
 

 

NY FYSIOTERAPEUT PÅ PLASS I KOMMUNEN 
Renate Wiik heter jeg. Jeg er  
tidligere kvænangsværing, men 
har ikke bodd her siden jeg var 
16 år. 
Jeg har startet bedriften  
BTL—Back To Life, som holder 
til i samme lokaler som  
kommune-fysioterapeuten på 
kommunehuset. 
I 1998 var jeg ferdig utdannet  
fysioterapeut i Bad Pyrmont, 
Tyskland. Siden den gang har 
jeg jobbet innen flere fag- 
områder innenfor fagfeltet.  
De siste 6 årene på Opptreningssenteret i Finnmark.  
Nå håper jeg at jeg kan bruke mine kunnskaper her i  
kommunen. 
Planen min er å gi et bredt tilbud til kommunens befolkning. 
Men stikkordet er trening, eller opptrening om du vil. Jeg  
ønsker blant annet å få til en avtale med ”Spensti” for bruk av 
utstyr/lokaler, samt gi et ”kurs”/innføring i Nordic Walking,  
eller ”gange med staver” som de fleste kjenner det som. 
Pr. dags dato er listene mine fulle, så det er nok ikke så 
mange som får tilbud om behandling før sommeren. Men er 
det noe du lurer på, er det bare å ringe. Jeg kan nåes på  
mobilnr.: 48036006. 
Tar jeg ikke telefonen, er det bare å legge igjen beskjed, så 
ringer jeg tilbake. 
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HILSEN FRA ORDFØREREN 
I mai og juni er det mange ting som skal gjøres 
før ferien, og både store og små har det ofte  
hektisk i denne tida. Denne hilsenen skrives blant 
annet med fingre preget av ferske vannblemmer 
fra årets hage-raking. Det er flott når snøen  
forsvinner, men samtidig avdekker våren alt rotet 
som man ikke har sett det siste halvåret. 
 
Det ser også ut til å bli en sommer med mye  
aktivitet i Kvænangen. Baddertreff,  
Verdde-turnering, Bobil-camp i Jøkelfjord og som-
mermarked i Burfjord er bare noen av de arrange-
mentene som går av stabelen. Det legges ned et 
stort arbeid av mange frivillige som både flytter på 
ferier, og ellers prioriterer det å jobbe for sine 
medlemmer og bygder. Det er viktig at vi som bor 
her deltar  på det vi kan av slike arrangementer,  
i tillegg til at det er morsomt. 
 
En viktig kommunal oppgave, er å opprettholde 
tjenestene til innbyggerne, samtidig som de  
ansatte skal avvikle sin lovpålagte ferie. Det  
meldes om store utfordringer, blant annet  
innenfor Pleie- og Omsorgssektoren, der vi rett og 
slett trenger flere hender for å få det til å gå rundt 
med antall vakter de nærmeste månedene.  
Spesielt på Gargo og innenfor TTPU er det behov 
for ekstrahjelp. Vi har heldigvis mange  
pensjonister og studenter, som stiller opp på kort 
varsel, men trenger enda flere.  Dette er derfor 
også en oppfordring til de av oss som ønsker å 
tjene litt ekstra i ferien. Ta kontakt med  
kommunen, og meld din interesse! 
 
Den generelle trenden med økt arbeidsledighet, 
skulle tilsi at det var lettere å få tak i folk, men 
dette har foreløpig ikke hjulpet innenfor den  
kommunale sektoren. Kommunestyret vil den  
24. juni diskutere mulige tiltak for å bedre  
rekrutteringen og gjøre det mer attraktivt både å 
ta utdanning og å jobbe innenfor kommunen. Den 
desidert største utfordringen vi har som  
kommune, er nedgangen i folketallet. Samtidig 
har vi arbeidsplasser nok, og et godt tjeneste-

tilbud til de som ønsker å bosette seg her. Det er 
på høy tid med en idedugnad, der alle inviteres til 
å komme med forslag  på gode tiltak som vil  
kunne øke tilflyttingen og fødselstallene.  
Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis du har 
tips til hva som kan gjøres. 
 
Vi er i startgropa for viktige tiltak, som rullering av 
kommuneplanen og prosjektering av bygging av 
nye TTPU-boliger, og mulig tilrettelegging av  
boligtomter. Det er også i disse dager ute på  
anbud mange mindre prosjekter innenfor  
opprusting av kommunale veier, og kommunen er 
i gang med å bruke penger fra den såkalte  
krisepakken til vedlikehold av bygningsmassen. 
 
