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Jan-Eirik Nordahl, Ordfører

Takk til dere alle
De to siste månedene har vært krevende for oss alle. 
Landet og verden kom i krise. Landet ble stengt ned 
for å unngå katastrofe og for å unngå smitte. Et virus 
har satt hele verden på prøve, en pandemi som har 
rammet hele verdenssamfunnet. Nesten uvirkelig.  
Heldigvis så har Norge som nasjon så langt klart 
å håndtere dette, og i Sørreisa har vi så langt ikke 
registrert smittede av COVID-19. Det arbeides 
på spreng nasjonalt og internasjonalt for å �nne 
vaksine. Imens må vi være forsiktige og forebygge 
smitte.
Etter at vi var kommet over det første sjokket under 
coronapandemien så ble dette vår hverdag, med 
omfattende smitteverntiltak. Strenge hygienetiltak 
med håndvask, antibac, avstandskrav og unngå 
samling av større grupper er blitt en ny normal-
situasjon for oss alle. Hjemmekontor, hjemmeskole 
og nettmøter er blitt en ny hverdag – og jeg er 
imponert over den kreativiteten som er lagt ned for 
å få det nye dagliglivet til å fungere. Nærmest over 
natta gikk all møteaktivitet over til nettmøter, og vi 
er blitt noen racere på digitale-møter. Vi som nasjon 
har tatt et digitalt kvantesprang. Sammen med økt 
bevissthet for håndhygiene vil vi ta med oss økt 
digital kunnskap når vi skal bygge vårt samfunn 
videre etter coronatiden. 
For noen er denne tida ekstra krevende og de har 
blitt satt på prøve. Jeg vil rette en stor takk til alle 
som har stått i fremste rekke for å håndtere corona-
situasjonen. Tusen takk til helsepersonellet vårt som 
gjør en fantastisk innsats.
Takk til lærerne som raskt snudde seg om og �kk 
laget opplegg for hjemmeundervisning til elevene. 
Takk til alle barna og ungdommene våre som har 

vært pliktoppfyllende med skole, og som har tatt sitt 
ansvar på alvor. Takk til alle foreldre som kombinerte 
hjemmeundervisning med hjemmekontor og noen 
også med barnehagebarn. Noen mista jobben 
samtidig som de skulle gi hjemmeundervisning, 
og andre var bekymret for syke familiemedlemmer. 
Takk til alle bedriftsledere som gjør alt de kan for å 
holde arbeidsstokken med oppdrag og for å holde 
hjulene i gang i samfunnet. Det har vært og er 
krevende for mange. Takknemligheten er derfor stor 
nå som skolene og barnehagene igjen har åpnet, og 
vi får en mer normalisert hverdag.  
Likevel vil jeg minne om at når landet nå gradvis 
åpnes opp igjen er det viktig å fortsette med de 
nasjonale smittevernreglene for å unngå opp- 
blomstring av smitte. Smittefaren er ikke over. Vi er 
bare over i en ny fase. 

Utemøblering ved Fiskebautaen 
og Folkehelseparken
Sørreisa kommune har fått penger fra Norsk 
Sjømannsforbund for møblering ved Fiskebautaen 
som står ved Folkehelseparken. I tillegg har  
kommunen fått et betydelig beløp fra en privat 
anonym giver for videre utemøblering av området. 
Møblene er kjøpt inn og vil bli satt ut når snøen  
forsvinner. Jeg vil takke både den private giveren 
som jeg ikke vet hvem er og Norsk Sjømanns- 
forbund for penge gaven, - tusen takk. 
Vi har nå fått et uteområde hvor det er tilrettelagt for 
å kunne sitte ned for å slappe av eller for å kunne  
innta sin medbrakte matpakke. Vi ber brukerne av 
området, som vi håper det blir mange av, holder 
parken ryddig og fri for søppel og ta vare på 
møblene.

Bygging av ny skole utsatt
Kommunestyret vedtok i sitt mars-møte å utsette 
byggingen av ny skole, da kalkylene til kostnadene 
til prosjektet var kommet over kr 220 millioner.  
Rådmannen har fått i oppdrag om å få ta ned  
kostnadene til prosjektet. Oppstart av byggingen 
ser man for seg vil skje i 2021.

Ha en riktig �n sommer!
Jan-Eirik Nordahl, Ordfører

Forsiden
Elijah Mussie Merhawi og Karoline Bakkejord 
Pedersen hjelper til med å sette opp fuglekasser 
i Gjerdsletta barnehage. 
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Stig Jonny Haugen, rådmann

Kriseledelse i krisetider
I forrige utgave av «Ka skjer» skrev jeg om samarbeid 
og samhandling og trakk linjer fra Nils Arne Eggens 
«go’fot teori» til et noe mer formalisert samarbeid i 
Sørreisa mellom o�entlige etater, kulturlivet, frivillige 
organisasjoner, ildsjeler, idrettsbevegelsen og nærings-
livet for øvrig. Da jeg skrev dette i slutten av februar, 
visste jeg lite om hva vi alle sammen hadde i vente.
Fredagen etter forrige dead-line for «Ka skjer», den 
6.mars, satte vi kriseledelse i kommunen for første 
gang i forbindelse med Korona pandemien. I de 
påfølgende ukene gjennomførte vi daglige møter i 
kriseledelsen pga hyppige endringer og innstramninger. 
I den siste tiden har vi gjennomført to ukentlige 
møter. 
Problemstillingene som vi har håndtert i kriseledelsen 
har vært varierte og noen av disse har vært svært dypt-
gripende for våre innbyggere. De pålegg, restriksjoner 
og anbefalinger vi har gitt ut, har alle uten unntak 
vært basert på pålegg, føringer og råd fra Regjeringen, 
Folkehelseinstituttet og egen helsefaglig kompetanse, i 
hovedsak kommuneoverlege og smittevernlege. 
En av de første avgjørelsene vi måtte ta var hvorvidt 
Kulturuka i Sørreisa kunne gjennomføres. Vurderingen 
av dette spørsmålet ble gjort i dagene før store deler 
av Norge ble nedstengt, og tro meg, dette var en 
vanskelig avgjørelse – der og da. Bilde av sku�ede 
kulturformidlere som hadde øvd gjennom hele 
høsten og vinteren og gledet seg til å fremføre sine 
respektive kulturinnslag under kulturuka, stod fremfor 
oss. Samtidig som vi besluttet å avlyse kulturuka 
inviterte vi alle del-arrangører til kommunehuset for å 
informere de først, før det ble publisert på våre web-
sider. Jeg må innrømme at jeg gruet meg til dette 
møtet og jeg så for meg at det kom til å bli mange 
kritiske spørsmål. Så feil kan man ta! Møtet varte 15-20 
minutter og det var full forståelse for avgjørelsen. Flere 
sa faktisk at dette hadde de forventet skulle komme. 
Når vi alle nå i ettertid vet hva vi har vært i gjennom, 
og fortsatt står i, kan vi kanskje trekke litt på smile-
bandet av min daværende engstelse for reaksjonene. 
Men til tross for det var dette starten på et samarbeid 
og samhandling over tid som de �este av oss ikke har 
sett maken til, i Norge generelt og i Sørreisa spesielt. 
Sørreisaværingene har respondert på en forbilledlig 
måte på de ulike pålegg og restriksjoner som har 
kommet og dere har vist hva samarbeid og sam- 
handling handler om i praksis. Frivillige har meldt seg 
for å yte hjelp og assistanse til medmennesker, det 
være seg snømåking, handling eller rett og slett være 
en samtalepartner og besøksvenn. Andre meldte seg 
for å bidra med sin kompetanse og arbeidskraft i  
kommunen for å avhjelpe behovet for mer helse- 

personell, rengjøring m.m. Midt oppe i den alvorligste 
krisen de �este av oss noen gang har opplevd, erfarte 
vi en omtanke og medmenneskelighet i Sørreisa- 
samfunnet som gjorde meg oppriktig glad og stolt! Vi 
skylder hverandre en god klapp på skuldra og en god 
klem når situasjonen rundt oss tillater det.
Så skal jeg ile til å si at situasjonen absolutt ikke er 
over. Til tross for at vi har åpnet opp samfunnet grad-
vis og sakte men sikkert forsøker å få hjulene i gang, 
må vi fortsatt leve med visse restriksjoner og vi må 
ta våre forholdsregler. Selv om man tidvis kan være 
lei påleggene og restriksjonene er det ingen av oss 
som ønsker å rykke tilbake og begynne på nytt med 
nedstengninger og sterke begrensninger. 
Nedstengningen av samfunnet har fått store  
konsekvenser for bedrifter og enkeltpersoner. Noen 
bedrifter i vår region har fått store økonomiske  
utfordringer hvor eneste løsning for å unngå konkurs, 
har vært å permittere hele eller deler av sin arbeids-
stokk. Dette har resultert i rekordhøy arbeidsledighet, 
noe som er dramatisk for samfunnet. Når det er sagt, 
vi har fått rapportert om en positiv utvikling de siste 
ukene i vår region med hensyn til ledighetstallene. 
Overskriften kunne også denne gang ha vært 
«Samarbeid og samhandling». La oss fortsette den 
gode dugnadsånden som vi har sett i de dramatiske 
ukene som har gått slik at vi fortsatt kan nærme oss 
en normaltilstand i samfunnet vårt. 
Selv om det er usikkert hvor lenge vi må leve med 
denne pandemitrusselen vet jeg at en dag der  
fremme er det over!
I forrige nummer av «Ka skjer» siterte jeg tidligere 
president Kennedy. Denne gangen benytter jeg et 
sitat fra en annen tidligere amerikansk president og 
general, Dwight D Eisenhower: 
«Pessimism never won any battle».  

Stig Jonny Haugen, Rådmann
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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 18  20    2 31 12  16
 Hovedutvalg plan og miljø 30        16    28    27     15  19    

Eldrerådet   6  30 16  10  22  17

Råd for funksjonshemmede 20   4  14  17

Viltforvaltning  26      22    4    2          9

Ungdomsrådet 15  18    6      2     28     9

 

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

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

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

Ansvarlig redaktør:
Stig Jonny Haugen
Redaksjonen:
Kulturkontoret
Grafisk design:
Jack Nilssen

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

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

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

Halltimer 2020/2021
Lag og foreninger som ønsker å benytte idretts- 
og svømmehallen skoleåret 2020/2021 må søke 
kommunen om dette. Det må i søknaden oppgis 
hvor mange timer man ønsker, og til hvilke 
grupper/alderstrinn man søker om timer for.

