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Familiequiz-tur
Søndag 14. september blir det
tur til Liland IFs lavvu med
familie-quiz underveis.
Oppmøte Stuslåtta med påmelding
fra kl. 11.00 til 11.30. Quiz-ark
utleveres. Husk å ta med penn eller
blyant. 10 poster med spørsmål er
lagt ut langs turløypa til lavvuen.
Ved lavvuen blir det premiering,
mulighet for grilling og Liland IF byr
på bålkaffe. Ta med niste/grillmat
og annen drikke.
Avsluttes ca. kl. 15.00.
Velkommen på tur store og små!
Arr.: Ski/trimgruppa Liland IF

Kart over trasé Familiequiz-tur.

Vardemarsjen
Lørdag 27. september kl. 16.00 på Myrnes/Gállogieddi, Evenes
Kl. 16.00: Påmelding åpner. Kl. 16.00–17.00: Start trimklasse. Kl. 17.00: Start konkurranseklasse, fellesstart.
Sted: Myrnes, start helt nede ved veien ved Myrnes aktivitetshus. Informasjon om deltageravgift er ikke klar.
Marsjen går opp til varden på Snaufjellet over Oalgi, og
på toppen venter en luftig utsikt utover markebygdene.
Deltagerne kan enten velge å gå til topps i sitt eget tempo
i trimklassen eller å løpe opp på tid i konkurranseklassen.
I konkurranseklassen er det lagt inn spurtpris på Gállogieddi. Løypa er 2,9 km lang, starter på 45 moh. og ender
på 435 moh.
De beste tidene i konkurranseklassen premieres, og beste
dame og herre får napp i vandrepokal. I tillegg trekkes det
premier på startnumre i trimklassen. Påmelding i startområdet samme dag. Premieutdeling på Gállogieddi etter
marsjen.
Arr.: Márkomeannu i samarbeid med Fjell Skilag
Kart over trasé Vardemarsjen.
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Kurs i stell, vedlikehold og bruk
av motorsag

Barnas dag

Ofoten Skogeierlag gjennomfører kurs i stell, vedlikehold og
bruk av motorsag. Kurset finner
sted i Herjangen fredag 5. september kl. 15 – 22 samt lørdag
6. september kl. 9 - 17.
For alle som skal jobbe med å rydde skog er et slikt kurs
påkrevet og etter bestått kurshelg vil deltagerne bli verifiserte til å ta seg arbeid med bruk av motorsag.
Påmelding til Jacob Jenssen tlf. 480 480 70 og Viggo Berg
tlf. 480 526 30.
Videre planlegger Ofoten Skogeierlag å arrangere kurs i
feltslakting av elg i November. Dette kurset vil kvalifisere
deltagerne til å selge elgkjøtt og de strekker seg over en
dag med teori. Bestemt dato vil bli klarlagt nærmere og
begge kursene vil finne sted dersom det blir nok påmeldte. Påmelding som ovenfor.

Hjerte og lungedag på Evenskjer
Møt LHL Evenes, Tjeldsund og Skånland lørdag
27. september kl. 11.00 - 14.00 utenfor Coop Prix
på Evenskjer.
Sykepleier fra LHL- klinikkene Skibotn tilbyr gratis
lungefunksjonstest.
Informasjon om LHL sitt arbeid.
Muligheter for å tegne medlemskap.
Velkommen til oss i LHL Evenes, Tjeldsund og Skånland

Lørdag 6. september arrangeres Barnas dag fra
kl. 11.00-13.30 i prestegårdshagen og i Bårstua
ved Evenes kirke.
Lørdagskolen starter opp igjen etter ferien. 6. september
er det Barnas dag i Bårstua og prestegårdshagen med
aktiviteter ute og inne.
- Vi får med oss Gjertrud Kirkemyr fra Søndagsskolen,
Salten krets. Hun deltar med bibelfortelling og har,
tradisjon tro, i tillegg med seg den store hoppemadrassen og karamell-kanonen. Etter aktivitetene beveger vi
oss innendørs og nyter grøt og saft, opplyser lederne
for Lørdagsskolen.
Velkommen!

Kurs i samisk
Kurset heter “Luonddulohkankursa”, der lærer man å
“lese” naturen ved hjelp av samiske termer.
Kurset holdes på Vilgesvárri, Skånland. Starter på fredag
ettermiddag 19.september og avsluttes på søndag
21.september på dagen. Kursavgift kr 400,- som dekker
kost og losji.
Påmelding sendes til: post@vardobaiki.no

Evenes Husflidslag
Evenes husflidslag har startet opp sine aktiviterer for
høsten. Laget har sine aktiviteter i Andersen-gården
hver onsdag fra kl 18.30. Har du lyst å komme å se
hvordan vi har det er du hjertelig velkommen.
Laget i igang med planlegging av julemesse. Denne skal
arrangeres på Evenes samfunnshus lørdag 1. november.
Vi minner dere på om å være tildig ute hvis du har noe
du ønsker å selge. Du kan bestille bodplass allerede nå.
Det er begrenset plass så det er rift om plassene. Ring
ho Ruth Fredriksen tlf. 90503792.
Karin Sørensen, sekr
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Evenes Turlag
Vinnere av ukas turmål, 2014
Uke 25
Uke 26
Uke 27
Uke 28
Uke 29
Uke 30
Uke 31
Uke 32

Strandfjellet		
Liakollen		
Snaufjellet 		
Evenesmark
Lilandsveten		
Sauen		
Resskvanto		
Varden, Veggfjellet
Niingshytta		

Edgar Fedreheim
Christel Rose Myre
Harry Lofthus
Maren B. Årrestad
Evy Reinslett
Brage Riise
Vivi Melvik
Jan Egil Strand

Loppemarked på Liland

márkomeannu#RÁIMMAS

Evenes Lionsklubb
arrangerer loppemarked
med salg av brukte bøker,
bokserier, tegneserier,
samt mange andre lopper
på klubbhuset “Høgda”
på Liland.

