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Historiedag på Evenes

Lørdag 4. juni kl. 19.00:

Konsert med selveste Mr.blues
Reidar Larsen og hjemmelaget
Liland Brygge, Storloftet på Mellageret. Dørene
her åpnes kl 19.00.
Billettsalg i døra og på lilandbrygge.ticketco.events/no/nb,
inngang 400 kr,
konsertstart kl. 21.00.
Les mer konserten og artistene
på vår Facebook.
Pub åpent til kl 02.00.

Berg gård ligger 600 m nord for Evenes kirke og
har en svær stor samling gjenstander fra ulike tidspoker og under mange forskjellige tema.

Lørdag 18. juni kl. 11.00-14.00
inviteres man på visning/guiding.
En unik mulighet å få et innblikk i vår lokalhistorie
og hvordan gamle redskaper m.m. ble brukt til ulike
formål. For barn og andre dyreinteresserte så
tipser vi om at man også får se en samling utstoppede dyr og fugler. Guide: Viggo Berg m.fl.
Evenes kirkeforening holder kafé ute på gården.

Alle er hjertelig velkommen!

Velkommen på konsert!

Arrangør: Berg gård og Evenes kommune i samarbeid med Evenes kirkeforening

Evenes kystlag

PS. Siden dette er et utearrangement, så tas værforbehold (regn).

Vetenmarsjen 2022
Liland IF inviterer alle med på Vetenmarsjen som arrangeres lørdag 11. juni.
Start/mål:
Starttid:
Distanse:
Startgebyr:

Liland IF`s klubbhus, Høgda (Lilandsveien 52)
kl. 11:00 til 12:00
5, 8, 10 km grus/traktorveg/stier
Voksne/pensjonister kr. 60, u/16 år kr. 30.
Kun IVV – stempel kr. 20.

Stiene går i forholdsvis lett skog- og fjellterreng, og er merket
med Norges Turmarsjforbunds bånd. Det er rasteplasser underveis. Kontrollposter med bålkaffe og saft. Veten er 351 m.o.h.
med utsikt over Ofotfjorden og Tjeldsund. På godværsdager
kan man se helt til Lofoten. Mer info: Lilandif.no/vetenmarsjen
Kontaktperson: Sigrid Nordstrøm tlf 415 77 506, Trimgruppa.
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Konsert med
Harstadkaran
på Evenes
omsorgssenter
Den kulturelle spaserstokken i Evenes og Evenes
omsorgssenter inviterer
beboere omsorgssenteret/
omsorgsboliger til konsert i
Sansehagen på St. Hansaften 23. juni kl. 17.00.

Lars Eliseussen, Arvid Eliseussen, Jørgen Eliseussen og Øyvind Eliseussen.
Foto: Utlånt av Arvid Eliseussen.
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Bålkaffe og grilling hører med.
Mer info kommer på
plakater omsorgssenteret/omsorgsboligene.

I forbindelse med Frivillighetens år 2022 inviterer Evenes kystlag til:

Barnas kystlag dag - Kystens dag
I samarbeid med barnehagene i Evenes vil vi
arrangere Kystens dag, aktiviteter for alle aldre.
•
•
•
•
•
•
•

Lørdag 11. juni kl. 11.00 -16.00

Undervannsdrone
Magnetfiske, magneter i flere varianter, så her
kan alle prøve
Atelier på scena, vi ønske oss kunst, til utstilling
på Bryggetreffet i August
Kajakk og/eller seiljolle- for de litt større - følgebåt
Gratis måltid til alle barn
Fesk og potet, Fiskekaker m.m. i grillbua,
Kaffe m.m. på gammelbrygga

Følg oss på Facebook for løpende informasjon.
Om det skulle være noen som kunne tenke seg ådelta som frivillig, så trenges det flere hender - lønn fesk og potet,
heder og ære. Send en SMS til Åshild 986 63 831.

