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Tegne- og malekurs

Kullspurven av Ingeborg Markusson fra UKM i ETS 2011

ETS Kulturskole starter opp undervisning i tegning
og maling onsdag 5. november kl.18.00.
Kunstforeninga i ETS har nå tilholdssted i samme bygg
som kulturskolen. Instruktører fra kunstforeninga vil
være lærere ved undervisningen i tegning og maling.
Har du lyst å være med? Mer info?
Da er det bare å ta kontakt med kulturskolen
tlf: 770 89 476 eller 918 79 967
post@ets-kulturskole.no
Info om kulturskolens tilbud med mer finner du også
på den nye nettsiden vår:
http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kulturskolen

Julemesse i Bogen
Husflidslagets tradisjonelle julemesse er i år lagt til lørdag 1. november
på Evenes Samfunnshus i Bogen.
Dørene åpnes kl.10.00 og vi avslutter kl.16.00.
De som skal være med å selge sine varer hos oss, har
mye fint å by på! Foruten salg av handarbeider og diverse annet, blir det salg av kaffe, vafler, kaker og rømmegrøt. Rømmegrøten selges fra kl. 12.00.

Konsert med Marthe Valle

Fredag 28. november inviterer vi til konsert med
Marthe Valle på Bygdehuset Solbakken, Tårstad.
På denne konserten har hun med seg Håvard Lund og
Bendik Lund Haanshus. Konserten har fått navnet Lund/
Valle trio. Marthe Valle er Harstad-jenta som er kjent for
å ha vunnet Spelemannspris for sitt første album, deltatt
i X-factor og Melodi Grand Prix.
Kafé fra kl.19.00. Konsertstart kl. 20.00.
Billetter selges i døra: Barn/ungdom under 20 år kr 100,		
Voksne kr 150,Konserten er et samarbeid med Kultur i Troms - Troms
fylkeskommune.
Hilsen Konsertbertene

Loddsalg på bøker og åresalg.
Årets hovedgevinst er en nissefamilie med hjemmestrikkede klær, vi har også andre fine gevinster som er
produsert av lagets medlemmer.
Lotteriet blir trukket på slutten av dagen.
Vi ønsker alle velkommen innom til en hyggelig førjulshandel med kafé og loddsalg :)
Med vennlig hilsen Evenes husflidslag.
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Bygdekino
på Tårstad

Onsdag 19.november inviterer vi til årets siste Bygdekino på Bygdehuset Solbakken,
Tårstad. Denne gang er det filmen om Karstein og Petra og ”Dum og dummere To”
som står for tur.

Kl. 18.00 Karstein og Petras vidunderlige jul

Kl. 20.00 Dum og dummere To

Aldergrense: Alle
Kr. 80,-

Aldersgrense: Alle
Kr. 100,-

Trailers og mer info fins på http://www.bygdekinoen.no/
I kiosken har vi masse godis og lukta av nypoppa popcorn fyller hele Bygdehuset. Billettene kan betales med
kort, mens i kiosken tar vi kun i mot kontanter.

En stor takk til alle som har besøkt Bygdekinoen på
Tårstad, og har bidratt til at vi er oppe i et besøkstall på
nesten 150 etter to filmkvelder. Det er både vi og Bygdekinoen fornøyde med! :)

Velkommen på kino!

Hilsen Filmbertene

Dans for 1.-5.klasse

1.desember
7.desember juleavslutning (NB! Søndag)

Barneringen i Tårstad leikarring inviterer til danseøvinger med ny instruktør.
Torill Steinjord er 27 år og fra Harstad/Grytøy. Hun lever
av dans på fulltid og reiser over hele landet som instruktør/lærer, utøvende danser og litt koreograf. Torill er lita
og spretten, og får til det meste av triks i bla halling.
Øvingsplan resten av høsthalvåret:
3.november
24.november
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Vi danser mandager på Bygdehuset Solbakken på Tårstad fra kl.18.15 – 19.30. Ta med drikkeflaske!
		
Kr 100,- per halvår
Ingen påmelding, bare møt opp!
Det er lov og prøve seg en gang eller to før du bestemmer deg for å være med.
Kontaktperson:
Birgitte Rørvik Bruun, 970 54142

Bli med på Actionweekend for ungdom
kurscamp for kulturinteressert ungdom fra 13-18 år
14. - 16. november 2014 i Skånlandshallen, Evenskjer
Målgruppe: Ungdom fra kommunene ETS/Kvæfjord/Harstad/Bjarkøy/Gratangen).
Mål: Gi kulturinteressert ungdom nye impulser og
bygge opp team som kan fungere i eget lokalmiljø
som representanter og medspillere i UKM og andre
lignende arrangementer dersom det skulle være
interessant. Gi nye impulser innenfor fagområdene
teater og dans i tillegg til arrangører og teknikere.
Kursene starter fredag kveld klokken 19.00 og
avsluttes søndag kl 14.00 og timeplanen blir
omtrent slik: Fredag: 19.00-22.00 kurs. Lørdag: 9.00-

12.00 kurs, lunsj, 13.00–16.00 kurs, middag, 17.00 – 19.00
kurs, 21.00-24.00 «Partytime med DJ og underholdning».
Søndag: 10.00 – 13.00 kurs, oppsummering, evaluering,
13.00 lunsj/pakking opprydding, 14.00 hjemreise

Alle de ulike kursene foregår samtidig i
Skånlandshallen. Du kan velge å delta på
et av disse 8 kursene:

Kan du tenke deg utfordringen:
ade beste instruktørene
aet inkluderende miljø
amange nye venner
apartytime
aog sikkert minimalt med søvn
… og best av alt, det er gratis å delta!
like mye hvordan vi kan skape kreative danser, og tøffe
koreografier. I tillegg blir det fokus på forskjellige bevegelsesmønster og kombinasjoner.