Søknad sendes innen 15. juni.
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Sørreisa folkebibliotek 
– delvis åpent fra 2. juni
Biblioteket åpner delvis opp fra tirsdag 2.juni med 
følgende åpningstider:
Tirsdager 14-17
Torsdager 15-19.
Drift ivaretar gjeldende smittevernregler og 
biblioteket vaskes mellom hver gang det er 
åpent. Ingen som har luftveissymptomer eller har 
nedsatt allmenntilstand får besøke biblioteket. 
Alle som skal innom biblioteket må først vaske 
hender. Maks oppholdstid er 15 minutter, for 
inntil 5 personer ad gangen
 

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

Følgende kriterier må være oppfylt for å bli 
god-kjent som bruker:
1. Funksjonshemming av minst 2 års varighet.
2. Betydelige vansker med å benytte seg av 
o�entlige kommunikasjonsmidler på grunn av 
funksjonshemmingen.
3. Personer som benytter seg av egen bil faller 
utenfor ordningen.

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

Ved bruk av TT-kortet 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 �nnes 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 
Servicekontoret, eller søk elektronisk på 
www.sorreisa.kommune.no.

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.
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Høst 2020
Måned Fridager Antall 

skole-
dager

August Skolestart 17.8. 11

September 22

Oktober Høstferie 7. - 9.10. 19

November Skolefri 16. - 17.11. 19

Desember Siste skoledag før jul 
torsd 18.12.

14

Antall skoledager høst 2020 85

Skoleruta 2020/2021
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 Arbeidernes dag fredag 
1. mai.
Kristi himmelfartsdag 
torsdag 21. mai

19

Juni 2. pinsedag 1. juni
Siste skoledag 19.6.

14

Antall skoledager vår 2020 105

Antall skoledager hele skoleåret 190

Vår 2021
Måned Fridager Antall 

dager

Januar  Skolestart 4.1. 20

Februar Vinterferie 22.2. - 26.2. 15

Mars Påskeferie 26.3 - 5.4. 20

April Første skoledag etter 
påske tirsdag 6. april

19

Mai Arbeidernes dag 1. mai.
Kr himmelfartsdag 13. mai
Grunnlovsdag 
mandag 17. mai 
2. pinsedag 24. mai

17

Juni Siste skoledag 18.6. 14

Antall skoledager vår 2021 105

Antall skoledager hele skoleåret 190

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

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

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

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

Er du en sprek pensjonist eller av andre årsaker 
ikke er i jobb for tiden,
ta kontakt med Sørreisa kommune 
v/servicekontoret tlf. 77 87 50 00, 
eller søk elektronisk via 
www.sorreisa.kommune.no – ledige stillinger.

Frivillige lag og organisasjoner 
kan søke momskompensasjon
Frivillige lag og organisasjoner kan søke om 
momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelses-
tilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i 
momskompensasjon.
Søknadsfristen er 1.september, men �ere lag og 
organisasjoner må sende søknad via sentralled-
det som ofte har frist tidligere. Husk at alle som 
søker må vere registrert i Frivillighetsregisteret. 
Søknadsskjema og mer om ordningen �nner du 

på www.lottstift.no  
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Tømming av slamavskillere 
i Sørreisa kommune 2020
Følgende roder tømmes i år:
Rode 1 Bjørga – Skøelv 
Rode 2 Skøelv – Gumpedal – Skøvatn
Rode 3 Lyshaugveien – Skarveien
Rode 4 Skøelv – Straumen
Rode 5 Bakkejordveien
Rode 6 Bonhaugveien
Rode 7 Sørsiveien m/Sjømannsveien

Tømmingen starter i løpet av august måned.

Septiktank for bolighus skal tømmes annet hvert 
år. Slamgebyr vil også bli fakturert for de 
eiendommer hvor septiktanken skal tømmes i år, 
men som ikke er klartgjort når slambilen kommer. 
Tanker som er vanskelig å se i terrenget må 
merkes med stake – hvis mulig også med gnr/
bnr. Abonnenten plikter å sørge for adkomst til 
septiktank og at tanklokk er avdekket.
Abonnenten anbefales å reparere/skifte ut dårlige 
tanklokk da disse kan utgjøre en fare for bl.a. 
barn og dyr, og abonnenten er selv ansvarlig for 
eventuelle ulykker. 
Klagefrist vedrørende septiktømming: 
1 mnd. etter utført tømming til Perpetuum Miljø 
AS, Ringveien 136, 9350 Sjøvegan, tlf 4000 2929. 

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.

7

Du kan også låne en mobil samtaleforsterker 
dersom du skal snakke med ordfører, rådmann, 
helsesykepleier, lege eller andre som jobber på 
kommunehuset. 

Servicekontoret gir veiledning i bruk av 
samtaleforsterkeren.

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

Tilskuddsordning til fore-
byggende tiltak i Sørreisa
Tilskuddsordningen inngår som en del av 
kommunens samlede folkehelsefremmende 
arbeid og tar sikte på å støtte opp under både 
primærforebyggende tiltak -som når mange og 
sekundærforebyggende tiltak –som støtter opp 
under sårbare grupper. Tiltakene skal ha sin 
aktivitet rettet mot barn og ungdom.

Levekårsutvalget har vedtatt at følgende tiltak 
her i Sørreisa normalt skal støttes årlig med inntil 
kr 7 000,- per tiltakskategori.
• Verdensdagen for psykisk helse; arrangement 
med tilbud til barn/unge
• 10.klassens 16. mai arrangement
• Sosiale arrangementer for 8. -10. klasse i regi av 
ungdomsrådet.

Det må rettes en søknad om tilskudd til Sørreisa 
kommune i forkant av arrangementet.
Tiltaket må gjennomføres og utgifter må 
dokumenteres gjennom en enkel kostnadsoversikt. 

Med bakgrunn i endring av retningslinjene for 
disponering av bevillingsgebyr i Sørreisa, vil det 
ikke lengre være mulig for lag og foreninger som 
driver rusfrie aktivitetstilbud for ungdom i Sørreisa 
å søke om tilskudd gjennom denne ordningen.

Brukerundersøkelse 
Sørreisa kommunes hjemmeside
Tiden som har vært de siste månedene har vært 
rar og annerledes. Vi har hatt behov for tilegne 
oss ulik informasjon blant annet om situasjonen 
i Norge og i kommunen. Dette kan være alt fra 
hvordan ulik instanser har gjort tilretteleggingen, 
og ikke minst retningslinjer i forbindelse med 
smittevern.
På kommunens hjemmeside er det lagt ut endel 
informasjon relatert til koronaviruset gjennom 

perioden, og vi ønsker nå tilbakemelding om 
denne informasjonen har vært nyttig eller ikke. 
Det er også �nt om du gir innspill på hva du 
eventuelt har savna. 
Vi presiserer at undersøkelsen gjelder informasjon 
angående koronaviruset, og ikke hjemmesiden 
som helhet. Undersøkelsen er anonym, og 
resultatet skal kun brukes til å kunne forbedre 
oss. Du kan også få undersøkelsen som skjema på 
Servicekontoret. 

Svarfrist 14.juni.
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Etter drøftinger har eldrerådet i siste møtet 
vedtatt at vi i denne perioden ønsker å prioritere 
følgende områder: 

1. Øke eldrerådets synlighet, deltakelse og 
engasjement i kommunens planleggingsarbeid 
og utviklingsarbeid. 

2. Øke digital kompetanse blant eldre innbyggere 
(65+), for å legge til rette for at også denne delen 
av befolkningen kan være mer aktiv og sjøl-
hjelpen i samfunnsutvikling og debatt. 

3. Et mer aldersvennlig samfunn. Det handler om 
at vi skal bo i egen bolig (eid eller leid evt. med 

Eldrerådets sammensetning: 
Faste representanter:
Wigdis Nyheim Andersen, leder
Bjørnar Larsen, nestleder
Frits Roy Solvang
Tove Johansen
Eirik Dørdal Nord (kommunestyrets repr)
Vararepresentaner:
Bodil Andersen
Ernst Nilsen
Martin Terje Nikolaisen
Torleif Bjørnslett
Elin Myhre (kommunestyrets vararepr.)

Wigdis Nyheim 
Andersen er 
leder i 
Eldrerådet

Eldrerådet i Sørreisa
tilrettelegginger) lengst mulig, kunne oppholde 
oss i nærmiljøet, ha aktiviteter vi har lyst til å delta 
på og muligheten til å komme oss dit. 

4. Utvikle av sentrumsnære boligløsninger for 
eldre, hvor felleskap og sosialt miljø og velferds-
teknologiske løsninger er sentralt. Finansieringen 
av slik boligløsninger kan gjerne være privat. 

5. Utvikle eldrerådets samarbeid og samhandling 
med både kommunens pensjonistforeninger, 
samt råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og ungdomsråd.

Ungdomsrådet Ungdomsrådet er opptatt av:
- ungdomsklubb
- aktiviteter for ungdom
- ønsker å være med å påvirke beslutninger 
   i saker som berører de unge i Sørreisa
- bidra til løsninger som gjør at det er bra å 
   være ung i Sørreisa.

Fra venstre: Andrine Haugen, Thomas Skogheim, 
Julie Jørgensen, Kaja Svendsen og Anniken Evenmo ( vara). 
                              Mia Malik (fast) og Sondre Lange Bakkland (vara)
                                                                                                     var ikke tilstede

Innmat 2 20.indd   6 27.05.2020   19:39:16



Telltur Sørreisa 2020
TellTur er Sørreisa sitt turtrim-tilbud, som tilbyr 
både elektronisk og manuell registrering. 
Fra 2020 er det Sørreisa Tur-og løypelag som 
administrerer dette tilbudet, og du kan se 
oppdatert info på deres Facebook-sider.

Hvordan deltar jeg i TellTur Sørreisa?
Du kan enten kjøpe manuelt turregistreringskort 
hos YX i Sørreisa, eller du kan registrere turene 
dine elektronisk med TellTur. Velger du å registrere 
turene elektronisk så kan dette gjøres både via 
appen (Norgeskart friluftsliv- premium versjon) 
eller TellTur sine hjemmesider. Ved elektronisk 
registrering får du muligheten til å samle poeng 
per turmål du besøker.  Se veiledning for appen 
lengre ned. OBS! I 2020 er appen gratis.

Registreringsperioder
Helårsturer: Elektronisk fra 1.april-31.oktober 2020. 
Manuelt (med klippekort) fra 1.februar-31.okt
Nærturer: Registreringsperiode er 
1. juni til 31. oktober 2020.