Lørdag 27. september kl. 18.00
Sted: Gállogieddi

LØRDAG 20. SEPTEMBER KL 10.00 – 15.00
SØNDAG 21. SEPTEMBER KL 12.00 – 15.00
SALG AV KAFFE OG VAFLER
Vi ønsker flere “lopper”, og tar i mot ting på “Høgda”
tirsdag 16.september og torsdag 18.september kl 18-20.
Vi ønsker bøker, tegneserier, plater, CD, DVD, pyntegjenstander, lamper, kopper og kar m.m.
Vi tar ikke imot klær og større møbler.
Vi kan også hente lopper.
Ring Tor Arne Tobiassen, tlf 977 23 901 eller
Martin Hansen, tlf 901 30 767.

Etter Vardemarsjen, når høstmørket har lagt seg og
skrømt og ulddat lurer i skogen, inviteres både barn og
voksne til skrømtkveld på Gállogieddi. Det fyres opp
bål i lávvuer og gamme, og godt voksne fortellere vil bli
invitert for å fortelle historier for de yngre. Kanskje har
også du en skrømthistorie med deg?
Det vil selges lokal samisk mat på márkomeannu#RÁIMMAS. Historiene vil være på norsk eller oversettes til
norsk.
Ráimmas (nordsamisk) = skrømt
Ulddat (nordsamisk) = huldre
Fri entré.
Se Márkomeannus hjemmeside for mer informasjon:
www.markomeannu.no
Arr.: Márkomeannu og Várdobáiki samisk senter

Bygdekino på Tårstad
Vi frister med ett nytt tilbud på Tårstad: Bygdekino!
Onsdag 24.september inviterer vi til første visning
på Bygdehuset Solbakken.
Kl. 18.00: Fly 2: Brann og redning
Aldersgrense 7 år. Kr. 80,-

Om filmen: Når det verdensberømte ”racer”-flyet Dusty
får vite at motoren hans er skadet, og han muligens aldri
kan konkurrere igjen, må han skifte gir og blir kastet inn i
brannvesenets rednings- og slukningstjeneste. Dusty allierer seg med veteranen Varg Rotor, et brann- og redningshelikopter, og hans team; en gjeng terrengkjøretøy kjent
som Røykhopperne. Sammen kjemper de fryktløst mot
en massiv skogbrann, og Dusty lærer hva som skal
til for å bli en ekte helt.

Se trailer her:
http://www.filmweb.no/film/article1118753.ece

Kl. 20.00: Børning

Tillatt for alle. Kr. 100,Om filmen: Brom brom - action og humor i ekstraordinært bilrace fra Oslo til Nordkapp. Børning er noe så
uvanlig som en norsk bilfilm med Anders Baasmo Christiansen, Jenny Skavlan, Otto Jespersen og Sven Nordin.
I kiosken har vi popcorn, brus og alt som hører med til
en god film!
Velkommen på kino!
Filmbertene Hilde & Birgitte

Se trailer her:
http://www.filmweb.no/film/article1136681.ece
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Evenes og Tjeldsund beitelag

Møte i Venneforeninga

Beitesesongen så langt

Det blir møte i Venneforeninga mandag
22. september kl 18.00 på
Evenes syke- og bygdeheim.

August er straks over, og beitesesongen begynner og gå
mot slutten. Rapporter tyder på at de fleste dyrene har
fått gå i fred på fjellet, og at lammene har vokst jevnt
og trutt. Så langt er det funnet få kadaver, og ingen
dokumentert tatt av rovdyr. Vi setter fortsatt stor pris
på meldinger om syke dyr eller døde dyr/kadaver. Alle
som melder fra til saueeiere er med i trekningen av flere
fenalår i november. Om man ikke vet hvem dyreeier
er, kan leder i beitelaget kontaktes (se nederst), så vil
beskjed formidles.
Vi minner også om at alle som melder fra om observasjoner eller spor av gaupe og jerv er med i trekning
av fenalår. Observasjoner kan meldes til Viggo Berg,
48052630.

Vi ønsker flere medlemmer og du treng ikke være
pårørende for å gi ei lita hand. Planlegging av aktiviteter
utover høsten og vinteren over en kaffekopp.
Velkommen!

Strikkekafé i Bogen

Gjerdeprosjektet i Evenesmark

Driftige karer har stått på, og nå er første del av gjerdeprosjektet fra Kvitblikk til Skjellbekken (halvveis til
Kvitfors) straks ferdig. Allerede nå ser man effekten av
gjerdet, men vi må i gang med del to (fra Skjellbekken
til Kvitfors) for at beitedyrene skal holde seg til fjells
hele sommeren. Arbeidet gjør seg ikke av seg selv, og
grunneiere og naboer oppfordres til å stille på dugnad.
Det er planlagt jobbing et par kvelder i uka framover.
Har du lyst til å bidra så er det bare å møte opp eller
kontakt gjerdesjef Sigbjørn Dalhaug, 900 31972. Man
kan også følge med på Facebook.com/Utmarksgjerde
Kvitfors-Kvitblikk. Målet er å få gjort så mye som mulig
før vinteren kommer. P.S. Dugnadsgjengen blir veldig
glad for kaker :)
Til slutt....
Husk å lukke alle porter på din vei. Vi minner om båndtvangen på hund.
Ha en fin høst! :)

