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Høstmønstring
cars & coffee

Bli med på dans!

US Car Club Evenes
arrangerer høstmønstring
cars & coffee 11. september.
Vi har gleden av å invitere deg med hobbykjøretøy til
cars & coffee på Surstoffen i Bogen søndag 11. september
kl. 12.00- 15.00.
I nyoppusset kafé blir salg av verdenskjente kaker, vafler,
brus og pølser, loddsalg, fine premier på loddsalg.

Tårstad leikarrings barne-og ungdomsgrupper:
•

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

Alle er hjertelig velkommen!

•

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

Strikkekafé på Niingskroa

•

Ungdomsring fra 4. klasse og oppover. Øver hver
mandag kl. 18.30 - 20.00. Vi lager program og øver
mot UKM i mars. Hvis vi blir mange nok så deler vi
ungdomsringen inn i to team som øver inn hvert sitt
innslag til UKM. Det kan derfor bli endring i øvingstidene.

Uteutstilling og inneutstilling. Fine premier på kjøretøy.

Onsdag 28. september kl. 18.00
•
•
•

Garnsalg, Larkins krambu og garnparadis
Loddsalg, Evenes Husflidslag
Kaffe, kaker og annet godt

Velkommen til en hyggelig strikkekveld!
Arr. Evenes husflidslag I samarbeid med Niingskroa

Oppstart mandag 12. september. 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.

Utstillere til julemesse

Oppstart

Evenes husflidslag inviterer utstillere til
julemesse lørdag 5. november på Evenes
samfunnshus.

av Gla`trimmen
blir mandag
12. september
kl. 14.00-15.00,
på Evenes skole.

Påmelding til Gøril Sørensen tlf. 909 72 747
innen 17. oktober.
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Evenes og Tjeldsund beitelag

Onsdag 7. september:
Kl. 18.00 Olsenbanden – siste skrik
Aldersgrense: 6 år (tillatt for alle i følge med foresatte)
Kr. 110,- per billett
Kl. 20.00 Utvandrerne
Aldersgrense: 12 år (tillatt fra 9 år i følge med foresatte)
Kr. 130,- per billett

Olsenbanden – siste skrik

Oslo er blitt en moderne by, men Egon, Benny og Kjell er
stadig på jakt etter det store kuppet som skal gjøre dem
til millionærer. Nå har Egon lagt den perfekte plan: de skal
bryte seg inn i det nye Munchmuseet i Bjørvika og stjele
«Skrik». Alt er taima og tilrettelagt, men det er også andre
som har fått kjennskap til planene og lovens lange arm
med Hermansen i spissen gjør det de kan for å stoppe
banden.

Utvandrerne

På midten av 1800-tallet forlot millioner av skandinaver
sult og nød i håp om et bedre liv i Amerika. I denne episke
fortellingen følger vi Kristina, Karl Oskar og deres små barn
på deres farlige reise over Atlanterhavet og videre inn i det
ville Nord-Amerika. Utfordringene er enorme, og noen må
ofres for at andre kan overleve. 800.000 nordmenn utvandret til Amerika. Dette er også deres historie.

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.
God sittekomfort med amfi og puter til rygg og rumpe i
alle stolene.
Hilsen Tårstadbertene
2

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

Båndtvang
Båndtvangen varte til 20.august. Vi minner om at hunder
ikke skal være løse, med mindre man har kontroll på dem.
Observeres det løse hunder i beiteområder, fører det til
anmeldelse.
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.
Rovdyr
Ser du gaupe, jerv eller bjørn, eller spor etter dem, meld
fra til rovviltkontaktene i Statens Naturoppsyn (SNO):
• Bjørn-Andor Hanssen, 915 10 870
• Anders Huva, 911 18 580
Vi setter stor pris på at dere:
- holder utmarksgjerder ved like
- lukker alle porter på deres vei
Hilsen Birgitte Rørvik Bruun
Leder i Evenes og Tjeldsund beitelag

Info fra
US Car Club Evenes
Klubben ble stiftet september 1987. Pr. nå
er vi ca 40 medlemmer. Man trenger ikke
å ha amcar-bil for og bli medlem. Alle er
velkommen :)

Foto: Willy Ottemo

Vi holder til på Sporet 18 også kalt Surstoffen der har vi en flott kafé som kan bli
utleid for de som ønsker det. Vi har også
en hall som vi har plass til 7 biler i. Hallen er
også utstyrt med løftebukk og verktøy.
Vinterhalvåret har vi lørdagskafé åpent fra
kl. 12.00 - 14.00 der vi har salg av vaffelkake, kaker, brus og kaffe.

Leie av lokalet

1200 kr for ikke medlemmer
600 kr for medlemmer
Leietakerne står for vasking av lokalet.
følg oss gjerne på Facebook
Sander Harr, leder US Car Club Evenes

Bakerst f.v.: Ketil Larsen, Ragnhild Sørlie, Geir Myrstad.
I midten f.v.: Unn Kristin Laberg, Anita Einem, Kjell Arne Vik, Ivar Nilsen,
Wenche Boltås og Lina Mari Karlsen.
Foran f.v.: Roger Boltås, Tove Nordgård, Dagfinn Hamstad og Solbritt Lindahl.

