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Onsdag 11. januar inviterer vi til Nyttårskonsert med Arctimus 
på Tårstad. 

Etter to års tvunget opphold kommer Arctimus sekstett sterkt tilbake med 
Erika Toth og hennes kolleger – landsdelsmusikere og frilansere fra Norge og 
Europa. Sammen med sangsolistene Camilla Stenhoff Vist og John Kristian 
Karlsen skal de fremføre et utvalg soloarier, duetter og instrumentale stykker 
spesialarrangert for ensemblet.
 

Arctimus og solistene vil stilsikkert levere den beste nyttårsstemningen på 
den nordnorske bygda, med operette, vals, polka og selvfølgelig med uunn-
værlige Blå Donau som avslutningsnummer!

Medvirkende:
Camilla Stenhoff Vist - sopran, John Kristian Karlsen - tenor, Erika Toth - 1. fiolin/
kunstnerisk leder, Zoltán Tuska - 2. fiolin, Tørris Koløen Bakke - bratsj, Dénes Lud-
mány - bratsj, Runa Bergsmo - cello, Knut Erik Sundquist - kontrabass.

Billetter: 
*Konsert kr 200,-. *Full pakke kr 400,- (inkl. konsert, velkomstdrink, finger-
mat, kaffe og kaker). Restbilletter selges i døra. 

Billettbestilling til 
Tårstadbertene:         
 

Dørene åpner/serveringen starter kl.18.00. Konsertstart kl.19.00.

Velkommen på Nyttårskonsert!

Sisilja Viksund, 993 23 306
Hilde Helland, 975 34 864
Birgitte Rørvik Bruun, 970 54 142

Torsdag 15. desember Evenes 
kirke kl. 18.00.

Tradisjon tro synges julen inn i Eve-
nes kirke. Fri entré.

Medvirkende: 

• Barnekoret m/dirigent Anna 
Bartholsen 

• Vàrdobiegga m/dirigent Ekate-
rina Amundsen 

• Bogen sangforening m/dirigent 
Ekaterina Amundsen

• Evenes musikkorps m/dirigent 
Karstein Johnsen

• Natalya Nystad organist

Andakt v/ prestevikar Fredrik Slet-
bakk Olsborg. Kollekt: Menighetens 
kirkemusikalske arbeid. 

Velkommen til en stemningsfull 
førjulskveld og konsert i kirka!

Vi synger julen inn

ccc
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Kampen om Narvik har Norgespremiere 1.juledag. 
Vi får den til Tårstad allerede 3.juledag, og kan 
tilby tre visninger. 

Tirsdag 27. desember (3. juledag) :
Kampen om 
Narvik vises:

Aldersgrense: 12 år (tillatt fra 9 år i følge med foresatte)
Kr. 130,- per billett

Kampen om Narvik - Hitlers første nederlag
April 1940. Den gryende krigen i Europa virker fjern for 
nordmennene, men verdens øyne er allerede rettet mot 
Narvik som skiper ut jernmalmen Hitler er avhengig av 
for å holde det tyske krigsmaskineriet i gang. Natt til 
9. april krenkes Norges nøytralitet og tyske soldater går 
iland. Bykommandanten overgir Narvik uten kamp, men 
ikke alle er villige til å legge ned våpnene. Et kompani på 
200 norske soldater bløffer seg ut av byen og tar opp 
kampen. Blant soldatene finner vi den unge korporalen 
Gunnar Tofte, som får sin ilddåp i kamp mot de profe-
sjonelle, tyske alpejegerne i fjellene. I Narvik blir Royal 
Hotell, der hans kone Ingrid Tofte jobber som stuepike 
og tolk, tyskernes nye hovedkvarter. Fra skyttergraven 
er det enkelt å vite hvem som er venn og hvem som er 
fiende. Fra den sivile siden er bildet mer komplisert. 

Billettbestilling
Billetter reserveres hos Tårstadbertene:
Sisilja Viksund, 993 23 306
Hilde Helland, 975 34 864
Birgitte Rørvik Bruun, 970 54 142

I kiosken selger vi popcorn, brus, kaffe og godsaker.
I kiosken selger vi popcorn, brus, kaffe og godsaker.
Her kan du betale med kort, kontant og vipps.
I billettsalget kan du betale med kort og kontant.

Velkommen på Bygdekino 😊

Hilsen Tårstadbertene

• Kl. 16.00
• Kl. 18.30
• Kl. 21.00

Vinteren er høysesong for boligbranner – test 
røykvarsleren 1. desember.

I Evenes kommune har det de siste fem årene vært 9 
boligbranner. Røykvarsleren redder liv. Test røykvarslerne 
og bytt batteri ved behov på Røykvarslerdagen 
1. desember!

Røykvarslerdagen er et mangeårig samarbeid mellom 
Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssik-
kerhet og beredskap, Det lokale eltilsyn, brannvesenet 
og Gjensidige. - Alle kan bli bedre på å tenke brannsik-
kerhet. Det viktigste du kan gjøre for brannsikkerheten i 
hjemmet, er å sjekke at alle røykvarslerne i boligen virker 
som de skal, og at de kan høres tydelig på oppholdsrom 
og soverom, også når døren mellom rommene er lukket, 
sier brannvesenet. 

Alle må ha minst én røykvarsler i hver etasje. Røykvars-
lere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist 
over lengre tid. Det klart beste er å ha varslere som er 
seriekoblet. - Levende lys, peiskos, bruk av komfyren og 
mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i julen, 
særlig i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjør det der-
for til en huskeregel å teste røykvarslerne og bytt batteri 
på Røykvarslerdagen 1. desember, sier brannvesenet.