Bli med på friluftsleir!
I løpet av sommeren og høsten arrangeres det mange spennende friluftsskoler 
og friluftscamper i Midt-Troms. For påmelding, se deltager.no eller kontakt din 
kommune direkte. For påmelding er det «første mann til mølla» som gjelder. 
Nærmere info og program kommer på våre hjemmesider og FB-sider: 

http://www.midttroms-friluftsrad.no/ Hva er en friluftsskole?
- Ferietilbud i nærmiljøet.
- Lystbetont introduksjon til friluftslivet
- Lek og moro utendørs
- Fokus på det sosiale
- Aktiviteter tilknyttet temaer som:
• Allemannsretten
• Orientering
• Ferdselskultur
• Raste-/leirplass
• Tur eller ekspedisjon

Hvordan bruker jeg appen? 
Hvordan registrerer jeg min tur? 
Hvilke er årets turmål?
Se mer info her:
https://www.telltur.no/friluftsrad/midttroms/
sorreisa
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Den nye velferdsbussen blir en helt ny verden 
både for de som blir kjørt og de som kjører. 
Etter vel ett års arbeid med �nansiering og 
klargjøring av en splitter ny buss er den nå på 
plass i Sørreisa.

Den gamle, grønne velferdsbussen hadde sett 
sine beste dager. Den var 20 år gammel, og var 
etter hvert klar for utskifting selv om den teknisk 
sett var godkjent. Det er Sykehjemmets  
Velforening som eier bussen, og den brukes til å 
kjøre funksjonshemmede, eldre og uføre til det de 
har behov for.

Høsten 2018 startet arbeidsgruppa fra Syke- 
hjemmets Velforening, Lions Club Sørreisa, 

Den nye 
velferdsbussen 
er på plass!

Sørreisa LHL og Sørreisa Frivilligsentral arbeidet 
med å få kjøpt ny buss. Prisen på en kvalitetsbuss 
er rundt 1,4 millioner, og det er ikke gjort i ei 
håndvending å få det på plass. Og det var et vilkår 
for gruppa at vi skulle klare kjøpet uten å ha lån. 
Men vi har møtt mye velvilje. Når vi �kk klarert at 
det var mulig å få avgiftsfritak så var prisen nede 
på rundt 1 million. Kommunens bedrifter har stilt 
opp med betydelige beløp, og �ere  
organisasjoner har stilt opp. Mange innbyggere 
har sendt sine penger, og vi har fått et tilskudd fra 
Sørreisa kommune. Sparebanken Nord-Norge har 
også bidratt med betydelige beløp. 

Vi i arbeidsgruppa er overveldet over den responsen 
vi har fått i forbindelse med denne innsamlingen 
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og at vi greide å nå målet – ny buss uten lån.  Ved 
en høvelig anledning skal vi få invitere bidrags-
yterne til en markering og for å se på nyanska�elsen.

Det har ikke vært noe tidspress for å få den i 
sving, for koronakrisen har hindret oss i å kunne 
bruke den på ordinær måte. Men nå skriver vi mai, 
vår nye �ne buss står klar, og vi håper korona-
situasjonen også er i god bedring.  Reklamen på 
sidene mangler fortsatt, men den kommer. Denne 
reklamen er en veldig viktig inntekt til driften, ved 
siden av gaver og inntekt ved arrangementer. Så 
om noen nye ønsker å kjøpe reklameplass er det 
bare å ta kontakt.

Bussen kjøres av frivillige sjåfører som stiller opp 
både på faste oppdrag og om spesielle oppdrag 
skulle dukke opp. Den er ikke en taxi, derfor har vi 
klare regler om hvordan den kan brukes. 

Vi vil sende en spesiell takk til   Sparebank1 NN 
Samfunnsløftet og Sparebankstiftelsen, Sørreisa 
kommune, Haldorsen AS, Lions Club Sørreisa, 
Gadd Holding, Nordhaug maskin, Salaks, 
As Ferdighus, Sørreisa LHL, Sørreisa Pensjonist-
forening, Agnar Holding, Sørreisa Leik & dans, 
Skokroken, Jats AS og Frontruta Bilglass for 
bidragene vi har fått fra dem. I tillegg vil vi takke 
alle private som har støttet dette prosjektet. 
Mange har altså bidratt og gjort det mulig for 
funksjonshemmede, eldre og uføre i Sørreisa å 
kunne bli fraktet rundt i en �n, ny buss. 
        
Gratulerer Sørreisa med ny Velferdsbuss!
Tor�nn Hansen, Lions Club Sørreisa
Jan Tore Skog, Lions Club Sørreisa
Paul Dahlø, Sørreisa LHL
Tordis Rasmussen, Sykehjemmets Velforening
Ragnhild Hjorthen, Sørreisa Frivilligsentral

Fugleprosjekt 
i Gjerdsletta barnehage
I Gjerdsletta har vi i vår naturen og fugler 
som tema. 

Vi har plysjfugler med «ekte» fuglelyder som vi 
lager våre egne reir eller fuglekasser i papp til. Vi 
studerer hvordan hver av fuglene trives å bo og 
lager et hus som passer til. 
Vi har også vært så heldige å få materiale til tre 
ekte fuglekasser fra Midt-Troms friluftsråd som 
alle ungene på stor avdeling har vært med på 
å bygge. Disse skal vi sette opp i nærmiljøet til 
barnehagen slik at vi kan følge med på hvem som 
�ytter inn. 
Vi gleder oss til å utforske naturen og fuglene 
videre i vår og sommer. 

Her snekres det fuglekasse

Nymalt fuglekasse

Lions Club Sørreisa 
ønsker å få informere inn-
byggere som har kjøpt 
og som vil ønske å kjøpe 
andelodd i vårt Andeløp 
13.juni 2020, at grunnet 
restriksjoner med antall 
som kan samles ved 
et arrangement må vi i år trekke hovedpremien, 
slik som vi har tidligere trukket andre til syvende 
premie. Trekning skjer 13. juni i samarbeid med 
ordføreren i Sørreisa kommune. 
Vinnere vil bli kontaktet på oppgitt ttlf.nummer.
Ved spørsmål kontakt komiteleder 
Johannes Haldorsen, mobil 90777079
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Søknad om plass på 
SFO ved Evenmo Fritidsgård AS 
skoleåret 2020/2021

Skolebussen stopper rett ved gården og de 
som har busskort kan benytte dette, de som 
ikke har busskort kan kjøpe seg tromskort 
og fylle på, dette kostet i 2018/2019 skole-
året 19 kr per tur, de fleste måtte ikke betale 
noe ekstra i skoleåret som var.

Plasser tildeles og dere får tilbakemelding 
om tildeling når 
Påmeldingsfristen som er 30.06.20.  
har løpt ut. Elever fra 1-7 trinn kan søke 
plass i tilbudet. 

Plassen kan endres/sies opp med 2 mnd 
skriftlig oppsigelsestid.

Søknad om plass gjøres ved at du fyller ut 
vedlagt skjema og returnerer det til:   
evenmo.fritidsgard@gmail.com 
eller leverer papirversjonen på gården

Hvis du har spørsmål kan du ringe til 
Lill-Grethe på 90970326.

Evenmo Fritidsgård AS ønsker deg velkommen til SFO på gården i skoleåret 
2019/2020. Med aktiviteter som foring, stell og kos med hester, kaniner, og 
andre dyr i tillegg til ridning, turer i nærområdet, snekring, mekking og lek går 
timene fort til mamma eller pappa henter. Barna spiser et hjemmelaget måltid 
sammen med de voksne før leksehjelp og aktiviteter. Noen ganger vil vi og lage 
varm mat sammen, dette vil primært være på kort dagene.
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Åpningstider:
Mandag, Onsdag og Fredag: 14.00-16.30 
            
Tirsdag og Torsdag: 12.00 – 16.30    

Skolestengte dager: 09.00 – 16.30
(høst/vinterferie)                      
Røde dager: Stengt

Navn på deltager:

Alder/klassetrinn:

Adresse:

Mail:

Tlf:

Navn og Tlf – foresatte:

Allergier/annen viktig informasjon:

Ønsker Hel plass: 3200 kr

Kostpenger: 30 kr per dag

Ønsker plass på kortdager 
(tirsdag/Torsdag): 1950 kr

Ønsker plass bare en dag i uka: 
Tirsdag____ eller torsdag_____: 1000 kr

Søknadskjema og priser:

Hilsen oss på 
Evenmo Fritidsgård AS

Lill-Grethe Evenmo med hesten Baba
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I kulturskolen kan du lære å spille, synge, danse, dirigere og lage kunst! På de neste sidene kan
du lese litt om hva du kan lære i vår kulturskole. Det er Kirsti, Lise og Bengt som underviser fast

og så har vi gjester som kommer og holder kurs. 
Vi kunne ha lyst å skrive MYE om alt det fine, lærerike og morsomme man gjør i en kulturskole,

men det ville bli en hel bok!  Lurer du på noe, så bare ta kontakt, 
jeg svarer gjerne både barn og voksne. 

lise.lovland@sorreisa.kommune.no
99044448

V I  I  S Ø R R E I S A  K U L T U R S K O L E  V I L  G J E R N E

H A  D E G  S O M  E L E V  F R A  H Ø S T E N !  
 

SØKNADSFRIST 
10. JUNI

DU
KAN!

for barn- ungdom- voksne!
Kulturskolen er først og fremst for barn og ungdom, 

og det gjelder også de som går på videregående skole eller er i denne alderen! 
For barn kan begynne lære å spille og synge, men det kan ungdom også! 

Voksne kan også bli elever hos oss. 
I Norge skal alle kommuner ha en kulturskole, og det er kommunen vår som eier kulturskolen.

hva gjør man i kulturskolen?

Gitar må man kunne si er et koselig instrument! Den
kan du spille på overalt, for eksempel ute ved bålet,
inne på rommet ditt, på en scene og i et band. Gitar
passer også veldig godt til å akkompangnere sang. I
kulturskolen lærer du å spille akkorder (=grep),
fingerspill og litt melodistemmer. Du kan spille elektrisk
gitar eller akustisk gitar. Man kan også velge å få
undervisning i gitar OG sang samtidig.

Vi skulle gjerne hatt flere bassister i Sørreisa! El-bass , bass,
og bassgitar er det samme. Den passer veldig godt å bruke i

band eller andre små grupper, men også helt alene.
Bassgitaren har 4 tykke strenger, og sånn sett passer den

godt for de som er litt stor,  cirka fra 5. klasse.

Ukulele er et flott instrument som opprinnelig
kommer fra Hawaii. Den ser ut som en liten gitar med 4

strenger og har en skikkelig happy klang. Den er lett å spille på,
og passer veldig godt å ta med seg på ferietur, på skolen,  eller
bare til naboen. Ukulele passer veldig godt til å akkompagnere

sang, både når andre synger og du selv. Man får kjøpt en bra
ukulele til rundt 500kr.

Trommesett er et artig og viktig
instrument å spille i band og i korps. Og alene!
Man kan lære seg å spille rytmer etter noter, men
også uten. Det er en fordel å ha trommesett
hjemme, eller kunne låne et for å øve. Vi kan
hjelpe å prøve å finne en løsning hvis du ikke har.
Både jenter og gutter kan spille trommer, bare så
det er sagt!

