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Bilder fra pop-up bridge på Niingskroa 9. september.
Foto: Skånland bridgeklubb

Liker du å spille kort og
har lyst å lære spillet over
alle spill?
Da er du velkommen til gratis nybegynner kurs i
Bridge. Kurset starter 31. oktober kl 18.00-20.30
på Ungdomshuset på Evenskjer.
Kurset går over 5 mandager.
Du behøver ingen forkunnskaper for å delta på kurset.
Skånland bridgeklubb er en sosial klubb med positivt
og hyggelig miljø. Vi blir å ta godt imot deg!
Er du interessert, ta kontakt med Solbritt Lindahl
på tlf 412 30 581

Kulturkveld på Evenes
folkebibliotek
Så smyger høstmørket seg rundt stall og stue, og
de spennende fortellingene som har sovet hele
sommeren, venter nå på å bli fortalt!
Onsdag 5. oktober er det igjen duket for en kulturell
aften på Evenes folkebibliotek.

Velkommen!

Denne gang med fortellinger fra vår egen norrøne gudelære, der Tors brudeferd, Lokes spillopper og en spesiell
hestefødsel er noen av fortellingene du både kan flire av,
og kanskje lære noe om vår egen historie av.

Åpningstider biblioteket

Det vil være 18 årsgrense også denne gang, med servering både til sjåfører og passasjerer. Vi åpner dørene
18.45 og stenger 20.15, så ta med lysta til å reise tilbake
tusen år i tid, samt en god porsjon humor, så ses vi da!

Mandager
Tirsdager
Onsdager

17.00 - 20.00
17.00 - 20.00
10.00 - 13.00

Siri på biblioteket.
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Konsert på Tårstad
28. oktober
Onsdag 5. oktober:
Kl. 18.00 Minions: Historien om Gru
Aldersgrense: 6 år (tillatt for alle i følge med foresatte)
Kr. 110,- per billett
Kl. 20.00 Krigsseileren
Aldersgrense: 12 år (tillatt fra 9 år i følge med foresatte)
Kr. 130,- per billett

Minions: Historien om Gru

Minions er endelig tilbake, og denne gangen får du se
hvordan de traff sin grufulle sjef, Gru. Filmen er fylt med
slengbukser, rare sveiser, kule barter og masse disco!

Krigsseileren

Krigsseileren er et storslått drama som forteller historien
om de over 30.000 norske krigsseileren og deres familiers
skjebne under og etter andre verdenskrig. Vi følger sjømannen Alfred, gift med Cecilia og nybakt trebarnsfar fra
Bergen. Krigsseilerne har ett mål: Å overleve – for å komme
hjem. Men hvordan fortsetter man livet og relasjoner når
man har vært atskilt i mange dramatiske krigsår? Kan sårene leges og gro?

I kiosken selger vi popcorn, brus, kaffe og et bredt utvalg
av godsaker. I kiosken kan du betale med kort, kontant
og vipps. I billettsalget kan du betale med kort og kontant.
Vi har utbedret amfiet i salen og kjøpt nytt lerret.
Hilsen Tårstadbertene

Endelig er det klart for konsert på Bygdehuset
igjen! Gjør deg klar til dansefest og historiefortelling samtidig!
Aslak Borgersrud pleide å være rapper i Gatas Parlament
og Samvirkelaget. Andre musikere prøver å få deg til å
gråte, smile underfundig eller bli sjukt imponert. Borgersrud prøver mest å få deg til å le. Og danse. Helst
samtidig.
Hvordan kan man best smugle folk inn i landet? Hvorfor
kommer festglade nakne menn inn i festivalteltet ditt på
jakt etter potetgull? Hva er forklaringa når pappa ikke er
hjemme midt på natta? På denne turnéen i regi av Scene
Nord kommer Borgersrud med solomateriale fra skiva
«Det er valgfritt å irritere seg», med et band bestående
av et sjukt imponerende lag av musikere. Konserten
har kun blitt gjort én gang tidligere, under Festspillene i
Nord-Norge!
Medvirkende:
		
		
		
		
		

Aslak Borgersrud – vokal
Håvard Lund – bassklarinett
Mathias Agdestein Steffensen – bass
Håvard Ersland – keyboards
Kriss Stemland – gitarer
Elisabeth Nesset – trommer

Dørene åpner kl. 18.30. Konsertstart kl. 19.00.
Billettsalg i døra kr 200.
Betal med vipps, kort eller kontant.
Salg av snacks og drikke! (ambulerende skjenkebevilling)

Velkommen på første konsert etter pandemien!
Hilsen Tårstadbertene
Sisilje, Hilde og Birgitte
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Ny ansatt i
Evenes
kommune
Synne Kleiven Stenhaug
f. 1985 er ansatt som rådgiver
økonomi og regnskap i 100%
stilling.
Synne skal jobbe med regnskap,
økonomi og være en bidragsyter
til rapporterteringer.
Hun tiltrådte 19. september.