• Dans 2 (Viderekommende nivå : Street/
HipHop) Hip-hop koreografi, gulvarbeid og grunn-

leggende teknikker innen break. Målet er å gi deg de
kunnskapene som trengs for å kunne praksisere dans på
egenhånd. Derfor vil det på lik linje med koreografi være
fokus på frihet i dansen. Instruktør: Kristian Høiland

• Teater/monolog: Hvordan framføre en mono-

Rigg og oppkobling, mikrofontyper og
bruk, litt om hovedprinsipper om lydmixer. Deltakere som
har litt forkunnskaper vil jobbe direkte med detaljkunnskap om lydmixeren, spesialmikrofoner og bruk av klang
og kompressor. Instruktør:Sigurd Mørkved.

log. Gjennom praktisk arbeid på gulvet, både alene og i
gruppe, lærer du å bygge opp en monolog dramaturgisk,
utvikle karakteren, finne vendepunkter og undertekst. Du
kan velge om du ønsker å jobbe med en tekst du kan fra
før, eller velge blant tekster som instruktøren har med på
seminaret. Instruktør: Klaus Løkholm Bergli

• Flerkameraproduksjon og internett TV:

• Street-Art(Visuell kunst): Om gatekunst og tag-

• Lydteknikk:

Kunnskap om videoproduksjon på internett, hvordan
utstyret kobles, hvordan vi kommuniserer mellom kamerafører og produceren som sitter på kontrollbordet. Artig
for alle som liker å jobbe med videokamera og videoproduksjon. Instruktør: Robin Richardsen.

• Produsentkunnskap: For ungdommer som vil

bli gode UKM-arrangører. Hvordan jobber en produsent,
hvordan lager vi et godt team for sceneproduksjon,
hvordan kan vi bruke UKMs internettsystem til å planlegge
prøver og forestillinger. Instruktør: Odd-Halvdan Jakobsen

• Internettredaksjon og PR: Bruk av UKMs medieplattform, Promotering (PR-kunnskap) og bildebruk på
internett. Litt om fotografering, bruk av video og nettvett.
Vi skal også diskutere hvordan vi skaper en god produksjonsplan for internettredaksjonen.

• Dans 1 (Nybegynnernivå: Street/HipHop)
Tar utgangspunkt i street-dance, men handler også

ging. I utgangspunktet handler dette om kreativ symbol
og effektbruk. Her blir det jobbing med lakkbokser og
store flater. Passer for alle som er interessert i tegning og
maling på store flater. Instruktør blir Torgeir Riise

Overnatting og mat: Overnatting blir på flatseng på

skolen. Du må ta med sovepose og liggeunderlag samt
personlige hygieneartikler inkludert håndklede.
Vi oppretter en «matsone» på skolen der det serveres
tørrmat (brød og pålegg) til frokost, lunch og kveldsmat.
Middag serveres lørdag. Alt er gratis. Transport til Evenskjer må deltakere ordne selv.

Påmelding innen mandag 10. november til:
unn.kristin.laberg@evenes.kommune.no med
1. og 2. ønske for kurs, ditt navn, fødselsår, foresatt hvis ikke fylt 18 år. Begrenset antall plasser.
Arrangeres av UKM Troms i samarbeid med HATS
og UKM i ETS
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Stordugnad!

Nytt Fimbul kommer i salg

Øysundet boligfelt på Liland har stått fram i helt
ny drakt. Dette er takket være en fantastisk dugnadsånd og innsats fra beboerne i feltet.

Bygdeboknemnda melder at nytt “Fimbul” vil være i salg
i løpet av november. Masse interessant stoff fra bygda
vår. Utsalgsstedene er som tidligere: Ofoten Sparebank i
Bogen og Joker på Liland.

Feltet hadde, som mange andre plasser i Norges land,
dessverre grodd mer og mer igjen av trær, vier og kratt
som har fått utfolde seg fritt. Undertegnede sendte i
august ut et lite skriv til alle beboere, med forslag om
tre-dagers-dugnad i uke 35. Ikke hadde jeg trodd at responsen skulle bli så stor, men jammen meg trådte folk
til, både liten og stor, med GODT HUMØR, motorsager,
håndsager, klippetenger, biler og hengere. Vi startet opp
mandag 25/8 og holdt på i tre timer, tre dager på rad.
Startet hver dag opp med sosialt samvær på lekeplassen
(med kaffe og noe og bite i), der strategi for dagene ble
lagt, og arbeidsoppgaver fordelt. Det ble saget, klippet,
båret / lempet og kjørt til den store gullmedaljen. Jeg
må takke så utrolig mye for kjempeflott innsats. Uten
det fantastiske oppmøtet hadde vi aldri kommet i mål.
Vil spesielt takke Alexander og Nicolay (og mammaen)
som tok seg en runde etter veien og delte ut nybakte
muffins til arbeidsgjengen. Det smakte fortreffelig! Også
nå i ettertid foregår det litt rydding og småpusk etter
veien. Det er en fornøyelse å se at feltet nå framstår
som lyst og luftig og ikke helt igjengrodd. Nok en gang:
TUSEN HJERTELIG TAKK FOR ALL INNSATS.
Hilsen Linda Ø. Ø. i Sundveien toognitti

Jubileumsskrift om Bogen
Kapell
Bogen Kapellforening har laget et hefte om Bogen Kapell
der det beskrives hvordan dette gamle bygget fra gruvedriftsperioden ble til Bogen Kapell i 1963 og kapellets
historie fram til idag. Kommer i salg i november.