Piano er et veldig populært instrument. I kulturskolen
lærer du å spille etter noter og å spille akkorder.
Piano er et flott soloinstrument, og passer også perfekt
til å spille sammen med noen som synger eller spiller.
Hvis du vil være pianoelev, må du ha et piano eller et el-
piano/ keyboard hjemme. 
Man kan også få undervisning på piano OG sang
samtidig i kulturskolen.

Innmat 2 20.indd   12 27.05.2020   19:39:19



I kulturskolen kan du lære å spille, synge, danse, dirigere og lage kunst! På de neste sidene kan
du lese litt om hva du kan lære i vår kulturskole. Det er Kirsti, Lise og Bengt som underviser fast

og så har vi gjester som kommer og holder kurs. 
Vi kunne ha lyst å skrive MYE om alt det fine, lærerike og morsomme man gjør i en kulturskole,

men det ville bli en hel bok!  Lurer du på noe, så bare ta kontakt, 
jeg svarer gjerne både barn og voksne. 

lise.lovland@sorreisa.kommune.no
99044448

V I  I  S Ø R R E I S A  K U L T U R S K O L E  V I L  G J E R N E

H A  D E G  S O M  E L E V  F R A  H Ø S T E N !  
 

SØKNADSFRIST 
10. JUNI

DU
KAN!

for barn- ungdom- voksne!
Kulturskolen er først og fremst for barn og ungdom, 

og det gjelder også de som går på videregående skole eller er i denne alderen! 
For barn kan begynne lære å spille og synge, men det kan ungdom også! 

Voksne kan også bli elever hos oss. 
I Norge skal alle kommuner ha en kulturskole, og det er kommunen vår som eier kulturskolen.

hva gjør man i kulturskolen?

Gitar må man kunne si er et koselig instrument! Den
kan du spille på overalt, for eksempel ute ved bålet,
inne på rommet ditt, på en scene og i et band. Gitar
passer også veldig godt til å akkompangnere sang. I
kulturskolen lærer du å spille akkorder (=grep),
fingerspill og litt melodistemmer. Du kan spille elektrisk
gitar eller akustisk gitar. Man kan også velge å få
undervisning i gitar OG sang samtidig.

Vi skulle gjerne hatt flere bassister i Sørreisa! El-bass , bass,
og bassgitar er det samme. Den passer veldig godt å bruke i

band eller andre små grupper, men også helt alene.
Bassgitaren har 4 tykke strenger, og sånn sett passer den

godt for de som er litt stor,  cirka fra 5. klasse.

Ukulele er et flott instrument som opprinnelig
kommer fra Hawaii. Den ser ut som en liten gitar med 4

strenger og har en skikkelig happy klang. Den er lett å spille på,
og passer veldig godt å ta med seg på ferietur, på skolen,  eller
bare til naboen. Ukulele passer veldig godt til å akkompagnere

sang, både når andre synger og du selv. Man får kjøpt en bra
ukulele til rundt 500kr.

Trommesett er et artig og viktig
instrument å spille i band og i korps. Og alene!
Man kan lære seg å spille rytmer etter noter, men
også uten. Det er en fordel å ha trommesett
hjemme, eller kunne låne et for å øve. Vi kan
hjelpe å prøve å finne en løsning hvis du ikke har.
Både jenter og gutter kan spille trommer, bare så
det er sagt!

Piano er et veldig populært instrument. I kulturskolen
lærer du å spille etter noter og å spille akkorder.
Piano er et flott soloinstrument, og passer også perfekt
til å spille sammen med noen som synger eller spiller.
Hvis du vil være pianoelev, må du ha et piano eller et el-
piano/ keyboard hjemme. 
Man kan også få undervisning på piano OG sang
samtidig i kulturskolen.

Innmat 2 20.indd   13 27.05.2020   19:39:19



Tverrfløyte er et blåseinstrument i treblåserfamilien, selv
om den er laget av sølv!  Tverrfløyte har et stort register,
med mange mørke og lyse toner. Det er et flott

e od ns r en  og kanskje  er de  de  bes e
instrumentet til å etterligne fugletriller? Man får lyd i fløyta
o ren  so  når an b åser å en aske.  an kan også å
undervisning på blokkfløyte i kulturskolen.

Klarinett er et treblåserinstrument. Lyden kommer av at vi setter 
en treflis i vibrasjon når vi blåser.  Klarinetten har et stort register 
med både lyse og mørke toner, og er et veldig fint melodiinstrument 
med myk fin lyd. Du kan spille alle mulige slags sanger på klarinett! 
Klarinetten brukes i korpsene i Sørreisa, fordi de har
janitsjarbesetning, og det trengs mange klarinetter i et korps. 

Trompet og kornett er blåseinstrument i messingblåserfamilien. 
Kanskje vet du ikke forskjellen. De ligner på hverandre.
Trompet og kornett hører med i alle korps og i orkester, og er også 
med i noen band. Trompeten er lengre enn kornetten, derfor er 
kornetten et bedre nybegynnerinstrument for barn. 

korpsfamilien!

okkes  er de  v  ka er e od sk erk sjon. Klokkespillet har lys, fin klang.  
Mange vet ikke at det hører med i korpset, men det gjør det. Man kan

tilogmed marsjere med klokkespill!

Blås i det!

Gitarkurs for voksne 7 uker 
Band for ungdom

Kurs i dans i 2 helger
Kurs i linotrykk for 10-16 år

Førskolegruppe Musikklek, 
 Dirigering, for ungdom

 

Kulturskolen i Sørreisa,
Besøksadresse: Storveien 20 i andre etasje

Lise Løvland 99044448
telefon, kundetorg: 77875000
Lik oss gjerne på Facebook!

klart du
kan!

For å bli vår elev må du søke om plass. Det gjør du på nett. Du finner
påmeldingslink både på Sørreisa Kulturskole sin facebookside og på

kommunens nettside. Frist 10. juni! 
 

Althorn er et blåseinstrument med veldig myk klang. Tonen dannes ved at vi vibrerer
med leppene. Det er et fint nybegynnerinstrument fordi det holdes inntil kroppen, og

har et munnstykke som verken er for stort eller for lite. Det er ikke problem å gå over til
større eller mindre messinginstrumenter når man har spilt althorn en stund, men

man kan også spille althorn hele livet! Horn kan spille nydelige melodier.

Baryton og Euphonium er to navn på ett blåseinstrument, med dyp og myk klang.
Det er et flott solo-instrument, og mankan spille nydelige melodier.
Ønsker man et enda større instrument med dypere klang, er tuba tingen!

vi har også

søknadsfrist 10. juni!

 Vil du synge pop og rock, er dette midt i blinken for deg. I tillegg til å øve
inn låter sammen, får sangerne synge på konserter og av og til gjøre
opptak i studio. Dette tilbudet er for ungdomsskoleelever og
videregåendeelever.  

du er velkommen til å bli med i
sørreisa skolekorps hvis du vil !

Gitarkurset varer i 7 uker. Her er fokus å lære å
spille  akkorder/grep,  for å kunne spille til lette
sanger, sammen med andre. Kurset er 1 time
per uke i 7 uker på høsten
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med i noen band. Trompeten er lengre enn kornetten, derfor er 
kornetten et bedre nybegynnerinstrument for barn. 

korpsfamilien!

okkes  er de  v  ka er e od sk erk sjon. Klokkespillet har lys, fin klang.  
Mange vet ikke at det hører med i korpset, men det gjør det. Man kan

tilogmed marsjere med klokkespill!

Blås i det!

Gitarkurs for voksne 7 uker 
Band for ungdom

Kurs i dans i 2 helger
Kurs i linotrykk for 10-16 år

Førskolegruppe Musikklek, 
 Dirigering, for ungdom

 

Kulturskolen i Sørreisa,
Besøksadresse: Storveien 20 i andre etasje

Lise Løvland 99044448
telefon, kundetorg: 77875000
Lik oss gjerne på Facebook!

klart du
kan!

For å bli vår elev må du søke om plass. Det gjør du på nett. Du finner
påmeldingslink både på Sørreisa Kulturskole sin facebookside og på

kommunens nettside. Frist 10. juni! 
 

Althorn er et blåseinstrument med veldig myk klang. Tonen dannes ved at vi vibrerer
med leppene. Det er et fint nybegynnerinstrument fordi det holdes inntil kroppen, og

har et munnstykke som verken er for stort eller for lite. Det er ikke problem å gå over til
større eller mindre messinginstrumenter når man har spilt althorn en stund, men

man kan også spille althorn hele livet! Horn kan spille nydelige melodier.

Baryton og Euphonium er to navn på ett blåseinstrument, med dyp og myk klang.
Det er et flott solo-instrument, og mankan spille nydelige melodier.
Ønsker man et enda større instrument med dypere klang, er tuba tingen!

vi har også

søknadsfrist 10. juni!

 Vil du synge pop og rock, er dette midt i blinken for deg. I tillegg til å øve
inn låter sammen, får sangerne synge på konserter og av og til gjøre
opptak i studio. Dette tilbudet er for ungdomsskoleelever og
videregåendeelever.  

du er velkommen til å bli med i
sørreisa skolekorps hvis du vil !

Gitarkurset varer i 7 uker. Her er fokus å lære å
spille  akkorder/grep,  for å kunne spille til lette
sanger, sammen med andre. Kurset er 1 time
per uke i 7 uker på høsten
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Torsdag 4. juni
O-jakt Galtnes
Start mellom kl 1800-1900
Arr: Sørreisa O-lag

Torsdag 11. juni
O-jakt Hemmingsjord
Start mellom kl 1800-1900
Arr: Sørreisa O-lag

Søndag 14. juni
Kulturhuset – Kino
Kl 18.00 Pelle Svanseløs

Kl 20.00 The Peanut Butter 
Falcon

Onsdag 17. juni
O-jakt Kollen - fellestur med 
turleder
Arr: Sørreisa O-lag

Torsdag 18. juni
O-jakt Kollen
Start mellom kl 1800-1900
Arr: Sørreisa O-lag

Lørdag 20. juni
St.Hans-feiring m/andeløp
Skøelv stadion, grillbua

Søndag 21.juni 
Start kl 12 fra snuplassen i  
Skaret. Turmarsj, Pilgrimsvandring 
og Friluftsgudstjeneste.