Av andre viktige saker, vil jeg nevne kommune-
styrets vedtak om å sette av 2 millioner til utlån 
fra det kommunale næringsfondet, spesielt rettet 
mot bedrifter som sliter med kapitaltilgangen. Vi 
har i det siste sett en økning av søknader om  
tilskudd fra næringsfondet, og det er meget  
positivt. Her vil også kommunen styrke sitt  
engasjement, ved å ansette en person som skal 
jobbe spesielt med næringsutvikling. 
 
To andre saker vi jobber med for innbyggerne, er 
bredbåndsdekningen i de områder som ikke er 
utbygd og det kontinuerlige arbeidet med å  
presse fylkeskommunen og Staten til å utbedre 
fylkesveiene. Nå nærmer det seg valgkamp, og 
da er det viktig at vi alle engasjerer oss, og prøver 
å markere oss innenfor de områder som er viktige 
for Kvænangen. 
 
Så da er det bare å stå på, og å ønske hverandre 
en god og aktiv sommer! 
 
John Helland 
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KULTURPRIS FOR 2009 
 

Kvænangen kommune deler årlig ut en kulturpris til lag, foreninger eller  
enkeltpersoner som har gjort seg særlig bemerket innen kulturlivet eller på annen 

måte har gjort seg fortjent til en slik pris. 
Hvem synes du bør få denne prisen i år? 

Send inn skriftlig forslag til Servicekontoret, Kvænangen kommune, 9161 Burfjord. 
 

I tillegg til heder og ære, består prisen av et innrammet diplom og en sjekk på 5.000,- 



 

 

 
 
 

BLOMSTERKONKURRANSE 
”Min fineste blomsterkasse eller blomsterampel” 

 
Meld deg på til Hagelaget Maiblomsten v/Jill Karlsen innen 1. oktober.  

Ta et bilde digitalt og send det til: jill.karlsen@kraftlaget.no  
Trenger du hjelp til fotograferingen, gi beskjed til en av oss i styret. 

 
Premier: 

For voksne:       For barn: 
1. premie: kr. 500,-      1. premie: kr. 500,- 
2. premie: kr. 250,-      2. premie: kr. 250,- 

 
Kassen, potten eller ampelen må være plantet i år. 

 
Vinnerne blir kåret på årsmøtet av alle årsmøtedeltakere. 

 
Hilsen styret i Maiblomsten Hagelag: Eldbjørg, Liv-Karin, Mona, Jill og Unn 

Kvænangs- 
budstikka 

Kvænangen kommune, 9161 Burfjord 
Tlf  77 77 88 00, Faks 77 77 88 07 
Manus og bilder sendes til 
postmottak@kvanangen.kommune.no 
 
Søk for mer informasjon på  
www.kvanangen.kommune.no 
 
Ansvarlig redaktør:  Liv-Wigdis Smith  
 
Redaktør:  Rita B. Pedersen 
 
Redaksjonskomité:  Hans Jørgen Emaus 
 Trine Sølberg 
 Lillian Soleng 
 Dagfinn Pedersen 
 Bernt Mathiassen 
 Rita B. Pedersen 
 
Utgivelse den 1. mars, 1. juni, 1. sept. og  
1. desember.  
(Forbehold om endringer.) 
Frist for innlevering av stoff er 10. måne-
den før. 
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Ungdomsteateret viser forestillingen: 
”MORDENE PÅ ASHDALE”  

En kriminalkomedie 
Kvænangen Flerbrukshus 

Fredag 5. juni kl. 18.00 
 

Kom og se våre flotte ungdommer  
utfolde seg på scenen. 

 
Etter forestillingen vil det bli premiere-fest 

for skuespillere med familie og  
venner. 

 
GRATIS INNGANG, men vi har som vanlig ei bøtte  

stående hvor du kan kaste noen mynter dersom du har 
lyst til det. 

 
VELKOMMEN TIL HELE BEFOLKNINGEN ! 

 
PS. Resten av Kulturskolen vil ha sin semesterforestilling 

litt senere, dato kommer, - følg med på oppslag. 

MAIBLOMSTEN HAGELAG HAR PLANTEBYTTE FREDAG 12. JUNI  
kl. 19.00 v/Flerbrukshuset i Burfjord  

og  
LØRDAGSKAFE 13. juni  

kl. 11.00.  
Også dette på Flerbrukshuset. 