Tilskudd og stor satsing på bridge
i Evenes og Tjeldsund
Skånland bridgeklubb har fått tilsagn om tilskudd pålydende
kr. 25 000 av Frivillighetens år 2022 til Vår dag-arrangement.
Vi har fokus på rekruttering og dermed også synliggjøring. Herav har vi
laget vårt eget slagord og T-skjorte.
På bildet ovenfor ses en del av gjenget i Skånland bridgeklubb. Under
slagordet sitt ”Vi tænke stort - vi spælle kort!” er vi klare for markeringa
av Bridgens Dag 3. september.
Torsdag 1. september var det skolebesøk i 9. klasse på Evenes skole.
Vi ble tatt svært godt i mot av både lærere og elever. Etter ei enkel innføring var spillet i gang. Elevene var entusiastiske og lettlærte.
Journalist Per Jan Pedersen (HT) kom og intervjuet noen av elevene, så
det kan man lese mer om i HT. Da seansen var over, spurtet de ivrigste
ned på klasserommet for å koble seg på Bridgebase online.

Ny ansatt i
Evenes kommune
Hilde Fjellheim (født 1962) er ansatt
som Intergreringskoordinator i 100%
stilling. Hun tiltrådte 8. august.
- Jeg har når arbeidet i 3 uker og skal ha
ansvar for koordinering og bosetting av
flyktninger i vår kommune. Jeg synes denne
jobben er spennende og gleder meg til
fortsettelsen, forteller Hilde Fjellheim.

Aktivitetene forsetter det utover denne og neste uke med spill i klubben på lørdag, pop-up bridge/stand flere steder bl.a. på YX Niingskroa
fredag 9. september kl. 18.00, besøk av bridge-profil, m.m.
- Vi gleder til alle aktivitetene i forbindelse med Bridgens Dag! Nysgjerrig på bridge? Vi inviterer innbyggerne i Evenes og Tjeldsund til å komme på våre arrangement/stands og vi svarer med glede på spørsmål og
det blir mulig å prøve å spille, uttaler Solbritt Lindahl, leder i Skånland
bridgeklubb som har medlemmer fra Harstad, Narvik, Evenes og Tjeldsund. De spiller hver onsdag kl.18.00 på Ungdomshuset på Evenskjer.
Hilsen oss i Skånland bridgeklubb
PS. Utfyllende info om bridge finner du på bridge.no
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Illustrasjonen: Peter Madsen, fra albumet Valhall 1.

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 5/10 er det igjen duket for en kulturell aften på
Evenes folkebibliotek. 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.
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!
Siri på biblioteket.

Åpningstider biblioteket
Mandager
Tirsdager
Onsdager

17.00 - 20.00
17.00 - 20.00
10.00 - 13.00

Velkommen innom! Hilsen Siri på biblioteket.
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Ungdomskonferansen
Den årlige Ungdomskonferansen går av stabelen
i flerbrukshallen ved Evenes skole torsdag 29.
september.
Målgruppen er ungdomsskoleelever i Evenes og Tjeldsund. Skeivt kulturår vil prege konferansen. Den vil bli
avviklet i kjent stil med gode foredragsholdere, god mat,
proff rigg og trivelige folk fra Tjeldsund og Evenes.
Programmet er ikke 100 % klart, men det som er sikkert
er at Erlend Elias kommer. Det blir også et samarbeid
med Márkomeannu og Forskningsdagene UiT.

Temakveld for voksne

Kveldsarrangement for foreldre, lærere og andre interesserte torsdag 29 .september fra kl 18.00, samme sted.
Foredragsholdere: Erlend Elias med flere. Kafé
Arr. Evenes kommune, Tjeldsund kommune, ETS-kulturskole og Tjeldsund ungdomsråd

Dans på kulturskolen
Sylwia Dymek er tilbake som danselærer. Det blir Dancestreet: hip hop , house, dancehall for barn og ungdom.
Man melder seg på på kulturskolens hjemmeside her:
https://noetskulturskole.speedadmin.dk/registration#/

Koronavaksine på Liland
Dersom du er over 65 år og bor i Evenes kommune,
kan du få tilbud om 4. dose tirsdag 13. sept fra kl 12-14
på Evenes omsorgssenter. Ingen timebestilling.

Kirkelige aktiviteter

Vi oppfordrer til å benytte hele åpningstiden for å unngå
kø. Våre ”drop-in dager” på Liland har vært godt besøkt
hittil. Vaksinen er gratis.

