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Sørøydagene 2016 Velkommen 
 Eva D. Husby, Ordfører

Kjære alle sammen.

Det er med stor glede og forventning jeg ønsker 

alle hjertelig velkommen til Sørøysommer 2017. 

Vi håper nok alle på en varm og solfylt sommer. 

Men uavhengig av vær og vind, håper jeg alle 

får en Sørøysommer fylt med gode minner og 

mange hyggelige møter med kjente og ukjente.

 

Stadig flere legger ferieturen sin til Sørøya 

enten for å delta i havfiske, oppleve naturen 

eller besøke slekt og venner på øya. I tillegg har 

SørøyRocken ført både profesjonelle musikere 

og musikkinteresserte i hopetall til øya.

 

Interessen for Sørøya som turmål er stadig 

økende. Derfor har Hasvik og Hammerfest gått 

sammen for å få en merket tursti «Sørøya på 

langs» fra Fuglen til Tarhalsen. Offisiell oppstart 

av arbeidet skjer med en markering på  

Fuglen 4.juli.

 

Opplev Sørøya i regi av Hasvik IL er blitt en stor 

suksess, både for fastboende og tilreisende.

Det er en flott måte å bli kjent med øya på. Flere 

fastboende har med stor entusiasme fortalt 

om oppdagelsen av nye steder de tidligere kun 

hadde hørt om, men aldri besøkt.

 

Når dere leser den flotte Sørøysommeravisa, vil 

dere finne en rekke aktiviteter knyttet til naturen 

og friluft. Det har etter hvert blitt en viktig del av 

Sørøysommeren. Jeg både håper og tror at de 

fleste vil finne minst en uteaktivitet de kan delta 

på - helst flere.

 

Vi er nå klar for Sørøysommer 2017, og til å ta 

imot alle gjestene som kommer til øya vår.

 

Jeg gleder meg til å delta på de mange 

arrangementene med kaffe, kaker og kanskje 

noe attåt. Men mest av alt gleder jeg meg til 

å møte alle festivalmenneskene - fastboende, 

utflytta Sørøyværinger, tilreisende som kommer 

igjen år etter år og ikke minst gjester som 

kommer hit for første gang - og skal få oppleve 

Sørøya sammen med oss.

 

På vegne av Hasvik kommune vil jeg rette en stor 

og hjertelig takk til alle frivillige som stiller opp 

til en storstilt dugnadsinnsats flere uker midt på 

sommeren. Tusen takk til hver og en som står på 

i utallige timer for å få til vellykkede arrangement. 

Det er dere som i fellesskap gjør Sørøysommer 

til en minnerik opplevelse. Og den beste attesten 

vi kan få på at dette lykkes, er alle tilreisende som 

kommer tilbake år etter år for å oppleve noen 

hektiske sommerdager sammen med oss her på 

Sørøya.

 

 

Hjertelig velkommen til Sørøysommer 2017.



ullbukse, pannebånd, skjerf og jakke. Andre 

produkter som baby-, konfirmasjon-, og 

bryllupspledd, sitteunderlag finnes, samt at man 

kan bestille eget design på sitteunderlag og 

pannebånd. 

- Vi har utrolig masse gamle mønster også. Når 

de første startet strikkefabrikken så kjøpte de opp 

en gammel strikkefabrik som hadde vanvittig 

mange mønster, de sitter vi på og kan bruke så 

mye vi vil. Det er kult med retro, og det hadde 

vært artig og fått til kofte, sier Anne Britt. 

Ambisjonene er at det etterhvert skal gå så bra 

at de kan ansette flere, ha utsalg flere plasser, og 

mere kursing på strikkemaskiner og det å lage 

mønster. - Vi håper og tror at det skal gå bra, 

ellers hadde man ikke orket å gå inn med penger 

og starte opp her, avslutter hun. 

Under Sørøyrocken og Sørøydagene er butikken 

åpen, og folk kan komme å se hva de driftige 

damene gjør, og handle flotte strikkeprodukter 

hvis de ønsker dette.  

Åpningstider: 

Sørøydagene: lørdag 1.juli kl 12.00-15.00

Sørøyrocken: fredag og lørdag kl 12.00-15.00

Strikkefabrikken på kaia 

Det er kult å ha en strikkefabrikk på kaia! Med 

nye eiere og nye ambisjoner er strikkefabrikken 

igjen klar for folket. Gamle møstre blåses liv i, og 

nye produkter står for døren. 

Etter at strikkefabrikken gikk konkurst og ble 

kjøpt opp igjen i 2013, har de fleste tidligere 

eiere og ansatte blitt borte fra fabrikken. I dag er 

det Anne Britt Eilertsen Kåven som eier 50%, og 

andre på øya som står som eiere av den andre 

halvparten. Anne Britt flyttet hjem til Sørøya 

igjen etter å ha bodd i Alta i 10 år. - Jeg kom ikke 

tilbake for å begynne med strikkefabrikken for å 

si det sånn. Jeg kom hjem for å jobbe på hotellet, 

ler Anne Britt. Hun fikk tilbud om jobb på 

strikkefabrikken da de startet opp igjen, og fant 

etterhvert ut at det var morsomt å holde på med. 

Etter en sesong på hotellet havnet hun derfor på 

fabrikken på kaia.

- Jeg gikk fra hotell til strikking fordi jeg har 

utannelse innen dette. Ikke strikking, men 

fagbrev i kjole og draktsøm, forteller hun. Anne 

Britt har også utdannelse innen reiseliv, og har 

jobbet med dette i mange år. Nå trives hun 

kjempegodt på strikkefabrikken sammen med 

Helene Danielsen som også jobber på fabrikken.

- Selv om jeg ikke kan strikke! Jeg er ingen 

strikker for hånd, så dette er litt utfordrende, ler 

Anne Britt. - I begynnelsen var det fortsatt en 

strikker som jobbet på strikkefabrikken, og jeg 

fortalte at jeg ville ha det sånn og sånn, men fikk 

til svar at det ikke gikk an. Det ble slik fordi jeg 

ikke hadde kunnskapen, fortsetter hun.

I september hadde de en mann på Sørvær fra 

England for å holde kurs, og da lærte de seg 

med maskinene, så nå er forutsetningene for 

å få til det de ønsker bedre. I dag er det Anne 

Britt og Helene som jobber på fabrikken, samt 

mannen til Anne Britt som av og til stiller opp og 

hjelper med maskinene, og Eva som strikker litt 

på kveldstid.  

- Jeg gleder meg til å komme tilbake fra 

mammapermisjon, men må hit å se litt av og 

til selv om jeg har permisjon. Men det går bra, 

Helene er en racer på strikkemaskiene, hun er 

kjempeflink, sier Anne Britt.

Helene er stort sett selvlært, men fikk også 

opplæring da hun startet å jobbe med dette. I 

begynnelsen var det meningen at hun skulle 

være renholder. - Men det var så lite vaskejobb 

at jeg i stedet ble satt ved strikkemaskinene. Slik 

kan tilfeldighetene bli, forteller hun. 