Småbarnstreff på Evenskjer
Småbarnstreff hver onsdag på frivillighetssentralen
på Evenskjer fra kl. 11.00.
Treffene er åpen for alle, uansett kommune eller tilhørighet.
Enkel servering, lek og moro for store å små.
Ved enkelte anledninger inviterer vi inn fysioterapeut,
tannpleier eller andre fagfolk som kan gi nyttig og god
informasjon.
Treffene er gratis 😊  Facebook
Laila Benjaminsen
Frivillighetssentralen Skånland, Tjeldsund kommune

Nytt styre i Bogen Vel
På årsmøtet i Bogen Vel ble dette styret valgt:
Ledere: Monica Solberg og Malene Høgås (malene_mhm_1992@hotmail.com)
Kasserer: Renee Aanes Andersen
Sekretær: Jan Egil Strand
styremedlem: Vibeke Myrvang
Styremedlem: Maria Harr
Styremedlem: Tove Solberg
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Varrisvuođagámnadeapmi
Helsetreff
Duorastaga geassemánu 2. b. 2022
gillu 11 - 14
Várdobáikkin, Skániin

Torsdag 2. juni 2022
kl. 11 - 14
på Várdobáiki, Evenskjer

11.00 Mii lea SANAG? Min lusa boahta
psykologa orienteret fálaldaga
birra mii ásahuvvo min guovlui
12.00 Giellaboddu: Bååstede dávviriid
birra mat Norsk Folkemuseum
máhcaha
12.30 Lášmmohallan
13.00 Biebmu - Vuššon luossa mas
buđet ja gurkásaláhta, 120 r
13.30 Vuorbádeapmi

11.00 Hva er SANKS? Vi får en orientering
om SANKS sitt tilbud i vårt område
12.00 Samisk språkstund: Bååstede
museumsgjenstander som
tilbakeføres fra Norsk Folkemuseum
12.30 Trim
13.00 Mat - Kokt laks med potet og
agurksalat, 120 kr
13.30 Loddsalg

Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en
gevinst som kan loddes ut.

juoidá mielde vuorbádallamii.

Arrangør/lágideaddji: Várdobáiki samisk senter sámi guovddáš. Finansiert av Sametinget. Sámediggi lea ruhtadan
Várdobáiki AS
Skånlandsveien 78,
9440 Skánik

Sentralbord: 769 85 020
mob: 918 11 508

E-post: rakel@vardobaiki.no
www.vardobaiki.no

Dagsprogram, Snubba Grendehus:

SANKS/SANAG
Mii lea SANAG? Ja maid sii sahttet fállat? Gii lea sin
ulbmiljoavku, ja makkár mearkkašupmi lea álbmogii
markosámi guovllus ahte dal ásahuvvo min guovlui?
Min lusa boahta psykologa mas lea
spesialistaoahppu, orienteret fálaldaga birra mii dal
ásahuvvo Dielddanuori suohkanis.
Ann Jørgunn Larsen-Sara
Utdannet psykolog i 2011 fra Universitetet i Oslo.
Spesialist i klinisk nevropsykologi. Jobber nå i
SANKS/SANAG. Fra Nipen og Kautokeino.
Psykologaoahpu váldan Oslo Universitehtas. Sus lea
klinihkalaš spesialistaoahppu ja barga dal SANAG:s.

Foto: PIXABAY.COM

Snubba-dagen 5. august
2022

SANKS/SANAG
Hva er SANKS? Og hva kan de tilby? Hvem er deres
målgruppe, og hvilken betydning har det for
befolkningen i markesamisk område at de nå
etableres i vårt område? Vi får besøk av
psykologspesialist fra SANKS som orienterer som
tilbudet som nå skal etableres i Tjeldsund kommune.

Hoanttas ja Guovdageainnus eret.

- Riksantikvaren v/riksantikvar Hanna Kosonen Geiran
- Evenes kommune v/ordfører Terje Bartholsen
14.35-14.40 Musikalsk innslag, del 2
- Sivert og Inna

11.00-14.00 Vandring langs kulturstien v/Geir Elvebakk
Moski, Geo-Moski as
- start Snubba Grendehus
- innom gamme-tufter, huldreheimen og gànn-bjørka
- forfriskninger på tomta til den gamle Øse-kafeen
- retur Snubba Grendehus

14.45-15.15 Kulturell åpning av Kulturstien
- Várdobáiki samiske senter v/museumsleder Thomas
Andersen

