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Bli med på dans!
 

Tårstad leikarrings barne-og 
ungdomsgrupper:

• Knøttering for barn fra ca 2- 6 år 
(under skolealder), øver hver mandag 
kl.17.30 – 18.15.

• Barnering for barn fra 1.-3.klasse, 
øver hver mandag kl.18.30 – 19.30.

• Ungdomsring fra 4.klasse og opp-
over. Øver hver mandag kl. 18.30 – 
20.15. Vi lager program og øver mot 
UKM i mars.

Oppstart mandag 9. januar.

Danseavgift: Kr 100,- per halvår.

Alle gruppene øver på Bygdehuset 
Solbakken på Tårstad.

Kontaktperson: 
Birgitte Rørvik Bruun, 970 54 142

 Voksenringen:

• Fredagsdans for voksne i alle aldre, 
øver annenhver fredag fra kl.20.00 – 
23.00. Vi koser oss med kaffe, kaker 
og et lite loddsalg hver gang.

Kontaktperson: 
Aksel Alseth, 951 87 629.

Oppstart Folkebad 10. januar
Liland IF starter med folkebad tirsdager – fra 10. januar. Merk 
tider og åpningstider nedenfor. Tidene er absolutte (bilettsalget 
stenger når bassenget åpner).

Oppmøte:
17:45 – 18:00: Billettsalg og garderober åpner for bading mellom 18:00                             
                           og 18:45
                           18:00 -18:45: Bading for barn til og med 2. klasse +voksne

18:45 – 19:00: Billettsalg og garderober åpner for bading mellom 19:00 
                           og 19:45
                           19:00 -19:45: Bading for barn/ungdom fra og med 3. klasse

19:45 – 20:00: Billettsalg og garderober åpner for svømming mellom  
                           20:00 og 20:45.
                           20:00 -20:45: Svømming for voksne

Priser:
Barn: 30 kroner
Voksne: 50 kroner
Familie: 120 kroner
Vi aksepterer betaling med kort, Vipps og kontant.

Det vil være antallsbegrensning pr økt/time. 
Prinsippet førstemann til mølla gjelder. 

https://lilandif.no/

Evenes Frivilligsentral har 
fra nå av fast infoside på 
side 6 i EvenesNytt. 

https://lilandif.no/
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Bygdekinoen Tårstad
Det blir ikke Bygdekino i januar. Vi får deri-
mot besøk både 8. februar og 22. februar.

8. februar vises «Folk og røvere i Kardemomme-
by» og filmen om Altaopprøret «La elva leve». 
Mer info i februarnummeret av EvenesNytt.

Takk til alle våre publikummere i 2022! 
Uten dere – ingen Bygdekino!

Stor takk til også våre frivillige som står på for å 
at vi kan arrangere Bygdekino!

Hilsen Tårstadbertene

Gågruppa på Tårstad har vært på 50 turer i 2022 og går videre i 2023.
Bildet er fra en av turene. Foto: Randi Skumsvoll

Gå-gruppene i Evenes
Det har vært ulike gågrupper i Evenes i mange år. I 2015 startet 
kommunen et prosjektsamarbeid med Midtre Hålogaland Frilufts-
råd for å få støtte til disse lavterskel gåturene. I årenes løp har 
gåturene inngått i ulike frisklivsprosjekt med ulik praksis i regi av 
friluftsrådet, nå under prosjektet ”I godt lag”. Prosjektleder for 
dette i friluftsrådet er Thale Margrethe Rasmussen. 

Lavterskel gåturer 
Er en fin anledning å komme seg ut av godstolen og bli kjent med 
andre samtidig som du tar vare på kroppen din. Utendørstrening 
og aktivitet gjør oss mer positive, gir mer energi og virker avstres-
sende i tillegg til gevinsten for selve kroppen, ifølge forskning. 

Det er bare å møte opp:

• Tårstad Tirsdager: Oppmøte Bygdehuset Solbakken kl. 10.30. 
Kontaktperson Randi Skumsvoll, Tårstad Båtforening.

• Bogen Tirsdager: Oppmøte ved Bogen kapell kl. 11.00.       
Kontaktperson Solveig Fronth. Mer info på den offentlige face-
bookgruppa ”Trim godt voksne damer”.

• Liland Torsdager: Oppmøte Øysundkrysset kl. 11.00.           
Kontaktperson Sigrid Nordstrøm, Trimgruppa Liland IF.