Egenberedskapsuka 2022
31.oktober starter en landsekkende kampanje om egenberedskap. Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør
du være rustet til å klare deg selv i minst tre døgn. Målet
med Egenberedskapsuka 2022 er å øke folks kunnskap om
egenberedskap. DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap) anbefaler at alle husstander i Norge tar noen
enkle grep for å bedre sin egenberedskap.
Her finner du blant annet forslag til et beredskapslager for å
klare seg hjemme i minst tre døgn.
• batterier, batteribank og mobillader til bilen
• 9 liter vann pr person
• to pakker knekkebrød per person
• en pakke havregryn per person
• tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat
pr person

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tre bokser med pålegg med lang holdbarhet pr person
noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade
medisiner du er avhengig av
ved-, gass eller parafinovn til oppvarming
grill eller kokeapparat som går på gass
stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe
fyrstikker eller lighter
varme klær, pledd og sovepose
førstehjelpspakke
batteridrevet DAB-radio
våtservietter og desinfeksjonsmiddel
tørke-/toalettpapir
litt kontanter
ekstra drivstoff og ved/gass/parafin
rødsprit til oppvarming og matlaging
jodtabletter (til bruk ved atomhendelser)

Les mer: https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/
hendelser-og-kriser/beredskap-i-hjemmet/

3

Oppstart av «Visit Evenes»!
Gjennom året er det en mengde turister og reisende
som passerer Evenes kommune. Noen er på gjennomreise, noen på ferie. Mange av disse vil nok i større grad
enn i dag stoppe i Evenes og utforske kommunen nærmere, hvis informasjon om hva de kan oppleve her var
lettere tilgjengelig. Hvor kan jeg overnatte, hvordan kan
jeg komme meg opp på fjellene eller til ett fiskevann osv.
Derfor forsøker vi nå å lodde stemningen for å opprette
et «Visit Evenes». Dette er informasjon satt i system. Alt
fra nettside, skilting, turistinformasjon osv.
For å komme i gang med ett slikt arbeid, trenger kommunen oversikt over hvem som vil kunne være aktuelle
aktører og lysten på å være med på dette. Hvem er det
som kan tilby hva. Og da tenker vi bredt med alt fra
overnatting, gårdsopplevelser, naturopplevelser og mat.
Og sikkert også flere ting.
Vi inviterer derfor til åpent informasjonsmøte om temaet.

Dato: 26. oktober kl. 19:00
Sted: I fjøsen hos Åse og Petter Ingar
Har du spørsmål angående dette, ta kontakt med:
Åse Elvemo (924 22 565) eller Geir Sakariassen (913 63
087).

Velkommen!

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 oppover. Øver hver
mandag kl. 18.30 – 20.00. Vi lager program og øver
mot UKM i mars.

Danseavgift: Kr 100,- per halvår.
Alle gruppene øver på Bygdehuset Solbakken på Tårstad.
Kontaktperson: Birgitte Rørvik Bruun, 970 54 142