Møte i pensjonistforeninga
Evenes Pensjonistforening minner om medlemsmøte
mandag 10. november kl. 1700 på ESB, 1. etg.
Velkommen.
Styret

Evenes og Tjeldsund
beitelag
Beitesesongen er over

Ryddet svingen i
Birkelunden
Nå i høst har det vært dugnad i svingen øverst i Birkelundsveien på Liland. En traktor, et solid tau, to motorsager, grensakser, innsatsvilje, godt humør, kaffe & kaker
og sist men ikke minst, beboere, ryddet og ryddet fram
lys, utsikt og trafikksikkerhet.
Hilsen fra Birkelundsvingen

Lansering av ny turbok
Onsdag 5. november kl. 18.00 på Rådhuset i Bogen
er det lansering av en ny turbok.
Boka har tittelen Topper i Ofoten og Sør-Troms og dette
er den femte turboken forfatteren Bjørn Forselv gir
ut. Boka beskrives som den komplette sommertopptur-guiden over toppene i Ofoten og Sør-Troms. Bjørn
Forselv kommer og vil fortelle om boka og ønsker alle
velkommen på lanseringa her i Evenes.
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De aller fleste sauer og lam har funnet veien hjem, men
det er fortsatt noen dyr som ikke er kommet til rette. Vi
setter stor pris på meldinger hvis noen skulle se sauer og
lam til fjells. Det letter detektivarbeidet betydelig!
Alle som har meldt i fra om nyttige observasjoner, kadaver eller syke dyr, er med i trekningen av flere fenalår i
løpet av november. Navn på vinnerne kommer i neste
EvenesNytt. 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 en
egen trekning av fenalår. Observasjoner kan meldes til
Viggo Berg, 48052630.

Gjerdeprosjektet i Evenesmark

Arbeidet med å sette opp utmarksgjerde i Evenesmark
har tatt seg pause for vinteren. Nå er det sammenhengende gjerde fra Kvitblikk og til Vindal. Gjerdeprosjektet
fortsetter til våren/sommeren, og det er nødvendig med
god dugnadsinnsats fra spesielt grunneierne i innspurten! Nå er det ikke mange metrene igjen før vi er ved
Kvitfors og veis ende!
Hilsen Birgitte Rørvik Bruun
Leder i Evenes og Tjeldsund beitelag
Mob: 970 54142

Farsdagsmiddag på Tårstad

Kirkelige aktiviteter

Søndag 9.november er det farsdag, og da inviterer vi hele familien på middag på Bygdehuset Solbakken fra kl.14.30 - 17.00.
Menyen er ikke helt klar, men det blir ihvertfall lapskaus og rømmegrøt. Flere retter er under planlegging.
Salg av kaffe og kaker. Åresalg med fine premier.
Salg av Tårstad-smykker, Tårstad-troll og andre Tårstad-effekter.
Alle er hjertelig velkommen!
Hilsen komiteen :)

Julemarkedet i Evenesmark
Evenesmark Grendehus takker alle som var med å sponse premier
til årets «førførjulemesse». Vi satte også utrolig stor pris på alle dere
som kom og støttet oss i styret i arbeidet med å skape positive tall i
regnskapet. Her følger en oversikt over heldige vinnere.

Premier, loddsalg 25. oktober 2014
Premier:		

Sponset av:		

Hudkrem		
Vitus Apotek Evenskjer
Hårspray		
Alven Frisør		
10 kg potet		
Edgar			
Gavekort 100 kr		
MX-sport Evenskjer
Ryggsekk		
Ofoten Sparebank
Gavekort 100 kr		
Presangen Evenskjer
3 sekker ved		
Roald Dalberg		
Isfiskesett		
Oddvin Storelv		
Fleecejakke		
Evenes Kraftforsyning
Fotpleiesett		
Fotklinikken		
After Sun solkrem				
Sengesett, 		
Sissel Martinussen
lester						
Ryggsekk		
Ofoten Sparebank
Taklampe		
ETS Elektro		
Skjorte og caps		
SH Partner		
10 kg potet		
Edgar			
3 sekker ved		
Roald Dalberg		
1 kg kaffe|		
Joker Liland		
Ett ullundertøy for barn Smokkesnora mi		
Hårklipp			
Studio 2 AS Frisør		
1 kg kaffe		
Joker Liland		
Fruktkurv		
Bunnpris		
Bøker						
Ullsokker					
Ull-lester		
Tone Kjølling		
Kakeform					
Boksåpner					
Te-lys			
Party Lite A/S		
Krem						
Shampoo m.m					
Skjorte, sokker					

Vinnere
Mariell Markussen
Lena Berg
Dagfinn Dalhaug
A. Storelv
Tor Arne Tobiassen
Marita Larsen Fløysvik
Erland Lien
Elle Marie Tollefsen
Fam. Karly Johansen
Øystein Martinussen
Hildur Pettersen
Rita Høgli v/ Sidsel
Haldorsen
Beate Berg
Tove Otterå
Ove Olufsen
Gro Lise Hansen
Maureen B. olsen
Hermod Iversen
Ole Myrnes
Edgar Fedreheim
Hildur Pettersen
Sigurd O. Westerheim
Erland Lien
Fam. Karly Johansen
Øystein Martinussen
Jan Thomassen
Tone Kjølling
Simon Selvli
Nancy Nordbakk
Fam Karly Johansen
Paula Lundemo