Det blir Strikkekafé i Andersengården onsdag
1. oktober kl.18.00.
Høsten banker på døra og da er det fint og delta i hyggelig sammenkomst med venner og gode naboer – så
Evenes husflidslag ønsker alle velkommen til strikkekafe.
Scrap`n Joy, Bjerkvik kommer med garn og div tilbehør.
Vi selger kaffe og kaker.
Evenes husflidslag

Nytt styre Lakså grendelag
Lakså Grendehus og grendelag har følgende
styre:
Hanne Mari Planting, leder
Stig Flattum, kasserer
Åse Elvemo, sekretær
Svein Nilsen, styremedlem
Keth Griff Bjørkmo, styremedlem

91831298
90678372
92422565
90598205

Vaktmesteren vår er:
Per Bjørn Fredheim 47258518
Henvendelser om leie av huset tar Per Bjørn
seg av, og han svarer på alle spørsmål vedrørende leiepriser og denslags.
Kjøkken Lakså grendehus
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Kirkelige aktiviteter

Salmekveld i Evenes kirke
Torsdag 25.september kl.19.00 skal det være
salmekveld i Evenes kirke.

Søndag 31. august (12. søndag i treenighetstiden)
Evenes kirke kl. 13.00 (merk klokkeslett)
Fellesgudstjeneste med Ballangen ved sokneprest
Mark Drogseth og Jan Egil Engebretsen. Dåp.
Offer: Bårstua. Kirkekaffe.

Som dere sikkert har fått med dere, kom det ei ny
salmebok 1. søndag i advent i fjor. Mange menigheter
har tatt denne i bruk.Foreløpig bruker vi den gamle her
hos oss, men vi skal gjøre oss litt kjent med den nye på
denne salmekvelden. Organist Unni Leiros Pettersen forteller om boka og leder sangen. Etterpå blir det kaffe og
kake. De som allerede har fått ny salmebok, må veldig
gjerne ta den med!
Velkommen!

Lørdag 6. september: Barnas dag i Evenes fra
kl. 11.00-13.30 Se omtale side 2.
Søndag 14. september (14. søndag i treenighetstiden) Evenes kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved spr. Mark Drogseth.
Utdeling av min kirkebok til 4-åringer.
Offer: Søndagsskolen, Salten krets. Kirkekaffe/saft.
Tirsdag 16. september Evenes syke- og bygdeheim
kl. 11.00. Andakt.
Torsdag 18. september Bårstua kl. 18.30 - 20.30
Teodorkveld.
Torsdag 25. september Evenes kirke kl. 19.00
Salmekveld ved organist Unni Leiros Pettersen.
Se omtale.
Søndag 28. september (16. søndag i treenighetstiden) Evenes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved spr. Mark Drogseth. Presentasjon
av konfirmantene. Offer: Barne- og ungdomsarbeid.
Kirkekaffe/saft.

Lørdagsskolen høsten 2014
Det blir lørdagsskole i Bårstua følgende datoer til høsten:
6. september 11.00-13.30 Barnas dag
4. oktober
11.00-13.30
1. november 11.00-13.30
6. desember 11.00-13.30
Ledere: Edel Danielsen og Helen Rabone-Storelv.

Sangstund på Evenes Syke- og
Bygdeheim
Tirsdag 30.september kl.16.30 går høstens første
sangstund av stabelen.
Opplegget blir stort sett som før, mye sang fra Storskriftboka, opplesning, kaffe, kaker og koselig prat. Og som
tidligere er det organist Unni Leiros Pettersen, Rigmor
Karenersen og Einar Pettersen som står for det hele.
Sangstunda er åpen for alle. Det er alltid koselig hvis
det kommer noen andre også, det setter beboerne på
ESB stor pris på! Arrangementet foregår på stua nede i
omsorgsboligene.
Velkommen!

Møte i Evenes Pensjonistforening
Evenes Pensjonistforening starter høstsesongen
mandag 8. september kl. 1700
Sted: ESB 1. etasje.
Alle velkommen til hyggelig treff.
Styret

Misjonsmøte
Tirsdag 16. september misjonsmøte kl. 18.00 i Bårstua.
Idar Reinås leser egenproduserte dikt og salmer.
Andakt, gave til misjon og bevertning.
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Årets Tårstad-daga gikk av stabelen i strålende sol og herlig høsttemperatur. Vi er godt fornøyde med været og besøket. Det var
omtrent 1100 besøkende innom portene i løpet av helga. Pengene
fikk bein og gå på i de mange bodene. Tårstad-lefser og møssbrømlefser gikk unna som varmt hvetebrød, det ble kasta melkespann
og mange premier ble delt ut. Turer med Elias i Båthavna var veldig
populært, og det samme var ridning og besøk i dyreparken.
Vi takker alle sponsorer, frivillige og besøkende for å ha bidratt til at
også den 13. Tårstad-dagen går inn i rekken som en begivenhetsrik
og vellykket dag!