Produktene de lager finnes blant annet på 

Sorrisniva og turistinformasjonen i Alta,  Vi-4 

i Hammerfest, Andresens Vaabenforretning 

i Tromsø, på Svalbard, og nettbutikken Miinto. 

Foreløpig har de ikke veldig stor produksjon 

siden Anne Britt er i fødselspermisjon. De 

vil likevel prøve å få fylt opp lageret litt før 

Sørøydagene og Sørøyrocken, det er da det er 

høysesong på strikkefabrikken. 

Så langt går det akkurat rundt på den 

økonomiske delen, og de ønsker derfor å ha 

utsalg flere plasser. - Forhåpentligvis kan vi 

komme med flere produkter når jeg er tilbake 

igjen, sier Anne Britt.  

Nå har de videreutviklet mønsteret «snekrystallen 

noravind» som har har vært med siden 

tidenes morgen. Mønsteret var en genser fra 

utgangspunktet, men finnes nå også som 

Anne Britt Eilertsen Kåven, lille Hermod Kåven og 
Helene Danielsen viser fram produkter laget på strikkefabrikken. 



Revygjengen på Sørvær

I mange år har den harde kjernen i revygjengen 

møttes på Sørvær for å sette sammen 

humoristiske revystykker, og for å skape liv og 

røre i bygda. 

Til høsten blir det 15 år siden de startet opp med 

revyen på Sørvær, og siden den gangen er det 

tre som har vært med hele veien. Rigmor Einan 

og mannen Terje Einan har trofast stilt opp 

hvert år for å bidra med godt humør og artige 

innslag. Den yngste på laget er 16 år, og eldste 

medlem er Ragnar som nå er 69 år. Mange er 

rundt 60 så det er bred aldersforskjell fra yngst 

til eldst, noe som er en fordel for å treffe alle 

aldersgrupper. De fleste er fra Sørvær, men noen 

kommer fra Breivikbotn og Hasvik også, samt to 

fra Hammerfest.

Den faste gjengen består av 7-8 stykker som 

har holdt på lengst, og er den harde kjernen. 

Tidspunkt for forestillingen varierer litt fra år 

til år etter som det passer for gjengen, men 

før jul møtes alle for å begynne med øvinga. 

Tilsammen greier den livlige gjengen å sette 

sammen et nummer på rundt 20 innslag  hvert 

år. Tradisjonen er at de har en forestilling i året, 

inspirasjon til stykkene snapper de opp i bygda 

ved å være litt på vakt og følge med på hva  

som skjer. 

- Vi er en livete gjeng og vi har det fryktelig 

trivelig ilag, det er nok derfor vi holder ut. Vi 

fleiper litt, og det skjer jo litt i en liten kommune. 

Også har vi Ragnar som er bussjåfør og hører 

mye, han prater med folk og får litt her og der, 

smiler Einan.

I begynnelsen hadde revyen musikere som 

bodde på Sørvær, men etterhvert flyttet disse 

sørover og kom bare hjem for å være med i 

revyen. Dette ble vanskelig etterhvert, så nå 

har de Ørnulf Jacobsen fra Hasfjord som har 

med seg et gjeng og spiller opp sammen med 

revygjengen. 

- Hvor lenge vi holder på får vi se, det tar mye 

tid, men det er veldig artig. Tror ikke det er noen 

som tar over når vi ikke orker mer. Har fått høre 

at den dagen vi som har vært med lengst slutter 

så spørs det om det blir mere. Det er ikke så lett 

for alle å få til, noen har småbarn, fedre på sjøen 

og fisker osv. Sånn er det bare, forklarer Einan, 

som også oppfordrer flere til å bli med i revyen, 

og støtte opp om de vil at noe skal skje i bygda 

og om de vil ha revy.

Underholdning 
på tørrfiskloftet

I år kan både store og små glede seg til 

festligheter og underholdning på tørrfiskloftet 

når Cato & Bjørn tromler sammen Gjengen og 

lager liv.

Cato Hansen, skipper på Sørøya Havfiskecruise,  

forteller at da de ble spurt om de kunne ha 

barneunderholdning under sørøydagene, så var 

det klart at de ville det. Kompisen Bjørn Dybwad 

er fra Tromsø, men drar ofte til Sørøya og trives 

veldig godt der. Sammen spiller de på diverse 

arrangement så ofte de har anledning til dette.

- Bjørn har til og med fått pins som æresborger 

av øya, forteller Hansen.

Dybwad har jobbet i barnehage, og har god 

erfaring med å lage liv for ungene. Han pleide 

også å ha gitaren med seg på jobb for å spille for 

barna der.

- Vi jobber ikke som musikere, men det er en kjær 

hobby. Det er ikke noe vi lever av, men vi lever 

nok mere for det, sier Hansen.

Lørdag 1.juli rigger Cato og Bjørn til 

barneunderholdning på tørrfiskloftet. 

- Vi øver inn en del sanger også tar vi det derfra. 

Også snakker vi litt med ungene og spør hva 

de liker å høre, vi har en del sanger vi vet de 

vil ha, forteller han. De liker å være forberedt 

med en plan i bakgrunnen, men å ta det hele 

litt på sparket. - Vi ser an publikum og hvilke 

unger som kommer.  Det skal være lett og ledig, 

kanskje de også vil høre voksne sanger,  forklarer 

Hansen.

Helga etter på samme plass blir det god 

musikk og dans for de voksne også når 

«Gjengen» spiller til fest. Hansen forteller at 

de kaller seg «Gjengen» forde de rett og slett 

er en hel gjeng på 11-12 stykker som spiller 

sammen. Festen denne dagen var opprinnelig 

avsluttning for havfiskefestivalen som tidligere 

var under sørøydagene. Nå som festivalen har 

nytt tidspunkt, fortsetter de likevel med den 

tradisjonelle avsluttningsfesten på tørrfiskloftet.

I år blir det også en spesiell begynnelse på 

kvelden. Gjengen er veldig glad i gruppa 

«Midnight choir», og ønsker derfor å bruke 1-1,5 

timer på å spille «Midnight choir» tribute. - Det er 

rolig og nydelig musikk. Vi som spiller er veldig 

begeistret for gruppa og musikken de spiller, sier 

Hansen. Det blir stemningsfult med stearinlys på 

bordene, og gjestene kan sitte avslappet forran 

scenen og nyte stemningen. Eventuelt ta en rolig 

dans for de som ønsker dette. Når konserten er 

over blir det en liten pause før festen starter. 

Det blir også satt opp buss fra Hasvik til Sørvær 

til festen på tørrfiskloftet 8.juli. 



Værprofeten i Breivikbotn 

Det første han ser etter om våren er tjelden når 

den kommer. Hvis den var veldig rød på føttene 

så ble det bra sommer, men om den hadde en 

lyserer farge så ble det mye nedbør og  

skiftende vær. 

- Tjelden kommer hit hvert år 21.-22.mars, og i år 

var den veldig rød, det kan tyde på fin sommer, 

sier han. Skjæra er også et gammelt værtegn. I 

år har den vært veldig spesiell, og har bygd reir 

høyt oppe i trærne på veldig mange steder. - Det 

er også et tegn på fin sommer, forklarer Isaksen. 

