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Sørøydagene 2017 Velkommen 
 Eva D. Husby, Ordfører

Kjære alle sammen. Det er med stor glede og 

forventning jeg ønsker alle hjertelig velkommen 

til Sørøysommer 2018 – med hovedtema 

«BOLYST I HASVIK»

 

Hasvik kommunestyre har valgt å sette et 

målrettet fokus på «Bolyst». Kommunestyret 

hadde i sitt møte 20.februar i år et tverrpolitisk 

samarbeid: «Hvordan skape bolyst i Hasvik». 

Konklusjonen fra dette møtet er at bolyst skapes 

i fellesskap, på tvers av alder, utdanning, bosted 

og ikke minst politisk tilhørighet. Vi har alle en 

mulighet og et ansvar for å bidra til at det skal 

være godt å bo i kommunen vår. Bolyst skapes i 

fellesskap av alle oss som bor i Hasvik kommune. 

For meg som ordfører er dette et viktig signal om 

å involvere bredest mulig i aktiviteter som kan 

skape BOLYST.

 

Hasvik kommune har mottatt 21,4 millioner 

kroner fra «Grønne konsesjoner» knyttet til 

oppdrettsanlegget i Dønnesfjord.  Kommunen 

kan benytte midlene fritt til investeringer.

Vi ba om innspill fra alle innbyggerne i 

alderen 0-101 år, og fikk en overveldende stor 

tilbakemelding med gode forlag på hva midlene 

kan benyttes til – hva som skaper bolyst i Hasvik. 

Spennet er vidt fra nye gardiner og møbler på 

Storstua på Helsesentret, oppgradering av skole 

og barnehager med lekeplass og kommunale 

veier til ny flerbrukshall. Kommunestyret skal 

forvalte disse innspillene, og ta dem med i det 

videre arbeidet for å skape «BOLYST i HASVIK».

 

Hasvik kommune er så heldig å være blant 

de fem kommunene i Finnmark som får delta 

på «Jakten på bolyst» 2018 i regi av Finnmark 

Fotballkrets. Ei hel uke i september (4-7) er satt 

av til Bolyst-uka i Hasvik med aktiviteter for alle – 

sosiale sammenkomster og aktiviteter på tvers av 

generasjoner. Gled dere.

 

Hasvik kommune har inngått samarbeid med 

Finnmark Friluftsråd, og vil i år ha hovedfokus på 

turer og strandrydding – Bolyst som gir samhold, 

miljøfokus og ryddige strender. I august åpnes 

turstien Sørøya på langs – 10 mil oppmerket 

turløype i vakker Sørøynatur. Dette skjer i tett og 

godt samarbeid med Hammerfest, og er Bolyst 

på tvers av kommunegrensa.

 

Og nå er vi klar for Sørøysommer 2018.

Som ordfører prøver jeg å få med meg de fleste 

aktivitetene – kafe & sosiale sammenkomster, 

barnearrangement, konserter, SørøyRocken, 

turer på fjell og i fjæra, kirkelige arrangement 

og jubileum. Jeg oppfordrer dere alle til å lese 

Sørøysommeravisa grundig og velge blant alle  

de flotte arrangementene som er for  

alle aldersgrupper.

 

I noen intense sommeruker vil både innbyggerne 

og våre tilreisende gjester får oppleve BOLYST I 

HASVIK i praksis. Den storstilte dugnadsinnsatsen 

innbyggerne legger ned er grunnpilarene i bolyst 

- Bolyst skapes i fellesskap av alle oss som bor i 

Hasvik kommune. Under Sørøysommeren vil jeg 

utvide dette til å si at bolyst skapes sammen med 

alle våre tilreisende gjester.

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. Det er dere som i 

fellesskap skaper «BOLYST I HASVIK».

 

Til slutt vil jeg utfordre alle spreke, tøffe 

Sørøyværinga og tilreisende gjester til å bade 

sammen med Ordføreren på Hasvikstranden  

torsdag 5. juli kl 19:00. Målet er å danne ei lang, 

lang rekke av mennesker hand i hand langs den 

flotte Hasvikstranda – som et synlig tegn på 

«BOLYST I HASVIK»

 

Hjertelig velkommen til Sørøysommer 2018

 



� 21,4 mill: - I hvertfall noe som er 

framtidsrettet samtidig som det er aktuelt i 

nåtida. Og at mye av det må gå til ungdom. 

Noe til oss gamle også, men ikke bruke på 

første og beste prosjekt. Tenke seg om og 

tenke på framtida.

 Johnny Johansen
Breivikbotn

� Bolyst er fiskeri. Ja, fiskeri og kjærligheten gjør 

at jeg bor her, jeg er sjarkfisker. Fiskeri er vel det 

hele øya handler om, og litt toppturer.

� 21,4 mill:  - Det er mye søppel rundt øya. Det 

burde vært en avfallsordning med pant. Delt ut 

sekker, og kanskje fått 100 kr pr sekk man leverer 

inn. Det er nok å fylle sekkene med her på øya. 

Dag Henrik Nilsen
Hasvik. 

� Om bolyst: Jeg vet ikke, jeg er i ferd med å 

flytte, fikk lyst å prøve noe nytt. 

� 21,4 mill: Havna og bedre tilbud til 

ungdommen.

 

Geir Harald Olsen
Breivikbotn, Barnefødt i Lofoten, 

vokst opp i Mehamn.

� Om bolyst: - Tilbud til ungdommen blant 

annet er det første, og tilbud til de som har lyst å 

flytte hit. Jeg vet om flere som har prøvd å flytte 

hit, men det er husvansker her. 

� Jeg er tilflyttet og har ingen planer om å 

flytte herfra. Jeg blir boende pga friheten og de 

naturlige tilbudende man har her som havet og 

fjellet, jeg trenger ikke større ting. 

� 21,4 mill: - Skape ett eller annet som får folk til 

og bli her og for de som vil flytte hit, de må ha et 

sted å gjøre av seg. Og at ungdommen har noe 

å ta seg til. Det er ungdommen vi må ta vare på, 

det er for seint for oss, toget har så smått begynt 

å gå. Gi de som er her mer service for å beholde 

dem her. 

Jakten på bolyst 
- og bruk av «Grønne konsesjoner»

Hasvik kommune har sammen med 14 andre 

kommuner vært med på et prosjekt gjennom 

Finnmark Fotballkrets for å skape bolyst i 

kommunene. I tillegg mottok kommunen i 

2017 hele 21,4 millioner kroner for «Grønne 

konsesjoner». Vi har i den forbindelse spurt folk i 

kommunen deres ønsker og meninger. 