Tårstadmesterskapet i melkespannkasting

Hele 77 deltakere fordelte seg på de 6 klassene; dame,
herre, jente, gutt, pensjonist herre og pensjonist dame.
Lene Fjelldal fra Kjeldebotn vant dameklassen med ny
rekord. Hun slo Cecilie Wiggens rekord fra i fjor. Den nye
rekorden er nå 11,9 m.
Det var knyttet stor spenning til pensjonist dame-klassen. Det har vært tre damer som har vært kjempa om
topplasseringene de siste årene. Bodil Myrvang, Karin
Sørensen og Lilly Yttervik hadde to napp hver i vandre-

Resultatliste

pokalen før årets mesterskap start. Nå skulle det hele
avgjøres! Lilly Yttervik danket ut Bodil Myrvang, og var
kjempefornøyd med å vinne vandrepokalen til odel og
eie etter et kast på 8,35 m.
Stor takk til Bunnpris Bogen som sponser vinnerne av de
fire voksenklassene med diplom, vandrepokal og fenalår.
Jente-og gutteklassene fikk hvert sitt diplom og en bag
fra Sparebank1 Nord-Norge med spennende innhold. Vi
takker alle deltakere og sponsorer for å bidra til et flott
mesterskap. Se resultatliste.

Tårstadmesterskapet i melkespannkasting 2014

Herrer

Damer

1 Christian Hestdahl
2 Christer Johnsen
3 Martin Myrvang
4 Terje Røkenes 		
5 Åge Lind 		
6 Torben Dalhaug
7 Ole Jacob Vold
7 George Halvorsen
9 Tobias Olsen
10 Ole Morten Johnsen
11 Roger Berg
12 Tom Filipowicz		
13 Frode Isaksen		
14 Jardar Jensen		
15 Svein Lundli 		
16 Robert Olsen		
17 Arthur Lind 		
18 Henning Spets
19 Alv Håkon Rasmussen
20 Viggo Hansen 		
21 Vegard Johnsen
22 Nils Harald Nilsen
22 Roar Dahlberg		
24 Daniel Myrvang
25 Finn Nilsen		
26 Harald Halvorsen
27 Kåre Evensen 		

1 Lene Fjelldal 		
11,9 m
			
Ny rekord!
2 Cecilie Wiggen
11,35 m
3 Elisabeth Moholt
11,3 m
4 Synnøve Wiggen
10,1 m
5 Kathrine Wiggen
9,9 m
6 Rigmor Karenersen
9,6 m
6 Eirin Enoksen
9,6 m
8 Marion Pedersen
9,45 m
9 Ulla Nordmann
9,4 m
9 Julie Hansen		
9,4 m
11 Ann Iris Thomassen
9,35 m
12 Silje Berg-Olsen
9,15 m
13 Torill Larsen		
8,8 m
13 Kristine Nadden
8,8 m
15 Laila Solaas		
8,3 m
16 Mari Helen Evensen 8,2 m
17 Linda Karlsen		
7,45 m
18 Edny Olsen 		
7,35 m
19 Kirsti Isaksen		
6,3 m
				
Pensjonist herre
			
1 Knut Sten Henriksen 7,6 m
2 Arne Rasmussen
7,4 m
3 Herman Myrvang
6,5 m
3 Viggo Berg 		
6,5 m
				
Pensjonist dame
				
8,35 m
Vandrepokal til odel og eie g 1 Lilly Yttervik		
2 Sidsel Haldorsen
8,25 m
3 Bodil Myrvang
6,75 m
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11,75 m
11,3 m
11,25 m
11,2 m
10,95 m
10,65 m
9,65 m
9,65 m
9,3 m
9m
8,65 m
8,6 m
8,55 m
8,3 m
8,2 m
8,05 m
8m
7,95 m
7,85 m
7,8 m
7,65 m
7,5 m
7,5 m
7,45 m
7,25 m
6,7 m
6,2 m

Lørdag 23.august

Gutt
1 Markus Solaas
15,4 m
2 Gard Berg Jensen
13,4 m
3 Stian Småback		
8,4 m
4 Jonas Myrvang
7,95 m
5 Ivan Karlsen 		
7,45 m
6 Marius Solaas
6,3 m
6 Joachim Røkenes
6,3 m
8 Benjamin Røkenes
6,2 m
9 Brage Lind 		
5,9 m
10 Edvard Filipowicz
5,4 m
11 Emil Liljebakk
4,7 m
12 Jesper Dølør		
2,7 m
13 Martin Moholt
1,7 m
				
Jente
				
1 Nora Lind 		
9,45 m
2 Marte Johnsen
8,7 m
3 Victoria Berg 		
7,35 m
4 Benedicte Nilsen
7,3 m
4 Elin Kristiansen
7,3 m
6 Ida Ekløv		
6,66 m
7 Ine Dahlberg 		
6,55 m
8 Tilde Dahlberg		
6,5 m
9 Camilla Hansen
6,2 m
10 Synne Myrvang
3,25 m
11 Maya Holte
3,05 m

Vinnerne av Timeslotteriet

Trekning av Tårstad-daglotteriet

Timeslotteri 2:
”Mannfolkpakken”: Skrumaskin, bitssett, pumpekanne,
skrallesett og hørselvern gitt av Byggmakker Per Strand,
Industri & Anlegg og Tools. Verdi kr 3.200,–.
Vunnet av Hildur Pettersen

Trekning på inngangsbilletten

Timeslotteri 1:
Gruslass gitt av Elvenes maskin A/S. Utkjøring v/Høgås
transport inntil 20 km. Verdi kr 3300,–.
Vunnet av Einar Sørensen

Timeslotteri 3:
3 europaller ved gitt av Alv Håkon Rasmussen, Leif Morten Solvang og Terje Myrvang. Verdi kr 3000,–.
Vunnet av Levald Åsheim
Timeslotteri 4:
Kjøttprodukter fra Nortura Målselv. Verdi kr 2000,–.
Vunnet av Paula Olaussen
Timeslotteri 5:
Gruslass gitt av Elvenes maskin A/S. Utkjøring v/Høgås
transport inntil 20 km. Verdi kr 3300,–.
Vunnet av Ole Andreas Moholt
Vi takker alle som kjøpte lodd og alle som sponset oss
med de flotte premiene! Alle vinnerne er underrettet og
premier levert.

