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Sondre
Stømer

Kevin
Kildal

Musikk uten grenser
Martin Meisterlin

Standup på Tårstad
Fredag 4. november samles stand-up eliten i området
til en latterlig morsom kveld spekket med vitser!
Stand Up Harstad har booket tidenes lineup med Vesterålens
lattersensasjon Martin Meisterlin som konferansier. Fra Oslo
kommer Sondre Stømer som har herjet på de største scenene i
landet. Vi kan også friste med Kevin Kildal.
Og ikke nok med det; Stian Anthonsen debuterte til gull i Narvik
og tar med seg storfamilien og kommer på storfint besøk, og
fra Evenskjer kommer Ola Kane med sitt nye materiale for å
begeistre dere! Ikke la denne sjansen gå ifra deg!
Dørene åpner kl 20.00. Showstart kl 21.00.
Salg av snacks og drikke!
Billettsalg på nett: arcticstickonstage.hoopla.no/sales/event/tarstadpafredag Evt ledige billetter selges i døra.
FB: Standup på Solbakken, Tårstad
Velkommen! Arr: Tårstadbertene

Evenes menighet inviterer til ukrainsk
kveld “Musikk uten grenser» i Evenes
kirke onsdag 9. november kl. 18.00.
Denne kvelden kan dere få høre ukrainske folketoner, kjente jazzlåter, og noen
klassiske stykker på orgel. Gratis inngang.
Solist - Inna Gurzhyi (Ukraina) (til venstre på bildet). Orgel/akkompagnatør - Ekaterina Amundsen
(Norge/Russland).
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 en musikk college i Nikolajev, og som
dirigent for et kirkekor. Hun har også tatt på seg
frilansoppdrag som musiker.
Ekaterina Amundsen kommer opprinnelig fra
Murmansk i Russland. Siden 2002, har hun bodd i
Evenes, og jobbet som organist siden 2021.

Beredskapsuka se side 6.
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Ungdomsidrett

Onsdag 2. november:
Kl. 18.00 Lille, Ville, Krokodille
Aldersgrense: 6 år (tillatt for alle i følge med foresatte). Kr. 110,- per billett
Kl. 20.00 Black Adam
Aldersgrense: 12 år (tillatt fra 9 år i følge med foresatte). Kr. 130,- per billett
Lille, Ville, Krokodille I filmen møter vi Hector som

er en middelmådig showman som drømmer om å slå gjennom i showbiz, og i jakten på sitt neste store nummer finner
han Lille Ville forlatt bakerst i en dyrebutikk. Den lille krokodillen viser seg å være veldig spesiell, fordi han kan synge.
Hector prøver å trene opp Ville til å bli stjernen i hans neste
show -men det ingen kunne forutse var at Ville har sceneskrekk. Hector inngår en dårlig avtale i søket etter suksess,
som innebærer at han mister huset sitt. Han forlater Ville på
loftet, og etter en stund flytter det inn en ny familie. Dette
blir starten på en historie om et usannsynlig vennskap.

Black Adam I det gamle Kahndaq ble Teth Adam tildelt
gudenes allmektige krefter. Etter å ha brukt disse kreftene
til å ta hevn, ble han fengslet og ble Black Adam. Nesten
5000 år har gått og Black Adem har gått fra menneske, til
myte, til legende. Nå frigitt, blir hans unike form for rettferdighet, født av raseri, utfordret av de moderne heltene
som danner Justice Society: Hawkman, Dr. Fate, Atom
Smasher og Cyclone.
I kiosken selger vi popcorn, brus, kaffe og godsaker.Her kan
du betale med kort, kontant og vipps.
I billettsalget kan du betale med kort og kontant.

Velkommen på Bygdekino 😊
Hilsen Tårstadbertene
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I 2017 kom det et ønske om å starte «barneidrett for
ungdom”, heretter kalt “Ungdomsidrett”, i Evenes.
Ungdommene ønsket å prøve ut ulike idretter over to
ganger hver. Etter flere års opphold, blant annet på
grunn av pandemien, er vi nå i gang med ny runde.
Ungdomsidretten er et fritidstilbud for ungdommer
i 8.-10.klasse. Det foregår rett etter skoletid, med
innlagt middag på skolekjøkkenet før ungdomsidretten
starter i Flerbrukshallen. 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. Tidligere har vi leid buss og kjørt til Harstad
på Grottebadet eller bowling, hvor vi koser oss med
pizza og brus.
Så langt i høst har vi hatt bryting med SOIF Bryting på
Evenskjer, Kickboxing med Tjeldsund Kickboxingklubb,
klatring med Bjerkvik IF klatregruppa og skyting med
Bjerkvik skytterlag. Videre på kalenderen står crossfit.
Siste aktivitet før jul er ikke helt i boks.
Tiltaket er støttet av Gjensidigestiftelsen og Barne-og
familiedirektoratet (Bufdir)
Arrangører: Liland Idrettsforening og Evenes kommune

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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BUSSRUTE Spaserstokkens julekonserttur til Harstad
Lørdag 26. november går turen til Harstad Kulturhus og ”Swinging Christmas” m/divisjonsmusikken, Julie Dahle Aagård og Odd René Andersen. Konsertstart kl. 18.00. Populært som alltid.
Mange påmeldte (påmelding er lukket nå) og vi
blir mellom 30-35 personer med på turen.