Det finnes forskjellige typer røykvarslere. Noen har en 
«test» knapp man kan trykke på for å sjekke om det 
piper. Andre har et brannalarmanlegg som sier ifra auto-
matisk hvis det trengs batteribytte. Finn ut hvilken type 
du har hjemme, test røykvarsleren og bytt batteri hvis 
det er behov for det. På røykvarslerdagen.no finner du 
nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten. 
Kontakt: Evenes kommune, tlf. 769 81 500

https://roykvarslerdagen.no/
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Leveres utfylt  
på stand eller ved 

hjemmebesøk

Telefon    E-post    

Navn  

Adresse  
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2) Hvor mange 
røykvarslere 
skal du ha 
hjemme?

Hva skal 
jeg egentlig 
med røyk
varslere?

Bare på
kjøkkenet

En i  
hvert rom

Minst én i
hver etasje 

3) Hvor ofte bør 
du bytte selve 
røykvarsleren?

Hvert år Etter  
8–10 år  

Når den 
slutter å 
virke  

Aldri  

4) Er det krav til 
komfyrvakt?

Ja, hvis man  
har endret kurs 
til komfyren 
etter 2010

Ja, men bare 
hvis man har 
et kjøkken 
bygget/pusset 
opp før 2010

Nei, men det 
er lurt å ha

Bare for  
de eldre

5) Hva er telefon-
nummeret til 
brannvesenet?

911 110 113 112

Hva vet du om brannsikkerhet?
TA QUIZEN – bli med i trekningen av flotte premier!

1) Hvor starter  
brannen oftest?  

Komfyr Tørketrommel Mobiltelefon Elsparkesykkel

Røykvarslerdagen 2022_Quiz_A4_org.indd   1 26.10.2022   14:53
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Traktortoget 
Juletrefest på hjul
Vi gjentar suksessen fra covid-tida og 
drar i gang traktortog i romjula i år 
også, som et alternativ til juletrefest 
på Bygdehuset. 

Tidligere år har det deltatt rundt 30 kjøre-
tøyer, flest traktorer og lastebiler, men også 
noen andre doninger. Alle har vært pynta 
med lys og annet stæsj, så det har vært et far-
gerikt skue som de har sett helt til Kjeldebotn 
og Ballangen. Nissene har delt ut nissepakker 
til ungene langs ruta, og ved fire destinasjo-
ner har vi avfyrt fyrverkeri. 

Togrute og foreløpig tidsskjema:
Fra Skar kl.16.00, ankomst Liland kl.17.00, 
ankomst Bogen kl.18.00. 
Toget løser seg opp ved NATO-kaia på retur. 
Rett etter toget møtes vi på Bygdehuset 
for en liten etterpå-fest og for å varme oss. 
Åpent for alle! 

Påmelding
Vi som arrangører må vite om alle som øn-
sker å delta, derfor gjelder følgende:
• Kontakt Tårstadbertene dersom dere 

ønsker å stille med kjøretøy! Vi må vite 
hvem som blir med og hvor dere ønsker å 
hoppe på.

• Kjøretøyene må være av typen traktor, 
lastebil eller andre spennende doninger, 
og alle må være pyntet og klar til fest 😊

• Dere blir lagt til ei intern FB-side for vide-
re planlegging. 

Trafikksikkerhet og vær
Vi er opptatt av sikkerhet, både for små og 
store. Det er derfor viktig at trafikkreglene 
overholdes, og at man deltar med kjøretøy 
registrert for vei.
Traktortoget er avhengig av vær og føre. Ruta 
kan bli forkortet hvis nødvendig, evt at toget 
blir avlyst ved dårlig vær. Det kan også bli 
bytte av dag om værmeldingen tilsier det. 
Det vil bli kjørt i lav fart hele veien. Togorden 
legges ut før avreise. 
Vi satser på velvilje slik at vi får stengt E10 
når vi kjører på og av.

Vi gleder oss masse!!

Hilsen Tårstadbertene
Sisilja Viksund, 993 23 306
Hilde Helland, 975 34 864
Birgitte Rørvik Bruun, 970 54 142

 

 

 

 

                Bogen Sangforening synger julen inn: 
 
 Tirsdag 6. desember  

 Evenes syn- og mestringssenter kl.1800. 
 Gratis konsert 

  

 Tirsdag 13. desember  

 Bogen Kapell kl.1900. 
 Gratis konsert 

 

 Torsdag 15. desember 

 Julen synges og spilles inn 

                        Evenes Kirke kl.1800. 
 Felles arrangement 

 

 

Jens Andreas Yttervik. Foto: Hans Erling Hanssen
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Kirkelige aktiviteter

Tirsdag 6. desember Bårstua kl. 17.30-
19.00. Teodorklubbens juleavslutning.

Torsdag 8. desember Evenes kirke 
kl. 18-20. Åpen kirke.

Søndag 11. desember Bogen kapell 
kl. 18.00. Villmarkskveld. 

Søndag 11. desember Evenes kirke 
kl. 19.00. Julekonsert ved Kvæfjord mann-
skor. Inngangsbillett.

Onsdag 14. desember Bårstua kl. 18.00.
Misjonsmøte. Bevertning.

Torsdag 15. desember Evenes kirke 
kl. 18.00. Vi synger julen inn. Se forsiden.

Tirsdag 20. desember Evenes kirke 
kl. 10.00. Skolegudstjeneste v/ prestevi-
kar Fredrik Sletbakk Olsborg. Organist er 
Natalya Nystad og kirketjener er Edgar 
Andersen.

