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Søndag med
Susanne
Lundeng
Søndag 17. juli
Liland brygge,
Mellageret:
Vi får besøk av Susanne Lundeng og Nils Olav Johansen,
dørene åpner kl 16.00, konsertstart kl 17.00.
Kaféen er åpen med ettermiddagskaffe med det som hører til.
Inngang 200 kr, selges i døra.
Duoen Lundeng (fele/sang) og Johansen (gitar/sang) spiller folkemusikk fra Nord-Norge og Lundengs komposisjoner.
Susanne Lundeng har med forankring i nordnorsk folkemusikk utviklet
seg til en særpreget felespiller, komponist og musikalsk fritenker, og
har bl.a. høstet en Spellemannpris i folkemusikk for sin utgivelse av
nordlandsslåtter og er en av Norges mest meritterte folkemusikere.
Nå synger hun også egne tekster, og åpner for nok en ny side ved sitt
kunstnerskap.
Nils-Olav Johansen er jazzgitarist og sanger som henter inspirasjon
fra tradisjonell musikk fra hele verden i sitt musikalske uttrykk, og er
kjent for sine virtuose improvisasjoner med umiskjennelig signatur.
Musikken til duoen går fra de sarteste, nesten ikke hørbare toner til
de mest ekspressive og drivende rytmiske strengeleker.
I tekster og melodier skildrer Susanne Lundeng livets drama, både i
forhold til mennesker og landskap.

Velkommen på konsert! Arrangør: Evenes Kystlag

Velkommen til årets
SommerBogen lørdag
13. august ved Evenes
samfunnshus!
Åpning kl 12.00.
Det blir kafé, salgsboder, leker for barna
tombola og Tour du sjansen’ selvfølgelig!
Håper dere kommer og tilbringer en super
dag sammen med oss!
Arrangør: Bogen Vel
Følg oss gjerne på facebook SommerBogen
Det blir fest på kvelden med live musikk
på samfunnshuset.
Arrangør: US CAR CLUB EVENES
CC.

Endelig blir det Tårstad-dag igjen! Lørdag 27.august feirer vi at
Tårstad-dagen er 20 år!
Vi frister med en tradisjonell bygdedag med salg av Tårstad-lefser og møssbrømlefser,
Tårstadmesterskap i melkespannkasting, markedsområde med boder og salg av mat,
mange aktiviteter for barn og unge og loddsalg i alle varianter. Dagen rundes av med
en trivelig pøbbkveld på Bygdehuset.
Følg oss på facebook

Bodplass Lyst til å være med? Ta kontakt for en ypperlig mulighet til å profilere
ditt lag/din bedrift/din hobby. Vi stiller med ferdigbygde boder til faste priser.
Alle boder er utendørs under tak. Muligheter for strøm.
Kontaktperson: Birgitte Rørvik Bruun, 970 54 142, brbruun@online.no
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Inviterer hele Evenes
på festival!
28. - 30. juli.
Utfyllende info og mulighet for å kjøpe både dagsbilletter og helgepass til festivalen finner du her: www.markomeannu.no

-Márkomeannu er en samisk festival, men
tilhører hele lokalområdet, sier festivalleder
Ane Margrethe Ugelvik.
Den markasamiske festivalen Márkomeannu
gjennomføres i år den 28.-30. juli 2022, og vil
gjerne at enda flere fra lokalområdet tar turen
innom årets festival, også de som ikke identifiserer seg som samer.
- Dersom man er nysgjerrig på samisk kunst,
kultur og musikk, er Márkomeannu absolutt
plassen for deg! Vi inviterer hele lokalområdet
til å delta på festivalen, og man kan komme
både som vanlig festivalgjest eller melde seg
som frivillig, sier Ugelvik.

Spennende program for barn, ungdom og
voksne

Márkomeannu har et dagprogram med innhold
rettet mot barn, ungdom og voksne. På kvelden
er det livemusikk fra hovedscenen på Gállogieddi med noen av de dyktigste dagsaktuelle
artistene i Sápmi. På dagtid er det aktiviteter
for barn på området, samt et eget ungdomsprogram med workshops og ungdomskonserter.
Fredag kl. 17.00 er det familiekonsert med Saara
Hermansson og lørdag kl. 17.00 er det familiekonsert med Agnete på storscenen.
Barn og unge er et stort satsningsområde
for festivalen og nå bygges det også en egen
naturlekeplass i samarbeid med kunstnerne
Joar Nango og Ánndaris Rimpi, Várdobáiki og
Friluftsmuseet. Festivalen viser også premiere
på duodji-prosjektet The Vuogas Way som lages
i samarbeid med Stiftelsen Lásságámmi. Prosjektet har ni tekstilkunstnere som har med seg
hver sin performanceartist og det blir visning
på dagtid både fredag og lørdag. Store deler av
Sápmi er representert blant de 18 kunstnerne,
så her vil man kunne se en stor variasjon av
samiske uttrykk.