11.00-14.00 Velkommen øvrige besøkende
- Servering av kaffe, vafler, brus etc.
- Servering av tradisjonsretter

16.30-17.00 Samisk tradisjonsmat og matkultur inkl.
smaksprøver - mesterkokk Vegard Stormo

14.00-14.05 Velkommen til årets Snubba-dagen
- Leder for Snubba Grendelag Bente Sigvaldsdatter Fankki

15.15-16.30 Servering av tradisjonsretter
- forts. for de som kommer på ettermiddagen

17.00-17.45 Eventyrstund v/Bente Sigvaldsdatter Fankki og Cathrine Fankki Heimly, Moski reiseliv
- Máinnasteapmi, samisk eventyrstund for barn

14.05-14.10 Musikalsk innslag. Joik v/Sivert og Inna

18.30-19.30 Konsert på Sletthaug-sletta
- Sivert og Inna

14.10-14.35 Offisiell åpning av Kulturstien
- Sametinget v/sametingspresident Silje Karine Muotka

Mer info kommer i neste EvenesNytt og på facebook.
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Alle er like viktige:

Meld flytting før 1. juli –
vinn gratis pizza til deg og dine
venner!
For Evenes er alle innbyggere like viktige – hele året.
Men spesielt viktig er innbyggertallet 1. juli. Det bestemmer
hvor mye penger vi har å bruke året etter - til skole, til
eldreomsorg, til asfalt på veiene og alt det andre som kommunen driver med og som kommer alle innbyggere til gode.
Alle kommuner har en del som bor i kommunen uten å melde
flytting. Vi oppfordrer alle til å bli Evenes-væringer. Sjekk derfor at
du har meldt flytting – FØR 1. juli.
Flytting meldes enkelt på https://www.skatteetaten.no/person/
folkeregister/flytte/
Trenger du bistand, kontakt kommunen. Vi hjelper så gjerne 😊
I fjor var vi nede i 1308 innbyggere på ettersommeren. Siden har
det økt litt så vi er 1334 i dag. Vi håper vi nådde bunnen i 2021 og
at vi gradvis vil vokse i tiden som kommer. Vi må bli flere!
Økt innbyggertall er helt nødvendig for at vi fortsatt skal være en
god kommune å bo i - for både gamle og nye Evenes-væringer.
Det er gjennomført en samfunnsanalyse som forespeiler oss 450
nye innbyggere fram mot 2030. Men for å lykkes med det krever
det mye av kommunen.
Vi oppfordrer derfor alle som bor her til å forsikre seg om at de er
registrert i folkeregisteret som Evenes-væringer.
Alle som sender inn skjermdump, kopi, bilde eller på annen måte
bekreftelse på at de har meldt flytting til Evenes i tidsrommet 1/7
2021 – 30/6 2022 deltar i trekningen av fem gavekort på tusen
kroner hver – valgfritt på Niingskroa eller Evenes grill & bar.
Send bekreftelsen på postmottak@evenes.kommune.no !

Velkommen som Evenes-væring!

Kirkelige aktiviteter

Søndag 5. juni (Pinsedag)
Evenes kirke kl. 11.00.
Høytidsgudstjeneste v/feltprest Børge
Fure, organist Natalya Nystad,
kirketjenervikar Edgar Andersen.
Dåp. Offer: Barne- og ungdomsarbeid.
Mandag 6. juni (2.pinsedag)		
Narvik kirke kl. 11.00
Fellesprostigudstjeneste v/Lars Riberth,
organist Elisabeth Fredriksen med fl.
Søndag 12. juni (1. søndag i treenighetstiden) Evenes kirke kl. 17.00 (merk klokkeslett)
Samtalegudstjeneste v/prestevikar
Fredrik Sletbakk Olsborg, konfirmantene,
organist Natalya Nystad og kirketjenervikar
Edgar Andersen. Kirkekaffe.
Torsdag 16. juni Bårstua kl. 18.00
Misjonsmøte. Andakt. Gave til misjon.
Søndag 26. juni (3. søndag i treenighetstiden) Evenes kirke kl. 11.00.
Høymesse v/vikarprest, organist Natalya
Nystad og kirketjenervikar Edgar Andersen. Dåp. 50-års jubileumstrefffor konfirmanter 1970-1971 og 1972.
Offer: Evenes kirke.