Fredag 23. desember (Lillejulaften) 
Evenes omsorgssenter kl. 17.30. Juleguds-
tjeneste v/ prestevikar Fredrik Sletbakk 
Olsborg. Organist er Natalya Nystad.

Lørdag 24. desember (Julaften) Bogen 
kapell kl. 13.00 og Evenes kirke kl. 15.00. 
Gudstjeneste v/prestevikar Fredrik Slet-
bakk Olsborg. Organist Natalya Nystad og 
kirketjener Edgar Andersen. Offer: Frelses-
armeens matutdeling.

Søndag 25. desember (Juledag) Evenes 
kirke kl. 12.00. Høytidsgudstjeneste v/ 
prestevikar Fredrik Sletbakk Olsborg. 
Organist Natalya Nystad og kirketjener 
Edgar Andersen. Nattverd. Offer: Kirkens 
nødhjelp.

Onsdag 28. desember Evenes kirke 
kl. 18.00. Julesalmekveld v/ prestevikar 
Fredrik Sletbakk Olsborg, organist Natalya 
Nystad og kirketjener Edgar Andersen.

Nyttårsaften er det ikke gudstjeneste.

Bogen kapell søndag 11. desember kl 18.00.

Hans Gundersen er en landskjent naturfilmer gjennom de siste 25 
år. Flere av filmene han har laget er vist på NRK TV 1 i programmet 
UT I NATUREN. Hans har også jobbet for andre filmselskap i inn og 
utland.

Det er de 4 store rovdyrene Hans har ofret mest tid på å filme, og 
mange av opptakene er unike i Skandinavisk film dokumentasjon.
Uker og dager har han brukt i telt og snøhuler, kulde og mangel på 
søvn for å få opptak av de sky rovdyrene. Det er hovedsakelig jerv, 
bjørn og ulv han har spesialisert seg på.

Villmarkskveld: Her har Hans med seg gitarer og åpner med 
å synge noen viser, så går han over til å fortelle om sine 
filmer, opplevelser med 
ville dyr og hvordan 
filmene ble til. 
Deretter visning.

Kaffe.
Inngang kr 100.

Velkommen!

Arr.: 
Bogen kapellforening

Villmarkskveld 
med Hans Gundersen

Åpningstider på rådhuset i jula
Åpningstid;
Mandag 26.desember          Stengt
Tirsdag 27.desember  kl. 10-14
Onsdag 28.desember  kl. 10-14
Torsdag 29.desember   kl. 10-14
Fredag 30.desember     kl. 10-14
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EVENES OMSORGSSENTER 
 INVITERER TIL ÅPENT HUS 
 «KVELDEN FØR KVELDEN»  

FREDAG 23.12 2022 
 DØRENE ÅPNES KL 1700 

PROGRAM 
KL 1730 JULEGUDSTJENESTE 

KL 1830 VI SPISER JULEGRØT (HVEM FINNER MANDELEN) 

UNDERHOLDNING OG FELLES SANG 

VELKOMMEN 
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Arr. Evenes Husflidslag og Andersengården 

Julehus 

 

Velkommen til julehus i Andersengården på Bergviknes  
Søndag 4.desember fra kl.11.00-15.00. 

 
Vi kan by på julestemning 

 med juleverksted for barna, underholdning, 
salg av håndarbeidsprodukter og julekaker.  

 
Servering av julekaker, gløgg og kaffe. 

Inngang voksne kr.50,- Barn gratis 
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Ungdomskonferansen
Torsdag 29. september arrangerte Evenes og 
Tjeldsund kommuner Ungdomskonferanse 
og Temakveld for voksne i flerbrukshallen 
ved Evenes skole.

Ungdomskonferansen foregikk på dagtid, og 
målgruppen var ungdomsskoleelever i Evenes og 
Tjeldsund. Tema for årets konferanse var psykisk 
helse og Skeivt kulturår. Vi var så heldige å få til 
samarbeid med den samiske festivalen Márkome-
annu. Det gjorde at elevene fikk møte samiske 
artister og kunstnere, samt representanter fra 
UNN og UIT under temaet Skeivt kulturår. Etter 
lunsj entret Erlend Elias scenen til stor jubel. Han 
snakket om sine egne erfaringer om å stå fram 
som homofil, å bli seksuelt misbrukt som barn og 
det å oppleve utenforskap, og hva dette gjorde 
med hans psykiske helse. 

På kvelden var det temakveld for voksne. Erlend 
Elias startet kvelden med sitt foredrag om å se 
hverandre. Fra Barnevakten.no kom Lene Wisth 
med sitt nyeste foredrag om gaming – til bekym-
ring og begeistring, og de frammøtte fikk praktis-
ke råd om hvordan du som voksen kan engasjere 
deg i barnas gaming.

Årets arrangement ble avsluttet med felles klubb-
kveld for ungdommene i ETS kulturskoles lokaler i 
Boltåsen fredag kveld.

Arrangementet var et samarbeid mellom Tjelds-
und Ungdomsråd, Evenes elevråd, ETS Kultursko-
le, Evenes og Tjeldsund kommuner og Márkome-
annu, UIT og UNN, og var støttet av Sparebank 68 
grader Nord og Nordland fylkeskommune.

Under Ungdomskonferansen overrakte Márkomeannu en fantas-
tisk gave til alle ungdomsskoleelevene i Evenes og Tjeldsund. 
De får hvert sitt festivalpass til Márkomeannu sommeren 2023.