Trekningsliste
Premie					

Hekla duker				
Hekla duk				
Brodert bilde med innramming		
Strikka pute				
Strikka herregenser ”Islender”		
Førstehjelpsskrin				
Spill: Super-kamp				
Vinsett (Menu)				
Karaffel (Holmegaard)			
Dampvaskermopp			
Bokpakke				
Brannslukkingsapparat og slukkeskum
Gavekort kr 200,-				
Gavekort kr 200,-				
Gavekort kr 250,-				
Gavekort på sesongkort 2015		
Gavekort på sesongkort 2015		
Radiostyrt helikopter			
Komplett vaskepakke fra Scandic shine
Fenalår					
Leketraktor				
Gavekort kr 1.000,-			
Verdikort kr 1.000,-			
Gavekort kr 1.000,- på Amfi		
Kr 1.000,- 				
Tårstad-dag lys og servietter		

Det store Tårstad-daglotteriet ble trukket mot slutten
av lørdagens arrangement og mange flotte premier ble
fordelt. Vi takker ivrige handarbeidsdamer og lokale bedrifter for at vi kunne presentere ei innholdsrikpremieliste. Alle vinnere er kontaktet, og premiene er levert.
(Se trekningsliste nedenfor)
Gavekort kr 250,- gitt av Neumann bygg i Harstad ble
vunnet av Ole Morten Jensen
Gavekort kr 200,- gitt av Alven frisør på Evenskjer ble
vunnet av Harry Halvorsen

Gjettekonkurranse i Dyreparken

I dyreparken like ved Bygdehuset kunne besøkende se
villsaulam, lam av norsk kvit sau, høns av forskjellige
raser, kaniner og geitebukk.
I dyreparken hadde vi en konkurranse gående hele
dagen. Her skulle man gjette ”Hvor mange dager er det
brune lammet”? Riktig svar var 99 dager.
To personer hadde gjettet riktig. Etter trekning mellom
dem vant Laila Ludvigsen trøtraktor av merke Claas
gitt av Trama i Harstad. Trøstepremien, ett kakesett fra
TilBords i Harstad, gikk til Kjersti Filipowicz.
				
(forts. neste side)

Tårstad-dag lotteriet 2014

Lørdag 23.august

Gitt av 			

Vinner

Aina Devold			
Aina Devold		
Aina Devold			
Inger Anna Johnsen
Gerd Langvoll Bjelde		
Harstad Tidende			
Plantasjen			
Scanmark			
Scanmark			
Europris				
Magne Skåden			
Bergs brann og sikkerhet		
Presangen, Evenskjer		
MALIA Skånland Farvehandel
Tjeldsundbrua kro & hotell
Tårstad/Stunes elveeierlag		
Tårstad/Stunes elveeierlag		
Statoil Evenes			
SH-partner/First Stop		
Joker Liland			
Felleskjøpet, Harstad		
XL-bygg Skjærran byggevare
Ofoten sparebank		
Høgås Transport			
Nor-Handel			
Løiten lys, Narvik			

Loddnr
I 891
T 115
M 80
Ø 37
F 365
N 50
R 563
Y 192
Q 967
R 853
N 463
O 998
M 62
N 481
H 871
I 321
F 263
O 678
O 269
H 547
H 231
A 773
M 632
Å 304
W 792
H5

Niklas Berg Olsen
Trude Strand Bjørnsøy
Marthe Fiva
Mats Nygård
Brit Alseth
Even Fjellaksel
Tove Otterå
Eirik Hakvåg-Sandengen
Hans Hansen
Espen Landsholm
Per Stian Jensen
Tone Lambertsen
Christer Myrvang
Aksel Strøm Skogstad
Sebastian Viksund
Pernille Kolsing
Erling Lakså
Finn Roar Sørensen
Solgunn Sjøvoll
Sisilja Viksund og Leif Atle Skånhaug
Sindre Viksund
Kåre Sørensen
Sarah Myrvang
Sissel Nora Høgås
Cathrine Nyhus
Berit Berg
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Bildeauksjon

Fred Åge Hol hadde salgsutstilling inne og ute på Bygdehuset under Tårstad-dagan. Han donerte et bilde til
Tårstad-dagan som vi hadde auksjon på i løpet av dagen.
Jon E. Eriksen fikk tilslaget med siste bud på kr 800,- da
klokka rundet 17.00. Gratulerer!