28. - 30. juli 2022
Márkomeannu er en samisk festival på Gállogieddi på norsk side av Sápmi. Festivalen har en klar
samisk profil. Márkomeannu presenterer samiske artister, kunstnere og kulturutøvere fra hele Sápmi på
festivalen. Programmet er variert og du finner både musikk, visuell kunst, scenekunst, litteratur, seminarer, idrett, vandringer, marked, barneprogram og ungdomsprogram på festivalen.
Sjekk artister m.m. her: www.markomeannu.no
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Nye ansatte i Evenes kommune

Geir Sakariassen (født 1959) er ansatt som samfunnskontakt/kommuneselger i 100% stilling.
Geir skal koordinere samarbeid med arbeids- og næringsliv, samt forsvaret. Han skal jobbe med kommunikasjon, nettsider, nettverksarbeid, strategi og bidra
i arbeidet med bolyst. Geir gleder seg til å starte opp i
Evenes. Han tiltrer 1. juli.

Tore Fagerli (født 1971) har nå fått fast 100% stilling
som sekretær i administrasjonen.
Han skal betjene servicetorget, har ansvar for postmottak, har også arbeidsoppgaver innen arkiv, og på økonomiavdelingen. Tore er Evenes kommunes ansikt utad og
sier han trives veldig i jobben sin.

Åpningstider biblioteket
Mandager
Tirsdager
Onsdager

17.00 - 20.00
17.00 - 20.00
10.00 - 13.00

Biblioteket har sommerstengt i uke 25, 26 og 27,
samt mandag 25. juli.
Biblioteket har dermed sommeråpent i uke 23, 24,
28, 29 og tirsdag og onsdag i uke 30.
Hans-Erling Hanssen (født 1991) er ansatt som
fagarbeider anleggsdrift i 100% stilling.
Arbeidsoppgaver er drift og vedlikehold av maskiner
og anlegg. I tillegg vedlikehold av kommunale veier.
Hans-Erling stortrives med å jobbe i hjemkommunen.
Han tiltrådte 1. mai.

Fra uke 31 er åpningstidene som vanlig.
Siri på biblioteket.

Evenes Pensjonistforening
Møte mandag 13. juni kl. 17.00 på EOS, 2. etg.
Sosialt samvær med kaffe, åresalg, quiz.

Alle velkommen!
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Info fra Evenes Turlag
Gruvehistorie og geologi i Bogen / Kleven
Søndag 29. mai kl 11.00: Start fra US Car Club Evenes,
Surstoffen, Sporet 18, Bogen. Vi følger Sporet forbi
gamle historiske minner fra tiden tidlig på 1900-tallet
da jernmalm ble ble utvunnet i området. Vi tar en rast
ved ”U-båt steinen”. For de som ønsker å bli med videre,
fortsetter turen oppover bakkene forbi mange gamle
rester etter gruvedrifta opp til Helgevasshaugen.
Vanskelighetsgrad: Middels.
Varighet: 1,5 time til U-båt steinen/ 4-5 timer til Helgevasshaugen (t/r).

Kraftforsyning til linbanen.

Turledere: Oddbjørn Martinussen tlf. 907 77 421 og
Tore Amund Svånå tlf. 909 88 125
Geologi og landskap langs sjøen mellom
hurtigbåtkaia Evenes og Stunesosen
Søndag 12. juni kl. 11.00: Start fra hurtigbåtkaia Evenes
- Kjeldebotn . Vi går langs sjøen og ser på geologi med
fine marmor formasjoner og landskap langs ruten.
Her vokser det planter som trives på den kalkrike berggrunnen. Stunesosen er en rik fuglebiotop.
Vanskelighetsgrad: Lett.
Varighet: 2-3 timer (t/r).
Turleder: Tore Amund Svånå, tlf. 909 88 125

Vogn fra bremsebanen.
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Møteplan i Mental Helse Evenes frem mot sommeren:
•

Onsdag 8. juni klokken 18.00 går vi tur i området, avsluttes med kaffe og prat
i aktivitetsstua på omsorgssenteret.