Marte Karoline J. Strandheim
Planrådgiver Hasvik kommune.

� Jeg valgte å flytte hit fordi jeg har tilknytning til 

Sørøya både på mor og farsiden, og når det enda 

dukket opp denne spennende jobben, pluss alle 

de friluftsinteressene jeg har så var det ikke så 

mye å tenke på. Da var det bare å flytte. Jeg har 

ikke vokst opp her, men har vært her mye 

under oppveksten, og jeg trives veldig godt 

her ute. 

� For meg er det tilgangen på natur og 

friluftsliv som er viktig. Man kan drive på med 

både jakt og fiske, sjø og båt, og at man har 

den nærheten til naturen. Det er bare å gå 

utenfor døra så kan man dra hvor man vil. Man 

må nesten være friluftsinteressert hvis man skal 

bo på en liten plass som dette. Det er i hverfall 

det inntrykket jeg har fått.

� Her snakker også alle med alle, folk er 

hjelpsomme, det er et tettere miljø og folk er 

kanskje mer hjelpsom enn på større plasser. Hvis 

det er arrangement så samles alle, og det er 

veldig sosialt. -Det er viktig på småsteder at det 

skjer noe og at de fleste er med. Jeg har ikke 

bodd her så lenge, men ved store arrangement 

som havfiskefestivalen, Sørøyrocken og 

Sørøydagene, så er det ganske bra med folk 

synes jeg. 

Marta Gamst
Breivikbotn, Opprinnelig fra Sunnmøre, 

har bodd her i snart 50 år.

� Bolyst er å se sjøen. Jeg har vært sørpå og sett 

innlandet, og da kjenner jeg at det å se sjøen 

er viktig. Og å ha folk rundt seg som man trives 

med. Jeg har både familie her og er mye på 

Kvitbua. 



Matnyttige vekster

Ofte synes vi at det er kult med utenlandske 

retter og smaker fra både franske og italienske 

krydder, helt uvitende om alle de gode smakene 

som finnes rett utenfor stuedøra.  

Torill Kåven er 50 år og fra Tverrelvdalen i Alta. 

Hun har jobbet med utmarksnæring de siste 30 

årene, og har hatt bedrift hun har levd av i 20 

år. Grunnleggende kompetanse innen fiske og 

bærplukking har hun hjemmefra, men urter var 

nytt for henne og åpnet en ny verden. 

- Det er nesten som å jobbe med stein, man blir 

litt sånn plantegal. Jeg klarer ikke la være å se i 

marka etter hva som er spiselig. Man graver seg 

ned i flere og flere planter, egenskaper, smaker 

som er et utrolig spenndende tema og jobbe 

med. Jeg er plantegal, og leter og smaker hele 

tiden, forteller Kåven.

Under Sørøydagene skal Torill Kåven holde 

kurs i sanking av matnyttige ville vekster. - Vi 

drar på tur og sanker, mens jeg forteller litt om 

forskjellige planter, mulighetene man har, og hva 

man kan lage av dem. Etterpå drar vi tilbake og 

lager kanskje litt TE,  saft og andre enkle retter 

så deltakerne får smake og får inspirasjon til å se 

ned i bakken når de går tur, forklarer hun.

Hun vil på forhånd se seg litt rundt i området 

for å finne ut hva som er av spennende planter 

som kan brukes. Det kan f.eks være kvann eller 

mjødurt som vokser på den tiden. - Det vil bli 

en liten introduksjon i hva man kan gjøre og for 

å komme i gang på egenhånd. Mange er redde 

for å prøve, bare å lage saft av bjørkeløv høres 

skummelt ut for noen. Det er noe med den 

første gangen, når vi har gjort det sammen så er 

det lettere å prøve seg på egenhånd neste gang, 

sier Kåven.

Noen har litt kunnskaper fra før og kanskje 

noen tradisjoner hjemmefra, mens andre er 

nybegynnere. Det som er lettest å få til er TE, 

men å få god smak krever litt kunnskap. Man kan 

sette sammen forskjellige urter for å få til den 

smaken man liker best. Krydder er også enkelt 

hvis man tørker det og bruker det i f.eks sauser. 

Tørket bjørkeskudd smaker faktisk kjempegodt 

på laks. - De fleste ser bare at det er grønt og 

fint ute, men tenker ikke på at mye av det faktisk 

er spiselig. Jeg merker når jeg holder kurs at 

folk plutselig blir veldig stolt av det området vi 

selv kommer fra, og så mye fantastisk vi har rett 

utenfor stuedøra, forteller Kåven.

Til slutt oppfordrer hun folk til å ta med kurv eller 

en tøypose, samt saks på kurset. Da har man alt 

man trenger for å plukke urter. - Når man har 

vært på en slik tur så må man ikke være redd for 

å prøve etterpå, Så lenge man vet at det ikke er 

giftig så er det bare å prøve seg frem. Det finnes 

gode oppslagsverk både i bøker og internett, 

avslutter hun.

Barnas dag 
   - med en ny attraksjon

I 20 år har Breivikbotn grende- og idrettslag 

arrangert barnas dag i Sandvika på tradisjonelt 

vis, til glede for både store og små tur- 

glade deltakere.

Barnas dag har vært et vellykket arrangement 

i mange år, og folk har vært herdige og stilt 

opp selv om det har vært litt kjølig. forklarer 

Gro Marie J. Nilssen. I år ønsket de å fornye 

konseptet siden det hele har vært ganske likt i 

mange år. Styret la hodene sine i bløtt og gikk 

i tenkeboksen. Under planleggingsmøtet til 

Sørøydagene fikk de god hjelp, og plutselig 

kom det opp et tips om hoppeslott. - Jeg 

begynte å tenke på ideen, fikk tak i en som 

leier ut hoppeslott i Nordreisa, og fikk gjort en 

avtale med han. Nå har vi faktisk booket et 50 

kvadratmeter stort hoppeslott til Sandvika, det 

tror jeg blir gøy, sier Nilssen.

I tillegg har vi de vanlige aktivitetene som 

skattejakt, ansiktsmaling og grillstasjon med salg 

av kaffe og kaker. Sørøydagkoordinator Keth 

har også sandslottkonkurranse denne dagen i 

Sandvika. Det er et forholdsvis fritt arrangement, 

der hvem som helst kan sette i gang egne 

aktiviteter som for eksempel badminton, 

kubbespill el. Hun håper også at folk er flinke til 

å stille opp slik som vanlig, da det kreves mange 

hender i sving for å gjennomføre barnas dag. 