Markerer skeivt kulturår

Márkomeannu har i år et ekstra fokus på å
markere skeiv samisk synlighet. Festivalen har
alltid tatt tydelige standpunkter og er ikke redd
for å vise hvor de står. Festivalen samarbeider
tett med den skeive samiske organisasjonen
Garmeres, og setter fokus på å synliggjøre
skeive samer gjennom sitt program og sin profil.
Årets festivalprofil er laget av kunstneren Sunná
Káddjá Valkeapää og er en del av markeringen
av skeivt kulturår.
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Bryggetreffet 2022
5. august - 7. august
Evenes Kystlag feirer 30 år
Vi starter som tradisjon tro med quiz fredag kveld
kl 19.00, denne gang på Storloftet, så blir det
plass til alle.
Lørdag kl. 11.30 er det Nasjonalt mesterskap i
tørska torskhau presisjons dryl, denne gang med
hele 24 000 kr i potten og en egen barnepott, som
deles på de som klare oppgaven.
Det blir kafé med fiskesuppe, fiskekaker, fesk og
potet, vårruller og grillspyd, det blir vafler og sveler.
Det blir kunst og 30 års kystlag historie.
Kaptein Svartøye er på tur til Kvæfjord på jordbærslang, og kommer innom oss på turen.
Det blir bryggedans lørdag kveld med Bifrost
band fra Narvik.
Etter 2 år uten så kan ikke nå beskrive kor vi gleder
oss til igjen å kunne ønske alle velkommen på
bryggetreffet!
Følg oss på facebook for oppdateringer!

Fredag
kl 19.00 Quiz på Storloftet Mellageret

Lørdag
kl 11.00 Kafe åpner på gammelbrygga
kl 11.30 Kafe åpner på Mellageret
kl 11.30 Den som satse på storpotten i presisjonsdryl bør være på plass
kl 13.30 Hyrekontoret for årets pirateri åpner,
ta med redningsvest
kl 14.30 Sjørøvertokt i biscaya
kl 18.00 Området stenger og gjøres klart til kvelden
kl 21.00 Sjølvaste bryggefesten m/Bifrost

Søndag
kl 12.00 - 16.00 Restefest på Mellageret
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Offisiell åpning av Duorga/Snubba kultursti
Sametinget og Evenes kommune er prosjekteiere til Duorga/Snubba kultursti. I samarbeid med Riksantikvaren
(BARK-prosjekt) samt lokale ressurser som Snubba grendelag, Moski Reiseliv og Várdobáiki samisk senter er
kulturstien nå klar for bruk. Under Snubba-dagen fredag 5. august blir det åpning av kulturstien:
kl. 11.00 ved Snubba grendehus, offisiell åpning av Duorga/Snubba kultursti: Grenklipping v/ Sametingspresident
Silje Karine Muotka. Ordfører Terje Bartholsen og leder i Snubba grendelag Bente Sigvaldsdatter Fankki deltar. Deretter
blir det guidet vandring langs kulturstien v/ Geir Elvebakk Moski.
kl. 14.00 Taler offisiell åpning av kulturstien: Sametingspresident Silje Karine Muotka, Riksantikvaren Hanna Geiran
og kommunens ordfører Terje Bartholsen. Hilsen fra Várdobáiki samisk senter v/ museumsleder Thomas Ole Andersen.
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11.00-14.00 Vandring langs Kulturstien v/Geir Elvebakk Moski.
11.00-14.00 Servering av samiske tradisjonsretter, kaffe, vafler og brus
14.00-15.15 Offisiell åpning av Kulturstien
FARGER
- Spot; Grønn PMS 357. CMYK; 100 cyan 10 magenta 100 gul 20 sort
- Tekst 100% sort

SORT/HVITT
- Grønn farge erstattes med 50% sort
- Tekst 100% sort

Sametingspresident Silje Karine Muotka, riksantikvaren Hanna Kosonen
Geiran, ordfører Terje Bartholsen og leder for Snubba grendelag Bente
Sigvaldsdatter Fankki åpner Kulturstien. Hilsen fra Várdobáiki samiske
senter v/museumsleder Thomas Ole Andersen

15.15-15.20 Minneplaten avdekkes Sametingspresident Silje Karine Muotka
15.20-16.30 Servering av samiske tradisjonsretter, kaffe, vafler og brus
16.30-17.00 Samisk tradisjonsmat og matkultur inkl. smaksprøver
v/mesterkokk Vegard Stormo

17.00-17.45 Máinnasteapmi, samisk eventyrstund for barn
v/Bente Sigvaldsdatter Fankki og Cathrine Fankki Heimly

18.30-19.30 Utendørskonsert v/Sivert og Inna
Vi viser til facebooksiden
program.