Tårstad-kolleksjonen

Vi selger Tårstad t-skjorter, Tårstad-trollet og ikke minst
det flotte Tårstad-smykket designet av vår egen Hilde
Helland. Kontakt Birgitte Rørvik Bruun, 970 54142, om
du vil handle hos oss.
Besøk oss på Facebook:
www.facebook.com/tarstad-dagan
Takk for i år!
Hilsen Tårstad-dagkomitéen

Invitasjon til dialogmøter
Lag, foreninger og organisasjoner innenfor for
fysisk aktivitet og naturopplevelser inviteres til
dialogmøter med kommunen.
I forbindelse med rullering av Plan for fysisk aktivitet og
naturopplevelser ønsker kommunen ved kulturkontoret
innspill på tiltak for å fremme idrett og fysisk aktivitet i
Evenes kommune, herunder nye anlegg og/eller bygg,
forbedringer av eksisterende idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsområder og kulturbygg samt forslag til nye
aktiviteter og arrangement.
Dialogmøtene er igang, ta kontakt med oss for å avtale
møtetid. Stikkord for møtene er blant annet:
• Dagens aktiviteter og anlegg
• Framtidas behov for aktiviteter og anlegg
• Status og behov for universiell utforming
• Barn og unge og andre gruppers behov
• Nye tiltak/prosjekt/arrangement
Framdriftsplan planarbeid:
• Oppstartmøte (bred mobilisering, høyttenkning)
21. august
• Dialogmøter med aktuelle grupper/organisasjoner
innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Medio september.
• Dialogmøter med kommunale enheter, ungdomsråd,
eldreråd og rådet for de med nedsatt funksjonsevne.
Medio september.
• Utarbeidet planforslag til offentlig ettersyn (6 uker)
6. oktober
• Innarbeiding innspill og justeringer deadline
20. november
• Planframlegg til kommunestyret
27. november
• Kommunestyrevedtak planframlegg 11. desember
Ring kulturkontoret 769 81 518 eller send mail til
unn.kristin.laberg@evenes.kommune.no for avtale.
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Info fra Liland barnehage
Hei på dere alle sammen og vel overstått sommerferie!
Vi i Liland barnehage er så vidt kommet i gang med det
nye barnehageåret og tilvenning av nye barn er i hovedfokus for oss nå. Vi har hatt en flott ettersommer med
mange viktige gjøremål i forbindelse med at vi åpner
opp for en egen avdeling i kjelleren vår! Det har vært
en spennende prosess, og etter bare å ha tilbragt noen
dager der med barna, ser det ut til at det går veldig
greit. Det har vært et nydelig vær så vi har for det meste
oppholdt oss ute. Den nye avdelingen, med 13 barn i
alderen 2-3 år, har vi valgt å kalle «Måsongan» Da har
vi altså Tiuren for de yngste barna (9 barn i alderen 1-2
år), og Skarven for de eldste barna (18 barn i alderen 3-6
år) Liland barnehage består nå av et personale på 10,5
årsverk, med styrer og renholder. Vi gleder oss masse
til å komme i gang, og ser fram imot et flott, lærerikt og
begivenhetsrikt barnehageår!
Personalet har hatt to planleggingsdager. Den første
dagen var vi sammen med Bogen barnehage. Da hadde vi besøk av PPT som informerte om tilrettelegging
for språkstimulering i barnehagen. Hadde og så Barnevernstjenesten på besøk som informerte om deres
tjenester. Så takk til Rakel (PPT) og Ingrid og Anne (BVT)
som deltok med meget nyttig og lærerik informasjon.
Andre dagen gikk med til planlegging av det nye året,
samt noe praktisk arbeid. Som tidligere nevnt har vi
oppholdt oss mye ute i godværet. De nye barna har
selvfølgelig fått anledning til å gjøre seg godt kjent
med barnehagen både innvendig og utvendig. Vi har
vært utenfor barnehagens område, både på brygga og
litt oppi skogen. Skarven har vært på tur til Vassbotn
i nydelig vær. Der grillet vi pølser og pinnebrød. Noen
bløte sko og sokker ble det, men det hører med. Masse
spennende ble observert på veien, både «tusen milliona» maur (som noen sa), bær, lyng og sopper i mange
varianter. Dette er ting vi tar oss tid til å utforske på
barnas premisser. Vi stresser ikke med å komme raskest
mulig fram til målet.
Vi vil fortsette å bruke tiden framover til tilvenning av
nye barn, samt det å bli kjent med ny struktur og nye
rutiner.
Ønsker alle lesere en fantastisk flott ettersommer og
høst.
Klæm fra store og små i barnehagen på Liland!

Velkommen til

Kulturskole
«Fullt» trøkk i kulturskolen 2014/2015
Vi underviser i;

Piano, gitar, sologitar, trommer, bassgitar, foto, kunstfag(i samarbeid med ETSKunstforening), samt bandinstruksjon og dans.

Nye Tilbud;

-Kurs i Lyd og Lys(i samarbeid med Topcoat lyd & lys)
-Notekurs
-sjakk Teori og praksis

Kulturskolen ønsker å gi et bredest mulig tilbud til alle aldersgrupper, -og tar gjerne imot forslag til nye
aktiviteter. Ønsker du utfyllende informasjon om våre tilbud, så nøl ikke med å ta
kontakt.
All gruppeundervisning forutsetter et minimum av antall deltagere, -så det er bare å melde din interesse.
Ring, send e-post, -eller bruk søknadsskjema på vår hjemmeside.

Velkommen!
ETS-Kulturskole
Tlf:
77 08 94 76
Mob: +47 91 87 99 67
Mail: post@ets-kulturskole.no
Hjemmeside: www.ets-kulturskole.net
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Besøk av Innovasjon Norge

Innovasjon Norge besøker Evenes kommune 22. september. Agenda vil være samtaler med kommunen om
næringsarbeid og også besøk i bedrift(er).
Vi benytter denne anledning til å sette opp avtale for bedrifter som ønsker å møte Innovasjon Norge. Vi ordner
da med avtale, og stiller møterom til disposisjon.
Ønsker din bedrift besøk av Innovasjon Norge eller et
eget møte, ta kontakt med rådmann Steinar Sørensen.