Leseombud på Evenes
omsorgssenter
Vinteren 2015 tok daværende bibliotekar i Evenes, Liv
Albrigtsen, initiativ til å starte opp med leseombud i Evenes. I starten var det fire personer som hadde ukentlige
lesestunder for beboerne. Ordningen er et frivillig tiltak,
og meningen er at den skal bidra til at mennesker som
kanskje ikke får lest så mye selv, skal kunne få et tilbud
om formidling av litteratur.
Lesestundene varer i en time om formiddagen hver torsdag, og leseombudene benytter et meget allsidig stoff.
Det legges naturlig nok vekt på lokal eller nordnorsk tilknytning, men vi leser også tekster fra resten av Norden
og det store utland. Tekstene handler ofte om noe som
ligger tilbake i tid, men kan også være av nyere dato –
etter beboernes ønske. Vi samtaler gjerne underveis, og
stadig kommer det fram gode historier fra deltakerne.
Noen ganger synger vi litt, og av og til blir det tid til en
liten quiz.
Lesestundene var de første årene på storstua oppe i 1.
etasje, men så kom pandemien. Det ble stopp i en periode, og da vi startet forsiktig opp igjen, måtte vi dele oss
i to grupper: Beboerne oppe på pleieavdeling/skjermet
avd. og de beboerne som har leiligheter. Vi har valgt å
fortsette med to grupper av praktiske hensyn.
Det er nå i alt sju personer som er leseombud; tre oppe
og fire nede. Bibliotekar Siri Fjellvang Tobiassen er til
god støtte når det gjelder å skaffe litteratur som vi etterspør.
Lesestundene er godt besøkt av beboerne, og vi som er
leseombud føler at vi driver en meningsfull aktivitet for
beboerne.
Disse er leseombud pr. i dag: Ingvill Katharina Granmo,
Martine Nergaard, Heidi Helle, Sigrid Rørvik Bruun,
Greta Marie Skau, Marit Bergan Eilertsen, Einar Pettersen. Dersom det er noen som kan tenke seg å starte
som leseombud, så kan du kontakte bibliotekaren eller
en av oss som er leseombud for å høre mer om hva det
innebærer.
Einar Pettersen

Voksenringen:

Evenes pensjonistforening

•

Møte mandag 17. oktober kl. 17.00 på EOS, 2. etg.

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.
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Sosialt samvær med kaffe, åresalg, quiz.

Alle velkommen!

Kirkelige aktiviteter
Søndag 16. oktober (17.s. i trenighetstiden)
Bogen kapell kl. 13.00. Høsttakkefest v/ prestevikar Fredrik Sletbakk Olsborg, organist Natalya Nystad,
kirketjener Edgar Andersen. Utdeling av 4 og 6 årsbok.
Kirkekaffe med boller og saft. Offer: Barnevakten
Søndag 30. oktober (Bots og bønnedag/Reformasjonsdagen) Lavangseidet bedehuskapell, Kvitfors
kl. 11.00. Høymesse v/prestevikar Fredrik Sletbakk
Olsborg, organistvikar Unni Leiros Pettersen og medliturg Edgar Andersen. Nattverd.

Musikk uten grenser
Menighetene i Tjeldsund inviterer til ukrainsk kulturkveld “Musikk uten grenser” onsdag 12. oktober
kl. 18.00 i Skånland kirke. Fri entré.
Solist - Inna Gurzhyi (Ukraina). Orgel/akkompagnatør
- Ekaterina Amundsen (Norge/Russland).
Denne kvelden kan dere få høre ukrainske folketoner,
kjente jazzlåter, og noen klassiske stykker på orgel.
Inna Gurzhyi er ukrainsk flyktning fra Nikolajev i Ukraina.
Da hun kom til Norge, ble hun ble bosatt på Evenskjer i
Tjeldsund kommune. Hun har fått sin musikkutdannelse i
Odessa National Music Academy. Før krigen, jobbet hun
som sangpedagog på et musikkcollege i Nikolajev, og
som dirigent for et kirkekor. Hun har også tatt på seg
frilansoppdrag som musiker.

Teodorklubben i Evenes

Høst betyr oppstart av Teodors klubbkvelder i Bårstua
tirsdag 18. oktober kl.17.30.
Åpen kirke Evenes kirke torsdag: 13. oktober fra kl.
18.00-20.00.

Misjonsforeningen i Evenes

Evenes misjonsforening ønsker velkommen til
misjonsmøte torsdag 27. oktober i Bårstua kl. 18.00.

Ekaterina Amundsen kommer opprinnelig fra Murmansk
i Russland. Hun har bodd i Evenes siden 2002 og jobbet
som organist siden 2021.

Alle er hjertelig velkommen på konsert!

Sangstund på EOS
Tirsdag 1. november kl.17.00 skal det være
sangstund oppe på storstua på EOS.
Som i alle år før blir det mye sang fra Storskriftboka,
”ønskekonsert”, opplesning og kaffe med tilbehør.
Sangstund er et diakonalt tiltak i regi av Evenes menighet,
og det drives av tre frivillige, Unni Leiros Pettersen, Rigmor
Karenersen og Einar Pettersen. Nå når koronarestriksjonene er over, er arrangementet åpent for alle.