Avgang Bunnpris Bogen 		
Avgang Evenes sykehjem
(kjører Nerveien videre)
Avgang Evenes kirke 		
Avgang Truckstop 		
Ankomst Harstad kulturhus

Det er bare å glede seg!

Konsert kl. 18.00-19.30. Retur senest kl. 20.00.

kl.15:55
kl.16:20
kl.16:35
kl.16:40
kl.17:30

Influensavaksinering
Evenes kommune hadde åpne vaksinedager 25.-27.oktober. Dersom du ikke fikk tatt
vaksine i tidsrommet, må du
kontakte fastlegen din eller apoteket for å
få influensavaksine.
Dersom du ønsker pneumokokkvaksine
(mot lungebetennelse) kan du ta kontakt
med helsesykepleier tlf 901 68 312.

Evenes
pensjonistforening
Geir Sakariassen, Torill Larsen og Birgitte Rørvik Bruun. Foto: Unn Kristin Laberg

Tilflytterteam
Det er etablert et tilflytterteam som skal koordinere Evenes kommunes
innsats for å få nye innbyggere til kommunen, samt ta godt imot de
som flytter hit. Teamet består av samfunnskontakt Geir Sakariassen,
HR-rådgiver Torill Larsen og pedagogisk konsulent Birgitte Rørvik Bruun.
På planstadiet er ideer som velkomstbrev, kafé for nye innbyggere og
en egen velkomstvert. Det er også under utarbeiding en strategi for å få
flere innbyggere. Den største utfordringen er å skaffe nok boliger.
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Møte mandag 21. november kl. 17.00
på EOS, 2. etg.
Sosialt samvær med kaffe, åresalg, quiz.

Alle velkommen!

Åpningstider biblioteket
Mandager
Tirsdager
Onsdager

17.00 - 20.00
17.00 - 20.00
10.00 - 13.00

Kirkelige aktiviteter
I Paulus fotspor – en reise gjennom Hellas

Mørketidskafé på Liland
Vi ønsker velkommen til Mørketidskafé lørdag
26. november kl. 12.00 - 15.00 i Gymsalen på
Evenes skole.
På inngangsbilletten får dere spise det dere ønsker av våre
gode kaker, rundstykker, snitter mm, og kaffe/te/saft til drikke. I tillegg trekkes det premie på inngangsbilletten.
Elevene i 6. klasse vil underholde litt underveis.
Det blir også salg av hjemmebakte lefser og julebrød.
Inngangsbillett:
Kr 75 for barn 1.-10. klasse
Kr 150 for voksne.
Barn under skolealder: gratis i følge med voksen.
Vi takker næringslivet lokalt og fra Harstad og Narvik som
har sponset oss raust med flotte gavekort og gevinster som
vi lodder ut.
Inntektene fra mørketidskaféen går til 6. klasse, og deres
sparing til klassetur o.a.
Det er mulig å bruke både kontanter, vipps og kort.
Velkommen!
Foreldregruppa,
6. klasse 2022/23

Onsdag 2. november kl. 18.00 inviterer vi hele
menigheten med på reise. Bli med Fredrik
Sletbakk Olsborg til Hellas. Fredrik deler bilder
og fortellinger fra hans pilegrimsreise i Paulus
fotspor.
Vi avslutter kvelden med menighetens årsmøte. Fellesrådet presenterer årsmelding. Årsmøte er menighetens arena og alle oppfordres til
å benytte muligheten til å dele hva og hvordan
vi vil at menigheten og kirka her i Evenes skal
være.
Enkel bevertning, velkommen!
Fredag 4. november Bårstua kl. 18.00 Møte
ved Fjellheim bibelskole, Tromsø. Bevertning
Søndag 6. november (Allehelgensdag) Evenes
kirke kl. 17.00 Minnegudstjeneste ved major
og feltprest Frode Lagset, organist Natalya
Nystad, kirketjener Edgar Andersen. I gudstjenesten tennes lys for hver og en som har
gått bort i Evenes i slutten av 2021 og nå i
2022 Offer: Menighetens diakoniarbeid.
Kirkekaffe.
Tirsdag 8. november Bårstua fra kl. 17.3019.00 Teodorkveld.
Tirsdag 8. november Bårstua kl. 19.30 Møte.
Andakt v/Afrika misjonær Marit Thingbø.
Bevertning
Onsdag 9. november Evenes kirke kl. 18.00.
Se forsida.
Søndag 27. november (1. søndag i advent)
Bogen kapell kl.15.00 (merk tid) Lysmesse v/
prestevikar Fredrik Sletbakk Olsborg, organist
Natalya Nystad, konfirmantmedhjelper Rigmor
Karenersen, kirketjener Edgar Andersen. Presentasjon av konfirmanter 2023. Offer: Kirkens
SOS.