Onsdag 24. juni
O-jakt Rabban - fellestur med 
turleder
Arr: Sørreisa O-lag

Kalender for Sørreisa
Nr 2 2020

Sørreisa folkebibliotek
Åpningstider juni 2020:

Tirsdag  kl 14.00-17.00

Torsdag  kl 15.00-19.00 

Lysglimt og Blå Kors 
Motorklubb
Vi �kk ikke ha de �re siste plan-
lagte  klubbkveldene  i vår, men  
vi håper at forholdene  gjør det 
mulig å møtes til høsten. 
Første klubbkveld vil da bli 18. 
september.
Ønsker dere alle en �n sommer!
Hilsen lederne i Lysglimt og Blå 
Kors Motorklubb

Ka skjer i S
ør

re
isa

Torsdag 25. juni
O-jakt Rabban
Start mellom kl 1800-1900
Arr: Sørreisa O-lag

Lørdag og søndag 4.-5. juli
Krogstadtunet
Åpen kafé

Søndag 5.juli 
Westgaard Museum er åpent 
kl 14-17. Salg av ka�e og va�er

Lørdag og søndag 11.-12. juli
Krogstadtunet
Åpen kafé

Lørdag og søndag 18.-19. juli
Krogstadtunet
Åpen kafé

Søndag 19.juli 
Utegudstjeneste på Westgaard. 
Museet åpent til kl 17

Lørdag og søndag 25.-26. juli
Krogstadtunet
Åpen kafé

Søndag 26.juli  
Turmarsj til Steinora. Valgfri 
start fra Westgaard eller Nygård. 
Museet åpent til kl 17

Lørdag og søndag 1.-2. august
Krogstadtunet
Åpen kafé

Krogstadtunet
Café

18
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Søndag 2.august 
Westgaard museum kl 14-17 Ny 
utstiling med markering av slutt 
på 2.verdenskrigpå 2.verdenskrig

Onsdag 5. august
O-jakt Langnes - fellestur med 
turleder
Arr: Sørreisa O-lag

Torsdag 6. august
O-jakt Langnes
Start mellom kl 1800-1900
Arr: Sørreisa O-lag

Lørdag og søndag 8.-9. august
Krogstadtunet
Åpen kafé

Søndag 9.august  
Åpen dag på gamle Gumpedal 
skole. Musikk, samg og 
fortellinger . Salg av rømmegrøt, 
ka�e og va�er. 
Museet åpent til kl 18.

Torsdag 13. august
O-jakt Sørreisa stadion
Start mellom kl 1800-1900
Arr: Sørreisa O-lag

Lørdag 15. august
Toppremien 
Aktiv klasse. Start i 
Gumpedalen kl 11.00
Mosjonsklassen med valgfritt 
starttidspunkt mellom 15. juli 
og 14. august
Se egen omtale om 
arrangementet
Arr: Skøelv IGL

Lørdag og søndag 15.-16. aug
Krogstadtunet
Åpen kafé

Fredag – søndag 21.-23. August
NNM i orientering
21. august: arena grusbanen 
ved Sørreisa stadion
22. og 23. August: 
arena Skardalen
Nordnorsk mesterskap (NNM) 
i orientering i Sørreisa 21.-23. 
august vil gå som planlagt og i 
henhold til gjeldende 
anbefalinger fra Norges 
orienteringsforbund, retnings-
linjer fra nasjonale smittevern-
myndigheter og kommune-
overlegen for Senja og Sørreisa, 
Aslak Hovda Lien, med hensyn til 
bankett og tilbud om over-
natting på hardt underlag under 
NNM. Begge deler frarådes av 
kommuneoverlegen, og kuttes 
derfor ut under årets NNM.  
Under NNM vil det være løype-
tilbud for alle nivåer, herunder 
direktepåmeldingsløyper som 
ikke krever forhåndspåmelding, 
men ved oppmøte på arenaen 
løpsdagene. Arena den 21. 
august vil være på den gamle 
grusbanen ved Sørreisa stadion, 
mens arena 22.- og 23. august 
vil være på et jorde ved opp-
kjøringen til Skardalen i Skøelv. 
Hjemmeside NNM: http://www.
sorreisa-olag.no/nnm-2020/
Arr: Sørreisa O-lag 

Søndag 23.august 
Westgaard museum kl 14-17 
Utstilling ”Barn under krigen” 
Salg av ka�e og va�er 19

         
Torsdag 27. august
O-jakt Skardalen
Start mellom kl 1800-1900
Arr: Sørreisa O-lag

Torsdag 3. september
O-jakt Reinvanet
Start mellom kl 1800-1900
Arr: Sørreisa O-lag

Mandag 7.september 
Åpning av gapahuk ved skogs-
veiens ende i Gumpedalen. 
Oppmøte ved Nygård kl 16.30 
- o�siell åpning v/ ordfører Jan- 
Eirik Nordahl

Torsdag 10. september
O-jakt Fjelløp Nordstraumen
Start mellom kl 1800-1900
Arr: Sørreisa O-lag

Onsdag 9. september
Kulturhuset: 
Kl 19.00 Onsdagsdansen 

Fredag  18. september
Lysglimt og Blåkors
Klubbkveld på 
Gottesjord forsamlingshus
Kl 18.30-20.30

Onsdag 23. september
Kulturhuset:
Kl 19.00 Onsdagsdansen
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Sørreisa O-lag 
Trim med mening i 50 år 
Orientering er trim med mening, også i denne 
tiden med koronapandemi. Sørreisa O-lag har 
tilbud som gir trening både av hjerne og hjerte. 
Vi har lagt til rette for trygge opplevelser med 
minst mulig risiko for smittespredning, i tråd med 
retningslinjer fra helsemyndighetene. I all vår 
aktivitet skal det være minst 1 meters avstand 
mellom hver person.

O-Jakt
Torsdag 7. mai: Sentralskolen 
Torsdag 14. mai: Brekka 
Torsdag 28. mai: Furøy 
Torsdag 4. juni: Galtnes 
Torsdag 11. juni: Hemmingsjord 
Torsdag 18. juni: Kollen 
Torsdag 25. juni: Rabban  
Torsdag 6. august: Langnes 
Torsdag 13. august: Sørreisa stadion
Torsdag 27. august: Skardalen 
Torsdag 3. september: Reinvatnet 
Torsdag 10. september: Fjelløp Nordstraum 
     
• Start mellom kl. 1800 og 1900. Arrangører 
veileder og deler ut kart.
• Løyper for både nybegynnere og erfarne.
• Løypekart  også ut på o-lagets hjemmeside.
• Postene står ute til og med fredag. Du kan 
gjennomføre løype på valgfritt tidspunkt så lenge 
postene står ute. Send  inn navn, løype, og even-
tuell tid, på e-post til helgejon@online.no  eller 
SMS til 992 91 425 senest i løpet av lørdag.
• Postene skal ikke berøres og det skal ikke 
stemples på postene.

• Startkontingent: Voksne f.o.m. 17 år kr. 30 per 
løp eller kr. 200 for sesong, barn gratis. Start-
kontingent betales til konto 4705.0402769 eller 
på Vipps til 568553.  Kontant betaling bør unngås.
• Minst 5 fullførte løp gir premie.

Turorientering
Årets turorientering er gratis og består av 40 
poster fordelt på 3 kart, inkludert de 20 postene i 
Stolpejakten.  Postene er  på kartområdene 
Kollen, Rabban, Skøelv og Sørreisa sentrum fra 
juni til 20.september.

Det er ikke stifteklemmer på postene, men koder 
som noteres på eget kontrollkort. Kart og 
kontrollkort  som du kan skrive ut selv, �nner du 
på vår hjemmeside. Kontakt Ivar Helgesen,
tlf. 932 03 654 ,om du trenger hjelp til utskrift. 

Kontrollkort sendes inn til post@sorreisa-olag.
no eller til Sørreisa O-lag, Postboks 199, 9315 
Sørreisa. Det vil bli trukket ut premier blant de 
innsendte kontrollkortene.

Vi inviterer til fellestur med turleder til
• Kollen onsdag 17. juni
• Rabban onsdag 24. juni
• Skøelv onsdag 5 august 

NB! Maks 50 deltagere, i følge regler pr 30.05. 
Endringer kan komme i løpet av sommeren.

Stolpejakten
Gratis tilbud. Napp-ut kart og info på de følgende 
sidene.

Vil du bli medlem?
Medlemskontingent pr. år: 
Barn100 / Voksen 300/ Familie 500
 Vipps til 568553/konto 4705.0402769 
Oppgi hva beløpet gjelder. 
Du kan selvsagt også støtte Sørreisa O-lag ved å 
betale et valgfritt beløp uten å bli medlem.

Mer info på www.sorreisa-olag.no
Ta gjerne kontakt direkte
post@sorreisa-olag.no
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HVA ER EN STOLPE?   
En stolpe er ca. 1m høy trestolpe 
som er merket med samme nr. som 
på kartet. Stolpene kan registreres 
både manuelt, digitalt og ved å laste 
ned app «stolpejakta» på mobilen, 
slik at man kan scanne QR-koden 
som hver stolpe er utstyrt med. I til-
legg til QR-koden er hver post utstyrt 
med en bokstavkode som benyttes 
av de som ikke velger elektronisk 
registrering.

Du velger selv rekkefølge og hvor 
mange poster du ønsker å finne. 
Når du har funnet minst 12 stolper, 
sender du inn kvitteringsrubrikken 
og navn til: 

Sørreisa O-lag, 
Boks 199, 
9315 Sørreisa. 
Eller send e-post til: 
post@sorreisa-olag.no   

Dette gjelder de som foretar manuell 
registrering med bokstavkoder. 
De som benytter app og QR-kode 
registreres automatisk.  Dersom 
flere går sammen, kan flere navn 

BLI MED PÅ STOLPEJAKT!
STOLPEJAKT er en spennende form for Trimtur i nærmiljøet. 
På kartet i denne brosjyren finner du nummererte ringer i forskjellige 
farger. Grønn= veldig enkel, kan nåes med sykkel og rullestol, Blå = enkel, 
Rød= medium. Disse markerer stolper i terrenget. Stolpene er plassert i 
ringen.  Stolpene vil stå ute fra ca 10.mai til 20. september. 
Det koster ikke noe å delta.

sendes inn på samme kart. Kartet 
kan også lastes ned på o-lagets 
hjemmeside. 

Alle som har funnet 12 poster eller 
flere, er med i trekning av flotte 
premier etter sesongslutt.

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

INFORMASJON om dette og andre 
aktivitetstilbud finner du på: 

www.sorreisa-olag.no
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Krogstadtunet sommeren 2020
Kafé
Kaféen på tunet vil være åpen hver helg i juli 
og langt ut i august. Vi samarbeider med lag og 
foreninger i bygda om å drive kaféen – for at du og 
turistene som kommer til bygda skal ha et tilbud. 
Vi lover gode, heimebakte kaker og god stemning, 
både inne i den gamle stallen/saue�øset og ute 
(dersom værgudene er på vår side….). Ta gjerne 
med deg folk du har på besøk! Vi har god plass og 
gode muligheter til å holde avstand, samt gode 
rutiner for håndvask og det som kreves for å ikke 
bli smittet.
Vi har gluten- og laktosefrie kaker og kaker for 
diabetikere.