•

Mandag 20. juni klokken 18.00 har vi avslutning i lavvoen ved omsorgssenteret

Oppstart til høsten er 29. august klokken 18.00. Lavterskeltilbud.
Velkommen alle sammen! 😊

Varsling på SMS/telefon/E-post

Evenes kommune bruker varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere om hendelser via
SMS/telefon/e-post.
Kommunen informerer innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig.
Dette kan være ved viktig informasjon om vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle
servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon.

varslemeg.no slik at vi får varslet deg.
Oppdater din informasjon på www.varslemeg.no
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Velkommen på premieutdeling
Torsdag 16. juni kl 18.00 på Evenesmark grendehus blir det
premieutdeling for tursesongene 2020 og 2021.
9. klasse ved Evenes ungdomsskole står for servering.
Vi ønsker turgåere i alle aldre velkommen!

FISKEKONKURRANSE
Snubbavannet-Holmvannet
i perioden fra 22. juli 2022 kl. 12.00
til 5. august 2022 kl. 12.00
Velkommen til lavterskel fiskekonkurranse for alle uten
påmeldingsavgift og som strekker seg over to uker.
Krav til deltagelse:
•
•
•
•
•

Ingen påmelding
Gyldig fiskekort i vassdraget
Følge reglene som gjelder for fiske i vassdraget
Hver deltager kan delta med maks. 3 fisker
Ta bilde av fisken ved vannet og send det til mobil
905 77 219 som bildemelding (MMS). Det må oppgis
vekt på fisken, samt navn og fiskekortnummer.

Premiering etter idealvekt over 200 gram som trekkes på
Snubbadagen fredag 5. august kl. 15.00. De 3 nærmeste
premieres med sesongkort fiske 2023 og gavekort.
Fiskekort kan kjøpes på inatur.no eller hos lokale
kortselgere. Se grunneierlagets nettside ieg.hitos.no for
mer informasjon.
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Evenes kommune har i samarbeid med Tjeldsund kommune, startet opp noe som heter :

Home- Start Familiekontakten
Hva er Home- Start:
Home- Start Familiekontakten er et frivillig familiestøtteprogram, og har flere avdelinger rundt om i Norge. Tjeldsund
og Evenes har inngått et samarbeid for å kunne tilby småbarnsfamilier i disse to kommunene et lavterskeltilbud i sårbare faser i livet.
Home-Start familiekontakten er:
•
Et tilbud om hjelp og støtte til småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder.
•
Familien kan få gratis hjelp og støtte 2-4 timer, en gang i uken i opptil et halvt år.
•
Programmet er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet og familiekontaktene er frivillige.
Hva kan Home- Start Familiekontaktene bidra med:
Det er gode, men travle hverdager med små barn i hjemmet- noen ganger føles det kanskje litt overveldende ut. Av
og til er det kun små forskjeller som gjør at vi mestrer hverdagen bedre. Ideen bak Home- Start Familiekontakten er
at familiene har behov for likeverdige personer, som selv har foreldreerfaring, og som kan dele gleder og sorger med
familien. Familiekontakten er en voksen støttespiller som har tid til å lytte, avlaste med barna og gi oppmuntringer i
hverdagen. Familiene definerer selv hva de trenger støtte til. De frivillige(familiekontaktene) må delta på forberedelseskurs og levere politiattest før de kan besøke en familie.
En kort filmsnutt om Home- Start familiekontakten:
https://www.youtube.com/watch?v=_XT7D-ijMDA
Vil du bli familiekontakt?
De frivillige i Home- Start Familiekontakten blir omtalt som familiekontakter.
Vil du bli familiekontakt og bidra til å støtte en småbarnsfamilie i en sårbar fase?
Hva kreves for å bli familiekontakt:
•
Du har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn.
•
Du har tid og lyst til å besøke en familie 2-4 timer pr uke,
i en avtalt periode.
•
Du er en ansvarsfull og lyttende person.
•
Du ønsker å gi av din tid som frivillig, til noen som trenger deg.
•
Du må fremlegge politiattest.
•
Du må skrive under på taushetserklæring.
•
Du må gjennomgå et forberedelseskurs.
Hva får du som familiekontakt:
•
Forberedelseskurs
•
God oppfølging og veiledning.
•
Sosialt samvær med andre familiekontakter.
•
Mer i hjertet enn i lomma.
To korte filmer om hva en frivillig familiekontakt er:
https://www.youtube.com/watch?v=rYJLMmFxOQQ
https://www.youtube.com/watch?v=dw1wNpf50No