Nytt Fimbul

Fimbul nr. 40 sendes til trykking i midten av november og kommer
i salg ca. 1. desember. En ypperlig julegave til lokalhistorieinteresserte!
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TV-aksjonen
2022
Årets tv-aksjon i Evenes ble
en suksess! Vi hadde god
tilgang på bøssebærere og
alle husstander i kommunen
fikk besøk. Både lokalbefolkningen og soldater fra Evenes
flystasjon stilte velvillig
opp som bøssebærere. Alle
meldte om trivelige roder, og
det trillet inn både kroner og
vipps.
Totalt kom det inn kr 84.712 Foto: Leif Jørgen Jakobsen
i Evenes. Dette utgjorde
kr 63,5 per innbygger, noe som er
kr 14,43 over landsgjennomsnittet på kr 49,07. Evenes
kommune endte dermed på 13.plass i Nordland fylke og
117.plass på landsbasis. Det er et resultat vi er godt
fornøyde med!
TV-aksjonen gikk i år til Leger Uten Grenser og DNDis arbeid
for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker
som trenger det mest.

Egenberedskapsuka
31. oktober - 6. november
Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst
tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte?
31. oktober starter en landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap
– Målet med Egenberedskapsuka 2022, som gjennomføres 31. oktober – 6. november, er å gjøre oss bedre
rustet på å stå imot kriser. Du har nok allerede mye av
det du trenger for å klare deg selv i tre dager, så ofte er
det ikke så mye som skal til for at du og dine nærmeste
blir litt bedre forberedt, sier ordførerTerje Bartholsen
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
anbefaler at alle husstander i Norge tar noen enkle grep
for å bedre sin egenberedskap. DSB har utarbeidet konkrete råd for alle innbyggere som du kan lese på sikkerhverdag.no. Her finner du blant annet eksempler på hva
et beredskapslager hjemme kan inneholde for å klare
deg i minst tre døgn.

Dette gjør vi under Egenberedskapsuka 2022

Evenes kommune deler informasjon om egenberedskap
på vår hjemmeside og Facebook. Vi distribuerer også
informasjonen ut til våre enheter slik at de gi informasjonsbrosjyre til brukere som ikke benytter digitale
kanaler.
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Tusen takk til alle frivillige fra kommunen, både sjåfører og
bøssebærere!
Tusen takk til opptellingsbanken vår Sparebank 68º Nord
som stilte opp som alltid og spanderte både brus og pizza på
alle involverte!
Og tusen takk til alle de 17 soldatene fra Evenes flystasjon
som stilte opp og var et kjempeviktig og positivt tilskudd !!
Hilsen TV-aksjonskomiteen 2022

Hvorfor egenberedskapsråd nå?

Pandemien og krigen i Europa gjør at egenberedskap er mer
aktuelt enn på lenge. Det kommer på toppen av allerede
kjente utfordringer som cybertrusler og mer ekstremvær.
Dette kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, for eksempel
strøm, vann og mobilnett.
Vi som bor i Norge – et av verdens tryggeste og mest stabile
land – er vant til at det meste stort sett fungerer som det
skal. Det er veldig mange tjenester og funksjoner vi er avhengig av for at vårt daglige liv skal gå rundt uten store problemer. Nettopp denne avhengigheten gjør oss sårbare.

Du er en del av Norges beredskap

Selv om vi lever i et trygt land, kan uønskede hendelser oppstå også hos oss. Og hvis vi rammes av en stor hendelse eller
krise, er det mange som trenger hjelp.
– Ved å være forberedt bidrar du til at de som trenger det
mest, får hjelp først i en eventuell krisesituasjon. På den måten er du en del av Norges beredskap, sier Bartholsen.
Egenberedskapsuka arrangeres av DSB i samarbeid med kommuner over hele landet.