Hjertelig velkommen!
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Leie flerbrukshallen eller styrketreningsrommet?
Det er fortsatt ledige treningstider i flerbrukshallen og styrketreningsrommet. Interessert?
Utleie vil kun skje utenfor skoletida (mandag-fredag etter kl.16.00) og i helgene. Ta kontakt ved ønske
om å leie hallen til treninger, stevner, messer, konserter, konferanser). Info og utleiereglementet er
lagt ut på kommunens nettside her:

Tjenester > Barnehage og skole > Flerbrukshallen
Kontakt rektor Karstein Johnsen, 909 90 785
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Influensavaksine 2022
Evenes og Tjeldsund tilbyr influensavaksine i uke 43 i Skånlandshallen på Evenskjer.
Er du 65 år eller eldre, gravid eller har du en kronisk sykdom? Da bør du ta influensavaksine.
Grupper som anbefales influensavaksine:
1.




Barn og voksne i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:
Alle fra fylte 65 år
Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
Barn og voksne med:
 kronisk lungesykdom
 kronisk hjerte- og karsykdom
 kronisk leversvikt
 kronisk nyresvikt
 kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 nedsatt immunforsvar
 diabetes mellitus, type 1 og 2
 svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 annen alvorlig eller kronisk sykdom
2. Gravide i 2. og 3.trimester anbefales å vaksinere seg før influensasesongen. Gravide i 1.trimester
anbefales å vaksinere seg om de tilhører en risikogruppe.
Hvor kan jeg få influenvaskaine og hva koster den?
Dato
25.okt
26.okt

Klokkeslett
Kl 09.00 – 15.00
Kl 11.00- 17.00

27.okt

Kl 09.00- 15.00

Timebestilling
Du må bestille time
Du må bestille time
Du må bestille time mellom kl 09- 12.
Drop in mellom kl 12- 15

Vaksinen koster kr 200,- Vi ønsker betaling med Vipps eller med kort. Kontant betaling eller faktura er
ikke mulig.
Dersom du ikke tilhører gruppene som er anbefalt å ta influensavaksine, må du ta influensavaksine på
apotek.
Bestille time til influensavaksine
Du kan selv bestille time til influensavaksine på Helseboka: https://helseboka.app/b/s/3204386
Vi ber om at alle bestiller time da det vil medføre smidigere vaksinering. Pårørende/ nære kan bestille
vaksine på vegna av andre.
Koronavaksine alle over 65 år og risikogruppen 18-64 år
Det vil være mulig å få koronavaksine alle tre dagene.
Pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse) (nedtrekkesmeny)
Det er ikke mulig å få pneumokkvaksine (mot lungebetennelse) disse tre dagene.
Dersom du ønsker dette, må du ringe helsesykepleier på tlf 901 68 312.
8

i Bogen Kapell
med Bogen Sangforening
søndag 2. oktober kl.18.00

Dirigent: Ekaterina Amundsen Orgel: Magne Andreassen

Inngang kr. 200,- Kaffeservering

VELKOMMEN!

Bunadkurs Evenes Husflidslag planlegger å arrangere Bunadkurs, med instruk-

tør, ei helg i februar 2023. Har du lyst å være med? Send sms til Torunn Berg tlf 976 23 036
innen 15. november. Priser, datoer og annen info kommer senere.

Utstillere Evenes husflidslag inviterer utstillere til julemesse lørdag 5. november

på Evenes samfunnshus. Påmelding til Gøril Sørensen tlf. 909 72 747 innen 17. oktober.
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Flaskeinnsamling
Tirsdag 11. oktober fra kl. 17.00 kommer 10. klasse rundt i kommunen
og samler inn tomgods. Har du/dere tomgods dere vil sponse til klassekontoen vår, setter vi stor pris på det. Sett gjerne posen ut om du/dere
vet at ingen er hjemme denne ettermiddagen, så tar vi den med.
På forhånd takk, 10. klasse ved Evenes skole.