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 el-
ler 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

Mens vi venter på 
utstyrssentralen
Det er mulig å låne utstyret vi allerede har 
anskaffet. 

Vinterutstyr: 
• ski, staver og sko (langrenn, barne-og vok-

senstørrelser)
• skøyter og hjelmer (barne-og voksenstør-

relser)
• truger

Vi har mottatt tilskudd fra Nordenfjelske 
Bykreditts Stiftelse, Barne-og familiedirektora-
tet og Sparebankstiftelsen Ofoten sparebank, 
som gjør at vi kan kjøpe inn enda mer utstyr. 
Kom gjerne med ønsker!

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

Se infoen i EvenesNytt for desember.
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Ungdomsidrett
Ungdomsidretten er et fritids-
tilbud for ungdommer i 8.-10. 
klasse. Det foregår rett etter 
skoletid, med innlagt middag 
på skolekjøkkenet før ung-
domsidretten starter i Fler-
brukshallen. 

På Ungdomsidretten får ung-
dommene prøve ulike idretter 
over to ganger hver. Noen 
ganger leier vi buss for å kunne 
gjennomføre idretter vi ikke har 
lokaliteter til her i Evenes. 
Vi avslutter hvert halvåret med å 
dra på tur! Deltakerne får være 
med på å bestemme hvor vi skal 
dra.

I høst fikk ungdommene prøve 
seg på bryting, kickboxing, klat-
ring, skyting, crossfit og hip-hop. 
Høsthalvåret ble avsluttet med 
tur til SAM Lekeland i Harstad, 
hvor vi kosa oss med lasergame, 
ninjaløype, pizza og brus.

Planer vårhalvåret
Vi starter nå med ny runde Ung-
domsidrett for vårhalvåret.
Oppstart: Onsdag 11. januar.

De to første gangene skal vi til 
Narvik for å prøve ishockey. Mer 
info kommer. Ungdomsidretten 
er gratis!

Påmelding til pedagogisk 
konsulent Birgitte Rørvik Bruun, 
970 54 142.

Tiltaket er støttet av Gjensidige-
stiftelsen og Barne-og familiedi-
rektoratet (Bufdir)

Arrangører: Liland Idrettsfore-
ning og Evenes kommune

Ungdomsidretten spiser pizza og brus på SAM Lekeland.

Mathias i ringene - SAM LekelandLaserGame SAM Lekeland.
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Ledige plasser på
dansetilbud
Undervisning i dans v/ Sylwia Dymek foregår på 
Evenes skole på tirsdager fra kl.18.00-20.00.

Vi nå rekrutterer til dansegrupper på Liland.  Vi utvider 
horisonten og vi ønsker å smitte alle barn og unge i 
Evenes med dans.  De første showene ligger bak oss på 
julekonserten i desember.  Nå forbereder vi oss til UKM.  
Det er ledige plasser til nye unge Jenter og gutter.  
Alderstilpassede grupper.  Vi inviterer!!! Gruppe 1 under 
10 år, gruppe 2 over 11 år. 

• Gruppe 1 har 7 barn   (3 ledige elevplasser)
• Gruppe 2 har 2 jenter ( 8 ledige elevplasser)

Barn og ungdom kan lære: Dans, musikalitet, koordi-
nering, gruppearbeid og kameratskap, disiplin, huske 
koreografi, sceneforberedelse, kreativitet, felles jakt på 
ideer til kostymer og musikk, gymnastikkøvelser, og mer 
og mer.

Style: hip hop, house dance, Street, break dance og 
gymnastikkelementer.

Kontakt rektor Evald Joakimsen på tlf. 918 79 967 
for info/påmelding så snart som mulig. Først til mølla!

Info om kulturskolen finner du her:
https://www.tjeldsund.kommune.no/ets-kultursko-
le.493323.no.html

https://www.tjeldsund.kommune.no/ets-kulturskole.493323.no.html
https://www.tjeldsund.kommune.no/ets-kulturskole.493323.no.html
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Kirkelige 
aktiviteter

Evenes Pensjonistforening
Vi har endret møtedag for 2023 til andre torsdag i måneden. 
Første møte: Torsdag 12. januar kl. 17.00 på EOS.

Velkommen til hyggelig samvær med kaffe, åresalg, quiz med mere!

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

Tirsdag 24. januar Bårstua kl. 
17.30-19.00 Teodorklubb

Torsdag 26. januar Bårstua kl. 
18.00 Evenes misjonsforening øn-
sker velkommen til misjonsmøte. 