Biblioteket
Evenes folkebibliotek har vanlige åpningstider i desember, 
med unntak av 26 og 27. desember. Da har vi stengt.
Åpent:  Mandager 17-20. 
 Tirsdager  17-20. 
 Onsdager 10-13.

Siri på biblioteket ønsker alle nye og gamle lånere velkommen 
innom i førjulstida.
Et juletre med små gaver vil stå pynta fra 1. desember, der alle 
som vil, har lov å ta med seg en bitte liten forundringpakke. 

Vi har pepperkaker og varm te. Vi har julebøker og julehefter og 
rolige pauser fra nyhetssendinger og førjulstress.

Velkommen!
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Leie flerbrukshallen eller 
styrketreningsrommet?
Det er fortsatt ledige treningstider i flerbruks-
hallen og styrketreningsrommet. Interessert?

Kontakt rektor Karstein Johnsen, 909 90 785  

Utleie vil kun skje utenfor skoletida (man-fre etter 
kl.16.00) og i helgene. Ta kontakt ved ønske om å 
leie hallen til andre arrangementer (stevner, messer, 
konserter, konferanser). 

Utleiereglementet, priser m.m. er lagt ut på kom-
munens nettside. Tjenester >  Barnehage og 
skole > Flerbrukshallen
 
Flerbrukshallen
Den flotte flerbrukshallen består at idrettshall med 
spilleflate 20 x 40 meter, tribune, svømmebasseng 
12,5 meter, 4 garderober, styrketreningsrom, lager-
rom, kjøkken og kafélokale. Selve idrettshallen kan 
deles i tre med skillevegger, slik at flere grupper kan 
trene samtidig. Det er kjøpt inn stoler, bord, scene-
elementer, en del kjøkkenutstyr og beskyttelsesgulv, 
slik at hallen kan brukes til det meste.  

Styrketreningsrommet
Det flotte styrketreningsrommet er fullt utstyrt med 
romaskin, tredemølle, spinningsykler, ellipsemaskin, 
vektstasjon med speil, lårpress og apparater som 
trener bryst/rygg og mage/rygg.
Utstyret er kjøpt inn med tilskudd fra Liland idretts-
forening (LIF) og Samfunnsløftet Sparebank1 
Nord-Norge. 

 

Bogen Sangforenings lotteri 31/10-2022. 

Gevinst Vinner 
Gavekort XXL kr.1000 Grete Ræder Østby 
Gavekort Kanebogen AMFI kr.1000 Marit Jakobsen 
Kjøttrullpresse Hilde Husveg 
Quilteduk Per Åke Heimdal 
Gavekort Tjeldsund Hotel  kr.500 Bjørn Åge Martinussen 
Røkt lakseside Fredrik Fredriksen 
Fenalår Sigrun Solheim 
Selbuvotter Sølvi Simons 
Leatherman multiverktøy Aileen Lambertsen 
Gavekort Harstad Kulturhus kr.400 Hilde Solberg 
Strikket pyntepute Rakel F. og Eldar L. 
Strikket pyntepute Einar Sjåstad 
Sammenleggbar turgrill Leif Harald Paulsen 
Damaskduk Berit Bjørkmo 
Verktøysett Sigrun Solheim 
Badehåndduk og shower gel Sigrid Nordstrøm 
Gavekort 1 pizza YX Bogen Gustav Gavars 
3 stk. 40l sekker ved Lødingen Arbeidssenter Morten Hole 
Vannkoker Bente K Nygård 

 

Trekningsliste

Skyteskole
Evenes skytterlag har arrangert skyteskole 1 for 11 
aspiranter i tidsrommet okt - nov 2022. 

Det er gjennomført 5 kvelder med teori og skytetrening. Det 
var god stemning hele tiden og fokus på sikkerhet og konsen-
trasjon var gjennomgående hver kveld. Alle mobiltelefoner ble 
lagt i egen boks ved oppmøte og dermed var grunnlaget for 
oppmerksomhet og læring raskt på plass for både aspiranter 
og deres foreldre. Det var god progresjon gjennom skyte-
skolen. Siste kveld ble avsluttet med pizza og utlevering av 
premier.

Skyttere og  instruktører på innendørsbanen til Evenes skytterlag. Fra venstre Torkel Dalmo - Instruktør, Kristian, Jenny, 
Nils Erik Rognli - Instruktør, Johan, Isak, Ida, Sofie, Simon, Isak, Casper, Ole Edvart og Aleksander

Bogen Sangforenings lotteri 31.10.22. 

https://www.evenes.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/flerbrukshallen/
https://www.evenes.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/flerbrukshallen/
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Høring ny forskrift om feie- 
og tilsynsgebyr
Evenes kommune har lagt forslag til ny forskrift om 
feie- og tilsynsgebyr ut på høring. Frist for innnsen-
ding av uttalelser er satt til 6. januar 2023.

Kommuners adgang til å kreve inn feie- og tilsynsgebyr 
er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven. Rammene 
for kommuners feie- og tilsynsgebyr skal fastsettes i lokal 
kommunal forskrift. Forskrift om brannforebygging fast-
setter de overordnede rammer for feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg.

Forslag til ny forskrift er tilpasset feiing og tilsyn med fy-
ringsanlegg skal gjennomføres etter behov, dette gjelder 
for alle bygninger i Evenes kommune med ildsted.

Høringssvar kan sendes til postmottak@evenes.kommu-
ne.no eller til Evenes kommune, Postboks 43, 8539 Bogen 
i Ofoten.