Leirskoleopphold
7. klasse
Her er vi klare til å dra til vikingleirskolen på Borg. Vi var på
leirskole sammen med 7.klasse
fra Melbu skole, de var 25 stykker i klassen. Det tok ca.4 timer
å komme fram. Vi kom fram til
leirskolen før de fra Melbu, så
vi fikk litt tid til og se oss rundt,
finne rommene våre og velge
hvilke senger vi skulle ha. De fra
Melbu var hyggelig. Vi fikk være
med på forskjellige aktiviteter,
for eksempel museumsbesøk,
øksekast, bueskyting, rebusquiz, gilde og andre aktiviteter i
langhuset.
Den andre dagen på leirskolen
skulle vi på besøk til langhuset,
og det var veldig mye fint og
spennende. Vi hadde også gilde i
langhuset. Gilde er et festmåltid
som vikingene hadde. Vi bakte
pinnebrød og gjorde forskjellige aktiviteter bl.a pil og bue,
øksekast og mye mer. De hadde
også folk som så ut som ekte
vikinger, og vi fikk høre mye om
hvordan det var i vikingtiden og
om gudene deres.
Leirskole på tur: Hele leirskolen
gikk opp til toppen av Veten,
som er 420 moh. Vi skulle gå på
toppen, siden det er en tufte der
som vi skulle gå å se på, den var
fra vikingtiden. Tuften skulle vise
om det kom noen uventede båter. Etter den fine turen på fjellet
gikk vi ned Smalheia, det var
veldig bratt ned, men det var en
nydelig utsikt. Etter turen gikk vi
til Aaland gård. Det var en fin og
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gøy tur, så hvis dere er på Borg
så burde dere gå opp fjellet.
Leirskoleturen var bra vi fikk
mange nye venner og artige
opplevelser, for eksempel fjelltur, øksekast, pil og bue skyting,
dra til langhuset og mye mer.
På dette bildet er vi på tur for å
finne vikinggraver og mange kule
ting.
Vi var med Melbu skole og der
var det mange hyggelige folk,
vi har alle lært masse nye ting.
Etter en lang fjelltur på Veten
fikk vi dra ned til Aaland gård og
besøke geitene. Vi var på viking
museet og fikk se nye og kule
ting.På torsdag ble det diskotek
for, og fredag dro vi hjem med
mange gode minner.
Vi anbefaler denne leirskolen.
Hilsen 7. klasse
Evenes skole

Kulturminnedagen i
Evenes 10. september

Ved Akslabenken. Edgar Fedreheim forteller.

Evenesmark vel og idrettslag og Trimgruppa Liland
IF har i år samarbeidet om å markere kulturminnedag. 10 september arrangerte vi tur langs den
gamle ferdselsveien, fra Finhaug over Oalgi til
Gallogieddi.
Vel 20 personer tok turen i fint turvær. Underveis
hadde vi noen korte stopp hvor Edgar Fedreheim
fortalte litt fra området veien går gjennom. Ved
Akslabenken, ca. midtveis tok vi en god matpause og
her fikk vi servert bålkaffe av Ove Olufsen, samt nyte
den flotte utsikten over bygder, vann og fjell i flere
kommuner.
Vel framme ved Gallogieddi, fikk vi høre litt av historien til gården og også litt skolehistorie fra Evenesmark / Myrnes. Dette tok Kjersti Myrnes Balto seg av.
Terrenget var lett å gå i og godt merket. Og merkene
vil fortsatt henge, sånn at flere har mulighet for å ta
turen. Da parkerer man ved ballbingen på Høgtun og
følger veien opp til gården Finhaug / Høgli.
Liland 12.09.22
Marit og Sigrid Trimgruppa Liland IF
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Turgruppa.

Gállogieddi. Kjersti Myrnes Balto
forteller.

Edgar Fedreheim forteller.
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Sammen skaper vi gode opplevelser #løft blikket#
I Evenes kommune markerer vi verdensdagen for psykisk helse på Bunnpris i Bogen
mandag 10. oktober kl: 11.00-14.00.
Vi har stand med informasjonsmateriell og effekter ved psykisk helse og rus
og mental helse.
Velkommen innom standen for en prat 
Arr: Psykisk helse og rus. Mental helse, Evenes.

Evenes og Tjeldsund
beitelag
Beitesesongen er over

Beitesesongen er over, og saueeierne driver nå med
sanking. Vi saumfarer skog og fjell, for det er fortsatt
mange dyr som ikke er kommet hjem. Vi setter stor pris på
meldinger om hvor dyra er. Det letter sankingen betydelig.
Alle som melder fra til saueeiere er med i trekningen av flere fenalår i november. Om man ikke vet hvem dyreeier er,
kan leder i beitelaget kontaktes (se nederst), så vil beskjed
formidles.
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.