Søndag 29. januar (4. søndag i 
åpenbaringstiden) Evenes kirke kl. 
11.00 Gudstjeneste v/prest Frode 
Lagset, organist Natalya Nystad 
og kirketjenervikar Edgar Ander-
sen. Dåp og nattverd.

Mandag 6. februar (Samefolkets 
dag) Lavangseidet bedehuskapell, 
Kvitfors kl. 12.00 Gudstjeneste v/ 
sokneprest i Skånland Geir Arne 
Solum og prostiprest i Ofoten 
Erik Rørtveit. Offer: Lavangseidet 
bedehuskapell.

Biblioteket
Åpningstider:
• Mandag  17-20 
• Tirsdag  17-20
• Onsdag  10-13

Tlf. 901 38 235
Facebook Biblioteket Evenes

Foto: Unn Kristin Laberg

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076432886259
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Velkommen til kafetilbud på fredager kl.11.00 😊

Internette’n
Enkel servering, og hjelp til selvhjelp med mobil, 
nettbrett eller pc.
Ingen kurs og foredragsholdere, men hjelp fra 
frivillige med digital kompetanse.

Kanskje unngår vi slike tilfeller som nedenfor 😉

Printscreen Evenes Frivillig-
sentral

Velkommen til kafetilbud på onsdager kl.11.00 ☕

Kaffekoppen
Nytt tilbud, åpent for alle som ønsker å møtes i 
sosialt lag over en god kopp kaffe, nystekte vafler
og gode samtaler. 

Enkelt lotteri. 😊  

Vi holder til i 2. etg. på 
Evenes omsorgssenter på Liland

Mandager kl. 11.00-13.00 😊

Småbarnstreff
Mandag er småbarnsforeldre med 
sine arvinger velkommen til uformelt 
treff på Evenes Frivilligsentral. Fint å 
møtes. Tilbudet er åpent for alle som 
er hjemme med barn. 
Enkel servering. 

Åpent til Ungdommen♥etter skoletid og fram til 

kl. 17.00 mandag, tirsdag og torsdag.  

Alle våre aktiviteter er i 2. etg. på Evenes omsorgssenter. Alle er hjertelig velkommen!

Følg oss gjerne på  facebook!    Hilsen daglig leder Laila Benjaminsen, tlf. 418 06 952

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087228108461
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Leie flerbrukshallen eller styrketreningsrommet?
Det er ledige treningstider i flerbruks-
hallen og styrketreningsrommet.

Interessert? Kontakt rektor Karstein John-
sen, 909 90785  

Utleie skjer utenfor skoletida (man-fre 
etter kl.16.00) og i helgene. Man kan 
også leie hallen til andre arrangementer 
(stevner, messer, konserter, konferanser). 
Utleiereglementet og priser er lagt ut på 
kommunens nettside.

Flerbrukshallen
Den flotte flerbrukshallen består at idretts-
hall 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 kjøkkenut-
styr og beskyttelsesgulv, slik at hallen kan 
brukes til det meste.  

Styrketreningsrommet
Det flotte styrketreningsrommet er fullt 
utstyrt med romaskin, tredemølle, spin-
ningsykler, ellipsemaskin, vektstasjon med 
speil, lårpress og apparater som trener 
bryst/rygg og mage/rygg. evenes.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/flerbrukshallen/

Sámi álbmotbeaivi
guovvamánu 6. beaivvi
Samisk nasjonaldag 
6. februar 

Vi inviterer lag og foreninger til å bli med å markere 
dagen/uka med et arrangement eller samisk vri på 
aktivitet! 

Foreløpig/med forbehold:
• Det blir samisk-norsk gudstjeneste i Lavangseidet 

bedehuskapell 6. februar.
• Evenes folkebibliotek har markering på gang.
• Filmen Ellos Eatnu har premiere 3. februar, vises?
• Duodjeinstituhtta v/Tone Elvebakk har veskekurs
• Foredrag på Evenes skole er under planlegging
• Invitert friluftråd til samabeid om aktivitet
m.m. Vi venter på tilbakemeldinger fra bl.a. våre barne-
hager, skolen og EOS hva som skjer. 

Idéer eller lurer dere på noe, eller har dere et forslag til 
arrangement som kan bli med i ukesprogrammet? Kontakt 
kultur- og folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg. 