Mer informasjon

DBS broskjyre om egenberedskap: https://www.dsb.no/
globalassets/dokumenter/egenberedskap/brosjyrer-2021/
rev_dsb_beredskap_brosjyre_original_bokml.pdf

Info fra Lions
Club Evenes
Zipline ferdigstilt og testet
Evenes Syn- og mestringssenter
har årlig flere ukeskurs for blinde
og synshemmede barn og ungdommer. Dette er familiekurs der
foreldre og søsken også deltar.
Disse kursene er de eneste i sitt
slag i Norge og deltakerne kommer
fra hele landet. Som en del av tilbudet for barn er det laget en stor
lekeplass, Harelabben lekepark,
ved senteret. Her er det installert
lekeapparater som er tilpasset
barnas spesielle behov.

Ole Riis, Bjørn Pedersen, Martin Hansen og Ragnar Storå.
Magnar Haugland, Ernst Gaukås (Evenes syn- og mestringssenter), Bjørnulf Ragnarsøn, Martin Hansen og Ole Riis.

Flere fra klubben har vært i full
sving på Evenes syn-og mestringssenter i høst og sørget for at
ziplinen (svevebane for barn og
unge) med flott rampe og trapp ble
ferdigstilt 25. oktober: Bjørn Pedersen, Bjørnulf Ragnarsøn, Eva Lakså,
Irene Lambertsen, John Andersen,
Magnar Haugland, Martin Hansen,
Oddbjørn Martinussen, Ole Riis,
Ragnar Storå og Tore Svanå.
Klubben er glad for å ha fått enda
et aktivitetsanlegg på plass her.
Både Bjørnulf og undervisningskonsulent Ida Larssen Ottem ved
senteret har testet den nye mini
ziplinen og det gikk bare strålende.

Loppes ønskes
Vi ønsker hele og rene lopper som
er salgbare på våre loppemarked. Vi
kan dessverre ikke ta imot klær og
store møbler.

Vi tar imot lopper på Høgda:
• Mandag 14.11. kl. 17.00-19.00
• Torsdag 17.11. kl. 17.00-19.00
Vi kan også være behjelpelig med å
hente lopper.
Ta i så fall kontakt med Oddbjørn
Martinussen på tlf 907 77 421.

Stor takk til alle som støtter
vårt humanitære arbeid!

Ida Larssen Ottem

Loppemarked
på Liland
Lions Club Evenes har loppemarked på ”Høgda”, Liland:
Lørdag 19. november kl. 10.00 - 15.00
Søndag 20. november kl. 12.00 - 15.00
Masse flotte billige ting & tang som bøker, lamper,
kopper og kar m.m. Posesalg bøker. Salg av kaffe og vafler.

Velkommen på loppemarked igjen!
Vi har bankterminal og vipps.
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Arrangør

US Car Club Evenes

Liland IF

Evenes folkebibliotek

Tinden Bueskytterklubb

Tårstadbertene

Stuornjárgga Sámi Duodji

Tårstad leikarring (voksne)

Tårstad leikarring (barn&unge)

Liland IF

Evenes kommune

Kirken

Narvik revmatikerforening

Tårstad båtforening

Godt voksne damer i Bogen

Trimgruppa LIF

Lions Club Evenes

Evenes husflidslag

Aktivitet

Amcar, kafe

Barneidrett

Biblioteket

Bueskyting

Bygdekino

Duodji

Folkedans

Folkedans

Fotball

Glátrimmen

Gudstj. /Åpen kirke

Tusletur m/tøy og bøy

Gåtur

Gåtur

Gåtur

Humanitært arbeid

Håndarbeid

Andersengården, Bogen

Høgda, Liland

Sundkrysset, Lilland

Bogen kapell

Bygdehuset, Tårstad

Bygdehuset, Tårstad

Kirkene i Evenes

Flerbrukshallen, Liland

Flerbrukshallen, Liland

Bygdehuset, Tårstad

Bygdehuset, Tårstad

Trøssemark gamle skole

Bygdehuset, Tårstad

Flerbrukshallen, Liland

Evenes folkebibliotek

Flerbrukshallen, Liland

Surstoffen, Bogen

Sted

Onsdager kl. 18.30

2. mandag i mnd

Torsdager kl.11

Tirsdager kl.11

Tirsdager kl.10.30

Mandager kl.18.40

Mandager kl.14

Mandager

Annenhver fredag

Onsdager

En onsdag i mnd.

Åpent 3 ggr i uka

Lørdager kl. 12.00

Når

Torunn berg

Aksel Alseth

Sigrid Nordstrøm

Solveig Fronth

Randi Skumsvoll

Katharina Granmo

Fredrik S. Olsborg

Ingjerd Eriksen

Jan Inge Jakobsen

Birgitte Rørvik Bruun

Aksel Alseth

Ellen Berit Dalbakk

Birgitte Rørvik Bruun

Svein Nikolaisen

Siri Tobiassen

Kajsa Frost

Sander Harr

Kontakt

Mail

katharinagranmo@gmail.com

fs979@kirken.no

97623036 torunnberg@yahoo.no

95187629 aksel.alseth@gmail.com

41577506 sigrid.nordstroem@gmail.com

41461944 solfronth@hotmail.com

93696832 randi.skumsvoll@gmail.com

41221177

97573184

90739106 ingjerd.valbekmo@evenes.kommune.no

97574201 postlilandif@gmail.com

97054142 brbruun@online.no

95187629 aksel.alseth@gmail.com

99796947 ssduodji@gmail.com

97054142 brbruun@online.no

92092958 tinden@bueklubb.no

90138235 bibliotek@evenes.kommune.no

48059311 postlilandif@gmail.com

94033237 Harrsander@gmail.com

Tlf.

