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EvenesNytt
Nr. 5  -  Mai 2022  -  Infoblad fra Evenes kommune  -  Årgang 31

Evenes kirke
09.30  Tog fra Bårstua til Evenes kirke    
 Evenes Musikkorps deltar. Taler ved bautaen  
 over falne fra Evenes. Kransenedleggelser.
10.00  Gudstjeneste Evenes kirke 

Lenvik kirkegård
11.15  Blomsternedleggelse på gravsted/bauta. 

Hovedarrangement - 
Evenes skole - Flerbrukshallen
11.45  Oppstilling borgertog. 

 Togorden:
 Ordfører
 Flaggborg
 Lag og foreninger under sine faner
 Evenes skole klassevis, med de minste først
 Evenes Musikkorps
 Bogen barnehage
 Liland barnehage
 Borgere

 Togrute: Rudolfsletta - Birkelundveien,  
 Lilandsveien, rundt Evenes omsorgssenter 
 og tilbake til flerbrukshallen.   

ca.12.45 Tale v/ ordfører Terje Bartholsen
 Underholdning 
 Hovedarrangement avsluttes ca kl. 14.00. 
 
Lokalarrangement etterpå. 

Hilsen 17. mai-komiteen 2022

Lokalarrangement:

Bogen, Evenes samfunnshus
Dørene åpner kl. 13.00. Alle ønskes hjertelig 
velkommen til lokalarrangement! 
Tale, leker, sang,  pølser, brus, kaker, is, gelé og ALT som 
hører nasjonaldagen til ☺️

Spis gjerne middagen her - Salg av nydelig god lapskaus. 

Kom og vær i lag NO!

Arrangør: Bogen Vel og Evenes samfunnshus

Evenesmark grendehus
Dørene åpner kl. 13.30. Det blir salg av kaffe, kaker, 
pølser, is og brus. Aktiviteter for store og små. Loddsalg.

Alle er hjertelig velkommen!

Arrangør: Evenesmark grendehus

Lakså grendehus
Vi har lokalarrangement rett etter hovedarrangement. 

Velkommen store og små! 

Info legges ut her: 
https://www.facebook.com/groups/343052817613

Arrangør: Lakså grendelag

Liland brygge
Dørene åpner kl 14.00. Vi har åpen kafe på Mellageret 
med kaker og mat. Leker for små og store.

La oss sammen finne hygga på brygga -
Velkommen til oss!

Arrangør: Evenes kystlag

Tårstad, Bygdehuset Solbakken
Dørene åpner kl 14.00, salg av lapskaus, pølser, kaffe, 
is og brus. Leker for store og små. Åresalg med fine 
premier.

Vi ønsker velkommen til en trivelig feiring på 
Bygdehuset Solbakken!

Hilsen komiteen

Program for 17.mai
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Bygdehuset Solbakken, Tårstad

Frist EvenesNytt er den 25. i måneden
Stoff sendes innen 25. i måneden til:  unn.kristin.laberg@evenes.kommune.no 

Sjekk kinoprogram her: 
https://www.bygdekinoen.no/ og søk på Tårstad 

Utfyllende info legges ut her:
https://www.facebook.com/BygdehusetSolbakken

Biblioteket inviterer til 
kulturkveld
Biblioteket har gleden av å invitere til kulturkveld 
på Evenes Folkebibliotek i Bogen onsdag 1. juni 
kl.19.00-20.00. 

Tema er norske erotiske folkeeventyr, der det vil bli opp-
lesning og fortelling. Og fliring. Det blir også servert drikke 
med 18-årsgrense, druer og brus. Da lokalene våre er 
små, vil det ikke være plass til svært mange, derfor er 
det lurt å være ute i god tid. Lokalet åpner kl. 18.30. 
18-årsgrense. 

Velkommen!

Siri på biblioteket. 

Gratis kurs om bildebøker 
og kvalitet
Evenes Folkebibliotek har gleden av å invitere alle 
som jobber med barn, har barn, barnebarn, onkel/
tante-barn, er barnevakter, eller bare har lyst til 
å vite mer, til et kort og effektivt kurs på Evenes 
Folkebibliotek tirsdag 10. mai, kl. 19.30-20.00. 

Kurset er om bildebøker, viktigheten av dem og hvordan 
raskt finne ut kvaliteten på innholdet i dem, og passer 
derfor best for de som vil lære om bildebøker for barn i 
alderen 0-7 år.