Snubba-dagen 2022

for nærmere opplysninger om

Inngang kr 100, konsert kr 200, hele dagen kr 250. Barn under 16 år gratis
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Info om Snubba-dagen finner du også på facebook Snubbadagen 2022

Kort åpningsseremoni

Ny ansatt i
Evenes kommune

Jorunn Heidi Adjokatse, født i

1966, er ansatt i 100% stilling som
enhetsleder Evenes hjemmetjeneste. Hun tiltrådte 6. april 2022.
Har ansvar for en god og helhetlig
hjemmetjeneste, oppfølging av de
ansatte og sikre faglig oppdatering.
Hun er også kontaktperson for
brukere og pårørende.

Kirkelige
aktiviteter
Konfirmasjon

Åpen kirke
Hver onsdag i juli og friluftsgudtjeneste ved Steinkirka på
Evenestangen søndag 24. juli
kl. 13.00.

Lørdag 3. september er det konfirmasjonsgudstjeneste i Evenes kirke
kl. 11.00 ved prestevikar Fredrik
Sletbakk Olsborg, organist Natalya
Nystad, Rigmor Karenersen medliturg, og kirketjener Edgar Andersen. Solist og musiker deltar.

Konfirmanter er:
Ragnvall Rørmark Bøifot
John-Reidar Kvammen Elvebakk
Rena Høgli.
Marie Milena Ramos Kyltveit
Alva Naifati Ravn Korneliussen.
Mariell Fedreheim Markussen
Marius Oliver Solberg Olsen
Johan Eivind Nordstrøm Tverfjeld
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Skolestart høsten 2022
Oppstart blir mandag. 22. august kl. 08:30.
De ansatte ved Evenes skole ønsker nye og gamle elever velkommen til nytt skoleår!
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Flerbrukshallen
Den flotte flerbrukshallen består at
idrettshall med spilleflate 20 x 40 meter,
tribune, svømmebasseng 12,5 meter, 4 garderober, styrketreningsrom,
lagerrom, kjøkken og kafélokale. Selve
idrettshallen kan deles i tre med skillevegger, slik at flere grupper kan trene
samtidig. Det er kjøpt inn stoler, bord,
sceneelementer, en del kjøkkenutstyr
og beskyttelsesgulv, slik at hallen kan
brukes til det meste.

Styrketreningsrommet

Det flotte styrketreningsrommet ble tatt
i bruk våren 2022. Det 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 idrettsforening (LIF) og Samfunnsløftet Sparebank1 Nord-Norge.
Det må oppgis i søknaden at man ønsker
å leie styrketreningsrommet i tillegg til
hallen.

Utleie Flerbrukshallen

Lag og foreninger som ønsker leieavtale
for hele skoleåret må søke innen 1. september hvert år. Rektor utarbeider en
uteleieplan innen 10. september.

Infomøte om Flerbrukshallen

Følgende må tas med i søknad om leie
av hallen:
• Ønsket tidspunkt for trening (ukedag
og klokkeslett)
• Hvis søknaden gjelder flere gruppe
ringer/aldersgrupper så må det opp
gis hvilke grupper som skal trene når
• Ved ønske om bruk av bassenget må
godkjent badevakt oppgis
• Hvor laget/foreningen er hjemmehørende
• Behov for lagring av utstyr
• Fakturaadresse og kontaktperson

Det blir omvisning hvor vi også ser på alt utstyret som tilhører
hallen og styrketreningsrommet. Info om utleiemuligheter for
kommende skoleår.

Lag, foreninger og andre interesserte inviteres til infomøte
om Flerbrukshallen onsdag 17. august kl. 18.00 i hallen.

Vel møtt!

Søknaden sendes pr. e-post til karstein.
johnsen@evenes.kommune.no
Kontaktperson:
Rektor Karstein Johnsen, tlf. 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 er lagt ut på kommunens nettside.
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Info fra Trimgruppa
Liland IF
Søndag 4. september:
Tur til lavvoen i Lilandsfjellet.
Oppmøtetid og -sted annonseres
senere.Ta med grillmat.
LIF serverer bålkaffe.