- Det er litt væravhenging hvor mange som 

kommer, men vi pleier å forberede ca 120-150 

poser med skatter til skattejakten,  

forteller Nilssen.

Arrangementet med hoppeslottet vil selvsagt 

også være litt væravhenging. Hvis det striregner 

og er veldig dårlig vær så kan man ikke arrangere 

dette, men i følge Nilsen så er hun veldig 

imponert over folk som stiller opp år etter år selv 

om det noen ganger er litt kjølig. 

- Jeg oppfordrer folk til å være like flink som de 

pleier å være, stille opp med varme klær eller 

klær etter vær. Og at de som har lyst til å bidra 

til at arrangementet blir gjennomført stiller opp 

som frivillig. Vi er som sagt avhengige av mange 

hender. Det er et artig arrangement der folk fra 

alle steder kommer, avslutter hun.
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Sørvær kirke 50 år 

Det er plass til noen hundre til et slikt 

arrangement, og jeg håper at vi kan fylle kirken 

på denne dagen. De baker for øvrig veldig gode 

kaker på Sørvær, tilføyer Jensen med et smil. 

Man-fre: 10-18 Lør: 10-15

11.august 1968 ble Sørvær kirke vigslet. Sørvær 

hadde da vært uten kirke i 250 år. Jubileet vil bli 

markert med festgudstjeneste og kirkekaffe på 

samfunnshuset. 

Sørvær har lang historie som tettsted, og 

omtales første gang allerede i 1385, og som 

kirkested første gang i 1589. Helt fram til 1690 var 

Sørvær hovedkirke for hele Altafjorden. 

Kirkeverge Georg Kim Jensen på Hasvik 

forteller at den gamle kirken gikk til grunne på 

1700-tallet, da Sørvær nesten var fraflyttet. Deler 

av innventaret er dog bevaret, fordi presten tok 

med seg døpefont og kirkeklokke, da han flyttet 

lengere inn i Altafjorden, først til Årøy og siden til 

Talvik. Døpefonten er nu utstilt på museet i Alta, 

og kirkeklokka henger fremdeles i Talvik kirke. 

I en gammel kilde fra 1697 står det: ”Sørvær er 

situeret ut til havet, Det holtes før i tiden som et 

hovedvær med sin skibshavn; men stedets tynde 

lykke, gjør nå at det knap beboes- Kirken  er 

nedfalden og presten er flyttet” (Lillienskjold) 

Til Jubileet har de invitert både prost og biskop. 

Det vil bli festgudstjeneste med mye musikk, 

etterfulgt av kirkekaffe på samfunnshuset. 

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

  SØRVÆRS HISTORIE:

1385  Sørvær omtales for første gang i et brev.

1530  Et brev sendt fra Sørvær omtaler ”Lutherier” blant almuen

1589  Sørvær kirke omtales i «Reformatsen» som sognets hovedkirke.

1600-tallet Sognet dekket fiskeværene: Sørvær, Breivik, Stabben, Hasåvg, 

  Hasvik, Talvik, Årøy, Kjeldsnes, Krognes, Æggeskallby (Bossekop), 

  Korsnes, Komagfjord, Kvalvik og Alten.

1693  Det nevnes at det ikke har vært avholdt kirketjenester i Sørvær de siste to år.

1694  Det fortelles at kirken er meget gammel «og maa med nye timmer forbedres 

  om den skal blive ved».

1697  «Sørvær kirke nu denne foragne windter av alder og storm-veir er mestendeels   

  nedfalden og almuen bortdøed, undtagen 2 de mænd som igjen lefver».(Lillienskjold).

1717  «Sørvær prætenderte kirke er en unødvendig omkostning» (Westen)

1968   Sørvær kapell vigsles 11. august. Kirken er tegnet av arkitekt Sverre Fålto

Hasvik kommune



I mars 1938 ble Hasvik sanitetsforening startet 

opp. 75-års jubileumet er allerede blitt feiret 

grundig, men damene er igjen klar for nytt 

jubileum med 80-års markering til høsten. 

Else Holst-Olsen, varamedlem i foreningen 

forteller at da de feiret 75-års jubileumet så 

hadde de med ei dame som hadde vært med 

fra starten, hun het Ruth Morken og ble 100 

år. - Nå har vi ikke flere igjen av de som var med 

fra starten, men det er kanskje ikke så rart, sier 

Holst-Olsen. 

Da de startet opp igjen skikkelig etter krigen, så 

var hjertesaken å få orden på sykestua. De kjøpte 

inn senger, malte, sydde barneklær og sengetøy, 

og jobbet masse for å få alt på plass. Holst-

Olsen var med på mange av disse prosjektene, 

og forteller at de i tillegg til dette har vært med 

på en rekke forskjellige innkjøp til institusjoner 

på Hasvik. Det har vært alt fra møblement og 

radioer, til kjøleskap og rullestoler. 

Leder av Hasvik Sanitetsforening Elizabeth 

H.Karlsen forteller at det de gjør i dag er blant 

annet å oppsøke helsesenteret en gang i 

måneden, i samarbeid med seniordans. - Dette 

setter de veldig stor pris på, og det er koselig å 

se hvordan de våkner til liv, særlig med sittedans, 

forteller hun.

Under Sørøydagene stiller også foreningen 

sammen med seniordans på helsesenteret for å 

danse og aktivisere beboerne. Til jul så er de på 

plass med både julesanger, nisse og gaver. På 

slike arrangement så får de også hjelp utenfra. 

En annen tradisjon før jul er å kjøpe inn og deler 

ut gaver til alle enslige over 70 år, samt kjøpe 

blomster til begge avdelingene på helsesenteret 

og til Soltun. 

Sanitetsforeninger i hele landet samler inn 

penger til forskjellige faste fond, og noe av dette 

går til NKS Veiledningssenter for pårørende i 

Nord Norge, som er et gratis lavterskeltilbud for 

Hasvik sanitetsforening
80 års jubileum

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) 
formål er å bidra til et trygt og inkluderende samfunn. Medlemmene yter en betydelig 

frivillig innsats. Vårt hovedfokus er å bidra til å bedre kvinners livsvilkår i alle livets faser, 

lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

N.K.S. er livssynsnøytralt og partipolitisk uavhengig, landsdekkende og demokratisk 

oppbygd med sterk forankring i lokalmiljøet

Norske Kvinners Sanitetsforening driver for innsamlede midler. Mange forbinder 

Sanitetskvinnene med nettopp våre inntektsbringende aktiviteter som maiblomst og 

fastelavnsris. Disse, sammen med loddsalg, basarer og lignende, bidrar til å sikre inntekter til 

organisasjonens drift og aktiviteter.