Ordet
Ordet
fritt
fritt
Av
Lillian Parten
Jeg ble utfordret av ho Janne til å skrive noen ord og det
skal jeg nå gjøre.
Jeg er født og oppvokst her i Evenes kommune og det
føles så godt å være tilbake som innbygger. Jeg har vært
«utenlands» i 38 år og flyttet herfra i 1976. Som nygift
og nybakt mamma flyttet vi til Andøy kommune.
Jeg føler at det liksom har vært en lang reise og at reisen
nå er slutt, for så å strande i heimkommunen igjen. Jeg
har slike ambivalente følelser for dette å flytte heim.
Men alt i alt er Evenes Kommune MIN kommune.
Jeg er blitt så godt mottatt, det er så rørende å tenke på.
Den hjelp og støtte som jeg har fått, er jeg utrolig glad
for og jeg har også fått mange velkomsthilsner og slikt
varmer mitt hjerte. Så mange tusen takk til dere alle,
ingen nevnt og ingen glemt.
Andøy ble min hjemkommune i 1976 og der vokste mine
tre barn opp og jeg var så heldig som fikk være hjemme
mens de vokste opp. Da min yngste datter begynte på
skolen begynte jeg å jobbe i barnehangen og jeg jobbet
der i flere år. Dette var tider det ikke var noen problem
med å få seg jobb, hvis man ville det. Tror ikke ordet
fagbrev var oppfunnet da. I 1990 begynte jeg å jobbe i
helsesektoren, nærmere bestemt PU-tjenesten. Det10

te var en tid som jeg minnes med glede, masse latter
og gøy og trivelige brukere og kollegaer. Jeg jobbet på
arbeidssentret hvor mye gikk i å aktivisere, så tiltakene
som vi utførte passet helt til mine interesser. Husker vi
var ute og saget småved, bålkos, kløvde veden og pakking i sekker og kjørte denne ut til folk som ønsket litt
ved til vinters.
Jeg jobbet også på sykehjemmet på Åse og det var da
jeg bestemte meg for å få meg en utdannelse innen
helsevesenet. Etter endt gymnas på Sortland i 1993
søkte jeg desentralisert skole i sykepleie på Stokmarknes, men ble satt på venteliste, p.g.a. stor interesse for
faget. Dette var første gang denne utdannelsen ble kjørt
desentralisert i Vesterålen. Dette var min store drøm, å
kunne jobbe som sykepleier.
I 1996 flyttet jeg og min yngste datter til Sortland kommune og i 1997 kjøpte jeg meg en vertikaldelt bolig i
Sigerfjord. Denne boligen ble min base helt til jeg flyttet
hit til kommunen. Jeg fikk meg jobb i Sortland kommune
og var nattevakt i 11 år. Da dukket min store drøm opp
igjen og jeg kunne tenkt meg å ta denne utdannelsen i
Harstad, men drømmen brast, da min datter ikke kunne
tenkt seg å flytte dit. Det ble avslag på blankt papir og
da skrinla jeg denne planen for alltid. Mens jeg fortsatte
å jobbe i omsorg, tok jeg utdannelse som helsefagarbeider, og i en alder av over 50 år fikk jeg fagbrevet. Og i
juni i år ble jeg ferdig med min tilleggsutdannelse innen
kreftomsorg. Dette har vært et langt løp, med jobbing
langt utover i natten, fortvilelse, lite søvn, masse kaffedrikking og i perioder jobbet hjernen mens jeg skulle
ha meg noen timer på puten.
Det har vært flere ganger jeg har spurt meg selv.....hva
er det jeg egentlig driv på med. Er jeg blitt helt sprø,
treng jeg en mental undersøkelse, eller hva???? Å ta all
denne utdannelsen i min alder....hallooo!!!!
Dette var tanker som kom, titt og ofte. Hva er det jeg
driv på med??? Jo, jeg vurderete for og i mot før oppstart, men interessen var hovedmotivator for å starte
studiet.
Men nå er dette heldigvis et tilbakelagt stadium, hvor
jeg kan le av alle mine utbrudd og tanker.
Kjærligheten til en Evenesmann bringte meg tilbake
til Evenes. Jeg tok kontakt med Stine Fedreheim med
forespørsel om det var mulighet å få seg jobb på sykehjemmet på Liland. Det gikk vel en mnd. og så fikk jeg
jobbtilbud. Da arbeidskontrakten med kommunen ble
undertegnet sa jeg opp jobben i Sortland kommune og
solgte leiligheten og ble Evenesværing.
Men det er ikke å stikke under en stol...savnet etter
Vesterålen er der, med dens vakre natur, høye fjell og
det blåe havet. Jeg har tross alt bodd lengere der enn
her. Jeg syns at er så fritt og åpent i Vesterålen, mens
her hjemme får jeg av og til følelsen av å kveles. Det
er så enormt mye skog og siden den ikke forvaltes får
den skikkelig rotfeste. Jeg synes grunneierene skulle