Lørdag 1. november Lørdagsskole i
Bårstua, Evenes fra kl. 11.00-13.30.
Søndag 2. november Evenes kirke kl. 18.00
Allehelgensgudstjeneste ved sokneprest
Mark Drogseth. Nattverd. De som er gått
bort siste året minnes i gudstjenesten.
Offer: Menighetens diakoniarbeid.
Kirkekaffe.
Mandag 3. november kl. 19.00
Sorggruppe møtes i Bårstua, ved sokneprest Mark Drogseth.
Tirsdag 11. november Evenes syke- og
bygdeheim kl. 11.00. Andakt.
Søndag 16. november Evenes kirke
kl. 11.00. Samisk/norsk gudstjeneste
v/ sokneprestene Mark Drogseth og Geir
Husveg. Dåp og Nattverd.
Offer: Evenes kirke.
Mandag 17. november Bårstua kl. 11.00
Misjonsmøte.
Torsdag 20. november Bårstua kl. 18.3020.30 Teodorkveld.
Tirsdag 25. november Evenes syke- og
bygdeheim kl. 16.30. Sangstund ved
organist Unni Leiros Pettersen og gode
medhjelpere.
Fredag 28. november Bårstua kl. 18.3020.30. Teodorgruppa arrangerer høstfest.
Sang. Andakt. Underholdning. Åresalg og
bevertning.
Velkommen.
Søndag 30. november Bogen kapell kl.
16.30 Lysmesse v/sokneprest Mark Drogseth, konfirmantene og organist Unni
Leiros Pettersen. Offer: Bogen kapell.
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Livredningskurs

Kaffekos på ESB

Liland IF skal arrangere livredningskurs for vakter
ved folkebad. Vi har ledige plasser, og tilbyr andre
innbyggere i Evenes å delta.

Det blir kaffekos i stua utenfor kjøkkenet i 1.etg.
på ESB søndag 23. november kl. 17.00.

Kurset omhandler bl.a. teori og praktiske øvelser innen
hjerte-/lungeredning, dykkerteknikk, ilandføring.
For nærmere opplysninger/påmelding:
kontakt leder av Liland IF på tlf 97574201 (Jan Inge
Jakobsen)

Folkehelsenytt
Folkehelsearbeidet i Evenes kommune hadde oppstart
i september måned. Til nå har det vært arrangert en
folkehelsedag på Skånland sentralskole, et samarbeidsprosjekt mellom ETS- kommunene, kommuneoverlege
Barbro Hætta og den frivillige komiteen fra Skånland
for Verdensdagen for psykisk helse. Målet for dagen var
å sette fokus på psykisk helse, samt at de som jobber
innenfor området folkehelse i ETS kommunene hadde
stand. På Evenes kommune sin stand hadde vi en konkurranse. Vinnere fra Evenes var: Einar Pettersen, Heidi
Olsborg og Anne Gullbakk. Om dere ikke har hentet
premien deres ennå, fins den i skranken på rådhuset.
21. oktober hadde ungdomsklubben i Evenes oppstartsmøte. 19 engasjerte ungdommer møtte for å dele sine
tanker om veien videre for klubben. Det ble dannet et
midlertidig styre. Disse skal komme med forslag til drift
og handlingsplan, utvikle mål, visjoner og strategier. Det
nye styret avtalte ny møtedato, og dermed starter jobben med å danne grunnlaget for aktivitet på klubben.
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Servering av kaffe, smørbrød og heimbakte kaker.
Underholdning og loddsalg.
Alle er hjertelig velkommen!
Arr: Venneforeninga

13. november arrangeres en folkehelse- og trafikksikkerhetsdag i Evenes. Program og informasjon om denne
finner du på neste side.
Det jobbes med et mobiliseringskart for folkehelsearbeidet i Evenes kommune som forhåpentligvis stadig
utvides. I midten av dette kartet står hovedmålsetningen
for folkehelsearbeidet i kommunen;
”Sammen for folkehelse midt i opplevelsen – tanke og
handling skaper forvandling”.
Til nå har pensjonistforeningen, Evenes folkebibliotek,
Liland barnehage, ETS barnevernstjeneste, Evenes
kommune v/kultur, helsesøster Anne Gullbakk, ESB ved
prosjektet Trygg i Evenes og ETS kulturskole fått informasjon om satsningsområdene for folkehelsearbeidet i
Evenes. Noen av disse har meldt seg til innsats, andre er
i oppstartsfasen. Målet på sikt er å få så mange som mulig i Evenes til å bli med på laget; privatpersoner, lag og
foreninger, næringslivet og ulike seksjoner i kommunen.
Med beste hilsen Renate,
folkehelsekoordinator Evenes kommune

Torsdag 13. november

Folkehelsedag i Evenes

med fokus på trafikksikkerhet
Seminar
Målgruppe:
		
Tidspunkt:
Sted: 		

Alle som vil vite mer om folkehelse
og trafikksikkerhet
Kl. 1000 - 1300
Evenes Samfunnshus, Bogen

Kl.
10.00 Åpning av Evenes som folkehelsekommune 		
ordfører Svein Erik Kristiansen
10.15 Folkehelse-prosjektet i Nordland og Evenes 		
Roar Blom, Nordland Fylkeskommune
10.45 Evenes på vei til trafikksikker kommune
Harald Heieraas, Trygg Trafikk
11.15 Pause
11.30 Trafikksikkerhetsarbeid og Nordland fylkes 		
trafikksikkerhetsutvalg
12.00 Lastebilen – en nødvendighet som må tas 		
hensyn til - Herman-A. Hansson, Distriktssjef, 		
Norges Lastebileier-Forbund avd. Nordland
12.30 Trafikksikkerhet i Evenes – rådmann Steinar
Sørensen, leder for Plan- og utvikling Ole Øistein
Lindebø og planlegger Per-Anders Robertsen

