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Jan-Eirik Nordahl, Ordfører

Forsiden
Annika Dalgård Hansen er Sørreisas første 
kvinnelige brannkonstabel

Det har vært en annenledes 
sommer
Det ble en annerledes sommer for mange i år på 
grunn av Corona-situasjonen. Personlig opplevde 
vi at vår datter Linn-Charlotte og hennes samboer 
ble smittet. Heldigvis gikk det bra og alle er nå blitt 
friske. Men dette viser hvor skummelt dette viruset 
er og hvor fort ting kan endre seg.
Jeg oppfordrer alle til å fortsette med å overholde 
de de nasjonale smittevernreglene:

• Husk god hånd- og hostehygiene.
• Du og dine nærmeste kan omgås normalt.

- Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du 
selv, men det bør ikke være for mange og det bør 
være de samme over tid!

• Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
- Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og 
klemming.
- Det bør minst være en meter mellom dere. 
(Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. 
Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre 
som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man 
sitter ved siden av hverandre bør det være en 
meter fra skulder til skulder.)             

• Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må 
du holde deg hjemme til du er symptomfri.
• Har du symptomer på covid-19 bør du testes.

Sprek 50 åring - Flott gjennomført Nord 
Norsk mesterskap i orientering
Jeg var så heldig å få åpne Nord-Norsk mesterskap i 
orientering i sommer, som Sørreisa O-lag arrangerte 
for 5. gang. Hele 150 deltakere fordelt på 20 lag 

deltok og arrangementet som gikk over en hel helg 
i august.
Orientering er en �ott idrett som foregår ute i vår 
�otte natur og som virkelig fremmer folkehelsen på 
en god måte, som bidrar til bolyst og er med på å 
skape levende bygder.
Sørreisa O-lag er et meget aktivt lag som ble stiftet 
18. november 1970. O-laget feiret sin 50 års dag 
med å arrangere Nord Norsk Mesterskap i 
orientering. Det er en sprek 50-åring som gjennom-
førte dette mesterskapet.
Som ordfører i Sørreisa så er jeg stolt over den 
aktiviteten som Sørreisa O-lag har. Dere er gode 
ambassadører for Sørreisa, regionen og landsdelen.
Gratulerer med vel gjennomført Nord-Norsk mester-
skap i orientering 2020.

Barn i Sørreisa er best i Nord-Norge å lese 
bøker
Sommerles.no er en nasjonal, digital sommerlese-
kampanje i regi av folkebibliotekene, for alle barn 
i 1. – 7. klasse. Målet var å få �est mulig barn til å 
lese mest mulig gjennom en lang sommerferie. 
Kampanjen startet 1. juni og ble avsluttet den 31. 
august. Våre elever ble best i Nord-Norge og 7. best 
i landet. Dette står det stor respekt av og jeg ønsker 
å gratulere alle barn fra 1. – 7. klasse som deltok. Det 
er viktig å stimulere våre barn til å lese og denne 
sommerkampanjen har vært med på å styrke 
leseferdighetene for deltakerne gjennom en lang 
ferie.  Jeg ønsker å takke lærerne og skole-
bibliotekarene for bidraget med å legge til rette for 
å skape leseglede for våre barn. 

Vinner av Toppidrettsveka!
Gratulerer til Erik Valnes som vinner av 
Toppidrettsveka. Igjen har du satt Sørreisa på kartet 
med en sterk seier! Denne gangen var det på rulleski 
i Trøndelag. Erik imponerte stort og vant 
Toppidrettsveka i Trondheim sammenlagt. Dette 
lover godt for kommende vintersesong og VM i 
Oberstdorf. Vi er mange som heier på deg.

Ha en riktig �n høst!
Jan-Erik Nordahl, ordfører
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Stig Jonny Haugen, rådmann

Sommeren 2020….
Sitter hjemme ved kjøkkenbordet en søndag for-
middag tidlig i september og ser ut av vinduet. Det 
er regn i lufta, skodda skjuler toppen av Hjerttind 
og noen av trærne har begynt å få en umiskjennelig 
gul farge. Høsten er nok utvilsomt i emning. Med 
høsten så følger også mange oppgaver som hører 
denne årstida til. For oss i kommuneadministrasjonen 
vil budsjettarbeidet og økonomiplan ta mye tid og 
fokus, sammen med mange andre oppgaver som jeg 
ikke skal trøtte dere med. 

Men, på denne søndagen, mens jeg ser at høsten er i 
anmarsj, tar jeg meg selv i å re�ektere over sommeren 
som er gått. En sommer vi alle var innforstått med 
ville bli annerledes. En sommer som for de aller �este 
vil bli husket i mange år fremover, ja kanskje i resten 
av vår levetid. Ikke nødvendigvis fordi det skjedde 
noe dramatisk, men mest fordi pandemien satte 
begrensninger på vår ferieplanlegging og reiselyst. 
Dette var sommeren hvor vi ikke kunne (eller i hvert 
fall ikke burde) reise til Syden, til London, til Paris eller 
til Sverige for den saks skyld. Vi måtte rett og slett 
holde oss innenlands. En begrensning som ville vært 
helt utopisk for bare et drøyt halvår siden. 
Hva har denne begrensningen gjort med oss? Jo, 
folk �est har fulgt oppfordringen om å feriere i eget 
land, enten til andre steder i Norge eller i egen region. 
Mange mennesker har blitt kjent med, for dem, 
uoppdagede skatter i vårt eget land, enten det er 
områder de ikke tidligere har besøkt eller kanskje 
�elltopper eller andre naturopplevelser som stadig 
har blitt utsatt eller bortprioritert til fordel for en 
sydentur. 

For egen del vil jeg for alltid huske sommeren 2020, 
av �ere grunner. Selvsagt på grunn av pandemien og 
den stadige bekymringen om det er noe vesentlig vi i 
kriseledelsen har glemt eller ignorert i forhold til tiltak 
og forholdsregler mot Covid-19. Men mest av alt vil 
jeg for alltid huske sommeren 2020 fordi Annie og 
jeg ble besteforeldre for første gang. En sensommer-
dag i august kom verdens �neste Olivia til verden på 
Ullevål sykehus. Forholdsreglene mot Covid-19 satte 
naturlig nok store begrensninger for foreldrene og 
oss i barselperioden, men det forringet ikke den store 
opplevelsen av å bli besteforeldre. I den forbindelse 
er det fristende å dele et sitat fra en ukjent forfatter: 
”Det er forbausende hvor unge besteforeldre ser ut 
når du selv blir en av dem.” 

Den noe spesielle sommeren med store 
begrensninger for tradisjonelle ferieaktiviteter, har 
også gitt seg utslag i forhold til leselyst, spesielt for 

barn. Lesekonkurransen «Sommerles» er behørig 
beskrevet og kommentert av ordføreren vår. Jeg 
nøyer meg med å gratulere Biblioteksjef Sigrid, 
skolebibliotekarene og lærere, og ikke minst 
gratulerer til alle dere barna som har benyttet denne 
muligheten og bidratt til en fantastisk suksess som er 
lagt merke til. Jeg er mektig imponert!

Heller ikke høsten vil bli helt som normalt på grunn 
av Covid-19. Smittevernregler og generelt 
begrensninger både med tanke på arrangementer, 
reiser og gjøremål, vil fortsatt gjelde. Alle sammen er 
lei denne pandemien og alle forholdsregler og 
begrensninger den medfører. 
Til tross for det MÅ vi alle ivareta de smittevern-
reglene som gjelder. Det er vel ingen av oss som 
ønsker oss tilbake til full nedstegning? 