Sanitetskvinnene bidrar årlig med betydelige beløp til lokale formål, samt 6-10 millioner 

kroner i årlige bevilgninger til forsknings- og utviklingsprosjekter.

Prinsesse Astrid fru Ferner er N.K.S. høye beskytter.

Sanitetskvinnenes motto:

”I de små ting frihet - I de store ting enighet - I alle ting kjærlighet”

pårørende til rusmiddelavhengige. Senteret har 

kontorlokaler i Alta og Bodø og eies av Norske 

Kvinners Sanitetsforening avd. Troms  

og Finnmark.

På landsbasis har medlemstallet for 

sanitetsforeningene gått en del ned, men i år har 

antallet økt. På Hasvik kom det 7 nye i fjor, og 2 

nye så langt i år. Oppfordringen Karlsen ønsker 

å komme med er at de har bruk for flere hender. 

- Vi ønsker spesielt at de yngre er med. Man 

behøver ikke å være gammel, for mange tror at 

at de ikke er gamle nok. I år har vi vært på Soltun 

en gang som er for ungdom med spesielle 

utfordringer. Hadde vi vært flere så kunne vi vært 

der mer, det ble satt veldig pris på. Men vi trenger 

flere hender, avslutter Karlsen.



For 40 år siden ble det av noen engasjerte damer 

startet opp en sanitetsforening i Breivikbotn. 

Noen av disse er fortsatt aktive, og kan i dag stolt 

vise fram noe av det de har oppnådd disse årene. 

Nestleder i Breivikbotn sanitetsforening Elly 

Pedersen, forklarer at de startet opp 30.januar 

i 1978. De som fikk det hele i gang var Ester 

Arnesen og Ester Holte, som etter flere runder 

med overtalelse til slutt fikk med Pedersen også. 

- De andre som var med på å starte foreningen 

var Nilsine Yttervik, Alma Jensen, Ragnhild 

Johnsen, Eva Berg og  Johanne Strandheim. 

Vi var på den tiden tilsammen 35 medlemmer, 

forteller Pedersen.

Den gangen hadde de foreningsmøte en gang i 

måneden for å samle inn penger. Planen da var 

å bygge et senter for eldre, og ideen om at de 

eldre kunne tegne aksjer i boligen var på planen. 

Prosjektet ble til slutt så stort at de ikke fikk 

garanti fra banken til dette lånet.

- Og godt var jo det tenker jeg i ettertid, mulig det 

bare hadde blitt stående og forfalt, sier hun.

På den tiden hadde de ikke noe eget lokale til 

foreningen, så kopper og kar ble kjøpt inn for å 

bruke til f.eks julebord for eldre. Maten byttet de 

på å lage hjemme hos seg selv. Årskontigenten 

var på 10 kr, som etter tre år økte til 25 kr, og har 

i dag steget til 485 kr. For å samle inn penger 

hadde de utloddninger, og solgte fastelavensris. 

Pedersen var da sekretær og revisor, og hun 

ble i 1981 nestleder. Siden var hun også leder 

en periode, og nå tilbake som nestleder. Hun 

forteller at de reiste rundt på blant annet 

landstevner og var veldig aktive.

I dag har de blant annet åpen velferd på Kvitbua 

hver ettermiddag med kaffe og kaker for fiskere 

og andre som kommer innom, det er veldig 

populært. De har også hatt åpent hus ved 

eventuelle krisesituasjoner i bygda. I tillegg har de 

samlet inn en del midler til lokale formål. Andre 

prosjekter som skolefrokost, barnehagefrokost 

og og julebord for eldre, er også verdsatte bidrag 

fra foreningen. På St.hans er det tradisjon med 

rømmegrøt og spekemat, og under Sørøydagene 

er det tradisjon med laksesuppe. Til høsten feirer 

de 40-års jubileet med åpen dag og gratis mat til 

alle som kommer. 

Nå har foreningen 40 medlemmer, men skulle 

gjerne hatt flere unge med på lasset. 

- Unge må gjerne komme og være med ilag med 

oss, vi har mange ting å ta fatt på. Vi sitter ikke 

bare og strikker og syr, det er slutt på det, nå 

gjør vi andre ting. Ta kontakt med meg eller Keth, 

så hjelper vi dere å bli medlem. Alle er hjertelig 

velkommen, oppfordrer Elly Pedersen.

40 års jubileum 
Breivikbotn sanitetsforening

SØRØYSOMMER 2018
 Tema: ”Bolyst”

 Fredag 29.Juni
10:30            Formiddagstreff på helsesenteret (1) Arr: Hasvik Seniordans og Sanitetsforening
19:00            Offisiell Åpning av Sørøydagene 2018 (2)              Arr: Breivikbotn Sanitetsforening 
 • Revyinnslag  og FK Sørøy Glimt, aldersbestemt
 • Utdeling av Årets Kulturpris
 • Musikk: Kulturskolen
 • Salg av Grillmat, kaker, kaffe m.m
 Sted: Platten nedenfor Kvitbua i Breivikbotn

 Lørdag 30.Juni
11:00-14:00  Tørrfiskloftet på Sørvær (3) Arr: Sørvær Grendelag
 • Sørøymarked 
 • Eliasbåten kommer• Salg av kaffe og kaker
 • Fiskekonkurranse for barn  
 Påmelding:Nede på kaia kl. 10.45
 Start kl. 11.00 (NB! ha med redningsvest)       
                     
                           Søndag 1.Juli
10:00-15:00 Åpen Røde Kors hytte (4) Arr: Hasvik Røde Kors
19.00            Gudstjeneste Breivik grendehus (5)   Arr: Breivik Grendelag og Hasvik Menighet

 Mandag 2.Juli
11:00-14:00 Sørøyborgarting på Breivikbotn Samfunnshus (2) Arr: Hasvik Kommune
 • salg av Sørøyborgerskjorter
 • kafe
 • tegning av borgerbrev
 • babytreff
 • utdeling av fagbrev
 • underskuddslotteri
 • offentliggjøring av årets Sørøyborger
 (NB! Kan betale med kort og vipps)                   
14:00            Åpen dag på Kvitbua  (2) Arr: Breivikbotn Sanitetsforening
 • Salg av Laksesuppe 
 • kaffe og kaker
18:00            Volleyballturnering på Sanden (1) Arr: HIL