Koronavaksine på apoteket
Kommunen har fortsatt en avtale med Vitusapotek,
Evenskjer som tilbyr vaksinsering på tirsdager og fredager.
Vaksinen er gratis.
Her kan du bestille time på apoteket

Fritidskontakt til
en ung jente
Er du sosialt engasjert, liker å gjøre noe for andre
og har litt tid til overs hver uke? Da kan oppdrag
som fritidskontakt være noe for deg.
Akkurat hva du skal gjøre som fritidskontakt avhenger
av ønsker, behov og forutsetninger hos personen som
trenger hjelp. Oppgaven er generelt å bidra til deltakelse
i sosialt liv og fritidsaktivitet, til opplevelser, mestring og
gode pusterom.
Alle kan søke, men nå er spesielt behov for en yngre
voksen dame. Den vi leter etter er ansvarsfull, sosial og
har evne til å finne på aktiviteter både ute og inne.
Du har lett for å komme i kontakt med andre, har en
trygg, positiv fremtreden og gode samarbeidsevner.
Du lager tydelige møteavtaler og samarbeider med
pårørende ved behov. Oppmøtested er gjerne brukers
hjem selv om tjenesten først og fremst skal foregå utenom hjemmet.
Som fritidskontakt jobber man 3 timer i uka. Du må
være over 18 år, og søkere med sertifikat og som disponerer bil vil bli foretrukket. Oppdrag som fritidskontakt
regnes ikke som et arbeidsforhold, og derfor kan også
de som har en 100% stilling i Evenes kommune være
fritidskontakt.
Lønn etter fastsatte satser. Timeliste sendes inn hver
måned. Politiattest må legges frem ved tilsetting.
Dersom dette kan være noe for deg, så kan du ta kontakt
med Merete Mathiassen, Enhetsleder Miljøtjenesten,
på tlf. 917 78 908.

Lørdag 3. september Evenes kirke kl. 11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ prestevikar Fredrik
Sletbakk Olsborg. Organist Natalya Nystad. Rigmor
Karenersen, medliturg og Edgar Andersen, kirketjener. Offer: Menighetens eget kirkemusikalske
arbeid. Solist: Peder Storelv-Rabone.
Konfirmanter:
Ragnvall Rørmark Bøifot
John-Reidar Kvammen Elvebakk
Rena Høgli
Marie Milena Ramos Kyltveit
Alva Naifati Ravn Korneliussen
Mariell Fedreheim Markussen
Marius Oliver Solberg Olsen
Johan Eivind Nordstrøm Tverfjeld
Søndag 11. september (14.s. i treenighetstiden)
Liakollen kl.13.00.
Friluftsgudstjeneste v/prestevikar Fredrik Sletbakk
Olsborg.
Søndag 25. september (16.s. i treenighetstiden)
Evenes kirke kl. 11.00.
Høymesse v/prestevikar Fredrik Sletbakk Olsborg.
Organist Natalya Nystad. Edgar
Andersen, kirketjener.Nattverd. Presentasjon av
kirkeverge Mona Stensland Johansen. Offer: Menighetens misjonsavtale, Midtøsten. Kirkekaffe i
Bårstua.

Åpen kirke		
Torsdag 8. september vil det bli anledning å komme til Evenes kirke kl. 18.00-20.00.
Tilstede prestevikar og organist. Lystenning, musikk.

Misjonsmøte
Torsdag 22. september Bårstua kl. 18.00.
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Info fra Várdobáiki
Språksenteret
Samiske språk og kulturdager i Vilgesvárri
8. – 9. September 2022 /
Sámi giella ja kulturbeaivvit Vilgesváris
Várdobáiki i samarbeid med Tjeldsund kommune og
Sandmark bygdeutviklingsselskap arrangerer samiske
språk og kulturdager i Vilgesvárri for alle elever i 7.
klasser i Dielddanuorri/Tjeldsund. Elever og lærere blir
kjente med den markasamiske boplassen i Vilgesvarri og
de som har bodd her. Elevene lærer om veden og vannets betydning, om bruksduodji, noen samisk begreper,
hvordan man lager jukča/suppe og omvisning på tunene
med fortellinger.

Lynghjem, Ivar Simonsen og Pedar Ingar Hansen Buljo
som fast møtende varamedlem. Stedsnavnutvalgets
mandat er å delta i Várdobaiki`s arbeid med stedsnavn,
fungere som høringsinstans og ta initiativ i forhold til
stedsnavnsaker overfor kommuner og andre.
Ann-Mari Thomassen
Várdobáiki sámi giellaguovddáža njunus /
Várdobáiki samisk språksenterleder

Bli med i sangkoret Várdobiegga

Sametinget arrangerer språksentertreff på Várdobáiki samisk senter 14. – 15. september 2022. /
Giellaguovddášdeaivvadeapmi Várdobáikkis 14. –
15. čakčamánu
I Norge er det 18 språksentre der Várdobáiki språksenter
er en disse og som er medarrangør for årets språksentertreff. Samiske språksentre synliggjør samisk identitet
og kultur, fremmer samisk språk og har ulike språktiltak
der samisk språkopplæring er hovedkjernen. Språksentertreffet starter onsdag kl 09.00 og avsluttes torsdag kl
12.00. Onsdag 14. september blir deltakerne kjente med
Várdobáiki og har ellers samiske stedsnavn som tema.
Deltakerne får servert samisk lunsj av Sandmark bygdeutviklingsselskap. Deltakerne inviteres deretter på tur
til Suortá/Sortland der språkarenaen Bárru giellabáiki
er etablert av Várdobáiki. På bussreisen får deltakerne
guiding i forhold til samiske stedsnavn langs etter ruta
til Suortá. Det blir en stopp på Boazovázzi i Goregak/
Kåringen før reisen fortsetter til Geretvuotna/Sigerfjord
og til Suortá/Sortland. Deltakerne blir kjente med Bárru
giellabaiki – samisk språkarena i Suortá/Sortland og med
Inga Sámi Siida på Kvalsaukan. Inga Sami Siida serverer
samisk middag mens historiker Johan Borgos forteller
om det samiske i Viestterálas/Vesterålen.
Temaet på torsdag er «Barn og unges språklige perspektiv i og utenfor Sápmi – med tradisjonskunnskap som
hjelpemiddel.