Jeg vil nok en gang få takke våre egne ansatte for 
den innsats og stå-på vilje de legger ned i hverdagen 
for å få de ulike oppgavene gjort. Smittevernregler 
og forholdsregler medfører både ekstra arbeid og 
til dels nye rutiner. Ekstra renhold på alle avdelinger, 
besøksrestriksjoner på sykehjemmet, utvidet test- og 
smittesporingskapasitet, restriktive føringer i skolene 
og barnehagene i forhold til avstand, bringing og 
henting av barn, hvor mange som kan være sammen 
osv. Alt dette er utfordrende og skaper tidvis en del 
ekstra arbeide for den enkelte medarbeider.  

En gang der fremme, forhåpentligvis ikke veldig langt 
frem, vil disse restriksjonene i forhold til Covid-19 avta 
og opphøre. Inntil da, følg smittevernreglene, ta vare 
på deg selv og de du har rundt deg!

Jeg ønsker dere alle en riktig �n høst!

Stig Jonny Haugen/rådmann



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

Kommunestyret     13  12     7  18  15  29     10

Formannskapet 23  27 26   28    11 27   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             9

Ungdomsrådet 15  18    6      2     28     9
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Kommunehuset er  

STENGT 
for besøkende

Men du kan tre�e saksbehandler etter avtale gjort 
på forhånd. Tlf 77875000 
Post til kommunen kan legges i “Inngående post” 
- hylle på bordet i gangen.

Kommunens sentralbord har åpningstiden  
kl 09.00 – 14.00. 
Telefonliste �nner du på www.sorreisa.kommune.no

Storveien 20, 9310 Sørreisa kommune
postmottak@sorreisa.kommune.no
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: 
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Kontaktinfo: Aina Løhre,  tlf: 992 04 624 
ePost: kaskjer@sorreisa.kommune.no

Bostøtte 
Søknad om bostøtte skal sendes inn på eget 
skjema sammen med nødvendig dokumentasjon. 
Får du innvilget bostøtte for en termin, er det ikke 
nødvendig å søke på nytt, dersom du ikke �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.



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

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

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

Ved bruk av TT-kortet skal det betales en egen
andel på kr 25,00. Egenandelen for bruk av 
TT-kortet reguleres årlig i tråd med endringen i 
prisen på enkeltbillett buss i Troms. Om TT-kortet 
ikke blir benyttet i løpet at de siste 21 månedene 
etter utstedelse vil brukeren blir trukket ut av 
ordningen og kortet sperret for bruk. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Du kan også låne en mobil samtaleforsterker 
dersom du skal snakke med ordfører, rådmann, 
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.
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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.

Sunniva Berge Mo 

Regnskapskonsulent 
Mitt namn er Sunniva og eg har nettopp �ytta til Sørreisa 
saman med sambuaren min. Dei siste seks åra har eg jobba 
som regnskapskonsulent på Svalbard; fyrst hjå Hurtigruten 
Svalbard i Longyearbyen og så hjå Kings Bay i den vetle 
forskingsbyen Ny-Ålesund. Det er på mange måtar stor over-
gang å kome ifrå Svalbard til fastlandet, så det blir ei til-
venjing. Så langt går det veldig �nt. Opphavleg er eg i frå 
Norheimsund i Hardanger. Det legg ein merke til når ein 
møter meg; dialekta held eg hardt på. Fritida mi går til å vere 
saman med dei to hundane våre som me er så glade i. I lag 
med dei er me på tur så ofte som mogeleg. Troms har �ott 
natur som eg veit me kjem til å setje stor pris på. Kollegaer 
og folk elles i Sørreisa er så langt veldig trivelege, så eg 
gleder meg til å jobbe hjå Sørreisa Kommune.

PS: Sambuaren min og eg er på utkikk etter hus (helst der 
snøen ligg lenge og ein har god plass) å kjøpe, så me set pris 
på tips!

Eldredagen 2020
Torsdag 1. oktober markeres den internasjonale 
eldredagen i Sørreisa kulturhus.
Arrangementet vil starte kl 18.00 og det vil bli 
servering og underholdning.

Arrangementet legges opp slik at anbefalte smit-
tevernhensyn kan ivaretas. 
Mer informasjon om arrangementet vil komme på 
Sørreisa kommunes hjemmesider og kommunens 
facebooksider. 



TV-aksjonen NRK 2020 går til WWF verdens 
største miljøorganisasjon, og har fått navnet 
«Et hav av muligheter».

Med midlene fra årets TV-aksjon skal WWF blant 
annet:

• Etablere og forbedre avfallssystemer.
• Samle og resirkulere søppel. 
• Lære opp elever og lærere om 
  konsekvensene av plast for helse og miljø.
• Ansvarliggjøre bedrifter som forsøpler.
• Kutte bruken av unødvendig engangsplast.

Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal 
årets TV-aksjon ta plasten ved rota. 
Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta 
vare på verdenshavene.
Havet er fantastisk. Det har gitt liv til alt levende 
på planeten vår. Men nå er havet truet. 
Heldigvis finnes det løsninger.

TV-aksjonen NRK 2020
Med midler fra TV-aksjonen starter vi der 
problemet er størst. Årets TV-aksjon skal bekjempe 
plast i havet gjennom å etablere og forbedre 
eksisterende avfallssystemer for mer enn 
900 000 mennesker. I samarbeid med lokal-
befolkning, myndigheter og næringsliv skal vi 
redusere bruken av unødvendig plast. Vi skal 
samle inn og resirkulere søppel som i dag ender 
opp i naturen, og jobbe for at beslutningstakere 
forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på 
avveie i 2030.

Bli med på verdens største dugnad!

Gå inn på blimed.no
Følg oss på facebook og 
Instagram #nrktvaksjonen
TV-aksjonskonto: 8380 08 09005
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Ragnar Blikfeldt er kommune-
psykolog i Sørreisa og Dyrøy
Jeg er en 31 år gammel mann som har vokst om 
på lille Torsmo på Senja. Jeg gikk videregående 
på Bardufoss før jeg flytter til Tromsø, hvor jeg har 
jobbet og studert frem til jeg startet som 
kommunepsykolog i Sørreisa og Dyrøy i August. 
Nå er jeg bosatt i Brøstadbotn.

Jeg er nyutdannet psykolog, men har ønsket å 
jobbe som kommunepsykolog da jeg fikk smaken 
av det under hovedpraksis i Lyngen. Alle mine år i 
Tromsø har jeg jobbet inne akuttpsykiatrien, og er 
fornøyd med å nå ha kommet meg til noe roligere 
omstendigheter i distriktet.

Kaja Hauge Johansen
Kommunefysioterapeut
Jeg er ei 32 år gammel Mosjøjente, er samboer 
med en kongsberggutt, og sammen har vi en 
sønn på 1 år. Jeg er utdannet fysioterapeut ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus og idrettsviter ved 
NTNU i Trondheim. Jeg hadde fysioterapi-
turnusen min i Narvik. Etter turnus var jeg frivillig 
fysioterapeut i Vietnam på et rehabiliterings-
senter for barn. Jeg har også erfaring fra privat 
og kommunal praksis i Vefsn kommune, og vært 
kommunefysioterapeut i nabokommunen Bardu. 
Siste arbeidssted var Oslo Idrettskrets, hvor jeg 
arbeidet som rådgiver innen klubbutvikling og 
barne- og ungdomsidrett.