Kultur
Det er fremdeles mange som ikke har oppdaget den 
�ne samlingen av gamle og nyere gjenstander 
som vi har i vårt private museum. Ta med deg 
ungene, vis dem ting din bestemor hadde, eller ting 
dine foreldre brukte. Fortell historier og la ungene 
bli kjent med sin historie. Du kommer garantert 
til å bli overrasket over hvor mye forskjellig vi har i 
samlingen vår, og du kommer til å se og huske ting 
fra din egen barndom og oppvekst. Det er bare å la 
minnene strømme på….

Guidet tur kl. 13 i helgene, og ellers ved  
henvendelse til undertegnede. 

Ta kontakt dersom du har lyst til å lære/ være med 
å bake lefse eller �atbrød. Jeg lager deigen og 
smurningen til lefsene, men du får kjevle ut, steike 

og smøre din egen lefse. Den smaker ekstra godt til 
ettermiddagska�en, det lover jeg.    Vi baker også 
�atbrød i lag med deg dersom du har mer sans for 
det salte.

Ingrids �øsbutikk og Sørreisa hus�idslags utsalg har 
litt av hvert å by på dersom du er på jakt etter noe 
litt spesielt. Eller kanskje du ser etter en gave til en 
bekjent…. Her er noe for enhver smak!

Ellers kan tunet tilby:
• 2 lokaler til leie for selskap, feiring av rund dag, 
klubbkveld m.m.
• 2 kanoer til leie – plass til 3 i hver kano. 
Vi har redningsvester i alle str.
• Koselig bålplass med bord og benker. Her kan du 
spise lunsjen din eller bare nyte freden og roen og 
utsikten over den �ne Tømmerelva.
• Rusletur opp til utsiktsplassen – 1,5 km å gå, litt 
bratt, men du får belønning i form av ei vidunderlig 
utsikt over bygda, Solberg�orden og Senja. 
Utsiktsplassen er en del av 10 turer til topps 
NB! Dersom du har vansker med å gå – kom innom 
tunet så får du låne nøkkel til bommen, så kan 
du kjøre nesten helt fram til utsiktsplassen. Det er 
balsam for både kropp og sjel å sitte der og nyte den 
�ne utsikten! 

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

Velkommen til Krogstadtunet sommeren 2020!!  

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

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

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

Stig Knudsen    
Tlf 77 86 45 02

Welligton As, 
Pb. 10, 
9315 Sørreisa

knudsen@wellington.no

Solarium (Seng 72 rør)

Sørreisa
Tlf 77 86 17 95

Leker - Gaver
Sjekk vårt utvalg

SENTRUM KIOSK

Man - fred 
0930 - 2100

Lørdag
0930 - 2200

1987-2012 =25år

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

"Hjemmelaget" 
PIZZA

9 varianter + valgfri

BONUSKORT

Agentur

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

Stornesvn. 41
9310 Sørreisa

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

Besøk oss på: www.snekkersimonsen.no

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

Fra 2. juni til 31. august kan du 
som går i 1. til 7. klasse, delta på 
Sommerles.no

Sørreisa folkebibliotek og skole-
bibliotekene i Sørreisa samarbeider 
om denne lesekampanjen. Elevene 
vil få mer informasjon på sin skole før 
2.juni. 

Sommerles gjør lesing enda 
morsommere! Du lager en pro�l 
på Sommerles.no, registrerer bøker, 
får lesetips, løser oppgaver og følger 
med på hva vennene dine leser. Her 
kan du også lese en superspennende 
fortelling, skrevet 
av forfatter Mari Moen Holsve. Har du 
ikke tilgang til nett, kan du 
delta med et lesekort. Spør på folkebi-
blioteket!

Sommerles er for alle. For hver bok 
du legger inn, får du XP (poeng) og 

går opp i «level». Du kan lese vanlige bøker, e-bøker, 
lydbøker, tegneserier, eller du kan bli lest for - all lesing 
teller. Og selvsagt har vi premier! Når du legger inn bø-
ker får du digitale trofeer til pro�len din på nettsiden, 
og du kan hente premier på Sørreisa folkebibliotek. 

Bli med du også – dette er gøy!
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Sommer 2020 
Westgaard Museum 
i Gumpedalen
Velkommen til kulturhistorisk museum i 
Gumpedalen – et gårdsmuseum med stor 
tekstilsamling

Sti�elsen Cessy Havikbotn Westgaard og 
Lars Westgaards samlinger og gårdsmuseum 
er en privat sti�else på gården Westgaard 
i Gumpedalen i Sørreisa. Museet består av 
våningshus, dri�sbygninger og utstillings-
anlegg i nær tilknytning til gården. Museet 
ble en sti�else i 2004 og dri�es i dag av 
frivillige ildsjeler hjemmehørende i Sørreisa.
 
En spesiell plass i museet har ferdaskrinet 
som rydningsmannen Lars Simonsen fra 
Tynset hadde med seg da han kom nord-
over i 1822. 

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

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

Åpningstider sommeren 2020
Søndag 5. juli kl 14-17 
Museet er åpent. Salg av ka�e og va�er.

Søndag 19. juli kl 14
Utegudstjeneste på Westgaard. 
Museet er åpent til kl 17. Kirkeka�e.  
Søndag 26. juli kl 12 
Turmarsj til Steinora. Valgfri start 
Westgaard eller Nygård.
Museet åpent til kl 1700. Salg av ka�e og 
va�er på Westgaard. 
 
Søndag 2. august kl 14-17.  
Ny utstilling med markering av slutt 
på 2. verdenskrig.  
Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd, 
Troms og Finnmark fylkeskommune og 
Sørreisa kommune. Salg av ka�e og va�er.

Søndag 9. august kl 14 
Åpen dag på gamle Gumpedal skole. 
Musikk, sang og fortellinger. 
Salg av rømmegraut,  ka�e og kaker. 
Åresalg med mange �ne premier. 
Etter skoledagen er museet åpent til 
kl 1800.

Søndag 23. august kl 14-17. 
Utstilling m.m. Tema: Barn under 
krigen. Salg av ka�e og va�er.

Mandag 7. september. 
Åpning av ny gapahuk ved skogsveiens 
ende i Gumpedalen. Oppmøte ved Nygård 
kl 1630. O�siell åpning av 
ordfører Jan-Eirik Nordahl

Inngang museet kr 50,- 
Ta med kontanter da det er dårlig 
nettforbindelse i området.

For omvisning andre datoer: 
Hermod Skogheim, tlf 950 38 750. 
Epost: h-skoghe@online.no
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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 
koret 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. 

24. august er det oppstart og koret 
skal 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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Sørreisa historielag

Velkommen til Sørreisa historielags 
sommerprogram 2020

PÅ GRUNN AV USIKKERHETEN 
RUNDT CORONAVIRUSET 
ER VÅRT SOMMERPROGRAM 
AVLYST.

Hvis situasjonen tillater det, vil vi ha en kultur-
vandring i siste uka i august, langs den gamle 
ferdselsveien fra Finnset til Rabban. Ernst Nilsen, 
Ragnvald Barkli, Finn Finnset og Gudmund 
Simonsen vil guide på turen. 
Se oppslag på butikkene.

Vi planlegger også Lansering av årbok og kalender 
mandag 19. oktober. Det vil også bli fortellerkvelder. 
Se neste Ka Skjer.
 
KONTORDAGER
Vi vil starte opp med kontordager på Kramvig-
brygga hver mandag 1800-2000 fra oktober.    

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 
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 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

Fra Sørreisa historielags kulturvandring i 2003 mellom Finnset og Svartvatnet.
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info

KONTAKTINFORMASJON
Leder: Karin Mikkelsen Tlf.: 915 27 330 
Mail: karin-lm@hotmail.com
Nestleder: Siv Langaune  Tlf.: 993 89 638
Økonomiansvarlig: Kjell Johansen 
Tlf.: 941 50 161 
Styremedlem. Lars Christian Larsen
Tlf.: 907 26 803
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

Dugnad i ny skitrasé 
Skitraseen vil gå på sørsiden av Reinelv-
veien og Litjevatnet, videre
vil traseen gå opp mot Storforrmyra, med 
mulighet til å krysse vei midt på vei-
strekningen der den er på det høyeste, og mest 
oversiktlig, og videre mot tilknytning til Pio-
nerløypa.
Dato for ryddedugnad blir annonsert på 
Unglyn ski sin FB side, så følg med.

Støtte til 
tråkkemaskinen 
Selv om sesongen 2019/2020 er over så kom-
mer det en ny høst og vinter, og med tanke på 
de �otte løypene vi har, som
alle kan benytte seg av gratis, inkl. gratis
parkering, er det hyggelig om noen vil gi et 
bidrag.  
Innbetaling til konto 4705 04 04648
Vipps til 556408 bruk “kjøp og betal” 

Galtnes samfunnshus 
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

Unglyn Fotball
Det blir oppstart av trening i løpet av mai 
måned. Følg med på FB siden til Unglyn fot-
ball, her kommer det orientering om oppstart 
og treningstider.

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.
Egne utleiepriser/regler for medlemmer av IL/
BL Unglyn 
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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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Grasrotandelen
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 Grasrotandelen
vil din grasrotmottaker få
tilsvarende 7 prosent av din spillerinnsats

Skøelv IGL
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Toppremien 2020 - 
smittevennlig gjennomføring
Til tross for restriksjoner satser Skøelv IGL like 
høyt med årets gjennomføring av Toppremien.
Vi er klar for å lansere årets alternative opplegg 
basert på de retningslinjene myndighetene 
legger til grunn for gjennomføring av 
idrettsaktiviteter.

Lørdag 15. august kl 11 går startskuddet for 
de som ønsker å konkurrere om de raskeste 
tidene i aktiv klasse. For å tilfredsstille kravene 
om fysisk avstand vil dette gjennomføres med 
intervallstart og foreløpig settes maks deltager-
antall til 50 stk. Antallet kan økes hvis nye 
retningslinjer åpner opp for det. Flere detaljer 
for gjennomføringen vil komme etter hvert.

For alle de andre som kun ønsker seg en god 
tur på �ellet og samtidig kjempe om 
Toppremien på mellom 50 000 og 100 000 kr 
vil årets konkurranse gjennomføres uten 
o�siell tidtaking. Det vil legges til rette for at 
deltagerne i mosjonsklassen kan løpe eller gå 
på valgfritt starttidspunkt mellom 15. juli og 
14. august. Detaljer for egenrapportering av tid 
og ulike kontrollmekanismer vil komme etter 
hvert. Mer info kommer også om Litjepremien.