Aktiviteter
Målgruppe:

Alle – både store og små

Tidspunkt:
Sted: 		

Kl. 1400 – 1700
Den gamle idrettsbanen, Bogen

(værforbehold og Evenes samfunnshus som alternativ)
• Evenes som folkehelsekommune
ved ordfører Svein Erik Kristiansen
• Barna fra skolen og barnehagene lærer oss om trafikksikkerhet
- Utdeling av refleks og refleksvester
• Servering i regi av barnehagen
• Sjekk dødvinklene fra en lastebil - ser de fotgjengeren?
• Prøv ”Bråstoppen” og se hva som skjer når bilen får en
bråstopp selv med lav fart og/eller «Veltepetter» for å
se hvordan det oppleves å velte bilen.
Fri entré.

Velkommen på seminar og aktiviteter!

13.00 Servering av varmrett

Arr.: Evenes kommune i samarbeid med

7

Info fra Liland barnehage
Helt utrolig og tenke på, men nå er faktisk nok en måned over. November er i skrivende stund like om hjørnet
og mange har allerede kanskje så smått begynt med
juleforberedelser. Oktober har for oss i barnehagen
vært en flott høstmåned der høstfarger og uteværing
har vært i fokus. Været har vært fantastisk og vi har
strålt i kapp med sola. Temperaturen har variert en del
og det har til og med stormet rundt ørene, men det har
bare vært spennende. Var i fjæra da det blåste som verst
og det var en opplevelsesrik hendelse for både liten og
stor. Høsten har vært tema med mye uteværing, både
i barnehagen og i nærområdet rundt. Vi har laget mat
både på bål ute i det fri og på bålpannen inne i lavvoen.
Skarven har vært på høsttakkefest i Evenes Kirke
sammen med barn fra Bogen barnehage og Màrkomànàk samisk barnehage. Vi hadde med en stor kurv
med grønnsaker, frukter, brød, strå og røsslyng. Altså,
noe av høstens grøde. Som forberedelse leste vi Barnas Kirkebok og øvde på sanger som vi sang sammen i
kirka. Ungene var kjempeflinke og svarte på spørsmål
Mark, presten vår, stilte. Etter gudstjenesten gikk vi alle
sammen ned til Bårstua der vi kosa oss med boller og
saft. De voksne fikk servert kaffe til bollene. Det var en
kjempekoselig stund så vi var meget fornøyde da vi dro
der i fra. Dette er en kjempetrivelig tradisjon som vi er
utrolig glade for å få lov til å være med på så en stor takk
til Vårid, Unni og Mark for en fantastisk stund sammen
med dere. Vi takker også Helen som stilte som sjåfør!
Da vi kom tilbake til barnehagen spiste vi nydelig lapskaus til lunsj. 16. oktober var refleksens dag. Da mørkla
vi aktivitetsrommet i underetasjen, hengte opp mange
reflekser i taket, på veggene og ellers litt rundt omring.
Nyinnkjøpte lommelykter ble flittig brukt. Alle barna fikk
oppleve det å være der i mørket. Takk til Ofoten Sparebank for alle refleksene og refleksbåndene. De kom
godt med. Trafikkvennen Tarkus er fortsatt aktuell. Han
kommer stadig på besøk og lærer barna om refleksbruk,
bilbeltebruk m.m. På Tiuren, småbarnsavdelingen, er
Mini-Røris daglig i bruk. Dette er et enkelt bevegelsesprogram der det er om å gjøre å bevege kroppen i takt
med musikkens rytmer. Dette er stor stas for våre aller
yngste og det er helt utrolig hvor raskt de lærer seg de
ulike bevegelsene.
De fire eldste på Tiuren har vært på skogstur nedenfor
fotballbanen på Høgda. Da grillet vi kalkunpølser og
storkosa oss i regnværet. Vi måtte selvfølgelig plaske i
en kjempestor søledam og det må sies at ingen av barna
var tørre da vi kom tilbake til barnehagen. Tiuren har
også vært på gårdsbesøk hos Isak, Ina og Odin. Takk for
at vi fikk lov til å komme. Skarven og Måsongan jobber
med språklydene, fonologi. Dette synes de er kjempespennende. Vi bruker språkposer med fem gjenstander
som begynner med den aktuelle lyden. Det er en regle
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knyttet til hver bokstav. Denne sies sammen, vi klapper
takten og vi hopper i takt mens vi gjentar reglen. Gladvenneklubben jobber med språklyder, de også. De holder samtidig på med trehyttebygging. Gladvennene har
selv tegnet hvordan de ønsker at hytta skal se ut og de
har sendt skriftlig søknad til grunneier om tillatelse for
oppføring av hytta. Takk til Linn Anita for at vi får bygge
hytte på eiendommen din.
Ellers så bruker vi en del tid på å jobbe inn struktur og
rutiner. Det er viktig å lære seg det å ta vare på ting,
rydde på plass etter seg, vente på tur m.m. Det samme
gjelder for eksempel håndvask før vi spiser, etter vi har
vært på do, når vi har vært ute osv. Referanseområdet
er fortsatt under utarbeiding og vi er ofte der oppe
med barna. Klatretrærne er nok det som er aller mest
populært pr. i dag, men det å rulle nedover den bratte
bakken i alt høstløvet er også kjempespennende. Vi føler oss privilegerte som har så nær avstand til både skog
og fjære. På personalsiden har det vært en del kursing
denne måneden. Noen har vært på halvdagskurs på
Soltun der psykologisk førstehjelp for barn var temaet.
Styrer har vært på todagers brannvernlederkurs i Narvik
og hele personalgruppa her vært på kurs i regi av Ofoten
Friluftsråd der helsefremmende barnehager var tema.
Da var barnehagen stengt.
Vi har avviklet barnehageårets første foreldremøte med
godt oppmøte. Takk for hyggelig samvær til alle som
møtte opp og takk til helsesøster Anne Gullbakk som
kom og informerte om hodelus, behandling og forebygging av dette. Ellers jobbes det med en egen hjemmeside for barnehagen vår. Skal ikke påstå at det går i rekordfart, men vi er godt i gang i alle fall. I første omgang
vil dere finne litt informasjon om barnehagen, de ulike
barnegruppene, nyheter, aktuelle linker, årsplanen vår,
annen nyttig informasjon og mye mer. Etter hvert som vi
øker vår ekspertise på dette området vil også innholdet
økes. Ønsker alle våre lesere en fortsatt fin høst. Nå går
vi en spennende tid i møte og vi lurer stadig på når vi
skal våkne opp til snødekt bakke.
Hilsen alle små og store i Liland barnehage :)