26. august starte jeg som kommunefysioterapeut 
her i Sørreisa kommune. Jeg er glad for å være 
nordaførr igjen. Jeg har fått et godt inntrykk av 
kommunen allerede, og ser frem til nye og 
spennende utfordringer og samarbeid i årene 
som kommer.»Datakurs for seniorer 

–  grunnkurs i pc uke 44/45
Dette kurset er for deg som helt mangler eller har 
svært liten erfaring med pc ( event. nettbrett). 
Kurset er på 2 x 4 timer og vil foregå på 
Frivilligsentralen.

Smittevernhensyn blir ivaretatt.

Vi ønsker å få i stand flere kurs og faste datatreff 
for seniorer når Frivilligsentralen flytter i nye 
lokaler i den gamle kokkeskolen.

Påmelding til Ragnhild Hjorten  tlf 99204651 
innen 30.september

9



Førsteklassinger ved G
ottesjord skole 2020-21

 

Bak fra venstre: Lotte Rokstad, Signe Louise Rein, M
ia W

ictoria Vårlund Stensvik, Julie Rudi Isaksen, H
ilja Kjosm

o Stenseth Lysberg, Leah M
atilde Storelvm

o

M
idterste rekke fra venstre: Jonas Kristiansen, Jakob A

ndersen, M
ie M

erete N
ordnes- M

artinsen, Jonas H
auglid Jørgensen, G

ustav G
ulbrandsen, Elida Johanne 

N
ikolaisen

Frem
ste rekke fra venstre: Lars M

arinius Svinsaas, M
io A

lexander A
rneberg, Even H

åbet, Jam
es W

ood Langaune, M
athilde Larsen, Leonora Skogvang

Ikke til stede: A
m

alie Richardsen G
unnberg, A

ndrea- Lovise Thom
assen- Paulsen
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Biblioteket 
på flyttefot
I løpet av senhøsten 2020 flytter 
Sørreisa folkebibliotek ut av sine nå-
værende lokaler og inn i Kokkeskolen. 
I Kokkeskolen vil du på nyåret 2021 
finne både bibliotek, frivillighets-
sentral og kulturskole.

Det å flytte et helt bibliotek er ikke gjort i ei 
handvending. Hyller skal pusses opp, 
demonteres, og skrus sammen igjen. 
Bøker skal gjennomgås og pakkes ned og alt 
skal flyttes over i nye lokaler.

For publikum betyr dette at folkebiblioteket blir 
stengt fra uke 41 (5. oktober) og til det åpner 
igjen over nyttår. 
Derfor vil alt som lånes etter mandag 
14. september får lånefrist til 15. januar.

Hjelp oss med å flytte 
biblioteket!
Vi håper alle i Sørreisa vil hjelpe oss med 
flytteprosessen med å låne masse bøker før vi 
stenger! Lånefristen settes til 15. januar for alt 
som lånes. Høsten er ei fin tid for å lese mange 
bøker. Husk også bøker til barn!
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Bokloppemarked
21. september-1. oktober
Vi arrangerer tidenes bokloppe-marked i 
forbindelse med �yttinga. Her �nner du en 
rekke godbiter til en svært rimelig penge! Vi 
foretrekker at du betaler med kort.

Uke 38:
Onsdag 16. september: 12-15 
Torsdag 17. september: 15-19

Uke 39:
Mandag 21. september: 16-19 
Tirsdag 22. september: 14-17 
Onsdag 23. september: 12-15
Torsdag 24. september 15-19

Uke 40:
Mandag 28. september: 16-19
Tirsdag 29. september: 14-17
Onsdag 30. september: 12-15
Torsdag 1. oktober 15-19

Stengt fra og med mandag 5. oktober

Biblioteket på nett
At biblioteket har stengt i vel tre måneder vil nok 
skape kraftige abstinenser hos mange lånere. 
Men visste du at vi har et relativt bra digitalt tilbud 
som også er tilgjengelig hjemmefra? Hvis du 
står fast så veileder vi deg gjerne via telefon eller 
epost, for eksempel hvis du trenger en pinkode 
til lånekortet ditt. For en fullstendig oversikt over 
vårt tilbud, og hvordan du når tak i det, 
se hjemmesida vår www.sorreisabibliotek.no

Med appen BookBites kan du 
låne e-bøker og e-lydbøker for 
både voksne og barn.

I Pressreader �nner du mange 
nye tids-skrift og aviser, både 
for voksne og barn.

                   Filmoteket er en ny   
                   tjeneste der du låner 
                   aktuelle �lm med 
                   lånekortet!

Nasjonalbiblioteket gir tilgang 
til eldre bøker og aviser i full-
format, se www.nb.no

Supre sommerlesere!
Ungene i Sørreisa er helt ville etter å lese bøker!
I sommer har Sørreisa folkebibliotek i samarbeid 
med skolebibliotekene arrangert lese-
kampanjen Sommerles for alle unger i Sørreisa i 1. 
til 7. klasse. 
Og vi kan love at ungene har lest med liv og lyst! 
Over 200 unger har vært med, dvs 3 av 4 i 
målgruppa. Dette er den høyeste deltager-
andelen i hele Nord-Norge og den 7. høyeste i 
landet. Hver unge har i snitt lest over 16 bøker i 
sommer, det er skikkelig knallbra! Det er nesten 
så bra at folkebiblioteket har fått «klage» på at 
ungene bare vil lese. 
Vi retter en stor takk til dere voksne som har lånt 
heim poser med bøker til deres barn og etterpå 
har hjulpet dem med å legge inn det de har lest. 

Hilsen Sigrid, Elisabeth og Espen 
på folkebiblioteket.
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Første kvinnelige Første kvinnelige 
brannkonstabelbrannkonstabel
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Annika Dalgård Hansen
Mat: Fiskeboller i hvitsaus
Drikke: Iste
Farge: Rosa og svart
Hobby: Kjøre go-cart
Reise: Spania
Musikk: Radiomusikk
Bok: ‘Gutta i trehuset’ leses sammen med guttungen
Person: Trym, - guttungen
Sørreisa: Lettvint, familie og venner.

Kvinner styrker beredsskapen
Tor Ivar Olsen er Brann- og beredskapssjef i 
Sørreisa kommune. Han har denne kommentaren 
til kommunens første kvinnelige brannkonstabel:

- Det å bli brannkonstabel har gjennom alle år 
vært mange gutters drøm, at dette kan være et 
ønske blant kvinner også, har dessverre ikke blitt 
hørt eller fanget opp i de norske brannvesen slik 
det burde. Når vi i Sørreisa brannvesen nå har 
ansatt en kvinne i en konstabelstilling, så vil dette 
uten tvil styrke oss på �ere plan. Dette vil da 
kunne åpne for en større søkermasse i fremtiden, 
når ledige stillinger lyses ut. Et kommunalt deltids
brannvesen er avhengig av lokale søkere og da 
helst med bostedsadresse i forhold til kravet til 
oppmøtetid, med �ere potensielle søkere vil disse 
kravene bli lettere å oppfylle. 
At kvinner søker seg inn i et brannvesen vil ikke 
bare styrke oss beredskapsmessig, men også ut 
fra et miljømessig, kunnskapsmessig og med-
menneskelige synsvinkel, så tror dette vil være en 
positiv faktor i ellers så mannsdominert miljø.   