Les mer om konseptet og oppdatert informasjon 
på www.toppremien.no eller våre 
Facebooksider.

Vi gleder oss til å se dere i løypa i sommer!

Facbookside: skøelv idrett -og grendelag 
Følg Skøelv IGL på Facebook for oppdatert info.
Hjemmeside: www.skoelv-igl.no

St. Hans-feiring lørd 20. juni
Det legges opp til tradisjonell St.Hans-feiring i 
grillbua ved fotballbanen, med de restriksjoner 
som gjelder i forhold til smittevern.  Vi vil også  
arrangere et mini-andeløp.
Se arrangement som opprettes på facebook-siden 
til Skøelv IGL for detaljer og oppdatert info.

Turmarsj, Pilgrimsvandring 
og Frilu�sgudstjeneste 
ved Sætra i Skardalen søndag 21. juni.
Start kl. 12.00 fra snuplassen i Skaret, Ordfører 
Jan-Eirik Nordahl leder marsjen. 
Gudstjeneste kl. 13.00 v/ Prost Jan Ole Berntsen, 
Sørreisa kirke. Paul Dahlø spiller.
Pilegrimsvandringen har Menighetspedagog 
Marianne Aanderbakk opplegget på.
Det blir grilling og sosialt samvær. Fotballkamp 
for barn og kansje noen voksne.
Turen går i lett terreng etter dri�svei og er ca. 1,2 
km. Fint terreng og vei for de som ønsker det å gå 
lengre tur innover dalen.
Ta gjerne med grillmat. Vi spanderer ka�e, sa� og 
pølser til barna.
Velkommen til en trivelig dag i �n natur.
Husk å følge smittevernreglene!
Mere info: Otto Skogheim mob. 45222812

Utleie
Fram til skoleslutt vil det ikke være mulig å leie 
Solglimt, da huset disponeres av skolen for tiden.  
Utleie av huset i sommer blir å skje i tråd med 
retningslinjene fra myndighetene.
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PÅ BLOKKA 
  Våren utenfor vinduene er faktisk ikke så merkelig som vi 
gjerne vil ha det til- vi får lett opp bildebevis på digitale �ater 
om maisnø kort tid tilbake! Men at våren har vært merkelig; 
derom er det ingen tvil, og heller ikke for Kirka. 
  I begynnelsen av mars var programmet for biskopens visi-
tas til Sørreisa og Dyrøy ferdig planlagt, og vi gledet oss til å 
gjennom-
føre programmet. Slik ble det dessverre ikke på grunn av 
covid-19, og planen nå er at visitasprogrammet �yttes til første 
uka i september. Så håper vi at vi da kan møtes litt mer slik vi 
er vant til å gjøre det! Også årets kon�rmanter har fått sin fest-
dag �yttet. Sognepresten har i samarbeid med Menighetsrådet 
og de foresatte til kon�rmantene valgt å �ytte kon�rmasjonene 
til 
helga 12.-13.september. Vi håper på et nydelig høstvær til 
denne festdagen for kon�rmantene og deres gjester!
  Kirka har som resten av samfunnet hatt en overveldende ut-
vikling av bruk av digitale �ater i sin virksomhet. Stor takk til de 
ansatte i Kirken som har bidratt med å lage digitale gudstjenester, 
produsert påskekonserter i nettutgaver og presentert bibel-
fortellinger for barn lett tilgjengelig på ulike grupper på 
Facebook. Menighetsrådet har hatt digitale videomøter; og nå 
gleder vi oss til å møtes på ekte!
  Utvalget for etablering av minnelunder på gravplassene i 
kommunen, ledet av Paul Dahlø, kan nå se at dette arbeidet er i 
ferd med å realiseres. Kommunestyret vedtok på forrige 
kommunestyremøte en omdisponering av beløpet som var satt 
av til oppgradering av Skøelv kapell. Beløpet på 150. 000 kr 
skal brukes til å opprette minnelunder, noe som vil gjøre det 
mulig å sette ned urner på kirkegårdene våre. Kirkevergen i 
samarbeid med Menighetsrådet skal påse at vi raskt kommer i 
gang med å etablere disse minnelundene. 
  Jeg låner ordene «nytt liv av daude gror»- rett under 
tinesnøen ligger naturen klar til å sprette ut- bare i løpet av 
noen timer! 
  Med ønske om en �n forsommer!

Åse Jorid Midtbø
leder Sørreisa menighetsråd

Kirketjener Odd 
forbereder 17. mai.

Innmat 2 20.indd   35 27.05.2020   19:39:35



Leder Åse Jorid Midtbø
Jeg bor på Sørsia sammen med 
mann og tre barn. Jeg  har siden 
2005 arbeidet på Sørreisa sentral-
skole som lærer på mellom-
trinnet.På fritida trives jeg godt 
utendørs, og tenker at Sørreisa 
har fantastiske turmuligheter. 
For meg er Kirka en viktig 
samfunnsaktør, spesielt siden 
det er en felles arena der alle 
kan komme på eget inititiv. Jeg 
ser frem til å være medlem av 
Menighetsrådet de neste årene. 

Nestleder Jim Are Jensen
Jeg er fra Bakkejorda, er gift 
og har 4 barn. De 2 eldste er 
etablert i  Oslo, nr. 3 i flokken 
går på universitetet i Narvik, 
minstemann bor fortsatt hjemme 
med oss  Jeg har fra ung alder 
vært engasjert i mange lag 
og foreninger i Sørreisa, og 
etablerte ungdoms-
klubb i Skøelv da var jeg bare 
14 år. Siden har det bare tullet 
på seg med samfunns-
engasjement, både mange 
perioder i politikken og en 
tidligere periode i Sørreisa 
Menighetsråd. Tillitsmann på 
jobben i 35 år både lokalt og 
sentralt. Er pådriver på 
Bakkejord/Skøelv for å skape 
trivsel for innbyggerne. 
Bruker også en del tid på å 
dokumentere historier skribent 
til Årbok/krigsbøker m.m

Gunn-Solveig Øvermoen 
Jeg er 57 år, gift har 3 barn og 5 
barnebarn. Jobber i Sørreisa 
kommune, vernepleier og 
avdelingsleder i Boligtjenesten. 
Fritiden tilbringer jeg med 
familien og er glad i friluftsliv. 
Det er første periode for meg i 
menighetsrådet og jeg ønsker å 
bidra på en god måte i arbeidet.

Vigdis Martinsen 
Jeg er gift, nybakt alders-
pensjonist og har jobbet 20 år i 
Forsvaret og før det 20 år i 
Sørreisa kommune. Jeg er 
utdannet HMS-rådgiver og har 
min BA-grad fra Norges 
Arktiske Universitet. Mine 
fritidsinteresser er fysisk 
aktivitet, søm, tegning, politikk 
og ikke minst være sammen med 
mine tre barnebarn. Utenom 
dette er jeg glad i å reise både i 
innland og utland.  

Tore Kurt Århus
59 år, jobber som lærer ved 
Bardufoss v.g.s.

Marte S Løvaas
36 år, bosatt i Skøelvdalen. 2 
barn, gift. Jobber som 
avdelingsleder renhold 
Sørreisa kommune. 

Vararepresentanter
Karina Grønvoll

Aslaug Lockertsen
Jeg er 74 år, opprinnelig fra 
Gumpedalen. Har jobbet som 
lærer ved Sørreisa sentralskole 
i 39 år. Gift med Odd som er 
kirketjener, har 4 barn og 8 
barnebarn

Rita Rasmussen,
Jeg er 60, gift og har to voksne 
barn. Bor på Hemmingsjord og 
jobber som fagarbeider i 
Ferdinand barnehage.
Har jobba siden 1990 i skole og 
barnehage. På fritiden prioriteres 
familien, turer i skog og mark, 
og styreverv i IL/BL Unglyn.

Rigmor Rasmussen
Er 56 år, fra Ibestad, flyttet til 
Sørreisa 1987. Gift og har 3 
voksne barn. Har sittet i 
Sørreisa Menighetsråd i flere 
perioder tidligere. Kirka en 
viktig samfunnsaktør, spesielt 
siden det er en felles arena der 
alle kan komme på eget initiativ. 
Jeg ser frem til å være medlem 
av Menighetsrådet de neste 
årene. 

Monica Lene Lund Larsen

Sørreisa kirkelige menighets-/
fellesråd 2019 - 2023
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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

Gudstjenester i Sørreisa sokn 
mai 2020 - sept 2020

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

29.02.20    Sivert Nordahl
01.03.20    Agnes Øvergård-Meier 

     (døpt i Storfjord kirke)
15.03.20    Johannes Gunnberg Nilsen 

18.02.20     Edel Jorunn Jørgensen   f. 1949  
28.02.20     Solfrid Annie Evensen   f. 1945     
04.04.20     Tormod Emil Nilsen   f. 1941
11.04.20     Evelyn Karin Marie Dalgård   f. 1943
13.04.20     Inger Høgli Paulsen   f. 1934

31. mai, Pinsedagdag
Tømmervik kirke, 11:00
Høytidsgudstjeneste

07. juni, Treenighetssøndag
Straumen kapell, 11:00
Høymesse

14. juni, 2. søndag i treenighet-
stiden
Straumen kapell, 11:00
Høymesse

21. juni , 3. søndag i 
treenighetstiden
Skardalen, 13:00   
Familiegudstjeneste i friluft

05. juli, 5. søndag i treenighets-
tidenTømmervik kirke, 11:00
Høymesse

19. juli, 7. søndag i treenighets-
tiden Gumpedalen, 14:00
Friluftsgudstjeneste

09. august, 10. søndag i 
treenighetstiden
Skøelv kapell, 11:00
Høymesse

16. august, 10. søndag i 
treenighetstiden
Straumen kapell, 11:00
Høymesse

23. august, 12. søndag i 
treenighetstiden
Tømmerneset leirsted, 12:00
Skolestartgudstj. 6-åringer, 
familedag   

06. september, vingårdssøndag
Tømmervik kirke, 11:00
Visitasgudstjeneste 

12. september, lørdag etter 
vingårdssøndag
Tømmervik kirke, 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste

13. september, 15. søndag i 
treenighetstiden
Tømmervik kirke, 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste

27. september, 17. søndag i 
treenighetstiden
Tømmervik kirke, 17:00  
Presentasjonsgudstjeneste, 
konfirmanter

29.02.20    Monica Iren Leonhardsen og 
      Sture Nordahl

Vigde
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Koronapandemien stengte i mars kirkene i 
menigheten vår og satte en stopper for alle 
trosopplæringstiltak som skulle skje opp 
mot påsken og etter påsken. 
  Kon�rmantene måtte utsette 
kon�rmasjonen sin og all kon�rmant-
undervisning måtte settes på vent. 
  Alle gudstjenester ble avlyst og vi måtte 
tenke nytt i forhold til å nå ut til dere som 
er medlemmer i menigheten vår. Det ble 
en bratt læringskurve for menighets-
pedagogen som i full fart har lært å �lme 
og redigere videoer, ta opp og redigere 
podcasts og nå skal lære å streame direkte-
sendinger. 