Kurset er nyttig for deg som vil vite mer om viktig heten 
av å utvikle et godt ordforråd, kunne lese, og å kunne 
uttrykke følelser og utvikle empati. 

Det er bibliotekaren som står for kurset, så biblioteket 
vil være stengt for lånere den halvtimen kurset varer. 

Velkommen!

Siri på biblioteket. 

Markering av veterandagen 
8. mai i Evenes
133 Luftving i samarbeid med Evenes kommune
markerer veterandagen 2022 på Evenes flystasjon. Siden 
den 8. mai er på en søndag i år, blir markeringen gjen-
nomført fredag 6. mai.
I Evenes er alle veteraner fra internasjonale 
operasjoner invitert til å delta under markeringen med 
oppstilling, taler, kransenedleggelse, medaljeutdeling og 
lunsj på Evenes flystasjon.

Nye åpningstider 
Fra 1. mai er de nye åpningstidene for 
Evenes Folkebibliotek:
Mandager  17.00 - 20.00
Tirsdager  17.00 - 20.00
Onsdager  10.00 - 13.00

Vi søker trivselsagenter
Vi gjentar suksessen fra tidligere år, og søker etter 
trivselsagenter til Evenes omsorgssenter somme-
ren 2022.

Se annonsen her: https://851000.webcruiter.no/Main/
Recruit/Public/4514540692?language=nb&link_sour-
ce_id=0

Søknad sendes digitalt. 

Søknadsfrist: 20. mai.

Se andre jobb-utlysninger på vår hjemmeside.

https://www.bygdekinoen.no/ 
https://www.facebook.com/BygdehusetSolbakken
https://851000.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4514540692?language=nb&link_source_id=0 
https://851000.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4514540692?language=nb&link_source_id=0 
https://851000.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4514540692?language=nb&link_source_id=0 
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Midtre Hålogaland Friluftsråd har et 
flott prosjekt på gang og vi ønsker tips 
fra dere innen 9. mai på aktuelle bygg 
eller objekter i vår kommune som 
kanskje kan bygges om til dagsturhyt-
ter vha tilskudd. 

Har du eller vet du om noen som har noe? 
Ideen er å sette i stand eksisterende bygg 
og/eller gjenbruke materialer for å få på 
plass en dagsturhytte i nærmiljø/turmiljø. 
Det kan for eksempel være et gammelt 
bygg/objekt som ikke brukes i dag. 

Kort frist og dere kan ta direkte kontakt 
med friluftsrådet 
v/Emil Agersborg Bjørnå tlf. 995 91 491. 

Gjenbruk/redesign av gamle bygg 
til dagsturhytter

Ny dato for informasjonsmøte om Bogen Friluftspark 
Bogen Vel og Evenes UIL inviterer alle til informasjonsmøte på Evenes Samfunnshus 
søndag 8. mai kl. 18.00

Vi ønsker å informere om friluftsparken:   
•   arbeidet som er gjort til nå    •   status   •   veien videre

Andre lag/foreninger vil også informere om sin aktivitet: Bogen Båtforening, Evenes Samfunnshus, 
Bogen Vel, Bogen Sangforening, Evenes UIL.

Vi selger kaffe og kaker. Ta ettermiddagskaffen på Samfunnshuset denne søndagen! Velkommen!
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Bli med på lokalt korprosjekt:   Konsert i Bogen kapell
Bogen Sangforening øver inn et program  i løpet av våren og høsten som vi vil fremføre 
i Bogen Kapell søndag 2. oktober.

Vi har et stort ønske om at de som har lyst, blir med å synge sammen med oss gjennom 
noen trivelige øvingskvelder.
Vi øver to timer i kapellet hver tirsdag kl.18.30-20.30 frem til vi tar sommerferie 
13. juni. Etter ferien starter øvelsene igjen 22. august.

De som vil være med på prosjektet må melde seg innen 18. mai. 

Når konserten er over 2. oktober er du fri til å føle på om dette «ga deg noe», og om 
det ellers passer for deg å synge videre med oss.

Vil du være med så ta kontakt med Ekaterina tlf. 454 49 310, Aina tlf. 909 35 675 eller 
andre i koret som du kjenner for mer informasjon.