Iår som ifjor planlegges felles markering 
av samisk nasjonaldag med et innholdsrikt 
ukeprogram med fokus på samisk historie, 
språk og kultur.

Evenes og Tjeldsund kommuner samarbei-
der med Várdobáiki og frivilligheten om 
denne årlige markeringen. 

https://www.evenes.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/flerbrukshallen/
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Spor etter familiegruppe av gaupe i Saltdal. 
Foto: Vegar Pedersen / Statens naturoppsyn.

Evenes og Tjeldsund 
beitelag

Opphør av kommunal 
skuddpremieordning 
på smårovvilt f.o.m. 
1.1.2023
Evenes kommune har vedtatt at ordning med kom-
munal skuddpremie på smårovvilt opphører f.o.m. 
1.1.2023.

Skuddpremieordningen inkluderte skuddpremie på f.eks. 
rev, mink, m.m..
Smårovvilt som er skutt og dokumentert før 1.1.23 blir 
satt fortløpende til utbetaling fra Evenes kommune.

Evenes- og Tjeldsund beitelag vil videreføre sin ordning 
med skuddpremie for rev. For nærmere detaljer henvi-
ses til informasjonen fra beitelaget.

Skuddpremie rev
Evenes kommune har ikke lengre skuddpremie på rev. 
Evenes og Tjeldsund beitelag fortsetter med sin andel av 
skuddpremien kr 300. De som skyter rev kontakter inntil 
videre beitelagsleder Birgitte Rørvik Bruun, mobil 970 
54 142, 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.

Gaupefamilier
Nå er det høysesong for å lete etter spor av gaupefamili-
er. Benytt muligheten til å tjene noen kroner og bidra til 
bestandsregistrering av gaupe. Alle innmeldinger av fa-
miliegrupper av gaupe honoreres med kr 3000,-. Vilkåret 
er at Statens naturoppsyn kan dokumentere observasjo-
nen etter gjeldende regler. Vi håper at flest mulig melder 
fra om observasjoner av flere gauper i lag, enten det er 
spor eller eventuelle observasjoner, bilder eller film av 
dyr. Du kan raskt melde inn dette til den lokale rovvilt-
kontakten i SNO eller via Skandobs, som er tilgjengelig 
både på internett eller via app på mobiltelefon.

Registreringssesongen avsluttes ved utgangen av februar 
hvert år. Rovdata bruker disse dataene for å beregne 
hvor mange ulike gaupefamilier vi har i fylket.

Lokale rovviltkontakter i Statens Naturoppsyn (SNO):

*Bjørn-Andor Hanssen, 915 10 870

*Anders Huva, 911 18 580

Hilsen Birgitte Rørvik Bruun,
leder i Evenes og Tjeldsund beitelag

Styrketrening
Liland IF leier styrketreningsrommet
Tirsdager mellom kl. 18:00 og 20:00
Torsdager mellom kl. 18:00 og 19:00.
Medlemmer av LIF kan bruke rommet i disse tidene. 
Oppstart tirsdag 10. januar. 
Pris pr. halvår kr 400,-,  

Innebandy
Tirsdager mellom kl 19:00 og 20:00 spilles innebandy i 
flerbrukshallen.
Før jul var dette åpent for både medlemmer og ikke.
medlemmer. Fra nyttår endres dette slik at dem som 
deltar må være medlemmer av idrettslaget.
Treningsavgift kr 100 pr halvår.

Fotball for voksne
Onsdager har vi uhøytidelig fotballtrening for voksne fra 
kl. 19:30 - 21:00
Treningsavgift kr 200 pr halvår.  Åpent for medlemmer.

Treningsavgifter for styrketrening, innebandy og fotball 
for voksne kan betales med kort eller Vipps. Medlem-
skap kan registreres på stedet. Medlemskontingent 
faktureres gjennom idrettsforbundets løsninger.

https://lilandif.no/

https://lilandif.no/
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Mental helse
Våren 2022 startet vi opp Mental 
helse i Evenes. Hit kan du kom-
me for sosialt samvær og en god 
samtale om du ønsker det. 

Vi har møte annenhver tirsdag på 
aktivitetsstua i 2 etg på Evenes 
omsorgssenter klokken 18.00, denne 
måneden 17. januar og 31. januar.
Enkel servering. Lavterskeltilbud. 

De som ønsker å delta er hjertelig 
velkommen!