Várdobáiki`s samiske stedsnavnutvalg/
Várdobáiki báikenammalávdegoddi
Mandag 19. september har utvalget møte på Várdobáiki
der samiske stedsnavn i Evenášši/Evenes er på sakslista. Samisk stedsnavntjeneste har reist navnesak og
kommet med foreløpig tilråding når det gjelder samiske
stedsnavn i Várevuolli/Myrnesområdet og Duorga/Snubba. Utvalget behandler navnesakene på utvalgsmøtet.
Várdobáiki stedsnavnutvalg består av Gudmund Johnsen
(leder), Inge Anders Svonni, Britta Olsen, Håvar Nija
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Várdobiegga er en sanggruppe/kor i regi av Várdobáiki.
Koret ønsker nye deltakere velkommen.
Det er øvelser hver torsdag på Várdobáiki. Koret opptrer på store og små arrangementer, både innenfor og
utenfor kommunegrensa. Koret synger på samisk. Det
er ingen krav om forkunnskaper i samisk før du starter
i koret. Hos oss kan du begynne og lære samisk språk,
forbedre det eller prate fritt. Vi har språkhjelpere som
gjerne hjelper deg.
Dirigent og prosjektleder er Ekaterina Amundsen.

To ledige stillinger i
Márkomanak barnehage
Vi lyser ut to stillinger til vår barnehage. 100% pedagogisk leder stilling og 60 % barnehagelærer
Her er lenke til utlysingen: https://stilling.barnehage.no/
pedagogisk-leder-100-og-barnehagelaerer-60/235452
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09:30 Avgang til Vestvågøy. En rundtur i det samisk

13:00: Lofoten krigsminnemuseum Svolvær

13:30 Hjemreise

12:30 Lunsj/middag på Alstad Kro & Camp

Várdobáiki AS
Skånlandsveien 78,
9440 Skánik

Sentralbord: 769 85 020
mob: 918 11 508

E-post: rakel@vardobaiki.no
www.vardobaiki.no
Foto: PIXABAY.COM

Arrangør/lágideaddji: Várdobáiki samisk senter sámi guovddáš. Finansiert av Sametinget. Sámediggi lea ruhtadan

Vi har fått et bra tilbud på Anker Brygge rorbuer AS i Svolvær. Rorbuene er i to etasjer, velutstyrte med to
soverom—der det ene har dobbeltseng og privat bad og det andre har to separate senger og privat bad. I tillegg har det et oppholdsrom og kjøkkenkrok med kjøleskap, koketopp, mikro etc. Frokost er inkludert i prisen.

Kabelvåg

Alf Ragnar Nielssen på Galleri Espolin i

19.30: «Samisk fortid i Lofoten». Foredrag med

Lofoten. Guide: Alf Ragnar Nielssen.

08:00 God frokost på Anker Brygge

08:30: Bussavgang Grovfjordkrysset

16:00: Middag på Bacalao

Torsdag 15.september

Onsdag 14.september

Hver må ta med seg egen lunsj/drikke til bussturen til Svolvær. Vi vil ikke få felles mat før middag kl 16.00

om samisk fortid i Lofoten, og på dag to skal vi på rundtur på Vestvågøy med Alf Ragnar som guide.

også gitt ut boken «samisk fortid i Lofoten». Vi har vært så heldig å få Alf Ragnar med oss på tur. Vi skal få høre

i historie ved Nord universitet. Han har lang erfaring med forskning og undervisning i samisk historie. Han har

Lofoten. Alf Ragnar Nielssen (f. 1951 på Vestvågøy) har vært førstekonservator ved Museum Nord og professor

Helsetreffet på tur skal denne gangen til vakre Lofoten. Tema for årets helsetreff på tur er samisk fortid i

Helsetreffet på tur til Lofoten onsdag 14.september til torsdag 15.september 2022

Helsetreff

Varrisvuođagámnadeapmi

Dyrvikhøgda 09:10
Tjeldsundkroa 09:20

Snubba 08:35
Truckstop 08:55

Du må oppgi disse opplysningene ved
påmelding:
Navn, mobilnummer, hvor du ønsker å komme på
bussen og hvem du skal dele rom og rorbu med.
Gjerne også om du har spesielle ønsker eller behov.

kveldsmat og lunsj)

Egenandel på kr 400 kr betales ved påstigning (inkl.buss,

Pris:
Overnatting:
4-manns rorbu med 2 soverom: 823 kr per person
Kveldsmat: 50 kr
Middag: Betales av den enkelte
Bussbillett: 150 kr tur-retur
Totalt per person: 1523 kr

Påmeldingsfrist: 05. september
Påmelding via mail: rakel@vardobaiki.no
telefon 918 11 508.