Almanakken er også et fint redskap til å forutse 

hvordan været blir, og da ser han etter hvor 

nymånen tenner. I år tenner nymånen 24.juni 

i øst, noe som skal være veldig gunstig for 

sommerværet. Neste nymåne tenner 23.juli litt 

mere sørlig under hundedagene, og sørlig er 

visst nok heller ikke dårlig vær. - Det kan tyde på 

at det blir bra vær fra st.hans og ut juli, men da 

får vi en dårlig periode fram til 15.august. Da får 

vi en ny tenning i sør-øst, og da kan vi få en bra 

periode igjen, mener han. 

I tillegg til naturens mange værtegn, så følger 

også Isaksen med på NASAs prognoser på 

sommerværet i Europa. I år er det også et 

værfenomen i Stillehavet som heter «El Niño», 

som kan føre til god sommer i nord.  - Og når 

det blir bra vær fra st.hans, er dette positivt for 

multebæra som skal begynne å blomstre da. 

Derfor kan det også bli et bra bærår,  

avslutter han. 

Man-fre: 10-18 Lør: 10-15 Søn: 17-19

De fleste av oss er vanligvis opptatt av hvordan 

været blir, og vi ønsker oss ofte fint vær.  

Harald Isaksen i Breivikbotn har tatt interessen  

ett hakk videre og har studert forskjellige 

værtegn i naturen. 

- Det begynte da jeg drev med oppdrett i 

Dønnesfjord for mange år siden, da var vi så 

nært naturen, forteller Isaksen. På den tiden 

var det ikke vei over, så en hadde god tid til å 

studere naturen. I Dønnesfjord bodde det da en 

eldre mann som het Erling Korneliussen, som 

var veldig opptatt av å spå været. Han og Isaksen 

fikk god kontakt, og siden han var den eneste 

som bodde der så møttes de ofte. Han pleide å 

fortelle at når han gikk ute i naturen så studerte 

han for det meste fuglene, for de kunne fortelle 

mye mente han. - Han var en koselig kar, og han 

pleide å flire når han spådde været «ikke alltid 

det stemmer, men noe kan stemme», forteller 

Isaksen om Dønnesfjordspåmannen. Det var slik 

han også fikk denne interessen.

Når Korneliussen ble borte begynte også Isaksen 

å kikke på forskjellige værtegn, og prøvde å spå 

været. Noen ganger klaffet det, og andre ganger 

ikke. Det var annerledes før, da var det ikke like 

lett å finne ut hvordan været ble, da pleide de 

som drev med fiske å se på naturen for å ha 

en viss peiling på hva som ventet dem. - Det 

er ikke greit å spå været i dag, jeg tror nok at 

klimaendringene har forstyrret systemet litt, 

mener Isaksen. 

Tlf 977 24 218                                   Fax 78 45 22 21

MAN-FRE 09-21 & LØR 09-20
hasvik.marked@coop.no

Salg av fiskeredskaper - båtmegler - regnskap - 
skatteplanlegging - stifte selskap - båtforsikring

Hasvik Hotel AS, 9590 Hasvik, Tlf 78 45 12 07

post@bigfishadventure.no 
www.bigfishadventure.no



I slutten av juni starter arbeidet med den 

100 kilomeret lange turløypa fra Tarhalsen i 

Akkarfjord til Fuglen på Sørvær. Dette er for tiden 

Finnmaks lengste turstiprosjekt som også vil 

være positivt for trivsel, glede og bolyst.

Miljøvernrådgiver og prosjektleder for Sørøya 

på langs, Tom Erik Ness forteller at Hammerfest 

kommune hadde gjort en del tilrettelegginger på 

nordsiden av Sørøya, på Tarhalsen og Akkarfjord. 

Og slik dukket ideen opp om å fortsette 

prosjektet med tilrettelegging av Sørøya på 

langs. Ideen ble luftet for ordfører Eva D. Husby 

i Hasvik, og de ble enige om at dette absolutt 

var noe de ville gå for. Ideen ble vedtatt  i begge 

kommunestyrer, med responsen «dette ser bra 

ut, dette går vi for, dette skal vi gjøre». Etter 

en del papirarbeid, positivt svar fra FEFO, og 

finansiering på plass, ble prosjektet «Sørøya på 

langs -en merket tursti fra Fuglen til Tarhalsen» 

en realitet. 

- Vi har engasjert 2. og 3. årsstudenter fra 

friluftslivlinja ved universitet i Alta. Dette er 

ungdommer fra hele norden, som har god 

erfaring, og glade i å være ute i naturen, forklarer 

Ness. For å få til en slik jobb er det viktig at man 

har folk som kan ligge i telt og kan være på 

fjellet lenge, opp til 14 dager i strekk. Det vil være 

12 personer inkludert læreren som skal jobbe 

med å merke traseen ved å bygge fine varder. 

Vardene vil også bli merket med en liten rød T, 

som betyr turist, og er den norske turistforeings 

merkeinstruks for turstier. Arbeidet vil pågå ca 

6-8 uker, og studentene gleder seg. -Dette er 

drømmesommerjobben for dem, forteller Ness.

Det skal også legges inn avstikkere fra stien ned 

til blant annet Hellefjord og  Sandøybotn.  

Målet for i år er å få ferdig turstien og gjøre den 

trygg, mens til neste år planlegger vi å bygge 

3 hytter langs stien. Det vil bli enkle små hytter 

som grupper på 4-5 personer kan overnatte 

i.  To av disse vil ligge på Hasviksiden og en på 

Hammerfestsiden. Hyttene vil også være en 

trygghet om det plutselig skulle bli dårlig vær, og 

det blir lettere å planlegge dagsetapper mellom 

hyttene. 

- Hvorfor gjør vi dette, og hva er vitsen med det? 

spør Ness. Det er for å skape stolthet over egen 

natur og egen kommune, og for å skape fokus 

på folkehelse. Det som også er fint med slike 

turstier er at det også blir en infrastruktur for 

opplevelsesturisme, og vi håper at det vil komme 

en del ryggsekkturister også som kanskje legger 

Tursti over Sørøya

igjen litt penger på rorbucamper, lokalbutikker 

og lignende.

Turkartene vil bli oppdatert slik at den nye stien 

blir tatt med og merket godt. Det blir også laget 

et hefte med tittelen «Sørøya, den grønne øya i 

nord», med fokus på natur og friluftsliv. 

En hendelse som også inspirerte til ideen om 

Sørøya på langs, var fjorårets besøk av H.M. 

Dronning Sonja, i forbindelse av åpninga av 

fyrvokterveien på Tarhalsen - Vi må finne på 

noe lurt når prosjektet er ferdig også, kanskje vi 

inviterer dronningen eller andre kongelige til å 

klippe snora, sier Ness håpefult.