Dokumenter: 

- Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn 
med fyringsanlegg, Evenes kommune (PDF, 561 kB)

- Forslag til ny forskrift Evenes kommune _VERSJON 
08.11.2022 (PDF, 643 kB)

- HØRING - FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING 
AV FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG, EVENES 
KOMMUNE (PDF, 517 kB) 

Se kommunens hjemmeside  > Politikk og samfunn > 
Kunngjøringer/høringer > Høringer

Trekkningsliste for boklotteriet

Evenes Husflidslag
trekkning utført på julemessen 5.11.2022

 nr     gevinst loddnr          vinner

1 Nissefamilie med 2 
barn

E
130

Bente K Nygård 
Nordmann

2
Julebilde i stitsery

X
164 Edny Nilsen

3 Veggnilde i 
lappeteknikk

T
619 Benjamin Berg

4
Juleløper i korssting

O
518 Karin Karlsen

5
Strikket lue med hals

Æ
801 Marit Mystad

6
Alt blir bra genser

P
365

Oddmund og Sissel 
Markussen

7
Strikkede sokker

J
41 Charlotte Egerdal

8
Julebilde i stitsery

Z
679 Sylvi Molund

9
Genser, 6 år

2
252 Toril Wølner

10
Duk

E
645 Kitt Bakari Martinussen

11
Duk

1
726 Fam Turid Fjellheim

12
Julestrømpe

B
320 Kari Guljord

13
Russelester

Q
738 Fam Birgitte Rørvik Brun

14 U 

Trekningsliste
Evenes Husfildslags boklotteri trukket 05.11.22

Evenes Husflidslag takker alle som har kjøpt lodd, 
alle som besøkte oss på julemessen, og alle som overvar 
trekningen av årets boklotteri.
Vi takker og alle som hjalp til før, under og etter julemes-
sen. Tusen takk!

Tilskuddsordninger 
Se Tjenester kommunehjemmesiden. 
For info & frister - klikk på knappene: 

 > Kultur, fritid, folkehelse > Tilskudd

og se lista over tilskuddsordninger.

https://www.evenes.kommune.no/_f/p1/i61fb2195-5e65-4911-9dde-ce492fdda53a/forskrift-om-gebyr-for-gjennomforing-av-feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg-evenes-kommune.pdf
https://www.evenes.kommune.no/_f/p1/i61fb2195-5e65-4911-9dde-ce492fdda53a/forskrift-om-gebyr-for-gjennomforing-av-feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg-evenes-kommune.pdf
https://www.evenes.kommune.no/_f/p1/i307581f5-ec96-4b4e-8d6a-2b552b20f77e/forslag-til-ny-forskrift-evenes-kommune_versjon-08112022.pdf
https://www.evenes.kommune.no/_f/p1/i307581f5-ec96-4b4e-8d6a-2b552b20f77e/forslag-til-ny-forskrift-evenes-kommune_versjon-08112022.pdf
https://www.evenes.kommune.no/_f/p1/ie562ea5c-260d-41fb-8220-23a3a0c03347/horing-forskrift-om-gebyr-for-gjennomforing-av-feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg-evenes-kommune.pdf
https://www.evenes.kommune.no/_f/p1/ie562ea5c-260d-41fb-8220-23a3a0c03347/horing-forskrift-om-gebyr-for-gjennomforing-av-feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg-evenes-kommune.pdf
https://www.evenes.kommune.no/_f/p1/ie562ea5c-260d-41fb-8220-23a3a0c03347/horing-forskrift-om-gebyr-for-gjennomforing-av-feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg-evenes-kommune.pdf
https://www.evenes.kommune.no/politikk-og-samfunn/kunngjoringer-horinger/
https://www.evenes.kommune.no/politikk-og-samfunn/kunngjoringer-horinger/
https://www.evenes.kommune.no/tjenester/kultur-fritid-og-folkehelse/tilskudd-kultur-og-miljoprisen/tilskuddsordninger/
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Vi er nå i drift, og håper på mange fine aktivteter 
og stunder sammen med dere.

I første omgang er frivilligsentralen lokalisert på Liland, 
ved Evenes omsorgssenter. Lokalet har heis og du finner 
oss i andre etasje hver mandag og onsdag, etter nyttår 
vil vi ha tilbud for ungdom etter skoletid fra mandag til 
torsdag.

Frivilligsentralen er behjelpelig med søknader, rappor-
teringer eller andre administrative saker som din lokal 
forening trenger hjelp til. Vi er gjerne med på felles 
prosjekter og bistår dere gjerne i å få oppfylt ønsker og 
ideer om aktiviteter.

Daglig leder vil ha kontor ned i første etasje, og dere er 
hjertelig velkommen innom med tips og ideer.

Evenes midt i opplevelsen, og sammen skal vi skape dem.

Swinging Christmas
Lørdag 26.11. arrangerte Spaserstokken konsertbusstur 
til Harstad Kulturhus og konserten Swinging Christmas. 
Ingen tradisjonell julekonsert men en musikalsk opp-
levelse med litt jazz, soul, swing og korpsmusikk med 
tema jul. Dyktige Divisjonsmusikken samt artistene Julie 
Dahle Aagård og Odd René Andersen fungerte utmerket 
sammen på scenen. 
Bussjåfør var Ingvar Danielsen fra Bussring. Takk til ham 
og ikke minst, takk alle de 35 som var med! En trivelig tur!

Unn Kristin Laberg
Prosjektgruppa Den kulturelle spaserstokken i Evenes
Kultur- og folkehelsekoordinator

Fremst ses Valborg Ingebrigtsen, Inger Dalos Pettersen, Solveig 
Fronth og Inger Reinslett som er klar for konsert. 

Beboere og ansatte/ledsagere fra EOS ses foran til høyre.