Elvemo 09:05

Grovfjordkrysset 08:30

Kjørerute
Onsdag 14.september

Grendelagstrimmen Lakså

Dette skjer 3. - 11. september:
Mandag 5. september og torsdag 8. september
kl. 17.00* Grendelagstrimmen på Lakså grendehus.
Under mottoet: «Trivsel, helse og gøy på landet» inviterer grendelagstrimmen oss på styrketrening inne på
grendehuset.

Alle er hjertelig velkommen!
PS. Vi møtes på mandager og torsdager året igjennom.
Det er bare å møte opp å bli med. *) Sjekk klokkeslett
og oppdatert info på vår Facebookgruppe

I godt lag - gågrupper
Utendørstrening og aktivitet gjør oss mer positive, gir
mer energi og virker avstressende i tillegg til gevinsten for selve kroppen, ifølge forskning. Idag er det tre
lavterskel gågrupper i Evenes. Det er bare ta med kaffe/
niste til kaffekosen og møte opp:

Tur til lavvoen i Lilandsfjellet
I anledning Friluftslivets uke arrangerer Trimgruppa tur til lavvoen søndag 4. september.
Vi går fra porten ved Stuslåtta kl 11:30 eller møtes ved
lavvoen fra kl. 12.00. Alle tar med egen niste/grillmat.
LIF serverer bålkaffe og saft.

Vel møtt til små og store friluftsglade!
Arrangør: Trimgruppa i Liland IF

•

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 facebookgruppa ”Trim godt voksne
damer”

•

Liland Torsdager: Oppmøte Øysundkrysset kl.11.00.

Kontaktperson Sigrid Nordstrøm, Trimgruppa
Liland IF.

Kom på Pop-up bridge

Friluftsgudstjeneste

Hjernen trenger også trim og kortspillet bridge er en
sosial og trivelig tankesport. Nysgjerrig på bridge?

Søndag 11. september kl. 13.00 blir det friluftsgudtjeneste v/prestevikar Fredrik Sletbakk Olsborg
på Liakollen kl.13.00.

Vi inviterer alle på pop-up bridge/stand fredag
9. september kl. kl. 18.00-20.00 på YX Niingskroa.
Arr.: Skånland bridgeklubb i samarbeid med Niingskroa
8

Alle er hjertelig velkommen!
Arr.: Kirken

Kulturminnedag - langs en gammel ferdselsvei Trening og
oppskyting

Vi har startet med Storviltprøver, torsdager vil
det fram til 22. september
bli trening/ oppskyting.
Start kl. 1800.
Lørdag 10. september inviterer vi til Kulturminnedag. I år går turen langs
en gammel ferdselsvei fra Evenesmark via Finhaugen til Gállogieddi.
Vi følger en av de mange ferdselsstier i høydedraget på østsiden av Kvitforsveien.
Utsikten er vekslende p.g.a. tilgroing, men vi ser bygder, elver, vann og fjell i grenseområdet Evenes- Tjeldsund. Lengden på turen er 4,7 km en vei. «Kafferast» tar vi
underveis.
Oppmøte kl 12.00 ved gården Fedreheim, adr.: Finhaugveien 93. Der kan man også
parkere. NB! De som ikke ønsker å gå fram og tilbake, må selv ordne med skyss fra
Gállogieddi.
Arrangør: Evenesmark vel og idrettslag og Liland idrettsforening, trimgruppa.
Kontaktpersoner: Sigrid Nordstrøm tlf. 415 77 506 Edgar Fedreheim tlf. 970 81 218

Tur på Liland

Gågruppa på Liland er et lavterskeltilbud for
damer i alle aldre, og i anledning Friluftslivets uke
inviterer vi andre lavterskelgågrupper i kommunen,
samt andre «gåglade», til tur i nærområdet på
Liland torsdag 8. september kl. 11.00.
Vi møtes nedenfor Evenes omsorgssenter ved Øysundkrysset. Ta med niste. Det blir noe godt til kaffen for alle.
Arrangør: Trimgruppa i Liland IF

Trening og oppskyting
dokumenteres i app ”Min
Jegerdokumentasjon” , husk
å oppdatere evnt nye våpen.
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/
jakt-felling-og-fangst/skyteproven/
Betaling vipps eller terminal.
Følg oss gjerne på facebook
https://www.facebook.com/
skytterlag1887
Evenes Skytterlag

Turer i fjæra, skog og mark

Bogen og Liland barnehager planlegger å være ute
så mye som mulig i Friluftslivets Uke og Folkehelseuka, både liten og stor.
Det er fokus på fysisk aktivitet, naturkunnskap og
sunt kosthold. De vil bl.a. benytte seg av sine referanseområder for friluftsliv, henholdsvis Bobbelurn
og Utsikten, som ligger i kort gangavstand fra
barnehagene. De fokuserer på høsten og det som
skjer i naturen i den forbindelse, bær m.m. Det blir
mange fine gåturer for små barneføtter. Det satses
på å lage sunn og næringsrik mat ute som inne.
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Innsats for andre
Valgfaget ”Innsats for andre” ved Evenes skole er
i gang med en ny gjeng arbeidsvillige ungdomsskoleelever - klar til innsats! Vi holder på å planlegge høsten, og er klare for nye oppdrag.
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

Foto: Karstein Johnsen

Flerbrukshallen

Skolestart i Evenes

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.