I tillegg er det Spaserstokk arrangement ca. en gang pr. måned og arrangement bare for beboere EOS f.eks. Ronnys bistro og så har man innbyggere som møtes en gang
i uka på Joker kafekroken eller på Niingskroa. Lista er ikke uttømmende så kom gjerne med innspill og koorigereringer til unn. kristin.laberg@evenes.kommune.no
Det
er gjevt for allefaste
men særligaktiviteter
for vår nye innbyggere,
flyktningeren
som gang
tilflyttere, åpr.
ha ei måned
slik oversikt.
Oversikt
minst

Aktiviteter som foregår minst en gang pr. månd
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Liland IF

Bogen sangforening

Kunstforeninga i ETS

Frivillige - Leseombudene

NMK Hålogaland

ETS Kulturskole

Evenes musikkorps

Evenes kommune

Evenes pensjonistforening

Frivillige - menigheten

Evenes skytterlag (barn&unge)

Lakså grendelag

Lakså grendelag

ETS Taekwon-Do klubb

Frivillige - menigheten

Liland IF og kommunen

Anja Larsen

Innebandy

Kor

Kunst

Lesing

Motorsport

Musikk, dans, kunst

Musikkorps

Møteplassen

Pensjonistmøte/quiz

Sangstund

Skyting

Styrketrening

Styrketrening

Taekwon-Do

Teodorklubben

Ungdomsidrett

Zumba
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Bygdehuset, Tårstad

Flerbrukshallen o.a.

Bårstua

Flerbrukshallen, Liland

Lakså grendehus

Lakså grendehus

Hønsehuset, Bogen

EOS

EOS 2.etg.

Evenes Motorstadion

EOS

ETS kulturskole, Boltås

Bogen kapell

Flerbrukshallen, Liland

Petter Paulsen

Unni Leiros Pettersen

Arne Johansen

June A. Vesterheim

Svein Engmo

Evald Joakimsen

Remi Hansen

Einar Pettersen

Edel Danielsen

Aina Heimdal

Jan Inge Jakobsen

Tirsdager kl. 19

Månedlig

Torsdager ca. kl.17.

Anja Larsen

Birgitte Rørvik Bruun

Vårid Johnsen

Renate Bartholsen

Sunniva Gabrielsen

Mandager ca. kl.17. Sunniva Gabrielsen

Månedlig

3. mandag i mnd

Torsdager

Torsdager

Tirsdager kl.18.30

Tirsdager kl. 19-20

vv553@kirken.no

93436977 anjalarsen73@hotmail.com

97054142 birgitte.r.bruun@evenes.kommune.no

47485088

97164799 renate.bartholsen@lilandskole.no

99047568 sugabrielsen@gmail.com

99047568 sugabrielsen@gmail.com

90037076 evenes@skytterlag.no

91110215 unni.leiros.pettersen@gmail.com

47324027 arnejojo@hotmail.com

95941469 june.vesterheim@evenes.komune.no

97049665 sve-engm@online.no

91879967 evald.joakimsen@tjeldsund.kommune.no

90757679 post@nmkhalogaland.no

90720952 eipetter@gmail.com

40461033 edel.danielsen@lilandskole.no

90935675 aina.hei89@gmail.com

97574201 postlilandif@gmail.com

Oversikt
og foreninger 2022
- Evenes kommune
Lag
oglagforeninger
Manglende info/korrigeringer? Send til unn.kristin.laberg@evenes.kommune.no
Grendelag og velforeninger:

Bjellund og Birkelund Velforening
Evenes Samfunnshus
Forra grendelag
Snubba grendelag
Bogen Vel
Evenesmark grendelag
Lakså grendelag
Veggen grendelag
Bygdehuset Solbakken
Evenesmark vel- og idrettslag
Myrnes aktivitetshus
Lenvik bygdelag
Østervik bygdelag

Grunneierlag, jakt og fiske:

Bogen grunneierlag
Indre Evenes grunneierlag
Skar grunneierlag
Dragvik grunneierlag
Lakså grendehus SA
Tårstadvassdraget Fiskelag SA
Forra grunneierlag
Lakså grunneierlag

Samiske foreninger:

Loabagaiddie siida
Iinná ja biras sámid searvi
Stuornjárgga Sámi Duodji

Båtforeninger og kystlag:

Bogen båtforening
Liland båtforening
Evenes Kystlag
Tårstad Båtforening

Kunstnerisk virksomhet:

Bogen Sangforening
Tårstad Leikarring
Evenes Husflidslag
Kunstforeninga i ETS
Evenes Musikkorps

leder

Marit Bergan Eilertsen
Jan Inge Yttervik
Hilde Johannesen
Bente Sigvaldsdatter Fankki
Malene Høgås
Roald Dalberg
Birger Bartholdsen
Jørn Mathisen
Odd Ivar Høgås
Edgar Fedreheim
Helén Storelv-Rabone
Hans-Erling Hanssen
Endre Antonsen

leder

Leif Jørgen Jakobsen
Kai Mathisen
Alv Håkon Skar Rasmussen
Ole Harald Slemdal
Hanne Mari S. Fredheim
Geir Arne Olsen
Oddbjørn Rasmussen
Per-Arvid Nygård

leder

Roger Gimsøy
Eirik Larsen
Ellen Berit Dalbakk

leder

Stephan Tella Roli
Bjørn-Ivar Wold
Åshild Sørensen
Ingvar Danielsen

leder

Aina Heimdal
Aksel Alseth
Torunn Berg
Edel Danielsen (kontakt)
Svein Engmo

Andre interesseforeninger og humanitære:
leder

Evenes Pensjonistforening
Arne Johansen
Lions Club Evenes
Aksel Alseth
Evenes og omegn hundeklubb
Siri Kristensen Fossbakk
Evenes Snøscooterforening
Hans-Erling Hanssen
US Car Club Evenes
Sander Harr
Evenes Syn- og mestringssenters venner
Steinar Volden
Venneforeningen
Jorunn Heidi Adjokatse

Idrett, skyting, bilsport, turlag:

Evenes Skytterlag
Evenesmark vel- og idrettslag
Tinden Bueskytterklubb
Evenes Turlag
Liland idrettsforening
Evenes Ungdoms- og idrettslag
NMK Hålogaland

Religiøse foreninger:

Bogen Kapellforening
Evenes Kirkeforening
Teodorklubben
Evenes Misjonsforening

leder

Petter Paulsen
Edgar Fedreheim
Svein Nikolaisen
Tore Svånå
Jan Inge Jakobsen
Kent Ivar Losvik
Remi Hansen

leder

Eldar Langseth
Øystein Martinussen
Vårid Johnsen
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tlf.

997 41 705
909 95 950
905 82 236
971 49 714
950 13 386
922 90 761

mail

maritberganeilertsen@gmail.com
janingey@gmail.com

977 56 376

benteostli@yahoo.no
bogenvel8533@gmail.com
evenesmark.grendehus@gmail.com
birger-b@hotmail.no
jorn@matford.no

970 81 218
482 78 778
476 37 046
992 25 674

edgarfedreheim@gmail.com
helenoasrl@gmail.com
han-h2@online.no
endant@outlook.com

web

fb
a

bogen-evenes.no

a
a
a
a
a

tlf.

mail

404 13 682
908 92 770

leifjjakobsen@gmail.com
kai.mathisen@gmail.com

454 90 599
406 32 332

taarstadvassdraget@outlook.com

tlf.

fb

ieg.hitos.no

970 01 422
970 80 217
997 96 947

loabagaiddiesiida@gmail.com
ibss@nsr.no
ssduodji@gmail.com

web

fb

nsr.no/sameforeninger/ibss

a
a

tlf.

mail

web

fb

411 22 876
924 48 414
986 63 831
920 87 645

tlf.

909 35 675
951 87 629
976 23 036
404 61 033
970 49 665

tlf.

mail

web

sorensenashild@gmail.com
ingvar.danielsen@icloud.com

mail

aina.hei89@gmail.com
aksel.alseth@gmail.com
torunnberg@yahoo.no

lilandbf.no
evenes-kystlag.no

web

fb

web

fb

sve-engm@online.no

mail

473 24 027
951 87 629
480 72 495
476 37 046
940 33 237

arnejojo@hotmail.com
aksel.alseth@gmail.com

954 48 107

jorunn.heidi.olsen@evenes.kommune.no

tlf.

900 37 076
970 81 218
920 92 958
909 88 125
975 74 201
907 57 679

tlf.