Likeverd, åpenhet, respekt og inklu-
dering

Ungdomsråds-
valg i Evenes
Torsdag 24. november ble det 
avholdt ungdomsrådsvalg i 
Evenes, etter flere år uten et 
ungdomsråd i drift. 

Etter nominasjonsrunde hvor 11 
kandidater stilte til valg, ble det 
avholdt skolevalg for ungdoms-
skolen og via nett for de som går 
på videregående skole.  

På Evenes skole har 10. klasse 
hatt ungdomsrådsvalget som 
tema, og de fikk oppdraget med 
å være valgfunksjonærer og telle-
korps. Vi gjennomførte valget på 
ordentlig vis med urne, valgavluk-
ke, manntall og stemmeseddel. 
Valgdeltakelsen ble 71 %, noe vi 
er godt fornøyde med. 

Det nye ungdomsrådet:
Medlemmer: 
Johan Tverfjeld
Alisa Jordan
Alva  Naifati Ravn Korneliussen
Rena Høgli
Marius Agersborg Skånhaug

Varamedlemmer:
Sandrine Høgli
Ragna Rørvik Nilsen

Vi ønsker ungdomsrådet lykke til!

Marius Olsen og Martin Bruun var 
ett av valgfunksjonærteamene i 
10. klasse. Foto: Birgitte Rørvik 
Bruun 

Sebastian Skånhaug Viksund avgir 
sin stemme, mens Martin Bruun 
er valgfunksjonær. 
Foto: Birgitte Rørvik Bruun

Alisa Jordan avgir sin 
stemme, mens John-Rei-
dar Kvammen og Evan 
Sune Eilertsen er valg-
funksjonærer. Foto: 
Birgitte Rørvik Bruun

Peder Storelv-Rabone avgir sin 
stemme, mens Marcus Bruun, 
John-Reidar Kvammen og Evan 
Sune Eilertsen er valgfunksjonærer.  
Foto: Birgitte Rørvik Bruun

Iris Løvli og Helen Storelv-Rabone. Foto: Unn Kristin Laberg
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Oversikt over aktuelle tilskuddsmuligheter:
Samfunnsløftet  Frist 15. januar, 15. mai og 15. september.  De gode prosjektene som gjør Nord-Norge 
til en enda bedre plass å bo. https://samfunnsloftet.snn.no/sok-stotte

Nordland Fylkeskommune. Frist 1. februar:
- Folkehelsetiltak. Tiltak innen psykisk helse, trivsel, rusforebygging, fysisk aktivitet, ernæring og tobakk. 
Det kan gis mindre tilskudd til innkjøp av enkelt utstyr og materiell som bidrar til å fremme det tiltaket det 
søkes tilskudd til. https://nfk.no/tilskudd/folkehelsetiltak.966.aspx
- Friluftsliv. Fremme friluftslivet og stimulere til at fleste mulig får anledning til å drive friluftsliv.https://nfk.
no/tilskudd/friluftsliv-fylkeskommunalt-tilskudd.969.aspx
- Friluftsliv statlig tilskudd. Det blir primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsak-
tivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsakti-
viteter. https://nfk.no/tilskudd/friluftsliv-statlig-tilskudd.972.aspx
- Holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak. Midlene kan søkes av lag, foreninger, skoler/FAU og andre som 
ønsker å gjennomføre tiltak for å bedre trafikksikkerheten i Nordland.
https://nfk.no/tilskudd/holdningsskapende-trafikksikkerhetstiltak.925.aspx
- Andre tilskuddordninger: https://nfk.no/tilskudd/

Sildvikmidlene. Hvert år fordeler Narvik kommune et årlig tilskudd fra konsesjonæren Nordkraft 
Magasin AS, øremerket tiltak som styrker fiske-, fritids- og rekreasjonsmulighetene innenfor kommunen og 
dens omkringliggende distrikter. Frist 1. februar. https://www.narvik.kommune.no/tjenester/samfunn-kul-
tur-fritid-og-idrett/tilskuddsordinger/sildvikmidlene/

Sparebankstiftelsen 680 Nord Harstad Frist 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Bidra til økt krea-
tivitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. https://www.vigirmuligheter.no/Application/Information

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse. Har du en ide som kan skape tilhørighet og gode møteplas-
ser i lokalmiljøet? Frist 6. februar, 12. juni, 4. september og 4. desember. https://www.bykreditt.no/

Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge Frist 15. februar, 15. august og 15. novem-
ber. Allmennyttige formål. https://snnstiftelsen.no/gaver/?fbclid=IwAR02rITQH5GfDKBi7q6hAqNRJqo5S-
7wOPP_SCEHOxkAMGQmM-HFVwyFePgY

Sparebankstiftelsen 680 Nord Ofoten Frist 15. februar.  Søk støtte og bidra til vekst.  https://
ofotstiftelsen.no/

Sametinget Frist 15. februar. Tilskudd til samisk kulturminnevern https://sametinget.no/stipend-og-til-
skudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/kulturminne-og-bygningsvern/tilskudd-til-samisk-kulturminnevern/

Sametinget Åpne søknadsfrister. Litteratur, kultur, musikk m.m. https://sametinget.no/stipend-og-til-
skudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/kultur/

Sparebanken Narvik. Fortløpende frister. Vi støtter allmennyttige formål og ønsker å bidra til 
å realisere gode prosjekter i lokalsamfunnet. https://lokalverdi.no/skjema/1ddd0de1-fc6b-4bbc-ca17-
08d86c48a6a1

Olavthonstiftelsen. Frist 31. mars og 30. september. Stiftelsen kan støtte formål innen allmennyttige 
formål og erverv/oppføring av fast eiendom til bruk i allmennyttige formål. 
https://olavthonstiftelsen.no/allmennyttige-formal/sok-stotte/

Gjensidigestiftelsen. Utlysing kommer. Søknadfrist mars 2023.  https://www.gjensidigestiftelsen.no/
om-gjensidigestiftelsen/utdelinger/utlysninger/

Polar Kraft-fondet. Frist 30. mars, 30. juni og 30. september. Søk om midler til nye korkapper, høyt-
taleranlegg til grendehuset, kaffetraktere til skolekorpset, eller tusen små og store andre ting som kan være 
med på å hjelpe ditt lag/forening og dine ildsjeler videre. https://polarkraft.no/polar-kraft-fondet/
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https://samfunnsloftet.snn.no/sok-stotte
https://nfk.no/tilskudd/friluftsliv-fylkeskommunalt-tilskudd.969.aspx
https://nfk.no/tilskudd/friluftsliv-fylkeskommunalt-tilskudd.969.aspx
https://nfk.no/tilskudd/friluftsliv-statlig-tilskudd.972.aspx
https://nfk.no/tilskudd/holdningsskapende-trafikksikkerhetstiltak.925.aspx
https://www.narvik.kommune.no/tjenester/samfunn-kultur-fritid-og-idrett/tilskuddsordinger/sildvikmid
https://www.narvik.kommune.no/tjenester/samfunn-kultur-fritid-og-idrett/tilskuddsordinger/sildvikmid
https://www.bykreditt.no/
https://snnstiftelsen.no/gaver/?fbclid=IwAR02rITQH5GfDKBi7q6hAqNRJqo5S7wOPP_SCEHOxkAMGQmM-HFVwyFePgY
https://snnstiftelsen.no/gaver/?fbclid=IwAR02rITQH5GfDKBi7q6hAqNRJqo5S7wOPP_SCEHOxkAMGQmM-HFVwyFePgY
https://ofotstiftelsen.no/
https://ofotstiftelsen.no/
https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/kulturminne-og-bygningsvern/tilskudd-til-samisk-kulturminnevern/
https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/kulturminne-og-bygningsvern/tilskudd-til-samisk-kulturminnevern/
https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/kultur/
https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/kultur/
https://lokalverdi.no/skjema/1ddd0de1-fc6b-4bbc-ca17-08d86c48a6a1
https://lokalverdi.no/skjema/1ddd0de1-fc6b-4bbc-ca17-08d86c48a6a1
https://olavthonstiftelsen.no/allmennyttige-formal/sok-stotte/
https://www.gjensidigestiftelsen.no/om-gjensidigestiftelsen/utdelinger/utlysninger/
https://www.gjensidigestiftelsen.no/om-gjensidigestiftelsen/utdelinger/utlysninger/
https://polarkraft.no/polar-kraft-fondet/
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Statskogmillionen. Søknadsperioder 1.- 30. april og 1. - 31. august. Friluftsliv. https://www.statskog.no/
statskogmillionen/sok-statskogmillionen

Stiftelsen UNI Fortløpende frister. Bygningsvern, båtvern m.m. https://www.stiftelsen-uni.no/soknaden.html 

Kulturminnefondet Statlig tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner. 
Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter de på vegne av andre, kan søke. 
Løpende frist. https://kulturminnefondet.no/jeg-skal-soke/

Vi gratulerer!
Vi gratulerer ungdommene 
Iris Storelv-Rabone (til ven-
stre) og Amalie Storelv! 