Youtube
  Sørreisa menighet har nå egen YouTube 
kanal som heter Sørreisa menighet – for 
alle. Der vil dere �nne �re �lmer laget for 
barn i barnehagealder. Disse er basert på 
opplegget jeg har på Påskesamlingene jeg 
drar rundt med til alle barnehagene i Sørrei-
sa før påske. Filmene passer også for eldre 
barn. Filmene forteller påskefortellingen for 
Palmesøndag, Skjærtorsdag, Langfredag og 
Påskemorgen. I slutten av hver �lm er det 
beskrevet hvordan man kan lage noe som 

Digitalisert
trosopplæring

har med hver påskedag å gjøre. 
I tillegg �nner dere tre �lmer laget for barn 
i 1-4 klasse. Disse er beregnet på Tårn-
agentene og forteller gjennom bibelfortel-
linger om Jesus som frelser oss. I slutten av 
hver �lm får barna et hemmelig oppdrag. 
Det siste oppdraget leder til den siste og 
åttende �lmen som ble laget, en �lm hvor 
jeg og min yngste datter baker 
oppstandelsesboller. 

  Oppstandelsesboller er en �ott måte for 
barn å forstå påskens mirakel. Jesus, en 
marshmallow, pakkes inn i et hvitt klede, 
bolledeig, og legges i ovnen, graven. Når 
ovnen åpnes, altså graven, og barna får 
åpne bollen vil de �nne at den er hul. 
Graven var tom og bare kledet lå igjen. 

Podcast
  Sørreisa menighet har også en egen Pod-
cast, Sørreisa menighets lille podcast, som 
kan �nnes på de �este plattformer som til-
byr podcaster. Der legger jeg nå ut episoder 
hvor jeg sammen med en gjest snakker om 
tema fra kon�rmasjonsundervisningen. 
Disse er beregnet på kon�rmantene, men 
er også �ne å lytte til for andre. 
  Alle �lmene ble delt på menighetens 
Facebookside denne påsken og etter hvert 
vil man også �nne disse på vår nettside. 
Fremover vil vi også forsøke å sende live 
videoer av gudstjenester. 
  Sier som Pippi Langstrømpe: Det har jeg 
aldri gjort før, så det klarer jeg sikkert. 

Se Tårnagentene på Youtube

Gravminner - frist 20. juni
for å hente nedlagte gravminner
Vi viser til info fra 2018 om at det ved porten 
til Nordstraumen gravplass er lagt fram grav-
minner som i lengre tid har ligget nede.
Siste frist for å hente gravminne er 
20. juni 2020. Etter den tid blir gravminner 
�ernet og destruert.
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Plan for smittevern 
i Sørreisa menighet
Sørreisa menighet følger til enhver tid de 
retningslinjer myndighetene anbefaler. 
Personer som kan være korona-syke, har 
symptomer på lu�veisinfeksjon eller er i 
karantene kan ikke delta på kirkelige 
arrangementer.
Ved arrangementer, som gudstjenester, 
begravelser og liknende arrangementer, i kirkene 
vil det være lagt ut lister hvor deltakerne må 
skrive seg på. Dette er for å kunne gjøre rede 
for smittespredning i etterkant. 
Disse listene vil makuleres etter 14 dager. 
  Ved inngangen vil det være håndsprit for alle 
å bruke, det vil også være håndsprit satt ut ved 
prekestolen. 
  På toalettene vil det være mulighet for god 
håndvask og vi ber menighetens 
medlemmer hjelpe oss med å bruke 
engangsservietter til å tørke av kranene og 
dørhåndtak. 
  I kirkerommet vil det være plass til 50 personer 
i tillegg til menighetens stab. Setene er merket 
slik at man sitter med 1 meters mellomrom. 
Familiemedlemmer kan sitte nærmere. 
- I Straumen kapell vil de som kommer i tillegg til 
de 50 i kirkerommet bli vist ned i menighetssalen 
hvor det er plass til vel 30 personer til. 
  Salmebøkene vil ikke bli brukt, tegnesaker 
og leker i barnekroken er satt bort for ikke å 
overføre smitte. 

Nattverd vil kunne gjennomføres
- særkalk skal brukes.
- oblaten legges i kalken av presten under 
nattverden
- nattverddeltaker legger så oblaten i munnen
- presten heller som vanlig vinen i kalken
- det skal til enhver tid være helst 2, minst 1 
meter mellom hver deltaker

Vielser vil gjennomføres
- man kommer frem til løsninger gjennom 
dialog, men følgende regler gjelder
- kun brudepar står ved alteret sammen med 
presten
- forloverne sitter/står ved stolene fremme
- forutsatt god håndhygiene i forkant og etter-

kant, kan ekteskapsinngåelsen og forbønn med  
håndspåleggelse gjennomføres på vanlig måte

Dåp vil gjennomføres
- dåpsfølget som står ved døpefonten med 
presten bør bestå av få personer
- grundig håndvask og håndsprit i forkant gjør 
at dåpshandlingen kan gjennomføres på vanlig 
måte: å tegne korsets tegn på pannen, øse vann 
over barnets hode, tørke av barnets hode og 
håndspåleggelse. 
- Tøyservietten, er ubrukt og i pose, brukes til å 
tørke barnets hode ved at dåpsfølget håndterer 
dette. 
- en i dåpsfølget lø�er barnet frem for menig-
heten og vi anbefaler at en og samme person  
holder barnet gjennom hele gudstjenesten. 

Kirkelig gravferdsseremoni
- pårørende vil bli møtt med en 
imøtekommenhet og forståelse fra kirkens 
personell som vil gjøre sitt ytterste for å �nne 
frem til seremonielle løsninger som vil 
oppleves ivaretakende for de pårørende. 
- antallsbegrensningene kan gi grunnlag for å 
tilby en minneseremoni i kirken i tilknytning 
til et utsatt minnesamvær, urnenedsettelse e.l. 

Familiedag på Tømmerneset
Velkommen til Tømmerneset søndag 23. 
august kl 12:00! Denne søndagen blir det en 
�n familiegudstjeneste kl 12 med deltakelse av 
vokalgruppa Singing Ladies- som også var med 
i �or. Seksåringene er spesielt velkommen- de 
får Min Kirkebok. Etterpå har vi varme griller 
hvor man kan grille medbrakt mat. Vi serverer 
gratis kaker, sa�, ka�e og te. De som vil kan 
padle i kano og hoppe på den store 
hoppemadrassen vår. Og så blir det felles leker 
og konkurranser for de som ikke har mistet 
barnet i seg!
Info hos kirkemusiker Ingvild M Moldsvor på 
92209257
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Sokneprest 
Jan-Ole Berntsen

Snart pinsetider…
Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! 
Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» 
Joh. 20.21

Dette er et vers av evangelieteksten for pinse-
dag. Mens jul og påske har et budskap som de 
�este nok kan forholde seg til, så er kanskje 
pinsebudskapet mer «�ytende». Det handler 
om at Gud sendte den Hellige Ånd til jorden. 
Mange opplever dette som lite konkret. For 
vi kan ikke se den Hellige Ånd. Vi har brukt 
og sagt at pinsen er kirkens fødselsdag. Gud 
har ingen andre å sende enn oss mennesker. 
Derfor ville han utruste oss. Han ville komme 
til oss. Gud ville være en del av oss og våre 
liv – men sin fred og sitt kall til å forkynne 
evangeliet ut til alle mennesker, og være slike 
som gjennom livet vitner om Guds kjærlighet 
og nåde. Det er pinsens budskap.
Og vi får del i den Hellige Ånd ved dåpens 
sakrament, og senere i livet ved troen på Jesus 
som verdens frelser. Som prest synes jeg det er 
store og dristige ord vi sier etter at en dåp har 
funnet sted: «Den allmektige Gud har i dåpen 
gitt deg sin Hellige Ånd……» Men slik er det 
etter Guds ord, og senere i livet vil den Hellige 
Ånd bo ved troen i våre liv, og alt dette for at vi 
skal eie Guds fred og tilgivelse for våre synder, 
og for at vi skal være Guds tjenere i all vår ferd 
– med våre ord og våre handlinger. Og Gud vil 
gjennom den Hellige Ånd utruste oss med alt 
det vi behøver for å være i hans tjeneste.
Så er det ikke bare i pinsen vi har med den 
Hellige Ånd å gjøre, men hele året, ja, gjennom 
hele livet er det pinsetider.

Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La 
riket ditt komme. La viljen din skje på jorden 
slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige 
brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir 
våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, 
men frels oss fra det onde. For riket er ditt og 
makten og æren i evighet. Amen.

Áhčči min, don guhte leat almmis. Basuhuvvos 
du namma. Bohtos du riika. Šaddos du dáhttu 
mo almmis nu maiddái eatnama alde. Atte 
midjiide odne min beaivválaš láibámet. Ja atte 
midjiide min suttuideamet ándagassii, nugo 
maiddái mii ándagassii addit min velggolaččai-
dasamet. Ja ale doalvvo min geahččalusa sisa, 
muhto beastte min bahás eret. Dasgo du lea 
riika ja fápmu ja gudni agálašvuhtii. 
Amen

Sokneprest Jan-Ole Berntsen

Byttebokhylle
Nå er det noen år siden vi hadde en kristen 
bokhandel i området vårt. For mange av oss er 
det et stort savn. For å bøte litt på det, tenkte 
jeg at vi kunne etablere en såkalt bytte-bok-
hylle i Straumen kapell. For mange av oss har 
mange bøker hjemme som vi har lest og andre 
kan få glede av.
Byttebokhyllekonseptet er logisk og enkelt: de 
som vil og kan tar med kristne/ oppbyggelige 
bøker (enten for barn, ungdom eller voksne) 
og leverer inn. Så er det mulig for alle å enten 
låne eller få med seg hjem gratis. 
Bokhylla blir stående i kjelleren i kapellet.
Fra 10. august er det mulig å komme med 
bøker og evt. CD’er og til menighetskontoret.
Kontaktperson som tar imot evt spørsmål: 
Ingvild M Moldsvor. (92209257

6

Innmat 2 20.indd   40 27.05.2020   19:39:37



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
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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!

Omslag 2 20.indd   4 26.05.2020   13:14:00