Frisør ble brannkonstabel
Det tilsynelatende store hoppet fra frisør-
utdanning i Oslo, med en mellomlanding i 
Narvik, til å være brannkonstabel i Sørreisa, 
kom litt av seg selv for Annika som �yttet hjem 
igjen i 2009. 
- Jeg har alltid synes at det virker spennende å 
være brannkonstabel. Det er selvfølgelig mye 
action og et kraftig adrenalinrush når alarmen 
går. 

- Men for meg handler det også om å få hjelpe 
andre i en vanskelig situasjon. Jeg innbiller meg 
at det hjelper å være jente i noen situasjoner. 
Og så er det �ott å få jobbe i et team som 
samarbeider for å løse utfordringer under sterkt 
press. Det gir veldig mye, forteller Annika.

- Å komme inn i et så mannsdominert miljø, 
kunne kanskje vært litt utfordrende for en jente. 
Men, for meg har det ikke vært noe problem. Det 
er sikkert fordi jeg er Sørreisa-jente og kjenner 
mye folk her.

- Men, det hadde vært gøy med �ere kvinnelige 
brannkonstabler i Sørreisa. Håper at jeg kan få 
�ere jenter til å oppdage at det ikke er noe 
problem å være jente i denne rollen. avslutter 
Annika  

PS: Sørreisa kommune har utlyst en stilling til, 
etter at det ble kjent at Annika er brannkonstabel. 
Og det kom faktisk inn en søknad fra en kvinne. 

Alt utstyret må være på plass når alarmen går.
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Har du lyst 
å synge i 

Sørreisa damekor?
Sørreisa Damekor er klar for en 
ny sesong og nå tar vi imot �ere 
sangglade damer! 

Koret har et tyvetalls sangere, og 
her er det lett å føle seg hjemme 
både for ferske og 
rutinerte sangere. 

Sammen synger vi oss gode!

I året som kommer skal vi 
fokusere på et variert, rytmisk 
repertoar, og synge på små og 
større konserter. 
Vi øver onsdager 
kl 18-20 i Sørreisa. 
Spørsmål kan rettes til 
Karine 41162767

Velkommen!
16



BABY- OG SMÅBARNSSANG
Er du hjemme med små barn i alderen 0 – 3 år og vil tre�e andre i 
samme situasjon? Da er du velkommen til Baby- og småbarnssang 
i Straumen kapell. 
I høst møtes vi følgende datoer: 
22. oktober, 5. og 19. november. 
Vi prater sammen, leker og synger. Vi serverer te og ka�e. 
Spørsmål kan rettes til kirkemusiker 
Ingvild M Moldsvor på 9220957.



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

31.05.20     William Renland Markussen  
        (bosatt i Kongsvinger)
14.06.20     Jens Olav Kulsvehagen Angell
14.06.20     Aslak Selander-Hanssen
09.08.20     Anny Kristine Karlsen Molund
09.08.20     Kasper Andrè Pedersen
09.08.20     Jesper Boneczko Bech  
       (bosatt i Senja kommune)
09.08.20     Olina Thoresen
16.08.20      Amanda Johanne Koht Isaksen
16.08.20     Tia Nordgård

20.06.20     Charlotte Strand og 
       Svenn Erik Storelvmo
11.07.20     Kine- Mariell Løtveit Solbakken og  
                   Kristian Bakkejord
22.08.20     Kristin Sørfosbog og 
       Kent- Robin Strand

08.05.20     Kristian Elvevoll   f. 1969
16.06.20     Jorunn Annie Bjerkli   f. 1941
10.06.20     Bjørg Lilly Kristine Skjellhaug   f.1937
18.06.20     Herdis Olaug Lund Nergård   f. 1950
25.06.20     Eva Jørgine Mathisen   f. 1946
02.05.20     Hanny Marie Angell   f. 1936  
       (urnenedsettelse)
27.06.20     Henry Mikal Myre   f. 1929
12.07.20     Edith Nikoline Nikolaisen   f. 1933
13.03.20     Arvid Johan Blomseth   f. 1953 
       (urnebegravelse)
18.08.20     Inger Karly Larsen   f. 1947

Vigde

Støtte til Menighetsbladet 
Dette nr. av Menighetsbladet inneholder 
giro som gir anledning å støtte Menighets-
bladet. Vi vil takke den enkelte for støtten 
vi får, bladet gir oss mulighet til å nå alle i 
kommunen med informasjon om hva som 
skjer i Sørreisa menighet.   
Du kan bruke kontonr. 4776 14 70597 eller 
Vippsnr. 119900. Ved bruk av vipps må det 
merkes «Menighetsbladpenger».
 
Kirkevergen

Bokutdelinger
Høsten 2020 blir Min kirkebok til 
4-åringene født 2016 og 6 åringene født 
2014 utdelt.
Gudstjenesten med utdeling for 6 åringene 
var 23. august, men det er fullt mulig for de 
som ikke kom seg dit å komme på frem-
tidige familiegudstjenester og få den der. 
Bare ta kontakt med menighetspedagog 
Marianne på familiegudstjenestene.
Min kirkebok til 4 åringene gis ut på 
familiegudstjenesten den 4. oktober i 
Straumen kapell.

Hjertelig velkommen til alle!
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Gudstjenester  i Sørreisa sokn 
sept 2020 - des 2020

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

08.05.20     Kristian Elvevoll   f. 1969
16.06.20     Jorunn Annie Bjerkli   f. 1941
10.06.20     Bjørg Lilly Kristine Skjellhaug   f.1937
18.06.20     Herdis Olaug Lund Nergård   f. 1950
25.06.20     Eva Jørgine Mathisen   f. 1946
02.05.20     Hanny Marie Angell   f. 1936  
       (urnenedsettelse)
27.06.20     Henry Mikal Myre   f. 1929
12.07.20     Edith Nikoline Nikolaisen   f. 1933
13.03.20     Arvid Johan Blomseth   f. 1953 
       (urnebegravelse)
18.08.20     Inger Karly Larsen   f. 1947

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

4. oktober, 18. søndag i 
treenighetstiden 
Straumen kapell, 11:00 
Familiegudstjeneste med 
utdeling av 4 årsbok  

11. oktober, 19. søndag i 
treenighetstiden 
Straumen kapell, 11:00  
Høymesse   

25. oktober, bots- og bønnedag
Straumen kapell, 11:00  
Høymesse m/alminnelig 
skriftemål   

1. november, allehelgensdag 
Tømmervik kirke, 11:00  
Høymesse   
 
7. november
Straumen kapell, 18:00 
Ungdomsgudstjeneste  

22. november, Kristi kongedag
Straumen kapell, 11:00  
Høymesse   
 
29. november, 1. søndag i 
adventstiden
Straumen kapell, 11:00  
Familiegudstjeneste 
m/speiderne 
 

6. desember, 2. søndag 
i adventstiden
Tømmervik kirke, 18:00 
Lysmesse m/konfirmanter

Lørdag 12.mai 2020

Maja Agersborg 
�omas-Andrè Haugen
Friederike Bie
Isak Molund Finnseth
Nora So�e Andersen
Adrian Pedersen Simonsen
Fillip Jørgensen Fallsen 
Martha Jin Skøelv Korneliussen
Even Bardo Myre
Ådne Bardo Myre
Sondre Lange Bakkland
Eirik Sandnes
Liv-�erese Koht Mikalsen