Iris har fått tildelt kultur- og 
idrettsstipend på kr. 25 000 
fra Sametinget for sitt arbeid 
med kunst. 
Amalie fra Tinden Bueskytter-
klubb ble tildelt «Sparebank 
68° Nords idrettspris – i sam-
arbeid med Harstad Tidende» 
på kr. 50 000. 

Gratulerer også til Unni Leiros Pettersen som fikk Evenes kommunes 
Kultur- og miljøpris 2022. Ordfører Terje Bartholsen trakk frem den 
langvarige frivillige innsatsen som Unni har gjort for barn og unge samt 
de med nedsatt funksjonsevne. Hun har bl.a. hvert år engasjert konfir-
mantene og andre til å samle inn til Kirkens nødhjelps fasteaksjon med 
strålende resultater, best i fylket i mange år, nu sist som topp 10 i Norge. 
Hun har de siste årene vært en pådriver for å arrangere kafé i tillegg til 
å markedsføre aksjonen i ulike medier. Hun har også deltatt som frivil-
lig ved TV-aksjoner. I en årrekke har Unni vært frivillig i Teodorklubben, 
et fritidstilbud til de med nedsatt funksjonsevne. Klubben arrangerer 
en busstur i året, de har høstfest, vårfest og ellers medlemstreff ca. en 
gang pr. måned i Bårstua. Unni er pensjonist, men stiller villig opp som 
organist i ulike sammenhenger og sprer sangglede. På EOS har hun hatt 
Sangstunder hver måned i mange år, til stor glede for beboerne og stiller 
også opp på andre tilstelninger ved Evenes omsorgssenter når hun blir 
spurt. Hun beskrives som et utpreget JA-menneske. Foto. Unn K. Laberg

Unni  fikk en gavesjekk på kr. 
5000 og en akvarell av Berit 
Høvde Efraimsen fra Harstad.

Kommunale kulturmidler NB! Frist 1. mars. Tilskuddene skal stimulere til vekst og utvikling innen kultur, idrett 
og friluftsliv, heretter benevnt som kulturell aktivitet. For å få tilskudd er det en forutsetning at man er registrert i Frivil-
lighetssregisteret med eget organisasjonsnummer. Søknadsskjema finnes på nettet fra 1. februar.

Målgrupper: Primærmålgruppen for kulturmidler er aktive lag- og foreninger i Evenes kommune, som gjennom sitt 
arbeid utfører kulturell aktivitet for barn og unge. Med unge menes personer til og med 23 år. Sekundærmålgruppen 
for kulturmidler er aktive lag- og foreninger i Evenes kommune, som gjennom sin innsats utfører kulturell aktivitet for 
de med nedsatt funksjonsevne og eldre. Med eldre menes personer som er 67 år eller eldre.

Tilskudd:  
A. Ordinær driftstøtte. 
B. Støtte til kulturarrangement/prosjekt m.v. – løpende søknadsfrist
C. Tilskudd til kultur- og fritidstiltak for grupper/enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne - løpende søknadsfrist.
Vedtekter her: https://www.evenes.kommune.no/_f/p1/ib562cd87-1b2c-4b68-9056-b785e15fb931/retningslinjer-kul-
turmidler-120522.pdf

 Hjelp med prosjektbeskrivelse eller søknad? Kontakt Kultur- og folkehelsekoordinator, Unn Kristin laberg 

https://www.statskog.no/statskogmillionen/sok-statskogmillionen
https://www.statskog.no/statskogmillionen/sok-statskogmillionen
https://kulturminnefondet.no/jeg-skal-soke/
https://www.evenes.kommune.no/_f/p1/ib562cd87-1b2c-4b68-9056-b785e15fb931/retningslinjer-kulturmidler-120522.pdf
https://www.evenes.kommune.no/_f/p1/ib562cd87-1b2c-4b68-9056-b785e15fb931/retningslinjer-kulturmidler-120522.pdf
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Traktortoget 
Juletrefest på 
hjul
I romjula gjentok vi suksessen 
fra i covidtida og gjennomførte 
den tredje juletrefesten på hjul 
i historien! Det stilte nærmere 
20 kjøretøy i toget, og de fleste 
kjørte gjennom (nesten) hele 
kommunen fra Skar via Liland til 
Bogen. 