bli flinkere til å sage ned skjemmende busker. Hva med
at det lages lover og regler til grunneiere med pålagte
forvaltninger. Tenk på hva turister som suser gjennom
distriktet sitter igjen med av inntrykk. For på sine plasser
har vi virkelig noe å vise turistene, bare forholdet legges
tilrette.
Det er så hyggelig å treffe gamle kjente, og kan ta en
prat over en kopp kaffe. Men jeg opplever titt og ofte at
det er mye jeg har gått glipp av i det lokale samfunnet,
men nå satser jeg på å ta dette igjen. Jeg har en tendens
til å spørre om sikkert helt elementære og nære ting,
men det er fordi jeg ønsker å bli oppdatert på utviklingen. Noen ler av meg for dette, men dette gjør meg
ingen ting.
Det er flott å jobbe sammen med mange kjente og de
jeg ikke kjenner kan knyttes til en person jeg kjenner,
så det er flott og jeg trives i jobben. Nå venter jeg bare
på startløyve fra legen på å starte opp igjen, etter en litt
lang sykemelding. Men jeg ser frem til det.
Jeg er så heldig å være bestemor til 4, og disse er livets
dessert. Det er stadig forespørsel om å komme på bestemorbesøk og dette setter jeg stor pris på. Da er jeg
100 % bestemor og ser viktigheten i dette, for jeg vet at
det kommer tider da interessen for andre ting kommer
sigende. Mitt barnebarn på 9 år deler samme interesse
som meg....fisking. Da tar vi stang, sekk og snop med oss
og finner en flott plass. Her kan vi stå å fiske og når han
blir lei, kan vi se på dyrelivet i tangen. Det er mye flott å
se og undres over. Ja, livet er herlig...
Forstår det slik at jeg skal komme med en utfordring for
å føre stafettpinnen videre, og her er jeg i et dilemma,
hvem ???
Per Magne Pedersen i Evenesmark......nå skyter jeg fra
hofta og utfordrer deg.

Redaksjonen
Ansvarlig redaktør er rådmann Steinar Sørensen. Skribent er kulturkonsulent Unn Kristin Laberg. Stoff sendes
på e-post til unn.kristin.laberg@evenes.kommune.no
eller sendes / leveres til rådhuset.
Frist for å levere stoff til EvenesNytt er den 25. hver
måned. Hvis den 25. ikke faller på en hverdag, er fristen
påfølgende hverdag.

Åpningstider Joker Liland:
Mandag - Fredag 09:00 – 19:00
Lørdag
09:00 – 17:00
Adr:
Tlf:
Mail:

Lilandsveien 210
769 84 130
joker.liland@joker.no

Velkommen til
en hyggelig handel hos oss!

Annonsepriser
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.
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Aktivitet

Tid

Kurs i stell, vedlikehold
og bruk av motorsag

Fredag 5. sept.
kl. 15 – 22 samt
lørdag 6. sept.
kl. 9 -17.

Sted

Arrangør /merknad

Herjangen

Ofoten Skogeierlag. Info og
påmelding se side 2.

Barnas dag

Lørdag 6. sept.
kl. 11.00-13.30

Prestegårdshagen og Bårstua ved
Evenes kirke.

Kirken

Møte i Evenes
Pensjonistforening

Mandag 8. sept.
kl. 17.00

Evenes syke- og bygdeheim,
1. etasje.

Evenes
Pensjonistforening

Familiequiz-tur

Søndag 14. sept.
Start kl. 11 - 11.30

Oppmøte Stuslåtta.
Se kart forsiden.

Liland IF

Familiegudstjeneste

Søndag 14. sept.
kl. 11.00

Evenes kirke

Kirken. Utdeling av min kirkebok til 4-åringer.

Misjonsmøte

Tirsdag 16. sept.
kl. 18.00

Bårstua, Evenes

Andakt

Tirsdag 16. sept.
kl. 11.00

Evenes syke- og bygdeheim

Kirken

Teodorkveld

Torsdag 18. sept.
kl. 18.30 - 20.30

Bårstua, Evenes

Kirken

Kurs i samisk

Fredag 19. sept.
til søndag 21. sept.

Vilgesvarri, Skånland

Várdobáiki samisk senter
Se www.vardobaiki.no

Loppemarked

Lørdag 20. sept.
kl 10.00 – 15.00
Søndag 21. sept.
kl 12.00 – 15.00

Klubbhuset “Høgda” på Liland

Evenes Lionsklubb

Møte i Venneforeninga

Mandag 22. sept.
kl 18.00

Evenes syke- og bygdeheim

Venneforeninga

Innovasjon Norge besøker Mandag 22. sept.
Evenes kommune
Onsdag 24.sept.
Bygdekino
Salmekveld

kl. 18.00 Fly 2
kl. 20.00 Børning
Torsdag 25.sept.
kl.19.00

Se side 10 og kommunens
webside.
Bygdehuset Solbakken,
Tårstad

Filmbertene
Hilde & Birgitte

Evenes kirke

Kirken

Hjerte og lungedag

Lørdag 27. sept.
kl. 11.00 - 14.00

Ved Coop Prix på Evenskjer

LHL Evenes, Tjeldsund og
Skånland

Vardemarsjen

Lørdag 27. sept.
kl. 16.00

Myrnes/Gállogieddi, Evenes.
Se kart forsiden.

Márkomeannu og
Fjell Skilag

Márkomeannu#RÁIMMAS

Lørdag 27. sept.
kl. 18.00

Gállogieddi

Márkomeannu og
Várdobáiki samisk senter

Gudstjeneste

Søndag 28. sept.
kl. 11.00

Evenes kirke

Kirken. Presentasjon av konfirmantene.

Sangstund

Tirsdag 30.sept.
kl.16.30

Evenes syke- og bygdeheim

Kirken

Strikkekafé

Onsdag 1. okt.
kl.18.00

Andersengården, Bogen

Evenes husfildslag
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