Ny innsamlingsrekord
Evenes kommune v/ordfører Svein Erik Kristiansen
takker innbyggere, bøssebærere og alle som bidro til
innsamlingen i forbindelse TV-aksjonen.
Bøssebærerne ble veldig godt mottatt og givergleden er
stor i Evenes. Takk for ditt bidrag til TV-aksjonen Vann
forandrer alt!
Evenes ble 5. beste giverkommune i Nordland med kr
75,68 pr. innbygger og nr. 42 av de 430 kommunene i
Norge. (statistikk pr. 20.oktober)

Pårørendeskole i ETS

Medlemsmøte og jubileum
Evenes Turlag feirer sine første 15 år i år! Søndag 16.
november inviterer vi derfor til medlemsmøte og
jubileumsmarkering på Evenes Samfunnshus i Bogen,
fra kl 17.00 til ca kl 20.00.
Medlemsmøtet vil vare ca en time. Det er ingen valg, og vi
har ikke satt en fast saksliste. Vi prater litt om fornyelse av
Turlaget, blant annet vil vi ha inn ideer og tanker om endring
eller nyetablering av løyper.
Det fattes ingen avgjørelser på møtet, men styret tar imot alle
innspill, og jobber videre med dette.

ETS kommunene har gått sammen også i år
om å arrangere pårørendeskole for deg som
er i familie med eller nær venn av en person
med demens. Personen med demens kan bo
hjemme eller på sykehjem.
Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt
i hvilke følger sykdommen kan ha for personen
med demens, deg som pårørende og øvrige familie.
Du treffer andre pårørende i samme situasjon og
fagpersoner med kompetanse på området.

Fra ca kl 18.00, blir det kaffe og kaker, en kavalkade over årene som har gått og arbeidet som er gjort, trekning av fotokonkurransen til neste års turkopp og resultatet av grovtellinga
for årets sesong.
Kavalkaden vil være ved Roald Bakkebø, Einar Pettersen og
Hans Johnny Nilssen.
Bjørn Forselv vil lansere sin nye bok om toppturer i området,
og denne vil bli å få kjøpt på arrangementet.
Styret ønsker alle medlemmene velkommen til å feire jubileet, og tenke sammen fremover!

Tema:
• Demenssykdommer, forekomst, årsak og symptomer
• Praktiske råd og tekniske hjelpemidler
• Rettigheter og økonomi
• Informasjon om tilbud i kommunene
• Pårørendes opplevelser
Pårørendeskolen arrangeres over fire kurskvelder
fra kl.18 - 21. Sted: Skånland sykehjem.
Oppstart onsdag 5. november. I alt fire samlinger
på følgende datoer: 5.11, 12.11, 19.11 og 26.11.
Meld deg på til Stine Fedreheim tlf 769 85 805 el.
95 44 81 07 !

Tenning av julegrana
og konsert i Bogen
Julegrana tennes utenfor Bunnpris i Bogen
lørdag 29. november kl 13.00 og det blir konsert kl. 17.00 på samfunnshuset.
Advent og Evenes Musikkorps sin årlige førjulskonsert nærmer seg med stormskritt. Sett av tid
denne lørdagen og kom i julestemning!
Alle er hjertelig velkommen.
Hilsen Evenes Musikkorps
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Prøysenjubiléet 2014
Torsdag 20. november på ettermiddagen kommer
forfatteren Ove Røsbak til biblioteket for å holde
foredrag.

Han forfatter av Prøysen-biografien Præstvægen og
Sjustjerna. Varer ca. 1 time. Fri entré. Klokkeslett og mer
info: Følg med på kommunens nettsteder og på oppslag.
Biblioteket har fått e-bøker i tillegg til nye bøker m.m.
Vi holder åpent: Mandag 17 - 20, tirsdag 10 - 13,
onsdag 17 - 20. Velkommen innom!