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, 

Eirik Palm, forklarer at mesteparten av Sørøya 

er FEFO-grunn.  De er opptatte av trivsel og 

folkehelse, og ønsker at folk komme seg ut i 

marka og har det godt i Finnmark. Da FEFO 

ble kjente med turstiprosjektet så var det ingen 

tvil om de skulle være med å realisere dette, 

blant annet skal de bidra med finansiering 

til hyttebyggingen neste år. Palm ønsker 

også å fremheve at han er svært glad for at 

hele prosessen har skjedd i tett dialog med 

reindriftsutøvere og interessenter. -Det er viktig 

for oss, det er slik man lykkes, og vi er veldig 

positive for at dette prosjektet gjennomføres, sier 

han.  

Ordfører Eva D. Husby er både glad og stolt over 

dette prosjektet. - Dette samarbeidet mellom 

Hasvik og Hammerfest kommune er et veldig 

artig prosjekt. Vi har den offisielle åpningen av 

arbeidet med turstien 4 juli under Sørøydagene, 

der politisk ledelse i Hammerfest og Hasvik 

klipper snora i fellesskap som et symbolsk tegn 

på dette. Og selv om vi ikke slåes sammen som 

kommuner så har vi et utmerket godt forhold 

til Hammerfest, og dette er et bevis på dette, 

avslutter Husby. 

Fra Akkarfjord til Dønnesfjord på fire dager, 

med Ida Eriksen, Renate Olsen, Hanne 

Pettersen og Maiken Dalsaune. 

Ordfører Eva Huseby - Hasvik kommune, plan & utviklingssjef Odd Edvardsen og miljøvernrådgiver 

Tom E. Ness - Hammerfest kommune. Første lektor i friluftsliv ved universitetet i Alta Rune Waaler og 

tredje års  studenter i friluftsliv. (Foto: Norges Arktiske Universitet i Alta)



Hasvik båtforening ønsker å ta innbyggere og 

besøkende med til de flotte utmarksperlene 

som finnes på sørsiden av Sørøya. Nå har du 

muligheten til å bli med på tur til en eller flere  

av fjordene. 

Eva I. Hustad, leder av Hasvik båtforening, 

forteller at de i fjor også arrangerte en lignende 

båttur til forskjellige fjorder. Da var det fem båter 

med plass til ca 50 stk som stilte opp for å ta 

med passasjerer, men bare 13 passasjerer møtte 

opp. I fjor var det ingen påmelding, men det vil 

bli innført i år. Dette for å ha bedre kontroll med 

hvor mange som blir med, og hvor mange båter 

som trengs til disse turene. Det er mange flotte 

steder i dette området, og ferden går til Hasfjord, 

Meltefjord, Kipparfjord/Grunnfjord, og/eller 

Øyfjord. Det vil ikke være guiding på turene, men 

de som stiller med båter er godt kjente, og kan 

fortelle litt om de forskjellige stedene. 

Fjorårets tur tok ca 2,5 timer, og gikk til 

Grunnfjord og Øyfjord. De fleste som var med 

hadde ikke vært der før, og var overrasket over 

hvor fint det var i de fjordene. - Øyfjord er på 

en måte min fjord, jeg har ikke vokst opp der, 

men familien min er derfra, forteller Hustad. I 

Meltefjord har båtforeninga lagt en bøye, så man 

kan ligge trygt når man går i land. I Taborshavn er 

det også bøye, men der tok stormen kaia vår, så 

det jobbes med å få på plass en ny flytebrygge 

og landgang der. 

Hustad ønsker at mange vil benytte seg av dette 

tilbudet, og besøke steder de kanskje aldri har 

vært på før. Noen er kanskje litt skeptiske for å 

dra på sjøen, så nå har de sjansen til å oppleve 

dette med båtvante folk. De som var med i fjor 

var veldig fornøyde med arrangementet, og 

syntes dette var et fint tiltak selv om været ikke 

var det beste. Fører av båten finner ut før avgang 

hviken fjord de skal besøke, det kommer litt an 

på hvor passasjerene har lyst til å dra. Når man 

melder seg på så kan man komme med ønsker 

om hvilke steder de vil besøke. 

Det er ønskelig at folk leser Sørøysommeravisa 

og følger med på info om hva som skjer på 

fjordcruicet, og at de melder seg på i god tid. 

Påmeldingsfristen er kl 18.00 dagen før. 

Oppmøtet vil være på flytebrygga øst for 

Nergård-bruket i Hasvik, søndag 2.juli kl 11.00. 

Prisen blir 100kr pr person, og dekker diesel  

til båten. 

Fjordcruise 
med båtforeningen

Foto: Eva I. Hustad

SØRØYSOMMER 2017
 Tema: ”Sørøyfolk i hverdag og fest”

 FREDAG 30.JUNI 
19:00         Offisiell åpning av Sørøydagene 2017  Arr: Breivikbotn Sanitetsforening & 
 Sted: På platten nedenfor Kvitbua i Breivikbotn  FK Sørøy Glimt,aldersbestemt &
 • Sørøykoret,  Hasvik kommune
 • Utdeling av Årets Kulturpris, 
 • Musikk Cato og Gjengen 
 • Allsang på kaikanten
 • Salg av grillmat, kaker og kaffe

                             
 LØRDAG 1.JULI  
11:00         Tørrfiskloftet på Sørvær Arr: Sørvær Grendelag
 • Sørøymarked
 • Underholdning for store og små
 • Fiskekonkurranse for barn
 • Eliasbåten kommer
18:00-21:00  «Familiefest i havna» Arr: Hasvik Hotell
 Sted: Nordre Molokrok 
 Hasvik Hotell inviterer til familiehygge og gratis fiskesuppe

 SØNDAG 2. JULI 
12:00         «Fjordhopping»  Arr: Hasvik Båtforening og HIL
                 Pris: 100,- kr pr. pers. barn under 12 år gratis
 Påmelding til Eva I. Hustad på mob. 906 16 987 innen 1. juli kl 18:00
19:00         Gudstjeneste med kirkekaffe  Arr: Breivik grendelag &
 Sted: Breivik grendehus  Hasvik menighet

                                                      
 MANDAG 3. JULI
11:00-14:00   Sørøyborgarting på Breivikbotn Samfunnshus  Arr: Hasvik kommune
 • Kafe
 • Utdeling av fagbrev
 • Tegning av borgerbrev
 • Babytreff
 • Underskuddslotteri
 • Kåring av årets Sørøyborger
14:00          Åpen dag på Kvitbua  Arr: Breivikbotn Sanitetsforening
                 • Salg av laksesuppe
                



PROGRAMPROGRAM
                             
 TIRSDAG 4. JULI
10:30         Hyggetreff på Hasvik helsesenter Arr: Hasvik Seniordans
12:00-15:00 Åpen dag på Hammerfest Energi  Arr: Hammerfest Energi
16:00         «Kjempenes Liga»  Arr: Sørøyglimt, aldersbestemt
 Sted: Fotballbanen på Hasvik
 Fotballturnering for 5-10 åringe
19:00         Åpning av turstien «Sørøya på langs» Arr: Sørvær Grendelag
                 Sted: Fuggelen 