FISKEKONKURRANSE
Snubbavannet-Holmvannet

Arr: Trimgruppa Liland IF
Torsdag 8. september:
I godt lag-tur.
Oppmøte Øysundkrysset Liland
kl. 11.00. Gågruppa i Liland IF
inviterer gågruppene på Tårstad
og i Bogen til felles tur med
kaffekos.
Arr: Trimgruppa Liland IF

Kulturminnedag
Lørdag 10. september inviterer vi
til Kulturminnedag. I år går turen
langs en gammel ferdselsvei fra
Evenesmark via Finhaugen til
Gállogieddi.
Vi følger en av de mange ferdselsstier
i høydedraget på østsiden av Kvitforsveien. Utsikten er vekslende p.g.a.
tilgroing, men vi ser bygder, elver,
vann og fjell i grenseområdet EvenesTjeldsund.
Lengden på turen er 4,7 km en vei.
«Kafferast» tar vi underveis.
Oppmøte kl 12.00 ved gården Fedreheim. Der kan man også parkere.
NB! De som ikke ønsker å gå fram og
tilbake, må selv ordne med skyss fra
Gállogieddi.
Arrangør: Evenesmark vel og idrettslag og Liland idrettsforening, trimgruppa.
Kontaktpersoner:
Sigrid Nordstrøm tlf. 415 77 506
Edgar Fedreheim tlf. 970 81 218
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i perioden fra 22. juli 2022 kl. 12.00
til 5. august 2022 kl. 12.00
Velkommen til lavterskel fiskekonkurranse for alle uten
påmeldingsavgift og som strekker seg over to uker.
Krav til deltagelse:
•
•
•
•
•

Ingen påmelding
Gyldig fiskekort i vassdraget
Følge reglene som gjelder for fiske i vassdraget
Hver deltager kan delta med maks. 3 fisker
Ta bilde av fisken ved vannet og send det til mobil
905 77 219 som bildemelding (MMS). Det må oppgis
vekt på fisken, samt navn og fiskekortnummer.

Premiering etter idealvekt over 200 gram som trekkes på
Snubbadagen fredag 5. august kl. 15.00. De 3 nærmeste
premieres med sesongkort fiske 2023 og gavekort.
Fiskekort kan kjøpes på inatur.no eller hos lokale
kortselgere. Se grunneierlagets nettside ieg.hitos.no for
mer informasjon.

Mandagstrimmen på Evenskjer
Hver mandag, uansett vær og vind går vi tur, med utgang fra frivillighetssentralen på Evenskjer.
Turene er lavterskel og skal passe alle. Noen ganger kjører vi ut i
kommunen eller områdene rundt oss, da må man selv ordne transport eller samkjøre med noen. Ha med matpakke, kaffe og klær og sko
etter forholdene.
Laila Benjaminsen
Frivillighetssentralen Evenskjer

Vi tenker stort - vi spælle kort! Bli med på Bridge!
3. september er Bridgens Dag og vi i Skånland
bridgeklubb satser på bridgespill hele den uka,
med pop-up bridge, skolebesøk m.m.
Alle inviteres til å prøve bridge og bli med på
nybegynnerkurs etter denne uka.
Tankesport
Det er en god aktivitet for å trene på konsentrasjon,
hukommelse, regning, logikk, psykologi og strategisk
tenkning. Man spiller med en vanlig kortstokk med
52 kort. I bridge vurderer du de 13 kortene du har
fått utdelt i poeng der esset har høyest verdi med
4, kongen 3, dama 2 og knekten 1. Meldesystem
avtales med din makker på forhånd (det er to makker-par pr. bord), det meldes ved hjelp av egne
meldekort, spilleplan legges av spillefører (de som
fikk meldinga) og spilling gjennomføres. Det er om å
gjøre å ta flest mulig stikk. De ved de andre bordene
spiller med akkurat de samme kortene og tar man et
stikk for lite eller for mye, så blir det utslagsgivende
på resultatpoeng som utdeles etter at alle har spilt
alle spillene og alle spillene blitt sammenlignet.
Sosial møteplass
Bridge er ikke bare en spennende tankesport, men
også en god møteplass når det spilles live ute i klubbene i hele landet. Spissformulert: Å møtes face to
face istedenfor på facebook er verdifullt i et mer og
mer digitalisert samfunn. Å snakke sammen er viktig
i bridge med tanke på bridgespråk som systemer o.l.
men også den sosiale samtalen rundt bordet. Det
er lett å bli kjent når man plasseres slik rundt et lite
bord for å spille bridge. Man hilser på hverandre,
snakker bridge og sosialt og takker for spill før man
går videre til neste bord. I løpet av hver spillekveld
møter man kanskje 20 personer ved bordet og egen
kaffepause hører med. Alder, kjønn, osv har ingen
betydning, her kan besteforeldre spille med sine
barnebarn.
I verdenstoppen over lang tid
Bridge er en stor verdensomfattende aktivitet. De
fleste har sett korte innslag av bridge i britiske filmer,
men mange vet lite om bridge. Storeslem er et kjent
uttrykk fra bridge, men hvem vet hva det egentlig
er? Lille Norge har flere spillere i verdenstoppen i
dette strategispillet faktisk.
Vi håper å treffe deg denne uka!
Hilsen Skånland bridgeklubb v/arrangementkomiteen