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
Hilsen Birgitte Rørvik Bruun
Leder i Evenes og Tjeldsund beitelag

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 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.
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Ungdomscamp i Duorga/Snubba i september
Vi hadde 15 deltagere på ungdomscampen. 3 av disse var bare 10 år, og vi avtalte med foreldrene at de fikk være med
på ei overnatting. Aktiviteter for de minste ble lassokasting mens de større ungdommene sjabbet og drakk kakao. Da
vinden løyet i 12-tiden på lørdag, ble det kanopadling. To unge lærte seg å ro med nordlandsbåt før de ut på ettermiddagen gjennomførte sin første kanotur. Det ble også tid for bading mens sola skinte. Soveposer ble hentet for å få
tilbake varmen etter det frivillige badet. En kano kantret nær holmen da to ungdommer skulle i land samtidig.
Under evaluering på søndag var det enighet om at deltagerne ønsket camping til neste år også.
Bente Fanki, Moski Reiseliv
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Tusletur på Tårstad
26. september startet NRF Narvik og omegn Revmatikerforening opp ny aktivitet: «Tusletur med tøy og
bøy».
Vi møtes ved Bygdehuset Solbakken kl 18.40 på
mandager fra 26. september og utover høsten.

Alle er hjertelig velkomne!
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Friluftsskole i Duorga/Snubba i august
12 barn deltok, men vi hadde noen
avbestillinger i siste liten pga. sykdom.
Første dag var innredning i lavvu med
duorga og reinskinn, bålplass, kjøkken og tradisjonell bruk opp gjennom
tidene. Vi vektla hvordan bruke lavvu/
telt hvis vi skal overnatte/bo der over
mange dager (ryddighet, plassering
av gjenstander mm). Barna var utrolig
flink til å samle never, lage bålplass
med steiner og få tak i ved.
Kniv som redskap, viktigheten med
å ha en slipt kniv, regler for bruk av
kniv var vektlagt. Barna kuttet opp
ved for å få fliser til å tenneved og
spisset greiner for bruk. De samlet
gjeitramsblomst og laget hurtig saft.
Å bare ta ut det vi trenger fra naturen
ble et tema.
Andre dag tilbakte vi ved snubbavannet. Der hadde vi satt ut 3 fiskegarn
kvelden før. Barna laget bål helt av
seg selv. De hentet tørrved i skogen,
og de forvisset seg at vi voksne hadde
tatt vare på nevera og tennveden fra
første dag. Presenning som tak ble
satt opp med litt hjelp av oss voksne.
To av barna satte opp banneren slik at
folk som evt kom ville kunne se hvem
vi var. Det regnet en del, men det var
ikke til bry for barna. Førstehjelp-øvelser, stabilt sideleie og å prøve seg med
pust-og-hjerte dukken Anna var både
utfordrerne og artig. Bær hadde vi
også som tema.

Da vinden var sterk, ble det til at bare 4 av 6 grupper fikk tatt inn ørret fra
garnene. Barna sløyet fiskene og stekte de på bålet. De som ikke ville sløye
fisken, fikk noen andre til å gjøre den delen av arbeidet. Tredje dag var vi ved
gammen på Hornmarka, Slubbogoahtie. Dette var også en regnfull dag. Gapahuken ble brukt som rede. Barna holdte liv i bålet hele dagen.
Allemannsretten var hovedtema. Vi hadde quiz, og 12 rette fikk begge gruppene. Det ble til at premie ble utdelt til alle.
Etter kart fulgte vi en gammel vei opp til Vargepålholla, og lærte både hvordan folk hadde levd for 100 år siden for å komme unna lensmannen og hull
i naturen forårsaket av bergarten, vann og gasser i lufta. Turen gikk også
innom et av alle områdene der vi så hvordan en vannkilde forsvant i berget
og hvor kilden kom ut 30 m i lavere høyde.
Dagen ble avsluttet i gammen med fortellinger om dyr i naturen, elgjakt og
artige hendelser sammen med de av foreldrene som kom opp til kaffe og
diplomutdeling.

Møte om etablering av frivilligsentral i Evenes
Evenes kommune inviterer lag og foreninger til møte om etablering av vår første frivillighetssentral mandag 3.oktober kl 18.00 i Aulaen, Evenes skole (administrasjonsfløya).
I møtet ønsker vi innspill til organisering og drift av frivilligsentralen, samt samarbeid med frivillig sektor.
Vi ønsker alle sammen hjertelig velkommen!
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Søknadsfrist spillemidler
Fornyede søknader og nye søknader om spillemidler sendes inn så snart som mulig og innen
7. november.
Før det kan søkes om spillemidler, må anlegget registreres i Anleggsregisteret. Det er det kommunen som
gjør, så lag og foreninger må kontakte oss om dette. For
at anlegget skal kunne bli tildelt midler, må det være
omtalt i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Se om rullering.