918 23 901
905 87 106
474 85 088

a
a

a

han-h2@online.no
harssander@gmail.com

mail

a

evenes@skytterlag.no
edgarfedreheim@gmail.com
tinden@bueklubb.no
post@evenes-turlag.no
janingej@gmail.com
kentivar_losvik@yahoo.no
post@nmkhalogaland.no

web

fb

dfsgrasrot.no/evenes-skytterlag

a

evenes-turlag.no
lilandif.no

a
a
a

nmkhalogaland.no

a

mail

web

fb

eldar.langseth@gmail.com
oeyharry@online.no
vv553@kirken.no

PS. Oversikt ”Lag og foreninger” på kommunens hjemmeside vil bli oppdatert.

Innebandy i flerbrukshallen

Tirsdager mellom kl.19:00 og 20:00 er det muligheter for å spille innebandy i flerbrukshallen på
Liland.
Tilbudet er åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer. Medlemmer betaler kr 100 for vinter/vår (faktureres). Ikke-medlemmer betaler kr 40 pr gang (Vipps)
Arr.: Liland IF

Søknad om skjenkevillinger for enkeltanledning
Ved søknad om skjenkebevillinger for enkeltanledninger,
f eks ved en fest på huset, minner Evenes kommune om
at søknad må sendes inn i god tid, minimum to uker før
arrangementet. Det er vertskapet for arrangementet
som skal søke om bevilling. Søker må være fylt 20 år og
innfri vandelskravet i alkoholloven. Før søknaden behandles av kommunen innhentes det uttalelse fra politi
og sosialtjenesten.
•

•
•
•

Du må søke skriftlig i god tid før arrangementet skal
finne sted. Søknaden skal inneholde opplysninger
om hva slags arrangement det er snakk om, hvem
som er arrangør, hvor og når arrangementet skal
være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig
skjenkebestyrer.
Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer..
Tegning av arealet som søkes godkjent for servering
av alkohol (utendørs arrangement).
Skal du gjennomføre et arrangement på et offentlig
sted , må du på eget initiativ melde fra til Nordland
politidistrikt i forkant.

Dersom du trenger veiledning eller har spørsmål, ta
kontakt med kommunen på tlf 769 81 500.

Leie flerbrukshallen eller
styrketreningsrommet?
Det er fortsatt ledige treningstider i flerbrukshallen
og styrketreningsrommet. Interessert?
Kontakt rektor Karstein Johnsen, 909 90 785
Utleie vil kun skje utenfor skoletida (man-fre etter
kl.16.00) og i helgene.
Ta kontakt ved ønske om å leie hallen til andre arrangementer (stevner, messer, konserter, konferanser).
Utleiereglementet, priser m.m. er lagt ut på kommunens
nettside.

Tjenester > Barnehage og skole > Flerbrukshallen
Flerbrukshallen

Den flotte flerbrukshallen består at idrettshall med
spilleflate 20 x 40 meter, tribune, svømmebasseng 12,5
meter, 4 garderober, styrketreningsrom, 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 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.
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Sangstund på EOS

Det blir sangstund på Evenes Omsorgssenter tirsdag 29. november kl.17.00. Arrangementet foregår
oppe på storstua.
Som 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!

Evenes og Tjeldsund
beitelag
Savnet
Henrik Keil Eistrup , Bjørn Nørgaard og Jane Eistrup.

Hilsen til alle innbyggere
fra billedkunstneren
Bjørn Nørgaard
Onsdag den 26. oktober 2022
Kære Evenes,
Jeg og min assistent Henrik Keil Eistrup besøgte d.
21/10/22 ”Steinkirken.”
Det blev et meget fint gensyn, og Unn Kristin Laberg
fortalte at man brugte ”Steinkirken”, det gør mig meget
stolt og glad at man har taget skulpturen til sig og at
den fungerer i Evenes borgernes sociale liv.
En stor tak fra kunstneren til borgerne i Evenes Kommune.
Trods min fremskredne alder, håber jeg at gense ”Steinkirken” nok engang.
Med de bedste hilsener
Bjørn Nørgaard
P.S. Jeg talte med Unn Kristin Laberg om vedligeholdelse
af skulpturen.
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Det er bønder i Evenes som fortsatt mangler noen sauer
på fjellet. Vi er stadig på leting etter de siste ulldottene.
Hvis du ser noen på din vei – be de om å begynne på
heimveien. Vi tobeinte blir glad for beskjed hvor de er,
om de ikke lystrer heimreiseordren umiddelbart.
Alle som melder fra til saueeiere er med i trekningen av
flere fenalår i løpet av desember. Om man ikke vet hvem
dyreeier er, kan leder i beitelaget kontaktes (se nederst),
så vil beskjed formidles.