Nybegynnerne Lina Mari Karlsen og Wenche Boltås er
kommet godt i gang med bridgespilling. De spiller både
lokalt og i andre turneringer i NBF Lofoten og Vesterålen krets som er kretsen Skånland bridgeklubb tilhører.
Foto: Unn Kristin Laberg

Klubbkveld i Skånland bridgeklubb vinteren 2022.
Foto: Unn Kristin Laberg

I mai 2022 fikk Skånland bridgeklubb storfint besøk av
kretsleder, Stormester, Norgesmester og Verdensmester
Kristian Ellingsen i forbindelse med våravslutninga der
20 spillere stilte. Kristian delte ut mesterpoeng-nåler til
de som hadde steget i gradene og hadde kurs i RUTER
med fire deltakere neste dag. I bridge bruker man dataverktøyet RUTER til administrering av turneringer. Bildet
er fra RUTER-kurset og vi ser Sonja Ulriksen, Unn Kristin
Laberg, Willy Ottemo og Kristian Ellingsen. Solbritt Lindahl var også med. Foto: Solbritt Lindahl.
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Modernisering
pasientvarslingsanlegg

Landhandel på Evenes
omsorgssenter

Det ble bestemt i kommunestyret i Evenes at
det skal anskaffes nytt pasientvarslingsanlegg på
Evenes omsorgssenter, da det gamle anlegget er
gammelt og utdatert.

Vi har nå startet opp med landhandel på Evenes
omsorgssenter for beboere av omsorgsbolig,
avdelinger og andre.

Dette er også i tråd med nasjonale føringer knyttet
til innføring av velferdsteknologi i kommunene.

I denne forbindelse har det blitt inngått avtale med VOLT
og NetNordic for oppkobling av utstyr. NetNordic er en
leverandør innen e- helse og helseteknologi som skal
bidra til en sikker og helhetlig pasientbehandling, både
på institusjon og for hjemmeboende.
Hva betyr dette for beboerne på Evenes omsorgssenter:
•
•
•
•
•

Digitalisering av våre løsninger, bedre nettilgang på
hele huset, og mulighet for gjestenett for besøkende
og beboere.
Ansatte vil raskere få opp disse varslene, og hvor
pasienten befinner seg, på en smarttelefon som alle
på vakt bærer med seg.
Alle romdørene på sykehjemmet vil få e-lås (hotellås). E-lås gir den enkelte pasient kun adgang til
eget rom.
Pasientene vil fortsatt en en alarmknapp slik at de
kan tilkalle hjelp.
Andre trådløse alarmsendere som magnetkontakt,
trekksnor, sengealarm, bevegelsesalarm, dør/ vindussensor, stolsensor, tråkkematte etc. må vurderes
individuelt og plasseres ut etter behov.

Pasienter, beboere, ansatte og besøkende vil oppleve
arbeidere som er her for å legge opp kabler og montere
utstyr. Vi ber om forståelse for at det kan bli litt bråk, og
kanskje rot i perioder, men dette blir bra tilslutt! Og vi
krysser fingrene for at vi raskt kan ta i bruk moderne og
digitalt system til det beste for alle!
Prosjektgruppa.
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Tilbudet vil bli gitt 2 ganger i uken og sortimentet
utvides etter etterspørsel.
Jorunn Heidi Adjokatse,
Fungerende Enhetsleder for Evenes omsorgssenter

Tilbud om 4.dose til alle
over 75 år i Evenes
Alle personer over 75 år anbefales å ta en ny oppfriskningsdose. Anbefalingen gjelder uavhengig
av om du har gjennomgått koronasykdom etter
forrige dose.
Evenes kommune gir tilbud om 4.dose til våre innbyggere
over 75 år på følgende dager:
•
•

Mandag 25. juli fra kl 10- 14.
Mandag 1. august fra kl 10-14.

Sted: Evenes omsorgssenter, storstua utenfor kjøkkenet.
Det er ingen timebestilling. Vi anbefaler å bruke hele
åpningstiden for å unngå lang ventetid. Vi har vaksiner
nok til alle over 75 år.
Følgende grupper prioriteres til fjerde dose (FHI):
1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer med hjemmesykepleie over 75 år og eldre
2. Aldersgruppen 80 år og eldre
3. Aldersgruppen 75-79 år
Ifølge FHI vil eventuell oppstart av vaksinasjon for andre
aldersgrupper/ risikogrupper avhenge av den videre
smitteutviklingen.
På helsenorge.no kan du lese oppdatert informasjon om
koronavaksine.