I år var nissene i tet og delte ut nis-
sepakker til alle langs ruta. I trafikk-
sikkerhetens ånd ble de kastet fra 
hengerne, og det ble ikke rapportert 
om farlige trefninger. 
Årets kjøretøy var en god blanding 
av traktorer, lastebiler, ATV og noen 
biler, og alle var pyntet med lys og 
annet blinkende stæsj. Et fargerikt 
skue! Underveis i toget ble det fyrt 
av fyrverkeri i Skar, på Tårstad, på 
Liland, ved Nato-kaia og i Bogen. 
Langs løypa krydde det av folk selv 
om været tidligere på dagen ikke 
hadde vist seg fra sin beste side. 
Nissene våre fikk nok og gjøre, 
og det ble nok nissepakker til alle 
ungene!

Vinnerne av kåringa av best pynta 
kjøretøy ble Markus Skogstad og 
Morten Korneliussen. De fikk hvert 
sitt gavekort på kr 1500 på CircleK 
og YX Bogen. Gavekortene ble 
sponset av Høgås transport. Mar-
kus Skogstad sin stilige traktor med 
nisser på hengeren fikk 61 stemmer, 
mens Morten Korneliussens traktor 
med scooter og nisser på hengeren 
fikk 39 stemmer. Like bak på en fin-
fin 3. plass kom Sigbjørn Dalhaug 
Skogan med sin traktor med henger 
med 34 stemmer. Vi gratulerer vin-
nerne og takker alle som stilte opp 
med festpynta kjøretøy 
i årets juletrefest på hjul!

Takk til Svevia for god hjelp med 
trafikkavviklingen! Stor takk til alle 
som sto langs ruta! Dåkker e best!

Nissene. Foto: Monica Nilssen.

Markus Skogstad.

Gjengen på Fjeheim. Foto: Anders Hamnes.
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Stor takk til sponsorene våre som gjør traktortoget 
mulig:

• Høgås transport
• Evenes rør
• Nor-handel
• Joker Liland
• Bunnpris Bogen
• YX Bogen – Niingskroa
• Mat ala Liza
• Sparebankstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge

Hilsen Tårstadbertene

Foto: Sisilja Viksund.

Morten Korneliussen.

Sigbjørn Dalhaug Skogan.
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Redaksjon og frist 
EvenesNytt
Ansvarlig redaktør for EvenesNytt er rådmann Bjørn 
Tore Sørensen og skribent er Kultur- og folkehelseko-
ordinator Unn Kristin Laberg. 

Stoff sendes innen 25. i mnd. til:  
unn.kristin.laberg@evenes.kommune.no 

Husk å melde inn trimaktiviteter og andre aktiviteter 
framover!

Tid Aktivitet Sted Arrangør/nettsted 

9. januar Oppstart Gla´trimmen Flerbrukshallen https://www.facebook.com/
groups/919788711772345

9. januar Oppstart Tårstad Leikarring Bygdehuset Solbakken Tårstad Leikarring. Se forsida.

10. januar Oppstart Folkebad Svømmebasseng, Skolen https://lilandif.no/

11. januar Oppstart Ungdomsidretten Flerbrukshallen LIF og kommunen. Se s. 3.

11. januar
kl. 19.00

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

Tårstadbertene

12. januar kl.17 Møte pensjonistforeninga 2. etg. EOS Evenes Pensjonistforening

17. januar kl.18 Møte Mental helse 2. etg. EOS Mental helse Evenes

31. januar kl.18 Møte Mental helse 2. etg. EOS Mental helse Evenes

Aktivitetskalenderen

Kirkelige aktiviteter finner du alltid på side 5.
Evenes Frivilligsentrals aktiviteter finner du alltid på side 6.
Liland IFs aktiviteter finner du på https://lilandif.no/

Annonser i EvenesNytt
Bedriftsannonser:
• 1/6 side koster kr. 300 +mva, 
• 1/4 side koster kr. 450 +mva.
• en halv side kr. 700 +mva.
• helsider koster kr.1.500 +mva.

Ta kontakt med Kultur- og folkehelsekoordinator Unn 
Kristin Laberg. 

NB. Gratis for lag og foreninger å annonsere sine 
aktiviteter!

https://lilandif.no/
https://lilandif.no/