Skuddpremie rev

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

Rovdyr

Ser du gaupe, jerv eller bjørn, eller spor etter dem, meld
fra til rovviltkontaktene i Statens Naturoppsyn (SNO):
*Bjørn-Andor Hanssen, 915 10 870
*Anders Huva, 911 18 580
Hilsen Birgitte Rørvik Bruun
Leder i Evenes og Tjeldsund beitelag
Mobil: 970 54 142

Julehus

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

Vi kan by på julestemning
med juleverksted for barna, underholdning,
salg av håndarbeidsprodukter og julekaker.
Servering av julekaker, gløgg og kaffe.
Inngang voksne kr.50,- Barn gratis

Arr. Evenes Husflidslag og Andersengården
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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

Relevante linker finner du på vår hjemmeside under
Tjenester > Kultur, fritid og folkehelse > Friluftsliv, sport
og fysisk aktivitet > Spillemidler
Bestemmelsene endrer seg fra år til år, så det er viktig å
sette seg inn i årets bestemmelser.

Tilskuddsordninger
Se Tjenester kommunens hjemmeside.
Info & frister - klikk på:
> Kultur, fritid, folkehelse > Tilskudd

		
		
		

Tilskudd til
inkludering
av barn og unge

Barne-og familiedirektoratet (Bufdir) sin tilskuddordning «Tilskudd til inkludering av barn og
unge” er lyst ut for 2023.
Selve utlysningen og søknadsskjema finner dere på:
https://ny.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/
Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for
at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og
samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til
utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som
av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.
Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private
aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.
Søknadsfrist: 18. november
Kontaktperson i Evenes kommune:
Pedagogisk konsulent Birgitte Rørvik Bruun, 970 54 142

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).

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.

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 man flere søknader samme år, må man oppgi ønsket
prioritering.

Har du et oppdrag?
Kontakt faglærer Birgitte Rørvik Bruun, 970 54 142
Hilsen oss i «Innsats for andre»
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Velkommen til
en koselig julebordskveld på

En Smak av...
Vi kan by på:

Julebuffèt med varme
og kalde retter,
dessertbord og kaffe.
Kr. 525

Fin musikk over anlegget.

Disse datoene er
satt av til Julebord:
• 25. november
• 26. november
• 2. desember
• 3. desember
Fra kl. 19.00-02.00

❆❆

Bordbestilling:
post@siholmen.no eller 99 28 95 95
Adresse: Skånlandsveien 78, Evenskjer.

Vi tilbyr
Skinn fra sau, lam og skotsk høylandsfe.
Båtplass i småbåthavn v/molo Evenesvika.
Kontakt: Birgitte Rørvik Bruun, tlf. 970 54 142

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

unn.kristin.laberg@evenes.kommune.no
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Tuftepark
i Bogen

Karin Sørensen, Inger Anna Nilsen, Inger Gustavsen, Vigdis Ræder, Edel Kirkestuen, Aina Heimdal, Gerd Michaelsen

Tufteparken i Bogen friluftspark ferdigstilt av det driftige dugnadsgjenget i Bogen Vel og Evenes UIL. Turgruppa ”Trim godt voksne
damer” har prøvd apparatene under sin ukentllige lavterskel gåtur. Tilsammen 18 personer var med på turen her om dagen.
I tufteparken kan man trene styrke og deretter kan man gå bort til grillbua på Krøkebærneset og båle og ta en prat over en kopp
kaffe. Bogen Vel og Evenes UIL har søkt og fått tilskudd fra flere tilskuddsgivere. To flotte anlegg & møteplasser er ferdig anlagt
mens det for 2023 er søkt om bl.a. spillemidler til universelt utformet turvei/barneskiløype/sykkeltrase her. Foto: Unn Kristin Laberg

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

Aktivitet

Sted

Arrangør m/ ev. link

2. november
kl. 18 og 20.
4. november
kl.20.00
5. november
kl. 11 -16
9. november
kl.18.00
19.-20.november
21. november
kl. 17.00
26. november

Bygdekino

Tårstadbertene

Musikk uten grenser

Bygdehuset
Solbakken
Bygdehuset
Solbakken
Evenes
Samfunnshus
Evenes kirke

Loppemarked

Høgda, Liland

Lions Club Evenes

Møte pensjonistforeninga

EOS, 2. etg.

Evenes Pensjonistforening

Julekonsert-busstur

26. november
kl.12-15.
29. november
kl.17.00
4. desember
kl.11-15
11. desember
kl. 18.00
11. desember
kl. 19.00
15. desember
kl.18.00-19.30

Mørketidskafe

Harstad
SpaserstokkEvenes
kulturhus
Flerbrukshallen Foreldregruppa,

Sangstund

EOS

Evenes menighet

Julehus

Andersengården
Bogen kapell

Evenes husflidslag og Andersengården

Evenes kirke

Kirken

Evenes kirke

Kirken
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Stand up
Julemesse

Villmarksaften
Julekonsert v/Kvæfjord
mannskor
Julen synges inn

Tårstadbertene
Evenes husflidslag
Menigheten i Evenes

6. klasse 2022/23

Bogen kapellforening