Lions Club Evenes
50 år

Foto: Eva Lakså

Klubben ble stiftet 31. januar 1972 og i den anledning
ble 50 års jubileet feiret 11. juni med innbudte gjester fra
Evenes skole, Evenes omsorgssenter, Evenes syn- og mestringssenter, Evenes kommune og Lions Club medlemmer.
Jubileumsfesten ble avholdt på klubbhuset Høgda med god mat,
kaffe og kaker. Jubileumsgaver ble overrakt til Evenes skole og
Evenes omsorgssenter. Lions Club Evenes medlem Tor-Arne Tobiassen var med og stiftet klubben og ble hedret for 50 års medlemsskap (foto). Daglig leder for Evenes syn- og mestringssenter
Elisabet Israelsen holdt en gripende tale og takket Lions Club
Evenes for et godt samarbeid gjennom mange år og overrakte
et bilde av Skavland til klubben. Birgitte Rørvik Bruun, Evenes
kommune, holdt tale og fortalte bl a om sitt opphold i USA som
en del av Lions Clubs ungdomsutveksling som hun fikk ta del i da
hun var 17 år og overrakte en blomsteroppsats til klubben.

Utdeling av Evenes-sokken
I april kunne vi endelig invitere til utdeling av Evenes-sokken for barn født i Evenes i årene 2019, 2020 og 2021. En flott
gjeng møtte opp i samlingssalen på Evenes skole for å motta sin gave. Alle fikk Evenes-sokken, som er designet og strikket av
medlemmer i Evenes husflidslag, samt kr 1.000 fra Sparebank 68 grader nord og Evenes kommune. På bildet ser dere 19 av
barna født de siste tre årene, samt noen foreldre, søsken, ordfører og Leif Jørgen Jakobsen fra Sparebank 68 grader nord.

Åpningstider biblioteket
Mandager
Tirsdager
Onsdager

17.00 - 20.00
17.00 - 20.00
10.00 - 13.00

Biblioteket har åpent som vanlig f.o.m. 11. juli og
framover med unntak av mandag 25. juli, denne
dagen er biblioteket stengt.
Velkommen innom! Hilsen Siri på biblioteket.
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Informasjon om aktiviteter for barn og unge
Ungdomstur til SAM Lekeland
Evenes kommune fikk penger fra Ungdommens
fylkesråd i Nordland til å gjøre noe hyggelig for
ungdommene i kommunen. Etter å ha tatt det opp
på ungdomsmøte på Evenes skole i desember,
så ble det stort flertall for tur til SAM Lekeland i
Harstad. Fredag 25. februar leide vi buss og dro avgårde. Vi storkosa oss med lekelandet nesten helt
for oss selv, og gratis pizza og brus. Høydepunktet
var LaserGame, hvor vi man skyter på hverandres
vester og får poeng. Kjempekult!

UKM i ETS
I mars gikk UngKulturMøtes (UKM) i Evenes og
Tjeldsund av stabelen i Kongsvik kulturhus. Endelig, etter to år med korona-avlysninger, kunne
vi endelig kjøre i gang ei skikkelig festhelg for
ungdommene i våre to kommuner. Fredag var det
diskotek med over 100 ungdommer. Lørdag var
det sceneprøver og Mario Kart-turnering, før søndagens høydepunkt med åpning av kunstutstillingen, sceneshowet og finale i Mario Kart-tureringa.
UKM-helga ble i stor grad drevet fram av en ivrig
ungdomsgjeng, også kalt UngArrangører. De gjorde
en stor jobb!
Disse representerte Evenes på Fylkesfestivalen på
Finnsnes 1. mai-helga:

• Scene:

Lovise Granmo Eidnes - spilte ”Våren -tema fra de
fire årstider” og ”Valpen min” på piano.
Ragna Rørvik Nilsen og Peder Storelv-Rabone spilte piano og sang ”Bohemian Rhapsody”.
The Hattesparkers hadde danseinnslag hvor de
danset linedance og halling. Gruppa består av
Ludvik Slagsvold, Ole Edvard Rasmussen, Isabell Røtnes, Ulrikke Rørvik Nilsen, Kristine Elise
Rasmussen, Simon Helland Johansen og Ragna
Rørvik Nilsen.
I tillegg deltok Evenes-jentene Adele Storelv og
Alexandra Karenersen Goos i dansegruppa ASEKA

• Kunst: Iris Storelv-Rabone - Ung, Sofie Helland
Johansen - Snikende ullteppe og Stine Røtnes Pastell
• E-sport: Simon Helland Johansen
• UngArrangør: Adele Storelv - sekretariatet
Birgitte Rørvik Bruun
Pedagogisk konsulent, Evenes kommune
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Flere bilder og videoer fra UKM
ses på:
facebook.com/ukm.ets

Evenes og Tjeldsund beitelag
Beitesesongen Nå er alle sauer, geiter og storfe kommet seg
på fjellet for beiting resten av sommeren. Omtrent 2500 sauer
og lam og 350 storfe skal få nyte den nordnorske sommeren
utendørs i Evenes.