PROGRAMPROGRAM
 Tirsdag 3.Juli
10:00-15:00 Åpen dag på Hammerfest Energi (2)  Arr: Hammerfest Energi                  
17:30            Opplev Sørøya (6)   Arr: HIL
 På tur m/kjentmann Ragnar Nilsen              
 til Bårvik-Barbostadtind og Kristinanavaren
 Oppmøtested:Bårvik kl.17.30
              

 Onsdag 4.Juli
11:00-15:00 Kafe på Sørvær Samfunnshus (3)  Arr: Hasvik Pensjonistforening
 • salg av middag
 • lotteri
 • kaffe og kaker
17:00            Kurs om matnyttige ville vekster på Sørøya (2) Arr: Hasvik kommune  
 v/ Torill Kåven
 Frammøte på rådhuset, kursavgift kr: 200
 Påmelding til sørøydagskoordinator
 (NB! Kan betale med kort og vipps)   
 

 Torsdag 5.Juli
12:00-15:00 Åpen dag på Brukt̀ n (1) Arr: FK Sørøy Glimt                            
17:30            Olabilløp (1) Arr: HIL
           Åpen dag på Klubbrommet Arr: HIL, Røde Kors og Sørøy Husflidslag 
 (gamle lensmannskontoret)    
19:00            Åpning av badesesongen på Hasvik stranden (1) Arr: Hasvik kommune                    

 Fredag 6.Juli
16:00            Barnas dag i Sandvika (7) Arr: BGIL
 • sandslottbygging, premiering for høyeste flotteste og mest kreative slott
 • skjellskatt, premiering på vekt og forskjellige skjell
 • hoppeslott
 • skattejakt 
 • salg av grillmat, kaffe, kaker m.m

 Lørdag 7.Juli
11:00-14:00 Kafe på Breivikbotn Samfunnshus  (2)
 (NB! Kan betale med kort)
12:00            Barneløp m/rebus Arr: Breivikbotn Sanitetsforening
13:00            Åfjordmarsj  Arr: BGIL
 Distanser: 5,12 og 22 km. Påmelding ved start
 Grillstasjon oppe v/Åfjordvannet
21:00            Helstekt lammebuffet på Hasvik hotel (1) Arr: Hasvik Hotel
 Åpen pub fra kl.21.00

 Søndag 8.Juli                   
18:30            Minnelund ved Hasvik kirke (1) Arr: Hasvik menighet
19:00            Avslutningskonsert for Sørøydagene i Hasvik Kirke (1)                          
 • Kåring av vinner i tegnekonkurransen
 • Lokale artister      

 Onsdag 25. Juli
                     Dagprogram: Historievandring på Sørvær  Arr: Sørøyrocken

 Torsdag 26. Juli
                     Dagprogram: Guidet fottur med historiefortelling  Arr: Sørøyrocken
 • Konsert i skjærgården med Inge Bremnes på Hermes II
20:00            Sørøyrocken - info: www.soroyrocken.no 
 • Hollow Hearts 
 • white ascot
 • Kristian Kristensen

 Fredag 27. Juli
                     Dagprogram: Cafe, helikopterturer, yoga, maritim dag i fjæra  Arr: Sørøyrocken
 • Konsert i skjærgården med Inge Bremnes på Hermes II
20:00            Sørøyrocken - info: www.soroyrocken.no 
 • Lisa Skoglund
 • Julietnorth
 • Stuck In North
 • LÜT
 • ISÁK

 Lørdag 28. Juli
                     Dagprogram: Cafe, helikopterturer, yoga, aktiviteter for barn Arr: Sørøyrocken 
 • Konsert i skjærgården med Aleksander Kostopulus på Hermes II
11:00            Kirkekonsert - info: www.soroyrocken.no  
 • Bilal Saab
 • Liisa Silvia Hansen
 • Sølvi Tollefsen
 • Inge Bremnes
20:00            Sørøyrocken
 • Krønsh
 • RSP & Thomax
 • ONDT BLOD
 • Anna of the North
 • BigBang



5 km

PROGRAM
 

 Søndag 5.August 
12:00            Gudstjeneste i Dønnesfjord kirke (8) Arr: Hasvik menighet       
 Buss fra Hasvik og båtskyss fra Elvestrand 
 Kunngjøres senere på kommunens hjemmeside.

 Søndag 12.August 
11.00            Jubileumsgudstjeneste i Sørvær kirke (3) Arr: Hasvik menighet
 Sørvær fyller 50 år

 Det vil være mulig å delta på ”Opplev Sørøya” turer fra 1. juni 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 2018 er Keth Olsen, tlf  997 71 698
 Mail: soroydagene@hasvik.kommune.no

                                              

I oktober 2008 tok Elizabeth H. Karlsen et kurs i 

Harstad for å starte opp seniordans i Hasvik. Den 

gangen stilte Hasvik hotell cafeen til disposisjon 

for danseglade pensjonister. 

Etterhver ble det flere og flere som ønsket å være 

med på dansen, og lokalet ble litt for lite. I dag er 

det i alt 22 danseglade pensjonister som svinger 

seg en gang i uka. Karslen forteller at det nå er 

med flere fra både Hasvik, Breivikbotn og Sørvær, 

og de har derfor valgt å trene hver tredje uke på 

hver av plassene. - Etter trening er det alltid noe 

sosialt, det er en viktig del av seniordans. Man 

skal ha det tivelig, forteller hun.

De spreke pensjonistene reiser også en del. I 

fjor var de på Nord-Norsk stevne i Mo i Rana. 

De reiste med buss to dager hver vei, og 

var sammen med seniordansere fra Alta og 

Kjøllefjord. - Det var en meget livat og trivelig 

gjeng, og strålende vær hadde vi også, sier 

Karlsen.

Alle seniorer kan bli med å danse, men trenger 

ikke å ha noen forskunnskaper. Man kan delta 

uten partner, fordi danserne markeres med røde 

eller blå bånd for å kunne sette sammen riktg 

antall av begge parter. Danserne får utfordret 

konsentreringsevne, bedre fysikk, og trent 

opp konsentrasjonen. Det er funnet ut at det 

forebygger blant annet demens å bruke både 

hodet og beina, og selvsagt dette med å få folk 

ut av ensomhet. 

- Vi kjente ikke så mange fra de andre stedene 

i kommunen, men nå kjenner vi jo folk på alle 

steder, veldig sosialt. Forteller Karlsen.