Mandag 22. august var flagget heist til topps for skolestart ved Evenes skole. En spent gjeng ble på sin første
dag av deres 10-årige skolegang tatt godt imot av kontaktlærer Marianne Bergvik. Det ble en dag hvor værgudene
viste seg fra alle sider, fra nydelig sol til høljregn.

Leie Flerbrukshallen eller
styrketreningsrommet?

Vi ønsker de elleve førsteklassingene varmt
velkommen, og håper at de blir å trives hos oss!
Hilsen alle ved Evenes skole

Dere finner god informasjon
på vår hjemmeside under:

Tjenester > Barnehage og
skole > Flerbrukshallen
Kontaktperson:
Rektor Karstein Johnsen,
tlf. 909 90 785

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

Alle velkommen!
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Dugnadsånd & driftige karer
Det er anlagt tonnevis med stein, pukk og grus. Mange
har deltatt på denne store dugnaden. Fra kommunal vei til
Krøkebærneset er det nå en fin turvei for de med nedsatt
funksjonsevne og en flott grillbu med nydelig utsikt.

Bildene: Lånt fra prosjektgruppa for Bogen friluftspark.

Allerede er dette blitt et populært sted. Det jobbes videre men
de er avhengig av finansiering
for å få fullført resten av turveien
for de med nedsatt funksjonevne/
barneskiløypa.
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Har du leilighet for utleie?

Tårstad-dagen 2022
Endelig ble det Tårstaddag igjen, og vi kunne
feire 20-årsjubileum.

Vår nyansatte sykepleier har behov for å leie leilighet i Evenes fra midten av november.
Sykepleieren er enslig og kan omså klare seg med ett
soverom.
Ta kontakt med HR-rådgiver
Torill Helene Larsen , tlf. 932 10 637

Asssistentvikarer kjøkken
Kjøkkenet ved Evenes omsorgssenter søker assistentvikar(er). Ingen forkunnskaper kreves, opplæring vil bli
gitt.
Snarlig oppstart.
Meld din interesse til:
Institusjonskokk Vigdis Liavik, tlf: 913 14 745

Fra den spede start i 2002 og fram til i dag har arrangementet utviklet seg til å bli en bygdedag vi er stolte av. Store og små jobber side om side for å få til årets høydepunkt
på Tårstad. Vi er veldig fornøyde med dagen, og spesielt
med at værgudene ga oss ei luke i vind-og regnværet. Det
var ingen selvfølge etter denne sommeren. Stemninga var
god, og vi endte på rundt 800 besøkende innom portene.
Nå er alt rydda og kommet på plass, de fleste premier har
funnet sin nye eier, og inntrykkene begynner å synke inn.
Vi har så uendelig mange å takke for at vi får til Tårstad-dagen år etter år. Stor takk til alle våre sponsorer og
samarbeidspartnere, alle besøkende, bodfolk, grunneiere,
våre egne frivillige og alle andre som viser velvilje og stiller
opp med smått og stort. Uten dere – ingen Tårstad-dag!
Vinnere av trekking på inngangsbilletten

Danseaften 7. oktober

Barnepremie: Trøtraktor med
laster fra Trama, Harstad.
Vunnet av Ada Harr
Voksenpremie: Hotellweekend for to
på Enter Amalie hotell i Tromsø. Vunnet av Anders Hamnes
Vinnerne av Timeslotteriet
Timeslotteri 1: Gruslass m/utkjøring inntil 20 km, gitt av Høgås
transport. Vinner: Olaf Didriksen
Timeslotteri 2: Vedpakke
*1000 liter ved fra Alv Håkon Rasmussen
*10 sekker ved á 60 liter fra Leif Morten Solvang.
Vinner: Johanne Robertsen

Prosjektgruppa for den kulturelle spaserstokken
har hatt møte og planlagt Danseaften. Hold av
datoen!
SpaserstokkEvenes har arrangert Danseaften siden
2010 i forbindelse med Eldredagen 1. oktober, som ett
av samarbeidstiltakene med EOS. Vi har fra starten av
arbeidet for å gjøre omsorgssenteret til en kulturarena
og møteplass der kultur og samfunn kommer inn på
omsorgssenteret når det er utfordrende for beboerne å
dra ut på arrangement.
Det blir tradisjonelt opplegg med levende musikk, dans,
god mat og drikke der alle er hjertelig velkommen!.
Julekonsert-turen er under planlegging. Følg med i neste
EvenesNytt!
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Timeslotteri 3: Selskapspakke
*Gavekort kr 2000,- fra Mat ala Liza
*Gavekort kr 1000,- fra Joker, Liland
*Én dags husleie Bygdehuset Solbakken
*Fenalår fra Nortura
Vinner: Arild Fjellaksel
Timeslotteri 4: Harstadpakke
*Gavekort kr 3500,- på Umami. Gitt av Bertelsen & Garpestad
*Gavekort kr 1500,- på hotell i Harstad. Gitt av K. Simonsen
Transport.
*Gavekort kr 1500,- på Harstad kulturhus. Gitt av Harstad
maskin.
*Gavekort kr 1500 på Amfi. Gitt av Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS)
Vinner: Stein Rune Høgås
Timeslotteri 5:
Gruslass m/utkjøring inntil 20 km, gitt av Høgås transport.
Vinner: Alv Håkon Rasmussen