Konfirmanter i Sørreisa 2020 
Søndag 13. september 2020

�erese Helene Nyland
Tuva Mathea Gulbrandsen
Siril Kristiane Gunnberg
Tora Lovise Gunnberg
�ea Michelle Edwards
Anniken Evenmo 
Endre Lamark Monsen
Aleksander Dalgård
Annika Jakobsen
Andre Nilsen
Hedvig Clara Helling
Adrian Johan Hansen-Sandvoll
Adele Konstanse Hansen-Sandvoll
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PÅ BLOKKA 
Ute er det blitt helt andre 
temperaturer; og det er 
ingen tvil om at sommeren 
er på hell! Bærbusker i 
ulike størrelser prydes av 
rødlige bær, både de sure 
og de uspiselige. Mange har 
allerede plukket vinterens 
rasjon av molter, og i år 
er det nok til alle! Det er 
en �n årstid vi går i møte, 
der vi høster av naturen og 
kjenner oss takknemlige for 
det naturen gir!
Takknemlige er vi over 
den gode sommeren, og 
at alt har gått så bra i vår 
region! Med god forstand 
og tillit til myndigheter har 
vi fulgt rådene vi har fått, 
og kan nå glede oss over at 
lokalsamfunnet er tilbake 
i nesten normal gjenge. 
Håndvask, smittevern og 
god hostehygiene anser vi 
nå som vanlige hverdags-
rutiner. For Kirkas ansatte 
og Menighetsrådet var det 
ekstra gledelig når Kirka på 
forsommeren igjen kunne 

åpne dørene, slik at blant 
annet begravelser kunne 
gjennomføres noenlunde 
slik vi er vant med det. 
Det blir en travel høst! 
Rundt om i mange hjem er 
det nå innspurt på forbe-
redelsene til årets kon�r-
manter. Endelig skal de få 
feiret sin kon�rmasjon med 
familieselskap, festkledde 
gjester og fantastiske 
kakebord! Helga 12.-13. 
september avvikles det �re 
kon�rmasjonsgudstjenester 

slik at det blir god plass 
mellom gjestene i kirka. Vi 
ønsker både kon�rmanter 
og foresatte til lykke med 
dagen, og håper på at det 
nydelige høstværet vi så 
for oss kon�rmasjonshelga 
kommer!
Vi vil og ønske lykke til 
med oppstart av de andre 
aktivitetene i Kirka i høst! 
Et nytt kull kon�rmanter 
skal starte sin kon�rmant-
undervisning. I høstmørket 
skal gamle og sikkert noen 
nye speidere smette rundt 
med lommelykter for å 
ta nye speidermerker. Og 
Språkkafeen skal ha sine 
lørdagstre� med 
morsomme sketsjer om 
viktige ferdigheter for å 
mestre livet i nord! Vi håper 
at mange har lyst til å være 
med oss; for et hjem i vår 
kirke handler nettopp om 
dette: Å føle tilhørighet til 
fellesskapet i Kirka

For Sørreisa menighetsråd, 
Åse Jorid Midtbø

Åse Jorid Midtbø, kirkeverge

Plantefelt foran gravminner 
Lokale vedtekter vedtatt i Sørreisa kirkelige fellesråd i jan. 2020 sier bl.a. noe om hvordan 
beplantning skal skje foran gravminnet. Reglene er at plantefeltet ikke må være bredere 
enn gravminnets bredde, og ikke stikke dypere fram enn 60 cm målt fra gravminnets 
bakkant. Det kan heller ikke plantes f.eks. busker som overstiger gravminnets høyde 
eller går utover plantefeltet eller mellom gravminner, eller ha faste dekorgjenstander. 
Løse dekorgjenstander �ernes etter bruk. Det er anledning å ramme inn plantefeltet med 
steinkant eller blomsterbedplate som �ukter med terrenget rundt omkring, 
jfr. Gravferdsforskri�ens § 22. 
Kirkevergen
4



Velkommen til 
Torsdagsklubben!
Torsdagsklubben er for deg som er 4 år og 
eldre. Vi møtes i Straumen kapell anna hver 
torsdag fra 17:30 – 18:30. Vi synger, leker, 
hører en Bibelfortelling og har lett servering. 
Spørsmål kan rettes til Inger Johanne Larsen 
(92831182)
Datoer for høsten 2020 er:  17. sept., oktober: 
1. + 15. +29. november: 12. + 26. 10. des.

Også tid for håp ……
Blir det godvær i september kan vi kanskje 
ennå kalle det for sensommer, men vi vet hva 
dager og uker fremover snart vil bringe. Vi 
må vel innse at vi går mot høst. For mange er 
høsten en tid preget av en viss porsjon mismot. 
Det ligger kanskje nettopp i dette at vi ser 
bladene blir gule og til sist faller, sommerens 
frodighet falmer og vi står etter hvert tilbake 
med et mere sort/hvitt bilde når vi ser oss 
rundt ute i naturen. Vi blir minnet om for-
gjengeligheten, at det vi omgir oss med forgår 
– slik som også våre liv eldes her i denne 
verden.
Men midt oppe i dette kan vi få glede oss over 
at høsten også bærer bud om nytt liv. Frøet 
gjemmes i jord og vil komme til å spire så snart 
det blir vår igjen. Når snøen legger seg som et 
teppe over vår jord, så er det bare som at 
naturen har tatt seg en velfortjent hvilepause. 
Livet er gjemt der nede. Og så kommer sola 
igjen, snøen smelter og våren springer ut.

I ei salme som vi av og til bruker om høsten 
synger vi om dette: «Dypt heller året i sin gang, 
nå ødes eng og lund; farvel med all din lyst og 
sang, du korte sommerstund!». 
Men slik er det ikke med Guds kjærlighet. Den 
står der vedvarende og ufalmet. Og håpet står 
der så grønt og gyllent: «Jeg vet hvor håpet 
grønnes da når allting falmes her: Min Frelsers 
tre på Golgata en evig krone bær.»

Det er nettopp dette med det evige livs håp 
som bærer oss gjennom det som er vanskelig 
her. Dette håp ligger ikke i oss selv og det vi 
kan få fram her i verden. Det ligger i troen på 
Jesus som døde og stod opp for oss: «La synke 
kun med løvets fall, hver markens blomst i rad, 
min tro på ham bevare skal sitt friske hjerte-
blad.» 
Og nettopp i dette ligger håpet om den evige 
vår: «Han lover meg en evig vår tross vinter-
storm og død; for livet fram av graven går som 
Kristus gjennombrøt.»

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

Áhččámet, don guhte leat almmis!
Basuhuvvos du namma. Bohtos du riika.
Šaddos du dáhttu, mo almmis nu maiddái 
eatnama alde.
Atte midjiide odne min beaivválaš láibbi.
Atte midjiide min suttuid ándagassii,
nugo mii ge ándagassii addit 
velggolaččaidasamet.
Ale ge doalvvo min geahččalussii,
muhto beastte min bahás eret.
Dasgo du lea riika ja fápmu ja gudni 
agálašvuhtii. 
Amen.

Jan-Ole Berntsen, sokneprest

5



Søndag 23. august var vi 56 små og store 
som hadde funnet veien til vakre Holmen 
leirsted ved Bjorelvnes for å være sammen 
med Gud og hverandre noen timer. 
Allerede før familiegudstjenesten var i 
gang hadde mange barn funnet gleden i å 
hoppe på den store hoppemadrassen som 
var tatt med for anledningen.