Info fra Evenes Husflidslag 
Vi prøver å arrangere et overlock sykurs 11. juni,
og vi har startet forberedelser til Blomsterbyttedag 
17. juni.

Følg med på plakater og facebook-sider .

Planleggingsdager i 
barnehagene
Barnehagene i Evenes kommune er 
stengt mandag 16. mai og fredag 27. mai
på grunn av planleggingsdager.

Årsmøte Bogen Vel
Det blir årsmøte i Bogen Vel onsdag 11. mai 
kl. 18.00 i kafeen på Evenes Samfunnshus.

Vanlige årsmøtesaker og noe til.
Vi serverer pizza og kaffe.

Velkommen!    Hilsen styret  

Evenes Pensjonistforening
Møte mandag 16. mai kl. 17.00 på EOS, 2. etg.

Sosialt samvær med kaffe, åresalg, quiz.

Alle velkommen!
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Kirkelige aktiviteter

Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon 2022
Det ble et fantastisk bra resultat på årets fasteak-
sjon i Evenes. 

På selve innsamlingsdagen, 5. april, var konfirmantene 
og mange voksne i aksjon med å gå med bøsser, være 
sjåfører, bake boller, koke kaffe og telle penger. Denne 
dagen ble det samlet inn kr. 23.763 + 8.675 på Vipps. 
I tillegg er det samlet inn penger ved salg av armbånd 
som konfirmantene har laget, lørdagskafé, Facebook og 
vanlige bankinnbetalinger.

Den samlede summen ble kr. 50.372, og det ut-
gjorde kr. 37,76 pr. innbygger som er ny rekord og 
vel 14 kr. mer pr. person. 

Dette resultatet gjorde at Evenes ble den kommunen 
i Nordland som fikk best resultat pr. innbygger, og vi 
ble nr. 3 i hele landet. Dette er vi kjempefornøyd med! 
Fantastisk! (Med forbehold om at plasseringen spesielt 
i landet som helhet, kan forandres enda, ettersom ikke 
riktig alle har rapportert inn.)

Jeg vil rette en stor takk til alle som har vært med på 
denne aksjonen, både til dere som har samlet inn pen-
ger, til sjåførene, bollebakerne, kaffekokerne og til dere 
som har tatt godt imot bøssebærerne!

Unni Leiros Pettersen, menighetskontakt i Evenes for 
Kirkens Nødhjelp

Gudstjenest søndag 8. mai i Evenes kirke er avlyst.

Søndag 17. mai (Grunnlovsdagen)  Evenes kirke 
kl.10.00. Familiegudstjeneste v/ prestevikar Fredrik 
Sletbakk Olsborg. Organist Natalya Nystad. Kirke-
tjenervikar Edgar Andersen. 
Se også 17. mai-program på forsida.
                                                                                                                                                      
Torsdag 26. mai (Kristi himmelfartsdag) Bogen 
kapell kl. 11.00. Høymesse v/ Fredrik Sletbakk 
Olsborg. Organist Natalya Nystad. Kirketjenervikar 
Edgar Andersen. Dåp. Nattverd. 
Offer: Norsk Luthersk misjonssamband.

Søndag 5. juni (Pinsedag) Evenes kirke kl. 11.00                                                                                             
Høytidsgudstjeneste v/kapellan Trond Laksaa. 
Organist Natalya Nystad. Kirketjenervikar Edgar 
Andersen. Dåp. Nattverd. 
Offer: Menighetens barne- og ungdomsarbeid.

Mandag 6. juni (2. pinsedag Narvik kirke kl.11.00                                                                                                         
Prostigudstjeneste v/ Lars Riberth, Trond Laksaa 
og Tor Eirik Nergård. Fl. medvirker.
                                                                                                          
Tirsdag 10. mai Teodorklubb i Bårstua kl. 17.30.                                                                 

Torsdag 19. mai Misjonsmøte i Bårstua kl. 18.00

Dugnader kirkegårdene i 
Evenes
• Evenes kirkegård mandag 9. mai kl. 17.00  
• Lenvik kirkegård tirsdag 10. mai kl. 17.00

Ta gjerne med redskaper. Trillebår, hagesaks, river, jern 
og plast mm.