Foto: Charlotte Sverdrup

Har du spørsmål om Home-Start familiekontakten eller kunne du tenkt deg å bidra som familiekontakt?
Ta gjerne kontakt med Kristin Karlsen- koordinator for Home- Start Familiekontakten: Tlf: 47 51 16 11
Epost: kristin.karlsen@tjeldsund.kommune.no https://homestartnorge.no/avdelinger/hsf-tjeldsund/
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Workshop «Fuck cancer»

Info fra Forra Grendelag

Har du lyst til å gjøre en innsats for Kreftforeningen 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 workshopen foregår.
«Fuck cancer» armbåndene er et samarbeid mellom Kreftforeningen og Ung kreft. Inntektene deles 50/50 mellom
Kreftforeningen og Ung kreft, og pengene går direkte til kreftforskning og aktiviteter for unge kreftrammede og pårørende. 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

Grendelaget eier og drifter gammelskolen i Forra,
og det er denne som brukes som grendehus. Skolen
er svært gammel, og har behov for fortløpende
vedlikehold.
Kontingent fra medlemmer og inntekt fra arrangement og loddsalg går til faste utgifter og vedlikehold
av skolen. Vi prøver å være en sosial møteplass i
bygda, både for de som bor her, og for hyttefolket.
Nå har det for oss også vært koronastopp i to år, så
vi prøver å komme i gang igjen med aktivitet utover
sommeren.
Blant annet har vi fått en pengegave som er øremerket til bygging av platt ute, og material til dette
er kjøpt inn. Vi håper at mange ser anledning til å
stille på dugnad til byggingen. Det er allerede kjøpt
inn fire rastebenker som skal stå på plattingen.
Kafé med barneaktiviteter lørdag 18. juni kl 14-17.
Loddsalg. Ta gjerne med en liten gevinst. For de
som ønsker det, vil det være mulighet til å tegne
seg som medlem i grendelaget her 😊
Årsmøte lørdag 18. juni kl 17.00. Vanlige årsmøtesaker. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!
Elin-Mari Nikolaisen
Leder Forra Grendelag
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Evenes Kystlag har den gleden av å invitere til :

Bryggetreffet 2022
helga 5. - 7. august på Liland brygge
Følg oss på facebook for løpende informasjon
I 2022 feirer Evenes Kystlag 30 år.
Vi starter som tradisjon tro med quiz fredag kveld kl.19.00,
denne gang på storloftet, så nå blir det plass til alle.
Lørdag er det Nasjonalt mesterskap i tørskatorskhau
presisjonsdryl, denne gang med hele 24 000 kr i potten,
egen barnepott på 3000 kroner, som deles på de som klare
oppgaven, det blir fesk og potet, fiskesuppe og fiskekaker,
det blir vafler og sveler, det blir Tai mat med Lamai. Det blir
kunst og 30 års kystlagshistorie. Om vi er heldige dukker
kaptein svartøye
opp på tur til Kvæfjord på jordbærslang. Ryktan går om nå
pirater er observert på tur nordover. Det blir bryggedans
lørdag kveld, med Bifrost Band fra Narvik.
Restekafe og rydding søndag.
Etter 2 år uten så kan ikke nå beskrive kor vi gleder oss til
igjen å kunne ønske velkommen til oss. Trenger flere frivillige til gjennomføring av arrangement , lønn heder og ære,
send en sms til Åshild tlf. 986 63 831.

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”.
Aktiviteter, gapahuk, skilting, tilrettelegging for de med
nedsatt funksjonsevne, osv.
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.

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 distribueres 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 nærmere 2700 likes), så håper vi at din
bedrift finner det interessant å annonsere hos oss.
Små privatannonser koster kr.150 +mva. Bedriftsannonser 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 aktiviteter).
Kontakt Unn Kristin Laberg:
unn.kristin.laberg@evenes.kommune.no
tlf. 907 03 947
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