 ONSDAG 5. JULI
11:00         Kafe på Sørvær Samfunnshus Arr: Hasvik Pensjonistforening
 • Salg av middag
 • Lotteri
 • Kaffe og kaker
17:00-19:00   Hasvik Hotels «Jubileumsloppemarked»  Arr: Hasvik Hotel
 Utrolig mye rart har samlet seg opp gjennom 40 år.
 Grilling og drikke i hagen. All inntekt går til Lions Hasvik
  

 TORSDAG 6. JULI 
12:00-15:00 Åpen dag på Brukt̀ n Arr: FK Sørøy Glimt
17:00         «Opplev Sørøya» Arr: Hasvik IL
 Tur til Sørsandfjorden med kjentmann

                           
 FREDAG 7. JULI 
16:00         Barnas dag i Sandvika  Arr: Breivik grende- og idrettslag
 • Offisiell åpning av ”Lavvo”
 • Sandslottbygging, premiering for høyeste, flotteste og mest kreative slott
 • Skattejakt
 • Ansiktsmaling
 • Salg av grillmat, kaffe, kaker m.m
                     

 LØRDAG 8. JULI
12:00         Barneløp       Arr: Breivik grende- og idrettslag
13:00         Åfjordmars       Arr: Breivik grende- og idrettslag
 Distanser: 5, 12 og 22 km. Påmelding ved start   
21:00- 02.00    Gjengen spiller til ”Fest i Hvalen” 
 Sted: Tørrfiskloftet på Sørvær
 • Tribute av Midnight Quire
 • Dørene åpnes kl. 21.00
 • Musikk fra kl. 22.00
 • Alle rettigheter
 Inngang: kr. 250 pr.pers.
 Buss fra Hasvik ca. 20.30 (Fra Hasvik 150,- kr og fra Breivikbotn 100,- kr hver vei) 

 SØNDAG 9. JULI
10:00-15:00   Kafe på Røde Kors hytta           Arr: Hasvik Røde Kors     
 Grillen er varm, ta med grillmat  
 Husk: Kun kontant betaling          
18.30         «Markering for bortkomne på havet I»  Arr: Hasvik menighet
 Sted: Minnelunden ved Hasvik kirke
19:00         Avslutningskonsert i Hasvik Kirke Arr: Hasvik menighet
 • Sørøykoret og lokale artister
 • Vinnere av fotokonkurransen premieres
    • Modell av «Presteskøyte I» innvies     
 

 TORSDAG 27. JULI  
20:00         Sørøyrocken  Arr: Sørøyrocken
 • I See Rivers 
 • Bilal Saab
 • White Ascot
 • The Late Great
 • Dagny 
 Salg av mat og drikke

 
 FREDAG 28. JULI  
20:00         Sørøyrocken  Arr: Sørøyrocken
 • NorthKid
 • iEksil
 • Kajander
 • Slincraze
 • Joddski
 Salg av mat og drikke

 
 LØRDAG 29. JULI
11:00         Kirkekonsert  
20:00         Sørøyrocken  Arr: Sørøyrocken 
 • Pasemaker
 • Attan
 • Kråkesølv
 • Jadudah
 • Sondre Justad
 Salg av mat og drikke.



I 40 år har hotellet i Hasvik vært et samlingsted 

og ankerpunkt for mange i kommunen, både 

i gode og vonde dager. Hotelleventyret 

startet allerede i 1977 med utgangspunkt som 

samfunnshotell. Det var et offentlig prosjekt med 

litt drahjelp, der man ønsket å etablere hotell 

på plasser der forutsetningene kanskje ikke var 

like gode for å drive med hotell, noe som var en 

viktig del av infrastrukturen. Det ble opprettet et 

styre, og etterhvert ble ekteparet Hildur og Ulf 

Jacobsen med i prosessen under forutsetninger 

om å overta eierrettighetene innen en viss tid. Da 

var hotellet halvparten så stort som i dag, med 7 

rom, pub, og utleiedel til trygdekontor. 

Ulf og Hildur drev hotellet fram til år 2000. 

Hotellet ble da overtatt av datteren Mona J. 

Saab og mannen Ahmad Saab. Siden den tid 

og fram til i dag har det vært store endringer 

i hotelldriften! De var uheldige å bli rammet 

av den store krise med flere konkurser i 

fiskeindustrien. På den tiden levde hotelldriften 

hovedsaklig på yrkesreisende og pubdrift, 

noe som ble meget merkbart da mange 

yrksesreisende forsvant. 

I etterkant av dette forandret de driften til 

fisketurisme som hovedprodukt, og med denne 

endringen gikk det framover for hotellet. Fra å 

ha 20 senger til i dag 150 senger, over 30 båter, 

samt 4 kaianlegg, og flere ansatte, så kan Mona 

fortelle at det har vært en utrolig spennende 

reise, og at de fortsatt har planer framover, med 

bla økt standard på Sørværstua. 

I år er det 40 år siden hotellet åpnet, og 

jubileumsåret ønsker hotellet å feire med flere 

arrangementer. Under Sørøydagene blir det et 

jubileumsloppemarked med grilling og servering 

av drikke til gjestene. Overskuddet fra dette 

arrangementet skal gå til Hasvik Lions, som blir 

i tidligere eier Ulf Jacobsens ånd. - Han brant 

veldig for Lions, og var med på å starte klubben, 

forklarer Mona.

Det blir familiefest i havna, i det gamle 

kvitbuanlegget som fiskerne brukte tidligere. -Vi 

skal børste støv, koste, vaske og invitere folk til 

familiefest. Det serveres gratis fiskesuppe, og vi 

planlegger en liten utstilling med det som finnes 

i lokalet, samt en del bilder. 

Jubileet avsluttes med en storfest 19.juli. - Vi 

inviterer en del gjester, folk vi har hatt med 

å gjøre underveis, tidligere ansatte, noen fra 

det gamle styret da hotellet ble etablert, og 

forhåpentligvis noen politikere hvis ikke alle er på 

ferie da, samt en del samarbedspartnere, forteller 

Mona. Det vil være plass til ca 120 gjester, og 

det blir satt opp bokser rundt om kring der folk 

kan legge en lapp der de skriver at de har lyst 

å komme på festen. De som blir trukket ut får 

billetter til to personer. 

Hasvik hotell 40 år PROGRAM

TEGNEKONKURRANSEN
Det kom inn mange flotte tegninger til årets tegnekonkurranse. Tusen tusen takk til alle som har tegnet de flotte tegningene. Skal si vi har mange flinke kunstnere her. Juryen, Kim Are Walsø, Anita S.Wilhelmsen og 

Sørøydagskoordinatoren hadde en vanskelig oppgave med å finne en vinner, men tilslutt fant vi vinnertegningen.  

Vinneren i år ble 6 år gamle Jannicke  
Pettersen fra Hasvik. Hun vant en fiskestang.

 
 SØNDAG 5. AUGUST
12:00         Gudstjeneste i Dønnesfjord kirke  Arr: Hasvik Menighet
 Buss fra Hasvik og båtskyss fra Elvestrand

 * * * 

 Det vil være mulig å delta på ”Opplev Sørøya” turer fra 31. mai til 1. oktober. 
 Kart fås kjøpt på Coop Hasvik, Joker Breivikbotn og Joker Sørvær.
 Les mer om dette på kommunens hjemmeside. 
  