Dugnadene vil ikke bli annonsert via lokalavisen. 
Vi satser at dugnadene kan gjennomføres til fastsatte 
tidspunkter. Dugnadene kunngjøres på nærbutikken i 
Bogen og Liland, Evenesnytt og ved oppslag på kirke-
gårdene. Samt via facebook siden menighetsarbeid i 
Evenes 

Eventuelle endringene vil kunngjøres ved Bunnpris Bo-
gen, Joker Liland, oppslag kirkegårdene og via facebook 
sidene menighetsarbeid i Evenes og kirkene i Evenes. 
       
Gravplassarbeider Evenes Ole Vannli

Hjertestarter til Evenes 
kirke - halvveis til mål!
Pensjonistene i Utdanningsforbundet Evenes 
startet i 2021 en innsamling til hjertestarter i 
Evenes kirke. Nå er vi halvveis til mål og det står 
vel kr 12 000 på kontoen. 

Vi takker for bidrag som har kommet inn og gjentar opp-
fordringen om støtte slik at vi kan komme mål i løpet av 
2022. Bruk bankkonto 4605 4184743 eller Vipps 596245. 
Merk beløpet med hjertestarter.

For pensjonistene i Utdanningsforbundet Evenes
Marit Bergan Eilertsen
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Info fra 
Evenes skytterlag
Etter to år med Koronarestriksjoner er vi til-
bake til normalen.

Vi planlegger åpning av skytebanen ca i midten 
av mai, vil da være terminfestet DFS aktivitet og 
annen skyteaktivitet. 
Tirsdag er vår faste treningsdag. 
Ny aktivitet, Elgbaneskyting. Raus lokal Sparebank-
stiftelse ga oss muligheten til å bygge Elgbane, 
denne ble sikkerhetsgodkjent i fjor høst og testet, 
er nå klar til bruk. Oss bekjent, eneste elektroniske 
Elgbane i Ofoten!

Storviltprøven for jegere er tilbake  til normalen, 
dvs det må skytes minst 15+15 treningsskudd før 
oppskyting. 

Oppdaterer informasjon på vår Facebook side. 

Skytterhilsen!

Info fra Evenes Turlag 
Premieutdeling for tursesongene 2020 og 2021
Når: Torsdag 16. juni kl 18.00
Sted: Evenesmark grendehus, Liakollveien 31.

9. klasse ved Evenes skole står for servering.

   Vi ønsker turgåere 
   i alle aldre velkommen!

   Hilsen styret 
   i Evenes Turlag

Har du lyst til å gjøre en innsats for Kreft-
foreningen og Ung kreft?

Torsdag 9. juni kl. 17.00 - 21.00 blir det workshop på Evenes 
skole (bruk hovedinngangen mot Evenes omsorgssenter). 
Vi inviterer frivillige til å perle armbånd med teksten ‘’Fuck 
cancer’’. Deltakere som perler 5 armbånd eller flere, vil få 
mulighet til å perle et til seg selv. Det blir også mulighet å 
kjøpe armbånd. Man komme og dra når man vil mens works-
hopen foregår. 

«Fuck cancer» armbåndene er et samarbeid mellom Kreft-
foreningen og Ung kreft. Inntektene deles 50/50 mellom 
Kreftforeningen og Ung kreft, og pengene går direkte til kreft-
forskning og aktiviteter for unge kreftrammede og pårøren-
de. Foreningene er helt avhengige av frivillige som stiller på 
dugnad for å produsere armbånd.

Elever ved Evenes skole har allerede perlet 1000 armbånd, 
som gir en inntekt på kr 100.000. Vi har lyst til å arrangere en 
åpen workshop før vi avslutter aksjonen for denne gang. 
Alle er hjertelig velkommen, både små og store!

Hilsen 
Birgitte Rørvik Bruun tlf. 970 54 142 og 
Trine Warberg Mathisen tlf. 418 47 997

Workshop «Fuck cancer» 

https://www.facebook.com/skytterlag1887
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Konsert med Jenny Jenssen
Tirsdag 24. mai kl. 17.00 blir det 
konsert med Jenny Jenssen på 
Evenes omsorgssenter i Storstua 1.etg.

Tema er ABBA.
Primærmålgruppe er 67+ men åpent 
for alle. Fri entré.

Hjertelig velkommen!