Laila Benjaminsen tester Tufteparken  i Bogen. 
Foto: Unn Kristin Laberg 

Laila Marie Benjaminsen  tlf. 418 06 952
Daglig leder ved Evenes frivilligsentral
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Evenes omsorgssenter:
Ann Zualuf (født 1997) er ansatt som pleiemedarbeider i 
18,49% stilling (helgestilling). Hun tiltrådte 06.09.22. Om 
arbeidsoppgaver sier hun:  - Som pleiemedarbeider på 
Evenes omsorgssenter yter man stell, pleie- og omsorg for 
de som bor på omsorgssenteret. Er også fast vikar.

Britt Helene Skau-Nilsen (født 1966) er ansatt som spesi-
alsykepleier i 100% stilling. Tiltredelsesdato: 01.01.23. Om 
arbeidsoppgaver: Spesialsykepleier på Evenes omsorgs-
senter. Har videreutdanning i aldring og eldreomsorg. 
Jobber turnus.

Emma-Eline Larsen Kirkhaug (født 1997) er ansatt i 
100% stilling som pleiemedarbeider (Blir ferdig helsefag-
arbeider våren 2023). Hun tiltrådte 01.09.22. Hun fortel-
ler:  - Som pleiemedarbeider på Evenes omsorgssenter 
yter man stell, pleie- og omsorg for de som bor på om-
sorgssenteret. Er primærkontakt for tre beboere. I tillegg 
til helsearbeiderfaget, tar jeg videreutdanning i observa-
sjons- og vurderingskompetanse på Fagskolen i Viken.  

Linn Inger Olsen (født 1984) er for tiden ansatt som 
pleiemedarbeider, men er sykepleierstudent og skal jobbe 
som sykepleier i Evenes etter endt utdannelse. Stillings-
prosent: 50% mens student, 100%  etter endt utdannelse. 
Hun tiltrådte 01.11.22. Om arbeidsoppgaver forteller hun: 
- Jobber som pleiemedarbeider på Evenes omsorgssenter 
mens jeg gjør ferdig sykepleierutdannelsen. Som pleie-
medarbeider på Evenes omsorgssenter yter man stell, 
pleie- og omsorg for de som bor på omsorgssenteret. Er 
primærkontakt for tre beboere.

Evenes skole:

Mona Lindal (født 1966) er ansatt som lærer i 100 % 
stilling. Hun er utdannet adjunkt med tilleggsutdannel-
se, og tiltrådte 01.08.22. Mona har ansvar for særskilt 
norskundervisning av elever fra Ukraina og Polen. Hun er 
også norsklærer for 10.klasse og har spesialundervisning 
på ungdomstrinnet. 

Aina Johnsen (født 1973) er ansatt som inspektør og 
lærer i 100% stilling. Hun er utdannet adjunkt med til-
leggsutdannelse, og tiltrådte 01.08.22. Aina arbeider tett 
med rektor, og har oppgaver som timeplanlegging, skaffe 
vikarer ved fravær og er koordinator for spesialundervis-
ning og utviklingsarbeid. I tillegg er hun engelsklærer på 
8. og 10. trinn, og vikar på alle trinn ved behov. 

Linda Thomassen (født 1971) er ansatt som lærer i 100% 
stilling. Hun er utdannet adjunkt med tilleggsutdannelse, 
og tiltrådte 01.08.22. Linda er kontaktlærer for 2. klasse, 
og er også faglærer for 4. klasse i samfunnsfag og natur-
fag.

Vi ønsker dem alle velkommen med på laget!

Emma-Eline Larsen Kirkhaug.

Nye ansatte

Ann Zualuf.

Linn Inger Olsen.

Britt Helene Skau-Nilsen.

Aina Johnsen.

Mona Lindal.

Linda Thomassen.
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Aina Johnsen.

Mona Lindal.

Linda Thomassen.

Innsats for andre
Valgfaget ”Innsats for andre” ved Evenes skole 
har ledig kapasitet til oppdrag på nyåret.

Vi kan stable ved, rydde, handle, måke snø eller 
gjøre noe annet du trenger hjelp til. Vi kan også 
hjelpe til på arrangementer. Oppdragene kan 
være bare én dag eller gå over flere uker. Vi 
jobber gratis!

Har du et oppdrag? Kontakt faglærer Birgitte 
Rørvik Bruun, 970 54 142 

Hilsen oss i «Innsats for andre»

Evenes og Tjeldsund 
beitelag
Savnet
Det er bønder i Evenes som fortsatt mangler noen 
sauer på fjellet. Vi er stadig på leting etter de siste 
ulldottene. Hvis du ser noen på din vei – be de om 
å begynne på heimveien. Vi tobeinte blir glad for 
beskjed hvor de er, om de ikke lystrer heimreise-
ordren umiddelbart.

Alle som melder fra til saueeiere er med i treknin-
gen av flere fenalår i løpet av desember. Om man 
ikke vet hvem dyreeier er, kan leder i beitelaget 
kontaktes (se nederst), så vil beskjed formidles.

Skuddpremie rev
Evenes kommune har skuddpremie på kr 200,- per 
rev. Evenes og Tjeldsund beitelag høyner med 
ytterligere kr 300, slik at skuddpremien på rev blir 
kr 500. De som skyter rev kontakter Evenes kom-
mune v/Stein-Even Fjellaksel, tlf 411 05187 for 
godkjenning. Vi presiserer at reven må være skutt 
i Evenes for å få skuddpremie, og at man følger 
alle vanlige regler, som f.eks. å spørre grunneier 
om tillatelse til å jakte.