Det ble trangt i det lille kapellet, men alle 
fremmøtte �kk plass. Menighetspedagog 
Marianne og sokneprest Jan-Ole ledet oss 
igjennom den timelange gudstjenesten 
hvor vi sang, �kk et lite dramastykke med 
Bartimeus i hovedrollen, og hvor en seks-
åring �kk utdelt Min kirkebok. 

Familiedag i sol og sommervær
(NB! Vi har til alle 6-åringer – det blir �ere 
muligheter i høst til å få boka)

Vokalgruppa Singing ladies sang vakkert 
for oss og vi �kk med oss en spesiell bønn 
for skolestarten.

Etterpå ble mange igjen og koste seg i Guds 
vakre natur med kake, ka�e og medbrakt 
grillmat. Regnet valgte heldigvis å ta en 
liten pause denne formiddagen, så hele 
arrangementet gikk av stabelen utendørs.
Neste års familiedag vil vi være tilbake på 
Tømmerneset igjen- første søndag etter 
skolestart. Denne familiedagen er en god 
tradisjon som er kommet for å bli.

Er du glad i å synge, være sammen med 
venner og å ha det morsomt? Alt dette 
�nner du i kor i Sørreisa. 
Vi synger sanger, viser og popmusikk. 

Vi opptrer i ulike sammenhenger som 
f.eks. konserter, språkkafé, gudstjenester 
og Korkafé.Vi prøver også å komme oss på 
kortur hvis det lar seg gjøre.Vi følger selv-
følgelig smittevernregler når vi samles
TA MED DEG VENNER OG KOM!

Kor for barn og unge
VENNEKORET 
Koret for alle fra 1.-5.klasse. 
Starter opp torsdag 10.september.
Vi øver i Straumen kapell hver torsdag 
klokken 17.00-18.00

YOUNG VOICES
Koret for alle fra 6. klasse og oppover. 
Starter opp torsdag 10. september.
Vi øver i Straumen kapell hver torsdag kl. 
18.00-19.30

6
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Kalender for Sørreisa
Nr 3   2020

Lysglimt og Blå Kors 
Motorklubb
Et vanlig program for høsten 
kan vi dessverre ikke sette opp 
ennå. I løpet av september 
håper vi at coronasmitten avtar, 
og hvis smittevernreglene 
tillater det, kan fredag 2. oktober 
bli en mulig start. Det vil 
komme mer info både på nett, 
plakater og i Troms Folkeblad.
Hilsen ledergruppa v/ Solveig 
Lj. Mathisen tlf. 98864404

Misjonsmessa
Vi må med beklagelse gjøre 
kjent at den tradisjonelle 
Misjonsmessa dessverre ikke 
kan arrangeres dette året 
grunnet korona-situasjonen. 
For Sørreisa Misjonsforening, Alf 
M. Larsen

Onsdagsdansen 
i høst er avlyst på grunn av 
smitteverntiltak. Vi gjør senere 
en ny vurdering om vi kan 
komme i gang på nyåret

Ka sskjkjerer i S
ør

re
isa
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Onsdag 16.september
Biblioteket åpent 12-15  

Torsdag 17.september
Biblioteket åpent 15-19  

Søndag 20. september
Kulturhuset – Kino
Kl 18.00 
Brannmann Sam – Klar for 
opptak!

Kl 20.00 Breaking Surface

Mandag 21.september
Biblioteket åpent 16-19

Tirsdag 22. september
Biblioteket åpent 14-17

Kulturhuset kl.18 
Folkemøte om stedsutvikling

Onsdag 23.september 
Biblioteket åpent 12-15

Torsdag 24.september 
Biblioteket åpent 15-19

Mandag 28.september
Biblioteket åpent 16-19  

Tirsdag 29.september
Biblioteket åpent 14-17  

Onsdag 30.september
Biblioteket åpent 12-15

Torsdag 1.oktober 
Biblioteket åpent 15-19

Kulturhuset kl.18
Markering av den internasjonale 
eldredagen
Servering og underholdning.
Smittevernhensyn ivaretas.

Søndag 4. oktober
Kulturhuset – Kino
Kl 18.00 Knutsen & Ludvigsen 
2-Det store dyret

 



Kl 20.00 Børning 3

Søndag 18. oktober
Kulturhuset – Kino
Kl 18.00
Kl 20.00

Mandag 19.oktober 
Kulturhuset kl.19
Lansering av Årbok for Sørreisa 
og Dyrøy 
og Sørreisakalenderen
Arr: Sørreisa historielag

Torsdag 29.oktober 
Kulturhuset kl 20 
Høstens beste 
Konsert med kulturskolen

Lørdag 31.oktober 
Sørreisahallen 
Håndballkamper 
12-19

Søndag 1. november
Sørreisahallen 
Håndballkamper 

Kulturhuset – Kino
Kl 18.00
Kl 20.00

Lørdag 14.oktober 
Sørreisahallen 
Håndballkamper 

Søndag 15. november
Sørreisahallen 
Håndballkamper 

Kulturhuset – Kino
Kl 18.00
Kl 20.00

Mandag 16.november 
Kramvigbrygga kl.19
Fortellerkveld med tema
Herrehåndball i Sørreisa IL 

Lørdag 21.november 
Sørreisahallen 
Håndballkamper 
12-19

Tirsdag 8.desember 
Sørreisahallen
Håndballkamper 

Utleie idrettshall 
og kulturhus
Det er åpnet for utleie til enkelte 
aktiviteter i idrettshall og kulturhus. 
En rekke forholdsregler blir tatt 
for å ivareta smittevern, bl.a er det 
forsterket renhold i lokalene. For å 
bruke garderober i idrettshallen 
må det søkes særskilt. Leietakere/
brukere er ansvarlige for at smitte-
vern ivaretas og må sette seg inn i 
de gjeldende smittevernveiledere 
og planlegge og organisere 
aktiviteter deretter. Ved alle 
arrangementer skal det være en 
ansvarlig arrangør som sikrer at 
aktiviteter gjennomføres på en 
smittevernfaglig forsvarlig måte og 
at smittevernregler overholdes.
For mer informasjon se 
kommunens nettsider, eller kontakt 
Aina Løhre – 
aina.lohre@sorreisa.kommune.no  
tlf 99 20 46 24

Gapahuken «Arnebu» i 
Gumpedalen
Stiftelsen Westgaards museum har 
laget gapahuk og bålplass midt-
veis mellom parkeringsplassen på 
Nygård og Steinora i Gumpedalen. 
Gapahuken er oppkalt etter en 
tidligere grunneier.  Turen er ca. 2 
km og «joggeskovennlig», videre 
innover mot ura er det flere svært 
våte områder. Her skal det etter 
hvert kloppes.