 Det tas forbehold om endringer i programmet.  
 Eventuelle endringer publiseres på kommunens hjemmeside.
 Koordinator for Sørøydagene 2017 er Keth Olsen, tlf  997 71 698
 Mail: soroydagene@hasvik.kommune.no
   
 Viktige telefonnummer:
 Politi - 112
 Brann - 110
 Legevakt utenom kontortid - 116117 
 Legestasjon (08.00-15.30) - 78 45 25 00 
 M/F Bergsfjord - 482 62 856
 M/F Hasvik - 482 59 405
 Flyplassen - 78 45 11 26
 Hasvik menighetskontor (09.00-13.00) - 948 82 853
 Hasvik kommune (08.00-15.30) - 78 45 27 00                       
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Mannskapet på Sørøyrocken er igjen klar til å ta 

dere i mot til festival nummer seks i rekken. Med 

nasjonale artister som Sondre Justad, Joddski, 

Dagny og Kråkesølv blandet med lokale talent fra 

som White Ascot og Bilal Saab på scenen, ser det 

ut som det blir nok en utsolgt festival. 

Med et bredt program med noe for alle i alle 

aldre passer festivalen på Sørvær for hele 

familien. Årets program inneholder leking i fjæra 

for hele familien, guidet tur til naturskjønne mål 

på Sørøya, familieunderholdning og ikke minst 

deilig mat fra Finnmark. 

Hvordan reise til Sørvær? I samarbeid med 

Snelandia og Finnmark Fylkeskommune er det 

satt opp hurtigbåt helt ut til festivalområdet, da 

fra både Alta og Hammerfest.

Det er også mulig å fly ut med Widerøe og 

Boreal har i tillegg daglige avganger til Hasvik, 

som ligger 30 minutters kjøretur fra Sørvær.

www.soroyrocken.no

Plakat: Yvonne H. Antonsen

Vil du bli en del av sørøyrockens mannskap! 

Det skal rigges og sjaues, bakes og synges, 

vaskes og males, snekres og ikke minst, 

klemmes! Å være mannskap i Sørøyrocken 

handler ikke bare om å hjelpe til å få festivalen 

til å gå rundt. Det handler om fellesskap, om å 

jobbe så godt man kan for å få hverandre til å 

trives. For når man jobber med Sørøyrocken, så 

er trivsel høyt på prioriteringslista. 

Bli med oss å sørge for nok en vel 

gjennomført festivalhelg! Vi garanterer 

deg at du gjennom å være mannskap 

hos oss vil få nettopp en ”opplevelse 

på yttersia av det vanlige”! 

Attan

White Ascot

Ta kontakt med 

frivilligkoordin
ator 

Elisabeth Lyng
 

(+47) 482 85 7
40 

eller registrere 
deg 

www.soroyrocke
n.no
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Man-fre: 08.30 - 16.00 Lør: 09.00 - 15.30

Barnas dag i Sandvika 

SØRVÆR
Mob: 482 26 285 (Anna) 957 34 096 (Laila)

Tlf 78 45 22 96
9593 Breivikbotn - Tlf: 901 33 650 

kjokken@krane.no - www.kranekjokken.no

Helt siden 1991 har det vært arrangert barnas 

dag i Sandvika under Sørøydagene. Dette har 

vært et populært arrangement, og mange 

kommer igjen år etter år.  

Avgjørende for denne dagen er selvfølgelig 

været sier Gro Marie Nilssen, som sammen 

med grendelaget har arrangert barnas dag i 

mange år. Likevel er hun imponert over hvor 

mange utholdende gjester som kommer hvert 

år uansett vær og vind. I år som i fjor vil det være 

tradisjonell salgsbod med grillmat, kaker, kaffe og 

annen drikke. Når værgudene er snille, så har det 

vært over 100 barn på denne dagen. - Ikke i fjor 

for da var det kaldt, forteller hun. 

Den populære skattejakten vil også bli som før, 

der en ekte pirat kommer for å hjelpe barna å 

lete etter skatten. Hvert år blir det pakket ca 120 

skatter til skattejakten, noe som tydelig viser at 

dette er et arrangement som blir satt pris på av 

de minste. Andre arrangement som også vil finne 

sted er sandslottkonkurranse og ansiktsmaling. 

Det vil også bli en markering av åpninga av den 

nye lavvuen i Sandvika.  

Nytt for året er at det jobbes med å få på plass 

vipps som betalingsmulighet, noe som forenkler 

betalingen for mange, og det blir mindre styr 

med å ha nok småpenger osv. 

Nilssen bestiller et flott vær, skyfri himmel og 20 

grader, men utover det så oppfordrer hun folk 

som har lyst til å være med å hjelpe til under 

arrangementet tar kontakt med grendelaget. 

- Vi trenger alltid folk som kan hjelpe til å 

grille, være sjørøver, og til ansiktsmaling. Vi 

oppfordrer også folk til å komme uansett vær og 

føreforhold, det skal ganske mye til for at vi ikke 

skal gjennomføre. Vi har hatt det hvert år selv om 

det har vært aldri så kaldt.  Jeg tror vi har trekt 

inn bare en gang siden 1991, så vi har hardføre 

gjester. Jeg håper mange stiller opp og at alle får 

en god dag, avslutter hun. 

Til slutt ønsker også Nilssen å informere om 

Åfjordmarsjen dagen etter, som i år etter mange 

henvendelser er tilbake. Før marsjen blir det også 

et lite barnearrangement, med barneløp forran 

samf.huset. Se program for mere info. 

 VERKSTEDET AS
  

Tlf. 476 73 380 
Idrettsveien 22 • 9593 Breivikbotn

Mekanisk verksted 
Hydraulikk • Motorer 

Dekk & felger • Småbåtslipp
Texaco oljeproddukter



KJENN DITT 
OPPHAV

Opplev Sørøya

Nye turer, nye T-skjorter, og flotte premier skal 

lokke flest mulig opp fra godstolen og ut på tur. 

Kanskje det er steder du aldri har vært før, eller 

bare har lyst å oppleve på nytt. 

Charlotte Hustad, som jobber med «opplev 

Sørøya» prosjektet forklarer at dette er en 

form for turorientering og topptur, eller en 

miks av dette. De startet med toppturer i 2011 

når hun var Sørøydagkoordinator, og det var 

da 9 topper på programmet. Når man hadde 

besøkt x antall topper så fikk man T-skjorte. - 

Vi byttet litt på toppene, men hadde samme 

skjorte og samme farge år etter år. Etterhvert 

fikk vi tilbakemeldinger om at folk syntes det var 

kjedelig å få samme skjorte hvert år, og at de ikke 

orket å gå siden de allerede hadde flere i samme 

farge. Vi fikk også tilbakemeldinger om at kartene 

ikke var presise nok, forteller Hustad. 