Tårstadmesterskapet i melkespannkasting

Resultatliste melkespannkasting

Etter to års pause ble årets mesterskap ble avviklet med god deltakelse. I herreklassen vant Christer
Myrvang med et kast på 12,2 m.
Det er hans første napp i vandrepokalen. Bare 10 cm bak kapret
nyinnflytta Tårstad-væring Mikael
Kristiansen 2.plassen.
I dameklassen ble det satt ny
rekord. Silje Haukebøe knuste den
gamle rekorden, satt av Amalie
Tovås i 2019, med 90 cm.
I pensjonist herre-klassen var det
kun tre deltakere. Arne Rasmussen
vant med et kast på 7 m foran Arne
Oddvar Karlsen. Det kan bli en
spennende klasse til neste år, for
begge har nå to napp i vandrepokalen.
I pensjonist dame-klassen var det
knyttet spenning til om Rigmor
Karenersen skulle få sitt tredje
napp i pokalen. På grunn av skade
holdt deg kun til andreplass i år.
Hun måtte se seg slått av Jenny
Nilsen, som kastet 8,4 m.
I jente-og gutteklassene dominerte
søskenparet Sofie og Simon
Helland Johansen. Sofie vant med
et kast på 10,8 m. I gutteklassen
kastet Simon 11,1 m og vant. Begge
fikk hver sin ryggsekk med mye
innhold, sponset av HRS.
I klassen for barnehagebarn ble
premien trukket mellom deltakerne. Johanna Hamnes ble den
heldige vinner av en leketraktor
med laster fra Felleskjøpet.
Alle vinnerne i voksenklassene fikk
et diplom og vandrepokal. I tillegg
fikk de fenalår sponset av Bunnpris,
Bogen.
Legg dere gjerne i hardtrening til
neste år! Herre og pensjonist herre
kaster med 30 liters spann, mens
dame, pensjonist dame og jente-og
gutteklassen kaster med 20 liters
spann.
Hilsen Tårstad-dagkomiteen 2022
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Trekningsliste
Tårstad-dag
lotteriet lotteriet
Trekningsliste
Tårstad-dag
Lørdag 27.august 2022

Lørdag 27.august 2022

Premie
Hekla løper
Hekla løper
Strikka pute
Strikka pute
Selbuvotter
Damelester
Selbuvotter
Tova votter
Tova votter
Strikka barnegenser
Strikka barnegenser
Strikka babysett
Lester
Lester
Herrelester
Herrelester
Lester
Lester
Strikka grytekluter
Thermos
3 pk hudpleieprodukter
3-pk Tupperware-boller
Tupperware-sett
3-pk dame/3-pk herresokker i ull
Veggklokke i stein
Byggesett for barn
Lyslykt
Lyslykt (hengende)
Sett m/to bilderammer
Sag
25 kg potet
Setetrekk
Brannslukker skum
Traktor med laster
Gavekort pizza
Gavekort på sesongkort 2023
Gavepose m/Oriflame-produkter
Gavepose m/Oriflame-produkter
Gavekort kr 500
Gavekort kr 500 på middag
Gavekort kr 500 på middag
Gavekort på synsundersøkelse
Gavekort på dekkhotell og omlegging
Gavekort kr 400 og produkter kr 500
Lammeskinn
Gavekort kr 1.000
Gavekort kr 1.000 på Amfi
Gavekort kr 1.000 på Amfi
Kr 1.000
Tender flame veggpeis
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Gitt av
Aina Devold
Aina Devold
Inger Anna Johnsen
Inger Anna Johnsen
Silje Høgås Landsholm
Synnøve Sjøvoll
Synnøve Sjøvoll
Ann-Cissel Furø
Ann-Cissel Furø
Inger Lise Høgås
Magdalene Solvang
Larkins krambu og garnparadis
Jorunn Nilsen
Jorunn Nilsen
Aud Nylund
Aud Nylund
Gerd Osvoll
Jorunn Nilsen
HRS
Vitus apotek, Evenskjer
Synnøve Martinsen
Nina Elise Simonsen
Discover Sport, Evenskjer
Steinar Yttervik

Arnolda Kolbeinsen
Arnolda Kolbeinsen
XL-bygg Skjærran byggevare
Rolf Moholt
Industri & Anlegg
Bergs brann og sikkerhet
Niingskroa
Tårstadvassdraget fiskelag
Laila Valslag
Laila Valslag
Tjeldsundbrua hotell
Sure hotell Harstad Narvik airport
Sure hotell Harstad Narvik airport
Brillehuset Evenskjer
Evenes parkering
Fager hud og fotpleie
Nordmo gård
Evenes Grill og Bar
Økoråd, Evenskjer
Høgås transport
NOR-handel
Presangen, Evenskjer