Ordet
fritt

Av Håkon Solaas

Takk for utfordringen Per Magne. EvenesNytt har for
meg vært fast lesestoff i mange år, spesielt spalten
«ordet fritt». Etter så mange år med blekka og så mange
flinke skribenter føler jeg at det blir som å starte etter
Petter Solberg. (eller var det å hoppe etter en eller annen ?) Hva kan man skrive om som kan fatte litt allmenn
interesse ? Men det er utrulig hva et times tid i boblebadet med en kopp god rødvin kan gjøre med inspirasjon
og motivasjon.
Først litt om meg selv; født og oppvokst på Evenes,
ca midt i flokken blant mange søsken. Nå midt i livet,
og bor på Liland, sammen med kona og to barn. (men
glemmer selvfølgelig ikke det tredje barn som studerer
og bor i Bergen). Det siste året her på Liland har dreid
seg om husbygging, og det er gledelig å se at det er
mange flere enn oss som etablerer seg og bygger nytt.
Ny bolig i Evenes kan godt anbefales, og det er plass til
flere. Prosessen fra start har gått smertefritt. Søknad om
tomt ble sendt på en søndag. Mandag ble ønsket tomt
tildelt. Tirsdag fikk Fremovers lesere vite det, og onsdag
fikk vi i brevs form vite det. Prosessen gjennom den
kommunale mølla gikk fort og uten for mange feilskjær,
og fra første berøring i jorda med gravemaskin til innflytting gikk det ca ni måneder.
Nesten alt jeg har drevet med, både i yrke og hobbyer
har dreid som biler og motor. Med fem års skolegang
etter grunnskolen, to fagbrev og ett mesterbrev innen
bilfagene, føler man at man kan sitt fag. Men heller ikke
her har utviklingen stått stille, nye teknologier utvikles.
Elektrisitet og hybrid innen motor. Alle deler for øvrig
styres eller kan styres av data. I en moderne bil er det
plassert dusinvis med små dataenheter som overvåker
og styrer alt som kan styres i en bil, fra motor, bremser,
fjærer, seter, klima, passive og aktive sikkerhetsanordninger etc. Joda, vi har stadig noe nytt å lære alle
sammen i min spennende bransje.
I de siste ti årene har jeg drevet mitt eget bilverksted
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på Evenes. Mange av dere har vært trofaste kunder hos
meg siden starten. Men så lenge det finnes noen som
har for stor makt og ikke ønsker en positiv næringsutvikling, med sine egne rare meninger om hvordan samfunnet skal se ut, har det ført til foreløpig er det driftsstans
på verkstedet.
Selv om jeg ikke har bodd i Evenes i hele mitt liv har jeg
fulgt god med på hva som skjer og rører seg i kommunen. Jeg er imponert over alle tilbud om aktiviteter og
arrangement som lages. Noe av dette helt i norgestoppen. Alle finner på noe. Lag, foreninger, enkeltpersoner
og bærter varter opp med treff, dager og andre arrangement som trekker til seg massevis av folk, ikke bare
kommunens innbyggere.
Selv har jeg vært engasjert innen bilsporten i 25 år.
Var selv aktiv fører i 16 år, nå er det mine barn som de
aktive. Tenk hvilken opplevelse det er for en seksåring å
få anledning til å kjøre motorsykkel eller crosskart. Jeg
er overbevist om at de som får anledning til å prøve det,
og viser at de mestrer det på et høyt nivå får en verdifull
erfaring som de har bruk for senere i livet. De siste tre
årene har det dreid seg om crosskart for oss. To førere,
to crosskarter, en bobil med henger har fartet mellom
banene i distriktet hver sommer. I fjor var det NM som
sto i fokus for oss. Fire turer til østlandet og en tur til
trøndelag, samt noen lokale løp ble det den sesongen.
Selvfølgelig er det for oss fedre (og mødre) som er med
hyggelig å bli kjent med andre foreldre som er der. Å
stå på startplata sammen med Petter Solberg, Henning
Solberg og flere «store» norske navn er alltid hyggelig.
Akkurat der og da helt likestilte, spente og engasjerte
foreldre til barna som står klar til start. Aldersgrensa er
seks år og inngangsprisen er lav, kan godt anbefales.
I ni år satt jeg som leder av den lokale motorklubben.
I den perioden sto vi midt i en omstillingsprosess. Vi
ble sparket ut fra området på Breistrand hvor vi hadde
bane. I rådhuset på Skånland var det ingen hjelp å få,
men det var det i Evenes. Resultatet ble at vi etablerte
ny bane på Moan. Prosessen i forkant ble lang og tøff.
Men når alt var dokumentert og kvalitetssikret gikk vi
i gang med byggingen. Etter tusenvis av dugnadstimer
og litervis med blod, svette og god konjak kunne banen
åpnes etter bare et års byggetid. I ettertid viser det seg
vel at etableringen er noe vi kan leve med alle sammen.
Foruten bilsport går mye av tiden med til fotball. Med to
fotballspillere blir det mange turer til treninger, kamper
og turneringer i løpet av sesongen. På Liland er det 79
barn og ungdom som spiller fotball på kretsens siste
grusbane. Med 79 spillere, fordelt på tre rene jentelag
og tre guttelag, minst to foreldre pr spiller og en mengde besteforeldre som engasjerer seg vil det si at over
20% av kommunens innbyggere er engasjert i fotballen
på en eller annen måte. Liland IF har klart noe som det
slites med i andre kommuner. Nemlig integreringen
av bosatte flyktninger og asylsøkere. Nesten alle barn

av de som har bosatt seg i Evenes spiller fotball på et
av Liland IF ´s mange lag. Når barna er med blir også
foreldrene med. Det er veldig gledelig å se at disse foreldre tar med seg telt og blir med på fotballturneringer
sammen med barna. Hvor mange av oss andre hadde
dradd på turnering uten at hytta sto klar eller rullestova
på slep?
Det som skjer på Liland er forebyggende på alle måter,
noe Liland IF og kommunen bør være stolt over. Derfor
er det etter mitt syn en selvfølge at søknad om spillemidler må stå på topp nå prioriteringen skal gjøres i
desember. En kunstgressbane på Liland må realiseres
i 2015. Allerede nå hører vi at mange ønsker å spille på
Soif til neste år hvis det ikke blir kunstgress på Liland.
For mange er det ikke lengere å kjøre til Evenskjer, eller
at det er litt lengere betyr ingen ting når barna først må
kjøres. Jeg synes vi har sendt nok til Evenskjer, la oss
ikke sende fotballspillerne våre også.
Med disse ord sier jeg takk for meg.
Utfordringen til å skrive noen frie ord i Evenesnytt går videre til en person som har tatt med seg komsa og flyttet
tilbake til Evenes fra Finnmark.
Kjent under mange navn: Brøyte-Lena, Gale-Lena, eller
ganske enkelt bare Lena Berg. Siste kjent oppholdssted;
hennes paradis Kirkhaugen.
Lykke til Lena.