Brainstorming måtte til, og sammen med leder 

i idrettslaget, Geir Magne Gamst, kom de fram 

til et nytt konsept som skulle kalles «opplev 

Sørøya». Tanken var at man fortsatt skulle ha 

toppturer å gå, men også andre steder, som 

en vik, et gammelt bebodd sted, eller andre 

naturskjønne områder folk skulle få oppleve. 

- Selv om man har bodd her lenge, så kan det 

fortsatt være mange steder man ikke har sett, 

sier hun. 

Det ble inngått et samarbeid med Brøytebil..! 

Grafisk design og illustrasjon ved Georg Kim 

Jensen og Irene Ørmen, som lager alt av 

markedsmateriell til dette prosjektet til en 

kjempegunstig sponsepris. De har designet en 

knallfin T-skjorte som skifter utseende hvert år. 

På ryggen har man de to turene som er årets 

sjekkpunkter for å få skjorte, og disse vil byttes 

ut hvert år. - Da kan man liksom ikke mangle 

en i rekka, smiler Hustad. - De har også laget 

kjempefine nye kart som er superstilig, flott 

design, og løypene er godt merket og presise, 

samt flotte plakater. 

 

I tillegg til dette så har idrettslaget et godt 

samarbeid med G-sport Hammari i Alta, så 

det fristes med veldig fine premier under årets 

arrangement. Hvis man går alle 6 turene så er 

man med i trekningen av en Bergans Wiglo telt 

til 8000kr, eller man kan velge et gavekort på 

G-sport til 7000kr. I år blir det også minipremie 

med mål om å treffe flere barn. I fjor ble det bare 

delt ut 4 barneskjorter, og sjekkpunktene var på 

de vanskeligste og mest ulendte stedene. I år blir 

det slik at man går 2 sjekkpunkter om man er 

over 12 år, og 2 vilkårlige turer om du er under 

12 år. De kan da levere inn kartet og være med i 

trekningen av et gavekort på 2.000 kr, også fra 

G-sport Hammari i Alta. 

Når sesongen er over, så leverer alle inn en 

slipp med navn, adresse, og størrelse på skjorta, 

også blir skjortene bestilt etter dette. - Vi må 

gjøre det slik fordi skjortene er dyre, og vi har 

ikke råd til å ta inn flere enn det er behov for. 

Når de kjøper kartet, så betaler de også for 

T-skjorten, forklarer Hustad. Disse tre årene er 

sponset av Gjensidigestiftelsen, så må de finne 

andre sponsorer, men hun mener at dette ikke 

vil by på noen problemer. - Det er et kjempeflott 

folkehelsetilskudd, og man får mange med  

på tur. 

I år vil det også bli satt opp ca en guidet tur i 

mnd til alle stedene, med fortellinger underveis. 

Dette fordi noen kanskje er utrygg på hvor de 

skal gå, også har de noen å gå med. Hustad 

ønsker til slutt å oppfordre folk til å være med 

på alle turene. - Dette kan være en mulighet til 

å gå både korte og lange turer som du kanskje 

har hørt om men ikke gått til. Vi har kjempegode 

guider, de er flinke og har masse å fortelle, 

avslutter hun. 

Se program for tidspunkt og andre opplysninger. 

Foto: Charlotte Hustad
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www.kartverket.no 

Hasvik idrettslag
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Turbeskrivelser finnes på www.opplevsoroya.no

Ved endestasjonen vil det henge en tang som du kan klippe/ registrere kartet ditt med.

RØD = Krevende terreng, GUL = Varierende terreng, GRØNN = Lett terreng- HOLMBUKTA*    Søndag d. 11. juni kl. 11.00 - Fellestur med kjentmann
- LILLE HÅEN   Torsdag d. 22. juni kl. 20.00 - Fellestur med kjentmann
- SØRSANDFJORDEN  Torsdag d. 6. juli kl. 17.00 - Fellestur med kjentmann
- LANGKEILA   Lørdag d. 5. august kl. 11.00 - Fellestur med kjentmann
- ANDOTTEN*   Lørdag d. 19. august kl. 11.00 - Fellestur med kjentmann
- HASFJORD via Hasfjordvannet  

Søndag d. 3. september kl. 11.00 - Fellestur med kjentmann

SJEKKPUNKTTURER:  Årets sjekkpunktturer er Andotten og Holmbukta. 

Disse turene MÅ du gå for å få t-skjorte. Barn under 12 år får t-skjorte ved å gå 2 vilkårlige turer. 

TREKNING: De som går alle turene vil bli med i trekningen av

EN “BERGANS WIGLO” TIL EN VERDI AV 8.000,- KR

eller et gavekort på 7.000,- kr hos G-sport Hammari, Alta.

Alle deltagere som leverer inn kart med minst 1 klipp er med i trekning av gavekort på 2.000,- kr

PRIS: Deltakelse og kart koster 150,- kr for voksne og 100,- kr for barn under 12 år. 

HASVIK

Holmbukta

TUR 

1
Lille Håen

TUR 

2
Sørsandfjorden

TUR 

3
Langkeila

TUR 

4
Andotten

TUR 

5
Hasfjord vannet 

TUR 

6a

INNLEVERING:  Kupongen/kartet  leveres senest 10. oktober 2016, 

ved kjøpsstedene eller sendes per post Hasvik IL, Storgata 27, 9590 Hasvik

Navn:              

Adresse:              

Telefon:              

Størelse t-skjorte:            

✂

TUR 6 
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TUR 2

O

Ekvidistanse 20 m 

Målestokk ca 1:50 000 

OPPLEV                  SØRØYA
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31. mai - 1. oktober 
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HASFJORD
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HOLMBUKTA

SØRØYA

2017
Hasvik Idrettslag

Nergård Sørøya AS ønsker lykke til med Sørøydagene Vi ønsker lykke til 
      med Sørøydagene

- for hav og folk Ønsker lykke til med Sørøydagene



På det populære utfluktsstedet Sandvika har nå 

Breivikbotn sanitetsforening satt opp en stor og 

flott lavvu som innbyggerne i Hasvik kommune 

kan bruke fritt så mye de vil. 

Dette er en gave fra Breivikbotn sanitetsforening 

til allmenn bruk for innbyggerne i Hasvik 

kommune. - Det er et veldig yndet sted, og 

tanken bak var at man skulle kunne bruke 

Sandvika hele året når det er vær til det. Vi ser 

jo at det er litt ekkelt og sitte ute når det blir 

dårlig vær, men nå kan folk sitte inni og kose 

seg med tak over hodet, forteller Keth Olsen, 

kontaktperson i Breivikbotn sanitetsforening. 

Ordfører Eva Husby synes at det er en gledelig 

overraskelese for Hasvik kommune å få denne 

lavvuen som alle kan nyte godt av. - Det viser 

også det store hjertet sanitetsforeningen har for 

samfunnene her ute, og det står all respekt av det 

de har gjort, vi gleder oss. Vi håper den blir flittig 

brukt. Det vil bli offisiell åpning under barnas dag 

som en del av arrangementet denne dagen, med 

noen overraskelser kan vi si, smiler Husby. 

Frikslivssentralen er en del av kommunens 

helsetilbud der formålet er å fremme fysisk 

og psykisk helse og forebygge eller begrense 

utvikling av sykdom blant innbyggerne.