Rovdyr
Ser du gaupe, jerv eller bjørn, eller spor etter 
dem, meld fra til rovviltkontaktene i Statens Na-
turoppsyn (SNO):
*Bjørn-Andor Hanssen  915 10 870
*Anders Huva  911 18 580

Hilsen Birgitte Rørvik Bruun
Leder i Evenes og Tjeldsund beitelag
Mobil: 970 54 142

Utstyrssentral i Evenes
Utstyrssentralen i Evenes blir på Evenes skole i 
den gamle «muren». Det jobbes med å klargjøre lokalite-
tene. Vi kommer tilbake til åpningsdato 
når vi har alt på plass.  

I mellomtiden er det mulig å låne utstyret vi allerede har anskaffet. 

Vinterutstyr: 
*ski, staver og sko (langrenn, barne-og voksenstørrelser)
*skøyter og hjelmer (barne-og voksenstørrelser)
*truger

Vi har mottatt tilskudd fra Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse, Bar-
ne-og familiedirektoratet og Sparebankstiftelsen Ofoten spare-
bank, som gjør at vi kan kjøpe inn enda mer utstyr.  

Kontaktperson:
Pedagogisk konsulent Birgitte Rørvik Bruun
Mobil: 970 54 142

Bildene er fra BUA Tjeldsund. Det er Tjeldsund kommunes utstyrs-
sentral som åpnet 28. november.

Utstyr til utlån på Rådhuset
På Evenes rådhus har vi også friluftsutstyr og annet aktivitetsut-
styr. Evenes kommunes utstyrslager på Rådhuset er blitt supplert 
i årene løp vha særlig Midtre Hålogaland Friluftsråd og vi låner 
gjerne ut - foreløpig via resepsjonen. Link: Kultur, fritid og folke-
helse > Friluftsliv, sport og fysisk aktivitet > Utstyr til utlån

https://www.evenes.kommune.no/tjenester/kultur-fritid-og-folkehelse/friluftsliv-sport-og-fysisk-aktivitet/utstyr-til-utlan/
https://www.evenes.kommune.no/tjenester/kultur-fritid-og-folkehelse/friluftsliv-sport-og-fysisk-aktivitet/utstyr-til-utlan/
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Dette er den fineste juletrekula i hele verden. I alle fall da 
jeg var barn, var den det. Jeg kunne drømme meg bort 
inni den og nesten se for meg at jeg stod der mellom 
trærne. Jeg trodde kirka var et slott, og så for meg at jeg 
kunne gå inn i det. Men mest av alt være utenfor, under 
den nydeligste julehimmelen jeg kunne tenkte meg, og 
helst bak, under de snødekte trærne. Den var et eventyr 
jeg levde meg inn i. Den var en alltid ny fortelling hver 
gang jeg så på den. Jeg visste ikke om noen andre som 
hadde en slik kule. Den var enestående. 

Kula er mitt første minne fra juletre og julefeiring. 
Jeg tror mamma har fortalt at den var den første pynten 
hun og pappa kjøpte i lag, kanskje i Honningsvåg der jeg 
ble født, eller i Nordvågen, der vi bodde. Mamma og 
pappa, 23 år og 24 år gamle i min første jul. Pur unge 
syns jeg nå. Og jeg ser nå at min magiske kule er ei helt 
absurd malt plastkirke med blodrødt tak og gule vegger. 
Likevel bor det drømmer der inne i den. Det bor lengsel 
og fantasi. Det bor lykken ved å oppdage den på ei av de 
beste greinene på juletreet da jeg var lita, og kunne se på 
den så lenge jeg ville. 

Jeg tror min fascinasjon over snøkuler kommer fra denne 
barndommens juletrekule. Jeg kjøper ei ny, hvert år. 
Jeg tar dem fram, en etter en, i desember, og rister på 
dem. Jeg kan ennå kjenne det krible i meg når jeg tenker 
at jeg er der inne. Selv i godt voksen alder kan jeg se meg 
sammen med figurene der inne, og at alt kan skje! 
Verden er god i ei vakker juletrekule eller snøkule. 
Kanskje jeg også trengs å ristes i litt, av og til!

I min barndoms advent var det snø i desember, sjøl om 
kakelinna kom og ødela litt i midten av måneden. Skiene 
var framme, og selv om det ikke var lysløyper eller gate-
lys, så var det alltid en runde på ski på jordet nedenfor 
huset vårt Lilleskog, i Evenesmark. Jeg lekte at jeg var den 
berømte skihopper Siri Rantanen, og kunne høre jubel-

bruset fra publikum når jeg hoppet på mine blå treski i 
bakken nedenfor Lilleskog. Jeg var alene. Men i fantasien 
var det vill jubel når jeg klarte stå etter et fantastisk hopp 
på sikkert en halv meter! Adventsstjerna skinte så vennlig 
og hemmelighetsfull oppe i vinduet hjemme mens jeg 
hoppet i mørketidslyset og gledet meg mer og mer til jul.

Jeg lagde snølykter. Mange, mange. Mamma hadde spart 
lysestumper og jeg lagde små verdener av lykter utenfor 
Lilleskog. Jeg så for meg alle smånisser og spennende 
mørketids-småinger som skulle komme å varme seg der, 
bare jeg ikke såg for hardt etter. De ville ikke bli sett. 
Men de var der. Det var jeg aldri i tvil om. Lysene flakket 
så vidunderlig juleaktig der ute, mens jeg kikket ut på 
dem, og håpet mammas lysestumper ville brenne riktig 
lenge uten at taket i snølyktene skulle rase ned og slukke 
dem. Ringene av flakkende lys i mørket, skapte alle 
mulige fantasier i tankene mine.