Vi setter stor pris på meldinger om syke dyr eller døde dyr/
kadaver. Det er også nyttig med meldinger dersom dyr er på feil
sted. Alle som melder fra til saueeiere er med i trekningen av
flere fenalår i november. Se vedlagte oversikt over dyreeiere og
beiteområder i Evenes. Ta kontakt med undertegnede dersom du
er i tvil hvem sine dyr du har sett.
NB! Flere besetninger har ikke kontakt med radiobjellene (den
grå utgaven) på grunn av konkurs i selskapet som drifter dem.
Det er derfor ikke sikkert at dyreeier vet hvor dyrene befinner
seg, selv om du ser at radiobjella henger på.

Båndtvang I Evenes kommune er det båndtvang fra 1.april til
20.august. De aller flest overholder denne, men de som ikke gjør
det, skaper utfordringer for beitenæringen. Årlig har vi mistanke
om sauer som er drept/sprunget i hjel (sprengt)/skadet pga løshunder. Hunder skal ikke være løse, med mindre man har kontroll
på dem. Observeres det løse hunder i beiteområder, fører det til
anmeldelse.
Skuddpremie rev Revejakta starter opp igjen 15.juli.

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 kommune v/Stein-Even Fjellaksel, tlf 411 05 187 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.
Beitelaget er ajour med utbetalingene t.o.m. 1.november 2021.
Det som er skutt etter denne dato utbetales når vi får neste
oversikt fra kommunen.

Gjerdedugnader Også i år blir det jobbing med gjerdepro-

sjekter. Vi skal gjøre oss helt ferdige fra Moan mot Solaasen, og
så er vi innvilget tilskudd til gjerde i Osmarka (nord for E10) og til
et gjerde fra Lilandskarvika til Sommervikelva. Både grunneiere,
dyreeiere og gode naboer inviteres til å hjelpe til. Vi starter i august, og vil kontakte grunneiere/naboer på de aktuelle strekningene. Kontakt undertegnede ved spørsmål.

Rovdyr Ser du gaupe, jerv eller bjørn, eller spor etter dem,

meld fra til rovviltkontaktene i Statens Naturoppsyn (SNO):
• Bjørn-Andor Hanssen, 915 10 870
• Anders Huva, 911 18 580

Vi setter stor pris på at dere holder
- utmarksgjerder ved like
- lukker alle porter på deres vei
Hilsen Birgitte Rørvik Bruun
Leder i Evenes og Tjeldsund beitelag
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Barnas kystlagsdag
Evenes kystlag retter tusen takk til store
og små som gjorde Barnas kystlagsdag
11. juni til en uforglemmelig opplevelse.
Her var det bl.a. bruk av undervannsdrone, padling i kajakk, magnetfiske, fikk
kjøre båt, kunstprosjekt og knutekurs.
Et knippe bilder som viser litt av aktivitetene:

Samisk nasjonalt kompetansesenter, psykisk helsevern og rus
(SANKS, spesialisthelsetjenesten) er nå etablert på Evenskjer.
Vi er samlokalisert sammen med ETS fysioterapi med adresse Asphaugen 4 (sykehjemmet). Se link nedenfor får å se hvilken målgruppe
vi har. Man kan henvise både barn og voksne for vurdering til SANKS.
SANKS har særskilt ansvar for den samiske befolkningen . Lege eller
psykolog kan henvise til SANKS. Jeg kan også gjøre nevropsykologisk
underøskelse om man ønsker vurdering av kognitiv fungering.

https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/sanks
www.sanks.no
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Ann Jørgunn Larsen-Sara
Nevropsykologa/ SÁNÁG Nevropsykolog/ SANKS
Sámi klinihkka

Tilskuddsordninger
I høst er det en rekke søknadsfrister på tilskudd.
Sjekk liste over tilskuddgivere på kommunens
nye hjemmeside. Klikk på knappen ”Kultur, fritid, folkehelse” og ”Tilskudd”.
Vi tilbyr:
•
•
•

Båtplass i småbåthavn ved molo Evenesvika
Utleie av hus: Langtidsleie, umøblert,
3 soverom, stor hage
Skinn fra sau, lam og skotsk høylandsfe

Aktiviteter, gapahuk, skilting, tilrettelegging for de med
nedsatt funksjonsevne, osv.
Spørsmål? Hjelp med søknad/prosjektbeskrivelse?
Bare ta kontakt!
Hilsen Unn Kristin Laberg,
Kultur- og folkehelsekoordinator

Kontakt: Birgitte Rørvik Bruun, 970 54 142

Evenes Pensjonistforening
Møte mandag 19. september kl. 17.00 på EOS,
2. etg.
Sosialt samvær med kaffe, åresalg, quiz.

