse og død er en viktig del av vår kristne 
tro: vi har en frelser som vet hva ensomhet og 
smerte er, han vet hva det er å grue seg grense-
løst. Smerten hans er helt på bristepunktet når 
han roper ut fra korset: «Min Gud, min Gud, 
hvorfor har du forlatt meg?» 
Så kan vi spørre: hva døde Jesus av? På den 
ene side blir det riktig å si at han døde pga 
et justismord. På den annen side: hans død 
er en soningsdød for alle som tar imot ham i 
tro. Derfor kan vi også med full rett si at Jesus 
døde av kjærlighet, av sin egen kjærlighet til 
oss mennesker. Det er vel det det handler om 

i Den lille Bibel: «For så høyt har Gud elsket 
verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at 
hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, 
men ha evig liv». (Joh 3,16)

Er det mulig å forestille seg at påskens budskap 
egentlig handler om Jesus død, og ikke mer 
enn det? Hvis det var slik, ville det da vært 
mulig å bygge en global kirke på budskapet om 
at en god mann døde i et justismord, fordi han 
elsket alle mennesker? 

Historien er i alle fall ikke slik. 1. påskedag står 
Jesus opp igjen. Evangelisten Lukas forteller 
om de tre kvinnene: Maria Magdalena, Johanna 
og Maria, Jakobs mor. Disse verdenshistoriens 
første misjonærer drar tilbake fra graven og 
forteller til Jesu elleve disipler at grava er tom. 
Det tok nok sin tid å tro og skjønne at det var 
sant at Jesus hadde stått opp igjen. Men etter 
hvert �kk de møte ham, og da trodde de.

Påskebudskapet er budskapet om livet som 
vinner over døden. Det er budskapet om håpet 
som er i stand til å sprenge alle grenser, også den 
grensa som ellers er helt ugjennomtrengelig: 
dødens grense.
Men mer enn det: påskebudskapet handler 
også om håpløshet og fortvilelse, om kors 
og død. Det handler om at for Jesus er alle 
menneskelige livsvilkår kjent. 

Vi inviteres til å leve i håp og tro. Noen ganger 
er nok tvilen og usikkerheten sterkere enn 
troen. Og ganske o�e kan det være godt å 
klamre seg til at Guds kjærlighet overstrømmer 
alt sammen, både tro, tvil og tvil. Den kjær-
ligheten som førte Jesus inn i døden, den skal 
få følge oss gjennom livene våre, og inn i en 
evighet vi ikke forstår fullt og helt, men likevel 
skal vi få være på vei inn i den.

Den kristne kirke er en oppstandelseskirke. 
Livet er sterkere enn døden. 
Velkommen til kirke i påsketida!

Biskop Olav Øygard



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

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

VI SKAPER VERDI FOR VÅRE KUNDER!
Følg oss på

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

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

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

VISNING: TORSDAG 19. FEBRUAR KL. 17-18

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

VISNING: ONSDAG 18. FEBRUAR KL. 17-18

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

RINGVEIEN 50 Horisontaldelt tomannsbolig med 
sentrumsnær beliggenhet.

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

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

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

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

SOLGT!

Vår spisskompetanse 
er advokatbistand og 
eiendomsmegling. 

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

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

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

Ringveien 4, 9300 Finnsnes - Tlf 40 00 11 34



MYRE

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

Telefon 77863400 - Faks 77863401

MYRE ELEKTRO
Tlf 77 86 34 00  

post@myre-elektro.no

 

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

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

Vi fører kjente kvalitetsvarer.

Myre ordner det meste!

Autorisert forhandler av 
Mitsubishi og Fujitsu 

varmepumper
Spør oss om tilbud!

Vi leverer 
elbillader 

fra kr 14.990,- ink mva 
ferdig montert.

Vi ordner det!