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 innen den 25. i måneden. Hvis den 25. ikke faller på en hverdag, er fristen
påfølgende hverdag.

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.

Sykler til salgs
1 til ca. kr. 100
1 til ca. kr. 3 000
1 til ca. kr. 15 000
Samtlige med rabatt-mulighet.
Kjell Asbjørn Pedersen tlf. 915 96 038

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!
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Aktivitet

Tid

Sted

Arrangør /merknad

Nærmiljøkafe
Småbarnstreff
Datatreff
Fredagstreff

Tirsdager kl 11.00
Onsdager kl 11.00
Torsdager kl 10.30
Fredager kl 11.30

Frivillighetssentralen, Evenskjer
Frivillighetssentralen, Evenskjer
Frivillighetssentralen, Evenskjer
Frivillighetssentralen, Evenskjer

Sosialt samvær, allsang, servering.
Treff for småbarnsforeldre & barn.
Datasurfing i sosialt lag.
Treff med fokus på de med behov
for tilrettelegging. Arr.:
Frivillighetssentralen, Evenskjer

Lørdagskafé

Lørdager kl. 12-15

Surstoffen, Bogen

US Car Club Evenes

Lørdagsskole

Lørdag 1. nov. kl. 11-13.30

Bårstua, Evenes

Kirken

Julemesse

Lørdag 1. nov. kl.10 - 16

Evenes Samfunnshus, Bogen

Evenes husfildslag

Allehelgensgudstjeneste
Sorggruppe

Søndag 2. nov. kl 18.00

Evenes kirke

Kirken

Mandag 3. nov. kl.19.00

Bårstua, Evenes

Kirken

Høstfest

Fredag 28. nov.
kl. 18.30 - 20.30
Onsdag 5. nov. kl. 18.00

Bårstua, Evenes

Teodorgruppa, Kirken

Rådhuset

Bjørn Forselv lanserer boka si.

Bygdehuset Solbakken, Tårstad

Se side 5.

Møte i Evenes
Pensjonistforening

Søndag 9. nov.
kl. 14.30 - 17.00
Mandag 10. nov.
kl. 17.00

Evenes syke- og bygdeheim,
1. etasje.

Evenes
Pensjonistforening

Dans 1. - 5. klasse

Man. 3. nov. kl.18.15-19.30

Bygdehuset Solbakken, Tårstad

Tårstad Leikarring

Andakt

Tirsdag 11. nov. kl.11.00

Evenes syke- og bygdeheim

Kirken

Folkehelsedag Evenes Torsdag 13. november

Bogen

Se plakat side 7 .

Formannskapsmøte

Fredag 14. nov. kl. 12.00

Rådhuset

Fredagsdans

Fredag 14. nov. kl. 20.00

Bygdehuset Solbakken, Tårstad

Tårstad Leikarring

Actionweekend
Samisk/norsk
gudstjeneste
Medlemsmøte og
15 års Jubileum
Misjonsmøte

14. - 16. november

Skånlandshallen, Evenskjer

Påmeldingsfrist 10. november

Søndag 16. nov. kl. 11.00

Evenes kirke

Kirken

Søndag 16. nov. kl. 17 - 20

Evenes Samfunnshus, Bogen

Evenes Turlag, se side 9

Mandag 17. nov. kl. 11.00

Bårstua, Evenes

Evenes misjonsforening

Bygdekino

Onsdag 19. november

Bygdehuset Solbakken, Tårstad

Se side 2.

Foredrag om Prøysen
av Ove Røsbak
Teodorkveld

Torsdag 20. november

Biblioteket

Tidspunkt/mer info: Følg med på
oppslag og kommunens nettsider

Torsdag 20. nov.
kl. 18.30 - 20.30

Bårstua, Evenes

Kirken

Kaffekos

Søndag 23. nov. kl. 17.00

Evenes syke- og bygdeheim

Venneforeninga

Dans 1. - 5. klasse

Man. 24.nov. kl.18.15-19.30 Bygdehuset Solbakken, Tårstad

Formannskapsmøte

Tirsdag 25. nov. kl. 14.00

Rådhuset

Sangstund

Tirsdag 25. nov. kl.16.30

Evenes syke- og bygdeheim

Kirken

Konsert Marthe Valle

Fredag 28. nov. kl. 19.00

Bygdehuset Solbakken, Tårstad

Konsertbertene, se forsida.

Julegrantenning

Lørdag 29. nov. kl. 13.00

Bunnpris, Bogen

Evenes musikkorps

Førjulskonsert

Lørdag 29. nov. kl. 17.00

Evenes Samfunnshus, Bogen

Evenes musikkorps, se side 9

Lysmesse

Søndag 30. nov. kl. 16.30

Bogen Kapell

Kirken

Lansering turbok
Farsdagsmiddag
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Tårstad Leikarring