Bilde: «Arnebu» ble offisielt åpnet 
under ordførerens tur 7.sept



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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Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa

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@akfi.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

  Thai-massasje

90543433
41445310
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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 Hoff

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
furoyfishingcamp.com
furoyfishingcamp@hotmail.com

412 38 499
412 38 496
77 86 41 35

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

56 55 55 23
77 86 16 50

Gamtofta Samisk Boplass 77 86 19 05
40 47 86 33

Krogstadtunet
post@krogstadtunet.no
www.krogstadtunet.no

77 86 14 61
41 46 10 15

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

47 66 34 47

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

40 00 19 35



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

Bertheussen Blikkenslager AS
www.blikkenslagerprodukter.no

45 00 62 18

Byggfag
byggfag@ojhas.no

77 86 43 11

 
byggogtak@gmail.com

41 61 56 41

77 86 20 20

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

41 58 84 41

GK Norge as, avd Sørreisa,
Vikavn 46

77 84 21 20

90 54 73 18

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

48 07 04 50

Varehandel
AMNOR AS
www.amnor.as

91 59 41 51

Andsvatn Reinslakteri 97 77 75 52

BMShop - Bakkan Multishop
butikk@bmshop.no

41 33 05 30

Coop Midt-Troms BA 77 86 13 45

Furøy Geir Agentur
grfuroy@broadpark.no

90 72 36 93

Nordhaug Dekk
�rmapost@nordhaug-maskin.no

93 08 60 85 
48 06 27 17

Spar 77 86 10 74

Reisa Grillhus AS 77 86 13 00

Rema 1000 77 86 46 50

www.rosaboble.no 46 44 55 31

Sørreisa yx 77 86 12 35

Skokroken 77 86 49 44

Sørreisa Solavskjerming 95 03 87 50

Tjenesteyting
AMnor AS
arne@amnor.as

91 59 41 51

anleggsskolen.no

77 86 14 40

www.bakkehaugbil.no

77 86 29 00

 

post@dittsmadyrkrematorium.no

77 21 26 60

Escape House Sørreisa
www.escapehouse.no 
booking@escapehouse.no

99 37 22 73

Frivilligsentralen 99 20 46 51

GateCamp Midt-Troms 
www.gatecamp.no 
info@gatecamp.no 

99 37 22 73

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
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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



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

77 86 38 00

  www.procall.no
77 86 37 00

Reisa Grillhus 77 86 13 00

RH Autoservice 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

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

92 88 86 00

92 06 11 96

Drosjesentralen 77 86 11 80

Tjenesteyting forts
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GateCamp Midt-Troms!
Nå åpner den nye minigolfarenaen i 
Sørreisa, og vi inviterer til spill og moro 
for hele familien!  
600 m2 arena, 15 baner på over 108 m2 
tilsammen, TV-spill og kiosk. 

Det er ingen bookingsmulighet, kom når 
dere vil innenfor åpningstidene;

Tirsdag  1730-2130
Onsdag  1730-2130
Torsdag  1730-2130
Fredag  1730-2300
Lørdag  1200-2300
Søndag  1200-2100

Informasjon på www.gatecamp.no
Covid-19 helserestriksjoner gjelder! Ved 
stor publikumstilstrømning må vi sette 
stopp i døra hvis lokalene blir fyllt opp.

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

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

 



Nisa Thai Massasje i Sørreisa
Wannisa Husein starter Nisa Thai Massasje i Sørreisa Velværesenter fra ca 1. oktober 2020, og 
ønsker sørreisafolk velkommen til avslappende massasje som løsner stramme muskler og 
demper stress i rolige og litt eksotiske omgivelser. Et kjærkomment avbrekk fra den hektiske 
hverdagen. Hun tar timebestilling fra ca første oktober på dagtid og lørdager. 

Wannisa kommer fra Yasothon-regionen i  
Nord-Thailand, som er en 8-timers busstur nord for 
Bankok. Det er et typisk jordbruksområde og hennes 
foreldre er selvfølgelig risbønder.
Wannisa �yttet til Bankok da hun startet på 
universitetet og studerte business management.  
Etterpå tok hun serti�seringen som må til før hun 
startet sitt eget thai-massasje institutt i Bankok. Det 
drev hun med i syv år, før hun �yttet til Norge.
Og nå skal hun bidra med mer velvære-
produksjon ved Velværesenteret i Sørreisa. 

Fokuset innen Tradisjonell Thai Massasje ligger på 
behandling med rullende komprimering, bøying, 
trekking og massasje med varme trykk. Tradisjonell 
Thai massasje har eksistert i �ere tusen år, og består 
av sekvenser av massasje, tøying og manipulering 
som er utviklet i Thailand. Musklene mykner og 
sirkulasjonen øker og fører til en større smidighet 
– perfekt hvis man er plaget med øm og stiv 
muskulatur. Massasjen reduserer stress og angst.
Massasjen foregår i en rolig og avslappet atmosfære.

Wannisa med serti�katene man må ha for å kunne 
praktisere Thai Massasje i Bankok
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Rustahøgda 7.- 9. oktober 2020
Midt-Troms frilu�sråd arrangerer frilu�sskole for barn 10 – 13 år hjemmehørende i Midt-Troms: Dyrøy, 
Bardu, Målselv, Sørreisa og Senja. 
Frilu�sskolen arrangeres på Rustahøgda/Bardufosstun (Målselv kommune) i høstferien 2020

NB! Pga. situasjonen rundt Covid19, er det ikke avklart om frilu�sskolen gjennomføres med eller uten 
overnatting. Mer info kommer.

Det blir varierte frilu�saktiviteter med f.eks. kanopadling, orientering, førstehjelp, tur, lek og moro, 
bålkos, matlaging ute mm. Vi tar forbehold om endringer i programmet.
Vi serverer lunsj de to første dagene, siste dagen må deltakerne ha med egen niste. Viktig at dere 
melder fra ved påmeldingom evt. allergier/sykdommer/andre hensyn.
Maks antall plasser etter «Førstemann til mølla-prinsippet»

Deltakeravgi�: kr 200,- 
  (inkl. lunsj mandag og tirsdag). 

Påmelding:   Deltager.no   
Påmeldingsfrist: 28.september.

Spørsmål?     Midt-Troms frilu�sråd på 
 tlf. 980 47 779 eller 482 72 940. 

Email: ingvild.blomseth@bardu.kommune.no
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Skøelv IGLSkøelv IGL
Facbookside: skøelv idrett -og grendelag 
Følg Skøelv IGL på Facebook for oppdatert info.
Hjemmeside: www.skoelv-igl.no

Ballbingen 

Skøelv IGL skal nå skifte ut det utslitte kunst-
gresset i ballbingen som står ved Skøelv skole. 
Ballbingen brukes mye av barn, ungdom i 
bygda, soldater i Gumpen og av Skøelv skole.
Skøelv IGL har fått spillemidler til prosjektet. 

Arrangement når det ny kunstgresset er  lagt i 
ballbingen, i samarbeide med Skøelv skole.

Møte om arealplan
Ut på høsten blir det åpent møte på Skøelv 
grendehus om Sørreisa kommune sin arealplan 
som er under utarbeidelse. Møtet er ett 
samarbeid mellom Sørreisa kommune 
og Skøelv IGL. Her blir det informasjon, 
spørsmål,  debatt og forslag til planen.

Otto Skogheim og Espen Elvevoll står bak 
arbeidet med det nye kunstgresset

Solglimt som festsal. Her kan man hygge seg!
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Vel blåst for 
Sørreisa O-lag!
Helga 21.-23. august gjennomførte Sørreisa O-lag 
nordnorsk mesterskap (NNM) i orientering med i 
overkant av 150 deltakere fra til sammen 20 
klubber. Det var også deltagere fra det sørlige 
Norge, herunder et eldre ektepar som hadde tatt 
turen helt fra Grimstad. De stortrivdes i Sørreisa. 