Vinner
Herdis Nilsen
Olai Westhagen
Lill-Ann Eide Nilssen
Aicha Balde
Tove Singsaas Vollen
Vilja Gravdahl
Geir Pettersen
Emilie Skogstad Andreassen
Tage Jusnes Leirvik
Mette Amundsen
Anne Karin Olsen
Anne Guri Larsen
Karl Øyvind Nilsson
Sofie Helland Johansen
Bente Johnsen
Hilde Devold
Gjøran Høgås
Hans William Høgås Landsholm
Kjersti Markusson
Ann Karin Olsen
Britt Krokstrand
Arnold Rosvoldsve
Sissel og Frank Høgås
Guro Øseth
Emma Gravdahl
Jesper Torgersen Skoglund
Camilla Lærum-Storelv
Sigrun Dalhaug
Judith Årbekk
Willy Hansen
Billy Berg-Olsen
Runa Steen
Tor Strand
Trond Jenssen
Pernille Kolsing
Ingmar Mohaug og Ellen Ulvin
Sandrea Krokstrand
Gøril Anette Kjosnes Mathisen
Evy Anita Larsen
Heidi Høgås
Joar Bergvik
Tony Hermansen Holt
Odd Ivar Høgås
Elsa Jakobsen
Anett Bolsøy
Signe Dalhaug
Bente Linnea Slagsvold
Signe Lundemo Heide
Raymond Bjørnhaug
Solvor Voll

Åpent informasjonsmøte om elgjakta i kommunen
Tid:
Sted:

Fredag 16. september kl. 18.00-20.00
Kommunehuset, Bogen

Årets elgjakt nærmer seg og en ny 3-årig bestandsplanperiode starter
med tidenes høyeste avskyting. Sammen med kommunen inviterer
styret i Evenes bestandsplanområde til et åpent møte for å presentere
den nye bestandsplanen, samt hvordan dette vil påvirke årets elgjakt.
Her vil det også bli mulighet for åpen runde med spørsmål og vi vil da
svare så godt vi kan.
Velkommen!
Med hilsen
Evenes bestandsplanstyre

Tilskuddsordninger
I høst er det en rekke søknadsfrister på tilskudd.
Sjekk liste over tilskuddgivere på kommunens
nye hjemmeside. Klikk på knappen ”Kultur, fritid, folkehelse” og ”Tilskudd”.
Spørsmål? Hjelp med søknad/prosjektbeskrivelse?
Bare ta kontakt!
Hilsen Unn Kristin Laberg,
Kultur- og folkehelsekoordinator

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

laberg@evenes.kommune.no

Stoff må sendes til oss på e-post, gjerne i form av
linker til deres egne annonseringer på nett/sosiale
medier.
Har ikke anledning å følge opp ev. facebook-tagging
eller facebook-invitasjoner, derfor ber vi om at dere
heller sender linkene på mail.
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Har du/dere info om: • Faste ukentlige aktiviteter som trim, lørdagskafé m.m. • Andre aktiviteter og møter.
Frist 25. september.
Send til unn. kristin.laberg@evenes. kommune.no

Aktivitetskalenderen
Tid

Aktivitet

Sted

Arrangør m/ ev. link

3. september

Bridgens dag / uke

Skånland bridgeklubb

4. september
kl.11.30
7. september

Tur til lavvoen i Lilandsfjellet

Evenes og
Tjeldsund
Oppmøte porten Stuslåtta
Bygdehuset
Solbakken
Øysundkrysset
YX Niingskroa

Skånland bridgeklubb og Niingskroa

Bygdekino

8. september I godt lag - felles gåtur
kl.11.00
9. september Pop-up bridge /Stand
kl.18-20
10. september Kulturminnedag
kl.12.00

Trimgruppa Liland IF
Tårstadbertene
Trimgruppa Liland IF

11. september
kl. 12-15
11. september
kl. 13.00
14.-15. september
16. september
kl. 18.00
19. september
kl. 17.00
28. september
kl.18.00
29. september

Høstmønstring

Gården Fedre- Evenesmark vel og idrettslag
heim, Finhaug- Trimgruppa Liland IF
veien 93
Surstoffen
US Car Club Evenes

Friluftsgudstjeneste

Liakollen

Helsetreff
Infomøte elgjakta

Busstur Lofoten Várdobáiki
Vesterålen
Rådhuset
Evenes bestandsplanstyre

Møte pensjonistforeninga

EOS 2. etg.

Evenes Pensjonistforening

Strikkekafé

YX Niingskroa

Evenes husflidslag

Ungdomskonferansen

29. september
kl.18.00
2. oktober
kl.18.00
5. oktober
kl.18.00
7. oktober
kl. 18.00
11. oktober

Temakveld for voksne
Kor-konsert

Flerbrukshallen
Evenes skole
Flerbrukshallen
Evenes skole
Bogen kapell

Evenes og Tjeldsund kommuner, ETS
Kulturskole og Tjeldsund Ungdomsråd
Evenes og Tjeldsund kommuner, ETS
Kulturskole og Tjeldsund Ungdomsråd
Bogen sangforening

Kulturkveld

Biblioteket

Biblioteket

Danseaften

EOS

Verdensdagen for psykisk
helse
Elvis -konsert

Skånlandhallen Frivillihetssentralen Evenskjer

14. oktober
kl. 12 og 14
5. november
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Julemesse

Kirken

SpaserstokkEvenes i samarbeid med
EOS
Skånlandhallen Mer info kommer.

Evenes
Samfunnshus

Evenes husflidslag