Nå er søknadsportalen på www.anleggsregisteret.
no åpen for søknader.
Husk at også tidligere søknader som ikke har fått tilsagn,
må fornyes/gjentas hvert år inntil tilsagn er tildelt. Hvis
du er usikker på hva som er gjeldende for din søknad,
ta kontakt med kommunen.
Man kan søke om spillemidler til:
•
•
•
•

Nybygg av idretts- og friluftsanlegg
Rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg
Nærmiljøanlegg
Lokale og regionale kulturarenaer

Følgende dokumentasjon må vedlegges i søknaden:
•
•
•
•
•
•
•

Målsatte tegninger
Kostnadsoverslag for prosjektet
Dokumentasjon av verdi på eventuell dugnad
Dokumentasjon på finansiering av prosjektet
Eventuell dokumentasjon av større prosjektkostnader
Dokumentasjon på at søker kan bruke grunnen der
det skal bygges/rehabiliteres anlegg
Behovsvurdering

Rullering av handlingsplan
i kommunedelplan for fysisk
aktivitet og naturopplevelser
Hvert år legges det opp til rullering av handlingsdelen til kommunedelplan for fysisk aktivitet og
naturopplevelser for å sikre at lag og foreninger
kan søke om spillemidler. Vi ber kommunens lag og
foreninger og andre som kan søke om spillemidler
om å melde inn sine planer.
For å kunne søke om spillemidler må anlegget være omtalt i planen. På den måten sikrer man seg muligheten for
å kunne søke om tilskudd fra ordningen. Skulle et innmeldt anlegg likevel ikke være aktuelt, kan man melde fra
i forbindelse med rulleringen som skjer hvert år.
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser
finner du her. Tjenester > Kultur, fritid og folkehelse >
Friluftsliv, sport og fysisk aktivitet > Kommunedelplan
Kap. 7. Handlingsplan for aktivitetstiltak og anlegg (fra
side 14) er delen som skal rulleres, dvs. innspillene skal
inn her.

Frist 1. november for innspill.
I forbindelse med rulleringen av handlingsplanen trenger vi følgende innspillsinformasjon for å utarbeide en
helhetlig oversikt:
•
•
•
•
•
•

Anleggseier og søker
Type anlegg og anleggssted
Antatt kostnad (kr)
Andel spillemidler av antatt kostnad (kr)
Annen finansiering (kr)
Antatt byggeår

(Kr-beløp avrundes til nærmeste 1000 kr.)

Relevante linker finner du på vår hjemmeside under
Tjenester > Kultur, fritid og folkehelse > Friluftsliv, sport
og fysisk aktivitet > Spillemidler

Send innspill skriftlig pr. mail til postmottak@evenes.kommune.no eller pr. brev til Evenes kommune, pb 43, 8539
Bogen i Ofoten innen 1. november

Bestemmelsene endrer seg fra år til år, så det er viktig å
sette seg inn i årets bestemmelser.

Kommunen må registrere anleggene i Idrettsregisteret
og tildele anleggsnummer, før man kan søke spillemidler.
Alle søknader for kommende år må være samlet i en og
samme politiske sak, der kommunestyret vedtar prioriteringen.

Av godkjent kostnad så kan tilskudd kan utgjøre opptil
1/3 for ordinære anlegg og opptil halvparten for nærmiljøanlegg. Det er fastsatt øvre tilskuddsgrenser for ulike
typer anlegg, for nærmiljøanlegg er det kr. 300 000.
Har man flere søknader samme år, må man oppgi ønsket
prioritering.

Spørsmål? Ta kontakt.
Unn Kristin Laberg
Kultur- og folkehelsekoordinator
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Julemesse
Evenes husflidslag inviterer til julemesse på Evenes samfunnshus

i Bogen 5. november fra kl 11.00 til 16.00.
Mange flotte handarbeidsprodukter til salg!
Salg av kaffe, vafler, kaker og rømmegrøt.
Rømmegrøten selges fra kl. 12.30
Loddsalg på bøker og årer.
Årets hovedgevinst er en Nisse-famille med strikkede klær laget av
husflidslagets flittige damer, samt mange andre fine gevinster som
er produsert av medlemmene i husflidslaget.
Trekning av årets boklotteri blir på slutten av dagen.

Vi ønsker alle velkommen innom til en hyggelig
førjuls-handel med kafé og loddsalg .
Ta med kontanter, da det kun er noen få som har betalingsterminal og vips.