NNM ble avviklet med sprint på fredag med arena 
på den gamle grusbanen ved Sørreisa stadion, 
mens langdistansen lørdag og stafetten søndag 
gikk fra et jorde ved oppkjøringa til Skardalen.  
En glipp ved kontroll av poster fredag gjorde at 
en post måtte annulleres i de to lengste løypene, 
men dette ble det funnet en god løsning på. 
Bortsett fra dette forløp arrangementet fullstendig 
prikkfritt. En kuriositet ved arrangementet er at 

det nok aldri har vært arrangert et like sprit-
befengt idrettsarrangement i Sørreisa noen gang. 
Vi snakker da om deisinfeksjonssprit i forbindelse 
med koronaviruspandemien. Sørreisa O-lag 
sørget for at både løpere og funksjonærer ble 
desin�sert i hyppig omfang for å forebygge 
smitte.  
 
Sørreisa O-lag �kk masse gode tilbakemeldinger 
både under og etter NNM. En løper meldte etter 
NNM at det var første o-løp i år med ordentlig 
arenafølelse, og at det var et svært godt valg av 
samlingsplass lørdag og søndag. Sørreisa O-lag 
vil i den forbindelse rette en hjertelig takk til Karin 
og Oddvar Bjørnå som stilte sitt jorde til 
disposisjon til arena lørdag og søndag, og attpåtil 
lot tilreisende løpere parkere på deres gårdsplass.  

Videre vil Sørreisa O-lag takke Hermod Skogheim 
som lot Sørreisa O-lag hente strøm til tidtaker-
tjeneste og speakertjeneste hos han lørdag og 
søndag, og til Sørreisa idrettslag som bidro med 
strømforsyning under løpet fredag. Til slutt vil 
Sørreisa O-lag takke alle egne funksjonærer 
som bidro, rundt 30 i tallet. Nå ser Sørreisa O-lag 
fremover mot andre arrangement i de kommende 
årene. En egen jubileumsbankett i anledning 
klubbens 50-årsjubileum i år vil det også bli, men 
utviklingen i koronaviruspandemien vil påvirke 
ramme og tidspunkt for det.

Se �ere bilder:
https://www.facebook.com/pg/Sørrei-
sa-O-Lag-344185759035719/photos/?tab=al-
bum&album_id=3394614823992782
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Sørreisa historielag

Velkommen til Sørreisa historielags 
høstprogram 2020

På grunn av usikkerheten rundt 
coronaviruset er vårt høstprogram 
noe usikkert. Arrangement kan bli avlyst på 
kort varsel og annonsert på baksida av TF, plakater 
på butikkene eller på historielagets heimeside.

LANSERING AV ÅRBOK FOR DYRØY OG SØRREISA 
2020 OG SØRREISAKALENDEREN 2021 I SØRREISA 
KULTURHUS MANDAG 19. OKTOBER KL 1900
Det vil bli presentasjon av årbok og kalender, samt 
at noen forfattere forteller om artiklene sine.

FORTELLERKVELD PÅ KRAMVIKBRYGGA 
MANDAG 16. NOVEMBER KL. 1900 - OM SØRREISA 
IL HERREHÅNDBALL Det vi bli vist bilder og fortalt 
om herrehåndballen gjennom �ere tiår i Sørreisa.
 
KONTORDAGER
Vi vil starte opp med kontordager på Kramvigbrygga 
hver mandag 1800-2000 fra begynnelsen av 
oktober.      

SALGSTEDER FOR HISTORISKE BØKER OG 
KALENDRE
På grunn av at messa er avlyst, vil vi selge årbøker 
og kalendre fra Kramvikbrygga fra 20. oktober. Se 
oppslag på butikker. 
Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2020 og Sørreisa-

kalenderen 2021 selges på: Servicekontoret Sørreisa 
kommune, Biblioteket i Sørreisa, Coop Extra i 
Sørreisa og Bm Shop. Årboka selges også på Norli 
Bokhuset i Tromsø. 

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
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Internet: www.unglyn.com

Unglyn-info
Unglyn

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

Ny skitrasé 
Skigruppa har hatt en hektisk periode med dug-
nad på den nye skitraseen, men nå er den ferdig 
ryddet og planert. Traseen går på sørsiden 
av Reinelvveien og Litjevatnet, videre opp mot 
Storforrmyra, krysser vei midt på vei- 
strekningen der den er på det høyeste, og mest 
oversiktlig, og videre mot tilknytning til Pioner-
løypa.

Støtte til tråkkemaskinen 
og løypekjøring 
Vi er snart inne i en ny skisesong, og med tanke 
på de �otte løypene og den nye traseen som 
ligger klar, 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” 
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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 hver gang du spiller.

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

Galtnes samfunnshus 
Flott til bryllup, store markeringer og barne-
dåp, 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
Høstsesongen er i full gang, vi har 3 lag i gang 
med trening og kamper.
Gutter 12 år • Gutter 9 år • Mixlag 7 år

Hvis noen ønsker å være med, ta kontakt med 
Morten Smevik på tlf.: 958 36 980  
for informasjon om treningstider.
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Aktivt håndballmiljø
Sørreisa håndball har i sesongen 2019/2020 
hatt 8 aktive lag i seriespill, samt Mixlag for
unger i alderen 8 til 10 år som har gjennom-
ført kampdager mot andre lag i regionen.
Klubben har i overkant av 140 aktive spillere, 
noe som gjør at Sørreisa er blant de største
håndballklubbene i Troms. For første gang 
på en stund stilte Sørreisa Håndball med 
damelag i seriespill, som viste god sportslig 
innsats. 
På hjemmekampene er det alltid svært god 
stemning, og det å kunne tilby kamper på 
senior-nivået er populært i bygda. Til tross 
for koronaepidemien, kan vi si at det har gått 
godt for våre lag sportslig sett. 
Det rekrutteres nye spillere, og mixlagene har 
svært mange aktive barn – dette lover godt 
for håndballmiljøet i Sørreisa i årene som 
kommer. 

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

   håndballklubber
- Sikre trygge og gode treningsforhold for 
   ungene i Sørreisa kommune

En ny sesong er like rundt hjørnet, og for 
aldersbestemte lag vil sesongen kunne
gjennomføres innenfor myndighetenes
 rammer. Treningstidene vil legges ut på vår
hjemmeside så snart dette er klart, og vi 
ønsker gamle og nye spillere velkommen til
sesongen 2020/2021.
Avslutningsvis vil styret rette en stor takk til 
alle spillere, trenere, oppmenn, assistenter,
sponsorer, ildsjeler, foreldre og ikke minst til 
alle dere innbyggere i den �otte kommunen 
vår som støtter oss under ulike dugnader, 
loddsalg og som heiagjeng på kamper.

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

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



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

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

VI SKAPER VERDI FOR VÅRE KUNDER!
Følg oss på

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

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

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

VISNING: TORSDAG 19. FEBRUAR KL. 17-18

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

VISNING: ONSDAG 18. FEBRUAR KL. 17-18

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

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

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

RINGVEIEN 50 Horisontaldelt tomannsbolig med 
sentrumsnær beliggenhet.

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

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

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

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

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

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

SOLGT!

Vår spisskompetanse 
er advokatbistand og 
eiendomsmegling. 

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

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

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

Ringveien 4, 9300 Finnsnes - Tlf 40 00 11 34



MYRE

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

Telefon 77863400 - Faks 77863401

MYRE ELEKTRO
Tlf 77 86 34 00  

post@myre-elektro.no

 

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

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

Vi fører kjente kvalitetsvarer.

Myre ordner det meste!

Autorisert forhandler av 
Mitsubishi og Fujitsu 

varmepumper
Spør oss om tilbud!

Vi leverer 
elbillader 

fra kr 14.990,- ink mva 
ferdig montert.

Vi ordner det!