Frisklivskoordinator Ida Sofie Teigen forteller at 

Frisklivssentralen har vært i Hasvik ganske lenge, 

og de hadde tidligere et prosjekt som het «aktiv 

i Finnmark» og som slo veldig igjennom. Etter 

dette så har det vært ganske stille, og hun mener 

at kanskje folk ikke er helt klar over hvilke tilbud 

de har. 

- Det er et lavterskeltilbud som vi har i 

kommunen, det går mye ut på å gi innbyggerne 

mer erfaring innen kosthold og med fysisk 

aktivitet blant annet, forklarer hun.

For ikke lenge siden hadde de kurs i 

kognetiv metode, som i korte trekk går 

ut på å ufarliggjøre ordet «depresjon», 

og prøve å dempe og finne metoder for 

å mestre hverdagen på. De har også hatt 

vanngymnastikk som er forebyggende 

trening, samt helsesamtaler som går over  

tre måneder. 

- Det har vært gode tilbakemeldinger på dette, 

så vi prøver å luke opp de gode tingene som har 

fungert bra, og jobbe videre med dette,  

sier Teigen.

Med det gode oppmøte i Sandvika og gode 

tilbakemeldinger på vanngymnastikk ser hun 

lyst på på det videre arbeidet i kommunen. De 

prøver å få tak i flest mulig folk og ser frem til en 

spennende høst. Sommeren vil bli ganske rolig, 

men planlegger en god start når høsten kommer. 

For å rekruttere seg så har frisklivssentralen 

egen Facebookside, oppdaterer aktiviteter på 

kommunen sin hjemmeside, og de har delt ut 

flyers. Disse kan man også få gjennom lege, aksis 

og NAV. 

Teigen har ambisjoner om at dette skal fungere, 

hun ønsker at folk benytter seg av og blir 

bedre kjent med dette, så de kan ha et bedre 

forebyggende tilbud i kommunen. Hun håper 

også at flere engasjerer seg som f.eks til å styre 

egne trimgrupper. 

- Jeg brenner veldig for folkehelse og 

forebyggende arbeid og har veldig lyst å jobbe 

videre med dette. Vi understreker også at det 

handler om å ha det bra med seg selv, og ha god 

livskvalitet. Det er absolutt ikke meningen at alle 

skal bli fitnesfolk, smiler hun.

Frisklivssentralen

Noen som allerede har rukket å benytte seg av 

den nye lavvuen er frisklivssentralen i Hasvik. 

Frisklivskoordinator Ida Sofie Teigen forteller at 

hun er helt ny på øya og vet enda ikke så mye 

om hva som er nytt eller ikke, men hun hadde 

fått med seg at lavvuen var helt ny. De avtalte 

med noen på rådhuset om at det var greit å dra 

dit, og fikk beskjed om at de kunne fyre opp og 

bruke så mye de ville. Teigen synes at lavvuen er 

veldig fin med sitteplasser på hele innsiden, og 

at det er plass til mange personer inni den. Hun 

synes også det er greit at den er åpen rundt, så 

man har god sikt og eventuelt kan følge med på 

barn som leker. - Også er det kjekt å sitte inne 

hvis det blir nedbør, sier hun. 

Lavvu i Sandvika

Foto: Ida Sofie Teigen og Håkan Johansson

Frisklivssentralen på tur i Sandvika. F.v. Siv Evanger, Maiken Dalsaune og Jenna Hast (Foto: Ida Sofie Teigen)



På Sørvær er redningsskøyta R/S Gjert 

Wilhelmsen klar til beredskap til en hver tid. Når 

alarmen går tar det ikke mange minutter før 

manskapet er klar for å hjelpe. 

Christian Warhuus, redningsmann på R/S Gjert 

Wilhelmsen forklarer at redningsskøyta er en 

båt som er spesialbygget for å kunne gå ut i 

det verste av vær, og at båten tåler mer enn 

det de gjør. Den er utstyrt med ting som kan 

hjelpe å berge andre. F.eks muligheten til å 

slepe både små og store fartøy, plukke folk 

opp av vannet. På de fleste skøytene er det 

utdannede redningsmenn som kan hoppe i 

havet og svømme bort å ta tak i folk. Det er er 

også dykkere på båten for å blant annet kunne 

skjære løs tau og garn fra propellene, samt 

brannslukningsutstyr til å slukke brann både til 

sjøss og i strandsonene.  

Det er tre menn på båten hele tiden. 24 timers 

vakter i 28 dager, også er det fri like lenge mens 

annet mannskap overtar. Når de får oppringning 

tar det ikke mer enn ti minutter før de er i gang. 

- Noen ganger kan vi være på butikken eller ute 

og trene, men hvis alle er våkne og på båten så 

greier vi det på to minutter, forklarer han. 

Skipper Gunleif Vesterman forteller at de nå har 

vært stasjonert på Sørvær i tre år, og at jobben 

er litt sesongbetont. Det er fiskeaktivitet rundt 

hele Sørøya, men mest i Breiviksundet og utenfor 

Sørvær, og gjennomsnittlig har de omtrent en 

jobb om dagen. Om våren er det litt roligere. 

Området de dekker er fra Rolfsøya og nedover 

til Loppa. Neste båt ligger på Skjervøy og 

Havøysund. 

Mannskapet mener at de nå er så rutinerte at de 

ikke er redd i noen situasjoner, men sjøsyk kan 

også sjøvante bli. 

-Jeg blir sjøsyk som bare juling under de rett 

forutsetninger, som regel når vi har satt slep, 

rundt 6 knop, båten får bølgene inn bakfra og 

ruller i åttetall, da kommer det. Det skjer hver 

gang. For meg har det gått over da jeg seilte 

utenriks når vi var ute i dager og uker i strekk. 

Her er det ut og gjøre oppdrag også inn, da får 

kroppen roet seg igjen. Men er du ute i 6 uker 

i bare drittvær, da venner du deg til det. Da er 

det motsatt når man går på land, kan man bli 

landsyk, smiler Warhuus. 

Vesterman forteller at i nord trenger man ikke 

lære de som er på sjøen noe, de er så vante. 

- Jo lengre nord du kommer, jo mer båtvant er 

folket, sier han.

- Her oppe er vi en nødressurs, mens sørpå er vi 

mer service. Det er lettere å ringe oss enn å se på 

ting selv, sier Warhuus som også vært stasjonert 

i Båtsfjord. Der var kunnskapsnivået veldig høyt, 

og han fikk også inntrykket av at de ringte 2-3 

kompiser før de ringte redningsskøyta, for å ikke 

bry dem. 

Ut i all slags vær Sørøydagene 2015

    Gunleif Vesterman

  Christian Warhuus
Steinar Dimmen



Sørøysommer 2017 er utgitt av Hasvik kommune
Ansvarlig redaktør: Keth Olsen - Tekst: Barbro Antonsen - Bilder: Barbro Antonsen, Keth Olsen og Hasvik kommune 

 Grafisk design: Brøytebil..! Grafisk design og illustrasjon - Trykk: Print24.no