Snart er julaften i sving, og prinsen i Tre Nøtter til Aske-
pott vil slingre rundt i strømpebuksa si, og er helt fjollete 
ung og vakker, og Askepott fryser, men er standhaftig 
som den beste tinnsoldat. Snart kimer klokkene og Sølv-
guttene renser strupene før de skal synge jula inn. 
På fuglemateren utenfor vinduet er kjøttmeis, blåmeis og 
granmeis i hektisk matjakt. De skal få noe ekstra før det 
blir mørkt igjen. 

Og jeg skal tenne lys i snølykta mi hvis det er snø nok. 

For saken er den, at så lenge vi lever, og aner muligheter 
som flakker der til oss, som skinnet fra snølykter og fakler 
i skogen, kan gjøre nesten alt, om vi vil. Om vi virkelig vil. 
Lykken fra ei snølykt, fra en ei snøkule som blir rista på, 
og fra minnet om verdens vakreste juletrekule føles av 
og til som gnister av vemodig julestemning. Ekte lykke, 
det også. 

God jul ønskes deg!

Den vakreste juletrekula i verden
     En julefortelling fra gamledager, av Siri Fjellvang Tobiassen
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Frist EvenesNytt 
Stoff sendes pr. e-mail innen  27. desember  til:  
unn.kristin.laberg@evenes.kommune.no  

Ansvarlig redaktør er kommunedirektør Bjørn-Tore 
Sørensen. Skribent er kultur- og folkehelsekoordinator 
Unn Kristin Laberg.

Vi ønsker alle våre lesere en god jul og et godt nytt år!

Vi tilbyr 
Skinn fra sau, lam og skotsk høylandsfe. 

Båtplass i småbåthavn v/molo Evenesvika.

Kontakt: Birgitte Rørvik Bruun, tlf. 970 54 142

Flott julegave til alle
lokalhistorieinteresserte!

Nytt Fimbul i salg 
Hefte på 76 sider med lokalhistorisk 
stoff beriket med illustrasjoner og 
fotografier. Kr. 175. Bygdeboknemnda 
har salgsstand på Bunnpris i Bogen 
lørdag 3. desember fra kl. 12.00.
(VIPPS og kontanter)

Du kan ellers kjøpe Fimbul på Joker på 
Liland og Sparebank 68° Nord i Bogen 
fra uke 49. Du kan også kjøpe Fimbul i 
resepsjonen på Rådhuset hverdager 
kl. 9 - 15. Du betaler med VIPPS. 
(Kontanter eller kort kan ikke brukes i 
resepsjonen.)
Hvis du ikke har anledning å hente 
Fimbul på noen av disse 3 steder, 
så kan du bestille Fimbul via 
postmottak@evenes.kommune.no 
og få tilsendt i posten. Kr. 175 pluss 
brevportoen. (Pris på Fimbul er selvkost. 
Prisøkning pga. økte kostnader.) 
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Tid Aktivitet Sted Arrangør 

4. desember
kl.11-15

Julehus Andersengården Evenes husflidslag og Andersengården

6. desember 
kl. 18.00

Konsert Evenes syn- og mest-
ringssenter

Bogen Sangforening

11. desember 
kl. 18.00

Villmarksaften Bogen kapell Bogen kapellforening

11. desember
kl. 19.00

Julekonsert v/Kvæfjord 
mannskor

Evenes kirke Kirken

13. desember 
kl. 18.00

Konsert Bogen kapell Bogen Sangforening

14. desember 
kl. 17.30

Juleforestilling for foreldre/
foresatte m fl.

Evenes skole Evenes skole

15. desember
kl.18.00-19.30

Julen synges inn Evenes kirke Kirken

23. desember 
kl. 17.00

Åpent hus - Kvelden før kvelden EOS EOS

27. desember
kl.16, 18.30, 21.

Bygdekino - Kampen om Narvik Bygdehuset Solbakken Tårstadbertene

11. januar
kl. 19.00

Nyttårskonsert med Arctimus Bygdehuset Solbakken
(dørene åpnes kl. 18)

Tårstadbertene

Aktivitetskalenderen (komplett oversikt kirkelige aktiviteter finner du alltid på side 5)

Fornying av gamle 
kulturminne- og steds-
navnskilt i Lilandsfjellet 
Rundt 2000 foregikk det en storstilt rydding 
og skilting av turstier både på Liland (Trim-
gruppa i Liland IF) og ellers i Evenes (Evenes 
turlag). Dette fortsatte utover 2000-tallet, 
særlig i regi av turlaget som hadde hele 
Evenes som skiltingsområde. Resultatet 
ser man idag, vel 150 km med merkede og 
skiltede turløyper i Evenes kommune.

På Liland skiltet man også stedsnavn og kultur-
minner. For vel et år siden fant Trimgruppa i LIF 
ut at disse trengte både vedlikehold og fornying 
og dermed laget de en prosjektbeskrivelse og 
søkte om tilskudd. De fikk tilsagn om tilskudd 
fra Sparebank 68o Nord og Nordenfjeldske 
Bykreditts stiftelse og dermed var det bare å 
kvalitetssikre info og fornye skiltene. Bl.a. er det 
kommet med noen bilder og tegninger knyttet 
til historien skiltet forteller om, som f.eks. skiltet 
ved Jakobine-berget som er oppdatert med et 
bilde av henne. 

Nå er alle de ca.10 gamle skiltene er byttet ut. 
Brødrene Dahl har produsert skiltene. 

Unn Kristin Laberg