Evenes husflidslag.
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Påmelding Spaserstokkens julekonserttur til Harstad
Endelig kan den kulturelle spaserstokken i Evenes invitere 67+ på konsertbusstur igjen!
Lørdag 26. november går turen til Harstad Kulturhus og ”Swinging Christmas” m/divisjonsmusikken, Julie Dahle Aagård og Odd René Andersen. Konsertstart kl. 18.00.
Vi har fått reservert gode sitteplasser i salen rett oppafor parketten og har også holdt av plasser for rullestolbrukere. Bussavgang fra Bunnpris Bogen vil bli ca. kl. 16.10. Kjører innom EOS og langs Nerveien ved behov.
Detaljert reiserute kommer. Påmelding kan gjøres i perioden 10.-25. oktober ved å kontakte resepsjonen tlf.
769 81 500 på hverdager kl. 9.00-15.00. Egenandel kr. 150 betales med Vipps ved henting av billetter senest
25. oktober. Vi har flere billetter i år enn tidligere. Velkommen med på stemningsfull julekonsert!

Innsats for andre
Valgfaget ”Innsats for andre” ved Evenes skole er i gang
med en ny gjeng arbeidsvillige ungdomsskoleelever klar til innsats! Vi har allerede vært ute på flere oppdrag
med vedstabling, og har nå kapasitet til flere oppdrag
etter høstferien (uke 40).
Vi kan stable ved, rake i hagen, gå tur med hunden,
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»

Tilskuddsordninger
Se tjenester kommunens hjemmeside. Klikk på
> Kultur, fritid, folkehelse > Tilskudd

Frist EvenesNytt
Stoff sendes pr. e-mail innen 25. i måneden til:

unn.kristin.laberg@evenes.kommune.no
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Har du/dere info om: • Faste ukentlige aktiviteter som trim, lørdagskafé m.m. • Andre aktiviteter og møter.

Frist 25. oktober.

Send til unn. kristin.laberg@evenes. kommune.no

Aktivitetskalenderen (kirkelige aktiviteter finner du på side 5)
Tid

Aktivitet

Sted

Arrangør m/ ev. link

2. oktober
kl.18.00
3. oktober
kl.18.00
5. oktober
kl. 18 og 20.
5. oktober
kl.18.45
7. oktober
kl. 18.00
8. oktober
kl.20.00
11. oktober
fra kl. 17
11. oktober
kl. 11 - 14.
12. oktober
kl.18.00
14. oktober
kl. 12 og 14
17. oktober
kl. 17.00
26. oktober
kl. 19.00
25.-27. oktober
28. oktober
kl. 19.00
29.-30.oktober
31. oktober
kl. 18.00
5. november
kl. 11 -16
26. november

Kor-konsert

Bogen kapell

Bogen sangforening

Møte om frivillighetssentral

Kommunen

Kulturkveld

Evenes skole
aula
Bygdehuset
Solbakken
Biblioteket

Danseaften

EOS

Fåriekålfest

Høgda, Liland

SpaserstokkEvenes i samarbeid med
EOS
Lions Club Evenes

Flaskeinnsamlimg

i Evenes

10. klasse

Verdensdagen for psykisk
helse
Musikk uten grenser

Skånlandhallen Mer info kommer.

Elvis -konsert

Skånlandhallen Frivillihetssentralen Evenskjer

Møte pensjonsitforeninga

EOS, 2. etg.

Oppstart ”Visit Evenes”

I fjøsen hos Åse Kommunen og Åse Elvemo
og Petter Ingar
Evenes og Tjeldsund kommuner

11. desember
kl. 18.00
Tirsd. kl.10.30
Tirsd. kl.11.00
Torsd kl. 11.00
Man. kl. 18.40
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Bygdekino

Influensavaksinering

Skånland kirke

Tårstadbertene
Biblioteket

Menighetene i Tjeldsund

Evenes Pensjonistforening

Konsert med Aslak Borgersrud Bygdehuset
Solbakken
Loppemarked
Høgda, Liland

Tårstadbertene

Nybegynnerkurs i Bridge

Skånland bridgeklubb

Villmarksaften

Ungdomshuset
Evenskjer
Evenes
Samfunnshus
Harstad
kulturhus
Bogen kapell

Gåtur
Gåtur
Gåtur
Gåtur

Bygdehuset
Bogen kapell
Sundkrysset
Bygdehuset

Tårstad Båtforening
Godt voksne damer
Trimgruppa LIF
Narvik og omegn Revmatikerforening

Julemesse
Julekonsert-busstur

Lions Club Evenes

Evenes husflidslag
SpaserstokkEvenes
Bogen kapellforening