Dansene danses etter et internasjonalt system, 

som gjør at man kan danse med andre uansett 

hvor man kommer. På stevner er det på forhånd 

bestemt ca 60 danser som det øves på året i 

forveien. 

- Vi pleier også å møte seniordanserne fra 

Øksfjord en gang i året, og da er vi  ca 50 stk 

som treffes i Øksfjord. Der danser vi hele dagen, 

bestiller middag på helsesenteret, og spiser 

middag og drikker kaffe sammen, forklarer hun.

Seniordanserne pleier også å være på 

helsesenteret i Hasvik en gang i mnd, det er et 

samarbeid mellom saniteten og seniordansen. 

De har oppvisning, og etterpå sittedans med 

beboerne. Det blir da brukt en snor som de kaller 

«danselars». Da sitter en funksjonsfrisk og en av 

beboerne annen hver gang i ring så alle kan være 

med. Det blir spilt kjente sanger så alle kan  

synge med. 

Karlsen ønsker å få i gang et nybegynnerkurs, 

men for å få til det må det komme flere nye i 

dansegruppa. Hun oppfordrer derfor alle som har 

tid på formiddagen, har lyst å treffe andre og ha 

et sosialt miljø  til å starte med seniordans. 

- Kom og se og kom og bli med. Vi vil gjerne ha 

flere med.

Seniordans i 10 år
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www.soroyrocken.no

VELKOMMEN TIL 

Norges triveligste festival!

26-29 JULI 2018

Den sjuende Sørøyrocken i rekken, arrangeres 

på Sørvær, et levende fiskevær ytterst i havgapet. 

Knappe 250 mennesker bor i bygda og husene 

her ligger på noen holmer mellom havet og den 

unike naturen på Sørøya. Dette skaper rammene 

for opplevelser på yttersia av det vanlige under 

Sørøyrocken. 

Med det gamle tørrfiskloftet som scene får 

man oppleve det beste av norsk og Nord Norsk 

musikk uten at den ville naturen på Sørøya skal 

stå i veien for festen. Med et stort fokus på mat 

får man også muligheten til å smake de beste 

råvarene Finnmark har å by på.

Artister: BigBang, White Ascot, Kristian Kristensen, 

Anna of the North, RSP & Thomax, ONDT BLOD, 

Julietnorth, ISÁK, Hollow Hearts, LÜT, Stuck In 

North, Lisa Skoglund, Krønsh og Inge Bremnes er 

vår festivalmusiker i år...

Ta kontakt med 

frivilligkoordin
ator 

Elisabeth Lyng 

(+47) 482 85 74
0 

eller registrere 
deg 

www.soroyrocke
n.no

Kristian Kristensen

Julietnorth

Stuck in North

LÜT Inge Bremnes

RSP og Thomax

Ondt blod

26-29 JULI 2018



Man-fre: 08.30 - 16.00 Lør: 09.00 - 15.30

Alltid glad bussjåfør 

SØRVÆR
Mobil:  957 34 096 (Laila)

Tlf 78 45 22 96

Den pensjonerte bussjåføren Ragnar Nilsen har 

alltid et smil og gode historier på lur. Han gjør 

bussturen morsom og interessant for både nye 

og faste passasjer. 

Ragnar Nilsen ble født i Bårvik for 70 år siden, 

og var såkalt «internatunge». Han har bare gode 

minner fra den tiden, tross historier om mange 

skjebner for internatbarn i Finnmark. 

-Årene har gått så fort, nå har jeg barn over 50 

år, og barnebarn på 27 år, ler Nilsen.

Etterhvert bar det ut i den store verden. I 1968 

dro han til sjøss i 14 måneder på en tankbåt. 

Han hadde allerede da prøvd seg på fiske, men 

det var dårlig sort da Nilsen ble veldig sjøsyk. På 

stor båt gikk dette greit - Jeg pleide å si at jeg 

ikke tålte å se bølgepapp en gang. Både faren og 

begge brødrene mine var fiskere, men det var 

ikke noe for meg, forteller Nilsen spøkefult. 

Fra 1967-80 hadde han fast bosted i Harstad, 

men kom så tilbake til Bårvik for å drive 

jordbruk. Han var derimot litt for seint ute, da 

pengestrømmen av tilskudd til jordbruk var 

minket betraktelig. Det ble da istedet busskjøring, 

og i 1983 fikk han jobb som vikar som bussjåfør 

for  FFR (Finnmark fylkesrederi).  Det var en 

forholdsvis stor arbeidsplass på den tiden, 

med hele åtte ansatte. Fire sjåfører for buss og 

godstransport, en verkstedsmann som også 

hadde skolekjøring, en renholder, en ekspeditør 

på kaia og en daglig leder. 

Også kom 90-tallet med sammenslåing av 

skolerute og ordinære ruter, samt mindre 

og mindre behov for folk. I 1999 fikk Nilsen 

spørsmål om å begynne som egen transportør 

for buss og kjøre for FFR, og en av de andre fikk 

spørsmål om og overta godstransporten, så 

det gjorde de. I juli 2001 begynte han så som 

undertransportør for Borealis transport med 

egne busser. 

- Jeg blir ikke rik, men har alltid hatt en jobb jeg 

trives med. Man er heldig som kan leve av noe 

man liker, og gleder seg til å gå på jobb. Skulle 

tro at man ble lei av å kjøre bare her på Sørøya. 

I 2001 da jeg begynte var jeg faktisk 400 ganger 

på Sørvær, pluss alle skoleturer til Breivikbotn. Da 

våknet jeg ofte og tenkte: «oj, i dag får jeg kjøre 

buss, det blir bra», og det gjør jeg fortsatt, ler 

Nilsen.

Han forteller at han før prøvde å lure seg unna 

kjøring med pensjonister til bla innlandtet og 

Finland, og sa til de andre: «kjør nå bare dokker, 

æ kan kjøre på øya». Han tenkte at pensjonister 

maser om at det er for kaldt eller for varmt i 

bussen osv. Da han begynte for seg selv måtte 

han begynne å kjøre pensjonistene selv, og fikk 

seg en hyggelig overraskelse. - Det er altså de 

triveligste folkene man kan ha i en buss, utrolig 

hyggelig og artig. Jeg pleier jo og fortelle 

historier, og han som var pensjonistgeneral før 

kom en gang fram og sa: «nei, nei, nei, nå var du 

langt over kanten, også kom han fram og fortalte 

historier som var værre en mine. Så det har vært 

artig, forteller Nilsen med et bredt smil.