Kunstutstillinga på Liland brygge 30. april - 1. mai
Ny rekord for spaserstokk-arrangement: Ca. 150 per-
soner var på Liland brygge i helga idet den kulturelle 
spaserstokken i samarbeid med Evenes kystlag inviterte 
til utstilling med musikalsk innslag. Beboerne fra om-
sorgsboliger og alle andre som hadde tatt veien hit lot 
seg begeistre både av kunstverkene til Astrid Myrvang, 
Birger Gulljord, Helge Opdal og Vibeke Myrvang samt 
musikkinnslagene til gitarist Kenneth Larssen og Tone 
Rørmark. Sistnevnte skriver låter og melodier selv, 
spiller gitar og synger. Se bilde nedenfor.

SpasestokkEvenes og Evenes kystlag retter en stor takk 
til alle som deltok, alle som kom og alle som bidro på 
dugnaden et slikt arrangement er!

Tilsammen 28 kunstverk var stilt ut i teknikker som tresløyd, ke-
ramikk, blyant, akryl, akvarell og olje. Titler var Sommer i Bogen, 
Fra Liland, Tjeldsundet, Bryllupssko 3 1/2 år etter, Rev i ro,
Nelly, Skål, Vase osv. samt flere verk uten titler. Det var figurati-
ve så vel som abstrakte kunstverk.

Kunst diskuteres. Til 
venstre ses Magdalene 
Solvang, som i likhet med 
flere i prosjektgruppa for 
Spaserstokk-Evenes, har 
jobbet frivillig helt siden 
2009/2010.
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Annonsere i 
EvenesNytt?
Innbyggerne og andre får en god oversikt over hva 
som skjer i kommunen via EvenesNytt. I tillegg 
til å bli lagt ut på nett i PDF-format med aktive 
hyperkoblinger til nettsider m.m., så lages det en 
papirutgave. Papirutgaven av EvenesNytt distribu-
eres til alle private husholdinger i kommunen samt 
legekontor, helsestasjon, omsorgssenter, Evenes 
Syn- og mestringssenter m.fl.  Siden vi når ut til 
svært mange i og med distribusjon og godt brukte 
infokanaler (f.eks. kommunens facebook med nær-
mere 2700 likes), så håper vi at din bedrift finner 
det interessant å annonsere hos oss.

Små privatannonser koster kr.150 +mva. Be-
driftsannonser på inntil en kvart side koster kr.450 
+mva., inntil halv side kr.700 +mva. og helsider 
koster kr.1.500 +mva. Ta kontakt med oss. (NB. 
Gratis for lag og foreninger å annonsere sine akti-
viteter).

Kontakt Unn Kristin Laberg:
unn.kristin.laberg@evenes.kommune.no
tlf. 907 03 947

Tilskuddsordninger - Mail om ordninger er sendt ut pr. mail til lag og foreninger

Nye: Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner betyr at frivillige organisasjoner 
kan få støtte fra IMDi til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og sam-
funnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Frist 20. mai. Info på IMDI sin hjemmeside.

Nå i mai åpnes søknadsportal for ”Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivi-
tet”, følg med på lotteristiftelsens hjemmeside.

Spørsmål? Hjelp med søknad/prosjektbeskrivele? Bare ta kontakt!       

Hilsen Unn Kristin Laberg, Kultur- og folkehelsekoordinator

Evenes kommune 
satser friskt på frivillig-
heten ved EOS
Vi har mange planer for aktiviteter for beboerne 
ved omsorgssentret og i omsorgsboligene. For å 
klare å gjennomføre disse tiltakene trenger vi nett-
opp DINE hender og DITT varme hjerte til å bistå.

Vi ønsker å samle dere mennesker med varme 
hjerter som vil bidra til at de eldre i vår kommune 
får en grunn til å våkne i morgen, i en frivillighets-
bank. Når vi planlegger en aktivitet, tar vi kontakt 
med frivillige i frivilligbanken.

Kontakt enhetsleder: Jorunn Heidi Adjokatse
tlf. 954 48 107

https://www.imdi.no/tilskudd/ekstraordinar-tilleggsutlysning-tilskudd-til-integreringsarbeid-i-regi-av-frivillige-organisasjoner/?fbclid=IwAR0SAmnoH06UuRgi6L7xOkOhJOXwQkCx368MjINWo8ISOF2jLfLi9BCMdX4
https://lottstift.no/for-frivilligheten/mangfold-og-inkludering/?fbclid=IwAR0p1KARPYslHMn84JvQZWaXF58qS5RQ-o_jBM8StF1dFiW23StToieb7Ug