Alle velkommen!

Redningsvester barn og
annet utstyr til utlån
Evenes kommune har redningsvester til gratis
utlån for de minste. I tillegg har vi mye annet
utstyr til gratis utlån på rådhuset.
Redningsvestene er helt nye og finnes i flere størrelser: Str. 5-10 kg, str. 10-20 kg og str. 20-30 kg.
I påvente av at en større utstyrssentral skal komme i
orden, lånes de ut fra resepsjonen i Rådhuset
Vi minner med det samme om utstyrslageret vi har fra
før i kjelleren på Rådhuset. Her er mye utstyr til gratis
utlån. Se hjemmesiden ”Kultur, fritid, folkehelse” og
”Friluftsliv, sport og fysisk aktivitet” og ”Utstyr til
utlån”
Utstyr lånes ut via kommunens resepsjon tlf. 769 81
500 og åpningstid hverdager kl. 08.00 - 15.00

Frist EvenesNytt
Stoff sendes innen 25. i måneden til: unn.kristin.

laberg@evenes.kommune.no

Stoff må sendes til oss på e-post, gjerne i form av
linker til deres egne annonseringer på nett/sosiale
medier.
Har ikke anledning å følge opp ev. facebook-tagging
eller facebook-invitasjoner, derfor ber vi om at dere
heller sender linkene på mail.
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Aktivitetskalenderen i EvenesNytt er tilbake
Innbyggere har etterspurt aktivitetskalenderen og nå er den på plass igjen i EvenesNytt. Men vi trenger hjelp til å
fylle aktivitetskalenderen. Neste EvenesNytt kommer ut 29. august. Har du/dere info om: • Faste ukentlige aktiviteter som trim, lørdagskafé m.m. • Hva som skjer i Folkehelseuka/Friliuftslivets Uke/kulturminnedagene dvs.
3.-11. september. • Andre aktiviteter og møter. Frist 25. august. Send til unn. kristin.laberg@evenes. kommune.no

Aktivitet

17. juli
kl.17.00
22. juli 5. august
24. juli
kl.13.00
28.-30. juli

Søndag med Susanne Lundeng Mellageret,
- konsert
Liland brygge
Fiskekonkurranse
Snubbavatnet/
Holmvatnet
Friluftsgudtjeneste
Steinkirka
Evenestangen
Márkomeannu
Gállogieddi,
Myrnes
Utegudstjeneste
Evenes prestegårdshage
Offisiell åpning av
Snubba
Duorga/Snubba kultursti
grendehus
Snubba-dagen
Snubba
grendehus
Bryggetreffet
Liland brygge

29. juli
kl.17.00
5. august
kl. 11.00
5. august
5.-7. august
13. august
kl.12.00
17. august
kl.18.00
22. august
kl.08.30
27. august

SommerBogen

Sted

Arrangør m/ ev. link
Evenes kystlag
Indre Evenes Grunneierlag
Kirken
Márkomeannu searvi
Kirken
Sametinget og kommunen i samarbeid
m/ Snubba-dagen/Snubba grendelag
Snubba grendelag
Evenes kystlag

Infomøte om Flerbrukshallen

Bogen Vel og US Car Club Evenes
Ved Evenes
Samfunnshus
Flerbrukshallen Kommunen

Skolestart

Evenes skole

Kommunen

Tårstad-dagen

Bygdehuset
Solbakken
Evenes og
Tjeldsund

BygdehusetSolbakken / Tårstad-dagenkomitéen
Skånland bridgeklubb

3. september Bridgens dag / uke
4. september Tur til lavvoen i Lilandsfjellet
7. september Bygdekino

Trimgruppa Liland IF, mer info kommer
Bygdehuset
Solbakken
Øysundkrysset

Tårstadbertene

Møte pensjonistforeninga

Evenesmark
grendehus
EOS 2. etg.

Evenesmark vel og idrettslag
Trimgruppa Liland IF
Evenes Pensjonistforening
SpaserstokkEvenes

8. september
kl.11.00
10. september kl.12.00
19. september kl. 17.00
7. oktober

I godt lag - felles gåtur

Danseaften

EOS

11. oktober

Verdensdagen for psykisk
helse
Elvis -konsert

Skånlandhallen Mer info kommer.

Kulturminnedag

14. oktober
kl. 12 og 14
5. november Julemesse
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Trimgruppa Liland IF

Skånlandhallen Frivillihetssentralen Evenskjer
Evenes
Samfunnshus

Evenes husflidslag

Folkehelseuka m.m.

Tid