I dag er det Nilsens sønn som har overtatt 

skolekjøring og rutekjøring. Selv kjører han bare 

med turbussen, og har bla mange oppdrag med 

kjøring av fisketurister på øya. - Jeg som skulle 

gjøre så mye da jeg ble pensjonist, jeg skjønner 

ikke hvordan jeg hadde tid til å jobbe før. Det blir 

bare mer og mer, og det sier alle pensjonister, ler 

han.  Den alltid glade bussjåføren forteller at han 

planlegger å kjøre så lenge han kan og har lov. På 

spørsmålet om han har noen artige historier fra 

turene hans svarer han: - Skal det være nesten 

sant eller helt sant? Også ler han godt.

- Mange av turene til Alta før var med svensker. 

En gang var det en dame med guttunge på 5 år 

som var med, de satt helt framme. Når vi hadde 

kjørt en stund så sa gutten at han måtte på do. 

Alle vet at toalettene i bussen er så trange at det 

er ikke plass til mer enn en der. Mora fulgte han 

bak, og sa at hun kom tilbake om 2 min for å 

hjelpe han med glideålsen. Så gikk hun fram og 

satte seg. Gutten brukte bare 1 min, og gikk bak 

og satte seg. Etter 2 min gikk mora bak og banket 

på do-døra og spurte: «nå lille venn skal jeg 

hjelpe deg med glidelåsen?» Da var det en som 

svarte: «det var da veldig bra service på denne 

bussen». Og det var nesten sant.

Det har ikke vært noen store ulykker på den tiden 

han har kjørt buss, bare noen små uhell. En gang 

blåste han av veien ved Kvithellan. 

- Scooterløypa går rett ved siden av, og jeg fikk 

da spørsmål fra Rolf som kjørte brøytebilen, om 

jeg hadde solgt scooteren siden jeg var begynt 

å bruke bussen i scooterløypa. Jeg har blitt tatt 

av vinden noen ganger, men aldri personskader. 

Det er 35 år siden jeg begynte å kjøre buss, og 

har heller ikke kjørt på rein eller andre dyr. En 

gang måtte en katt bøte med livet, og da tok jeg 

katta inn i nærmeste hus og spurte om de kjente 

denne katta. De svarte at nei de har ikke så flate 

katter, og det var også nesten sant, ler Nilsen.

 VERKSTEDET AS
  

Tlf. 476 73 380 
Idrettsveien 22 • 9593 Breivikbotn

Mekanisk verksted 
Hydraulikk • Motorer 

Dekk & felger • Småbåtslipp
Texaco oljeproddukter

Vi ønsker lykke til 
      med Sørøydagene
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Søppelrydding
Alle kan gjøre litt

Når Anita S.Henriksen og familien drar på tur, har 

de ofte som mål å plukke søppel. Rett og slett 

fordi det føles godt å gjøre noe meningsfullt.

Anita S. Henriksen er opprinnelig fra Alta, men 

flyttet til Sørvær i 2011 for å jobbe som lærer på 

skolen. Hun hadde bare vært en helg på stedet 

før, og syntes at det var så fint at hun ville prøve å 

bo der når hun var ferdig på lærerskolen. Planen 

var å bli på øya i et år, men hun bor fortsatt på 

Sørvær og har nå både samboer og en datter  3 

år. Henriksen forteller at hun møtte samboeren 

hennes som er fra Sverige på øya, og at han 

også hadde planlagt å være der i et år. Paret 

har i ettertid bodd et år i Kokelv, men da savnet 

de Sørøya så mye at de flyttet tilbake i 2014 og 

kjøpte hus.  

Prosjektet med søppelplukking startet for fullt 

for et år siden. Når man har små barn så har man 

ikke tid til så mange ting forklarer Henriksen. 

- Det er fint og ha en hobby, men jeg er ikke 

så veldig for håndarbeid som strikking og slike 

ting. Vi er mye på tur, så jeg fant ut at vi kunne 

begynne å plukke søppel på tur. Det er jo veldig 

mye søppel overalt både på fjellet og i fjæra. Vi 

bor veldig nært fjæra, og det er fint å dra på korte 

turer med småbarn. Man drar Ikke bare på tur, 

men gjør noe meningsfult også, forteller hun. 

Etterhvert ønsket Henriksen at flere skulle plukke 

søppel, og hun begynte å skrive dikt om turene, 

ta bilder, og legge ut på Facebook og Instagram. 

Hun fikk veldig mange fine tilbakemeldinger fra 

folk som ble inspirert. - Når de drar på tur så 

plukker de søppel og tenker på meg har noen 

sagt, det er kjempeartig, da tenker jeg at jeg har 

oppnådd noe, sier Henriksen glad.

Hun prøver også å få folk til å få litt dårlig 

samvittighet på dette området, samt at hun 

forsøker å påvirke elevene til å være bevisst på 

dette. - De er blitt veldig flinke. Jeg vet ikke om 

det er bare når jeg er tilstede, ler hun. En av 

elevene er blitt spesielt flink. Hun tar med moren 

og lillebroren ut på tur for å plukke søppel. 

Ungene på skolen forteller også ofte om ting de 

har funnet i fjæra. Jeg håper at de fortsetter å 

være så flinke, sier Henriksen. 

Selv ble hun inspirert av Irene Ørmen som 

da jobbet på kulturskolen. Hun var på besøk 

på skolen, og hadde et prosjekt i kunst og 

håndtverk, der de skulle lage kunst av søppel. 

- Det var der det startet, jeg ble så inspirert av 

det vi gjorde sammen med elevene på skolen 

sammen med henne. Det var vel hun som 

inspirerte meg først, forteller Henriksen.

Til slutt ønsker Henriksen å oppfordre folk som 

er på tur til å plukke opp søpla de ser, og gjerne 

dra på tur for å plukke søppel. - Det er ofte det 

vi gjør, hvis vi lurer på hva vi skal gjøre en helg 

så drar vi kanskje ut og plukker søppel. Det er 

veldig meningsfylt og alle kan gjøre litt. Det er 

veldig mange som har begynt å plukke søppel, 

og det er kjempebra. Vi som foreldre kan også 

lære barna å ta vare på naturen, de er veldig lett 

påvirkelig, avslutter hun. 

Søndagstur til ei øde strand,

søppel å skrot som e skylt opp på land.

Været og havet har tatt det med,

fra langt, langt borte et sted.

Æ går der å rødde mens tankan vandre,

tenke på dæm man for alt søppel kan klandre.

Men det e jo oss, alle som en,

forbrukeran rundt i hele verden.

Det kjennes litt forgjeves, det må æ innrømme,

den her stranda e jo bare en av mange..

Nergård Sørøya AS ønsker lykke til med Sørøydagene

- for hav og folk

VIKTIGE TELEFONNUMMER
Politi: 112,  Brann: 110

Legevakt (utenom kontortid): 116 117,  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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For de som liker å røre litt på seg, være ute 

i naturen, eller utfordre seg selv, så er det 

bare å hive seg rundt og bli med på de flotte 

aktivitetene som er på programmet i sommer. 

Leder i HIL, Geir Magne Gamst kan fortelle om 

flere spennende aktiviteter i regi av idrettslaget  

i sommer. 

Volleyballturnering
Det vil blant annet være volleyballturnering på 

sandvolleyballbanen som ble åpnet for to år 

siden. Så langt har det vært litt variert antall som 

trener, men rundt 20 stk er innom og trener fast.  

På turneringen vil det fra utgangspunktet være 

blandede lag, med både ungdommer og voksne, 

slik som de har det på trening også. - Hvis det 

blir mange som møter opp så ser vi det an på 

turneringsdagen, forteller Gamst. 

Det vil bli premiering for beste lag, og 

deltakerpremier til alle. Hvis noen ønsker å  

grille så er det mulig å ta med grillmat og ta  

middagen ute. 

Åpen dag på klubbhuset
Åpen dag på klubbrommet vil være sammen med 

Sørøy husflidlag og Hasvik Røde Kors som har 

felles lokale. - Her skal vi vise hva de forskjellige 

gjør. Husfliden forteller hva de gjør, og kanskje 

får man prøve akiviteter som veving, strikking 

hekling og ellers det de vil vise fram. Røde Kors 

forteller og viser hva de har. Idrettslaget forteller 

om hvilke aktiviteter vi har, litt historie, og stiller 

ut det vi har og vise fram. Hvis været blir bra så 

lager vi oppgaver ute i form av rebussløp. Der en 

av postene fra husfliden, en fra Røde Kors, en fra 

idrettslaget osv... Det vil også være salg av kaffe/

kaker og et lite lotteri. Forklarer Gamst.

- Idrettslaget er ganske synlig, men de andre  

er det kanskje ikke så mange som vet så mye  

om. Møt opp og se hva vi holder på med,  

oppfordrer han.

Barne- og turorientering
Sissel Kristoffersen, nestleder i HIL, og 

styremedlem i ski og frigruppa, som har 

orienteringen. Informerer om orienteringsposter 

som skal være klar 1.juni, og skal være der hele 

sommeren. Man kjøper kart på Coopen eller 

Joker, og det vil bli premie i form av gavekort 

til de som har gått nesten alle postene, og det 

blir trukket en deltakerpremie blant alle som 

har levert inn kartet. I år er det 11. året med 

turorientering, mens barneorientering har vært 

bare en gang før. - Det har vært såpass gode 

tilbakemeldinger at vi ønsker og fortsette i år,  

og utvide barneorientering til 15 poster,  

forteller Kristoffersen.

For barneorienteringen vil det være korte turer 

der man kanskje kan oppleve nye områder, 

morsome steiner å klatre på, turer i fjæra osv. Det 

anbefales å legge turer til et område med poster, 

ta med niste og drikke. Det er flotte turer hvor 

hele familien inkludert de minste kan være med. 

På turorientering vil det i år også bli lagt poster til 

nye steder slik at man kan oppdage formasjoner i 

steiner, hvalskjelett og litt av hvert. 

- Hvis man ønsker å oppleve utrolig flott naur 

så må man kjøpe kart. Vi legger tilrette for litt 

kortere og litt lengre turer, og det er slett ikke 

nødvendig å gå alle turene. Kanskje man også 

oppdager nye områder man ikke har gått før, 

oppfordrer Kristoffersen. 

Gamst oppfordrer alle til å komme og bli med. 

Man trenger ikke være kjempegod i volleyball, 

det er mest et tilbud der vi møtes, er sosial og 

spiller, sier han.

Olabilløp
I år er olabilløpet i bakken i Aspelundveien, og 

ned til klubbrommet. Barna deles inn i tre klasser: 

Klasse 1 - barn født i år 2012 eller senere,  klasse 

2 - barn født i år 2008-2011, klasse 3 - barn født 

i år 2003-2007 og i tillegg konkurreres det i en 

egen klasse for de over grunnskoleskolealder/ 

voksne. Alle premieres. I tillegg kåres raskeste, 

morsomste og fineste Olabil. For to år siden var 

det tilsammen 8 biler som stilte. Det stilles krav 

til utførelse av olabil og fører pga sikkerhet. - Det 

krever litt å bygge bilene så det er ikke så mange 

som stiller, men veldig populært blant publikum. 

Det er vel også en aktivitet for for pappaene, det 

er litt artig. Etter løpet  blir det premieutdeling på 

utsiden av klubbrommet, etterfulgt av åpen dag 

på samme sted forteller Gamst. 

Spennende aktiviteter
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I et folkemøte på Hasvik for seks år siden ble 

det bestemt at kloakken i havnebassenget skulle 

ledes ut fra havna. I den forbindelse kom det en 

sprek lovnad fra ordførereren.

Ordfører Eva D. Husby forteller at det er brukt ca 

6 millioner kroner for å få ledet kloakken ut fra 

havna. I et folkemøte kom hun med en lovnad. 

- Straks kloakken er ledet ut av Hasvikhavn, så 

skal jeg bade. Prosjektet ble mer tidkrevende og 

dyrere enn jeg hadde trodd, men jeg står ved 

min lovnad om å bade, forteller hun.

Nå er kloakken ledet bort, og Husby ønsker å 

utfordre store og små til å bade sammen med 

henne for å feire at Hasvikstranda nå er klar til å 

bades på og kan brukes som den perla den er. 

- Andre storbyer har bystrand, og nå har også 

Hasvik fått sin egen bystrand tilbake. Jeg tør å 

hoppe uti uansett vær og vind, og det regner 

jeg med at andre tøffe Sørøyværinger også tør, 

fortsetter hun.

Målet er å samle minst 50 badende gjester 

torsdag 5. juli kl. 19:00, med håp om at enda 

flere stiller opp. Etter bading vil det bli servert is 

til alle som har badet og kanskje til de som har 

sett på også. 

- Utfordringen er herved sendt til innbyggere 

og gjester. Ta med håndklær, badetøy og masse 

godt humør, så skal vi få til en trivelig happening, 

oppfordrer ordfører Husby.

Åpning av badesesongen Sørøydagene 2016
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