Vi har mange blomstrende gevinster. 
 

Med vennlig hilsen Maiblomsten 
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RENTEINFORMASJON FRA HUSBANKEN 
Gjeldende renter, prognoser og historiske rentesatser 
Flytende rente settes ned til 3,1 % i 3. kvartal 09.  
Husbanken fastsetter renten på grunnlag av statsserfikater og -obligasjoner. Rentene i Husbanken er derfor ikke direkte  
knyttet mot pengemarkedsrenten.  
 
Vurderer du å binde renten? Du må melde fra innen utløpet av måneden for valgt rentetilbud. OBS! Husbankens  
personkunder kan selv ta ut fastrenteavtale i Mitt kundeforhold (under Tjenester) på nettet. 

 
*Effektiv rente vil normalt være 0,1 - 0,2 prosentpoeng høyere avhengig av lånets størrelse og nedbetalingsvilkår. I beregning 
av effektiv rente inngår for tiden etableringsgebyr kr 600 og termingebyr kr 30.  
Særrenten vil til enhver tid være 1 % lavere enn den ordinære renten. Særrenten gjelder lån på særlige vilkår gitt fram til 1996. 
 
Kommunens rentesats vil være 0,25% over Husbankens satser. 

 
( observasjoner pr 21.04.09 av observasjonsperiode fram til 30.06.09 ) 

 

Nominelle renter* i 2. kvartal 09 og 3. kvartal 09 

  April Mai Juni 3.kv 

Flytende rente 5,4 % 5,4 % 5,4 % 3,1 % 

Fast rente 3 år 3,1 % 3,0 % 3,1 % - 

Fast rente 5 år 3,5 % 3,5 % 3,7 % - 

Fast rente 10 år 4,2% 4,2% 4,3% - 

Prognose for renteutvikling 

Flytende rente 4. kvartal 2009:  2,6% 

Fast rente for juli 09 
 ( observasjoner pr 21.04.09 av observasjonsperiode fram til 

30.04.09 ) 

 3 år: 2,9 % 

 5 år: 3,6 % 

10 år: 4,4 % 

Småplukk fra kommunestyrets møte den 22.04.09. 
  
Endringer av vedtektene i barnehagene. Endringene medfører at man etter opptak er sikret 
plass helt fram til skolestart. Ellers er det stort sett mindre justeringer av de gamle vedtektene. 
Næringsstrategi for Tromsø-regionen. Planen skal danne grunnlag for samarbeid mellom 
næringslivet, næringsforeningen og kommunene, med tanke på framtidig utvikling. 
Avtale mellom Kvænangen kommune og Spildra Grendelag om brannvern ble vedtatt. 
Avtalen innbærer utplassering av utstyr og opplæring av brannmannskaper på Spildra. 
Gjennomgang av renholdsplanen. Renholdsplanene ble etter gjennomgang justert slik at 
noen fikk øket sine stillinger. 
Kommunal egenandel, STYRK-prosjektet. Prosjektet er et spleiselag med Staten der  
kommunestyret vedtok kommunens egenandel. Prosjektet går på kartlegging og organisering 
av tjenesten innen rus og psykisk helse. 
Plan for selskapskontroll 2009-2012 ble vedtatt. I planperioden innebærer dette kontroll i  
følgende selskaper: Bredbåndsfylket Troms AS og Nord-Troms Kraftlag AS. 
Opprettelse av et 4. legeårsverk ble vedtatt. 
Opptak av nytt Start-lån på kr 4 mill fra Husbanken. Midlene skal benyttes til videreutlån. 
Ellers ble det i kommunestyret behandlet en klagesak (klage på tildeling fra fondsstyret), lagt 
fram 2 referatsaker fra K-sekretariatet og det ble holdt orienteringer for politikerne fra  
Lensmannen, Regionrådet og Ishavskraft AS. 
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BADDERTREFFET   9. -12. JULI 2009 
  
Vi har 10-årsjubileum i år og ønsker i den forbindelse å gjøre litt stas på oss selv.  
Er det noen som har gode ideer om hva vi kan gjøre? Alle forslag vil bli vurdert. 
  
For å klare å gjennomføre dette store arrangementet så trenger vi hjelp, - all slags hjelp.  
Kan du hjelpe til med noe så gi beskjed.  
Vi trenger folk til å avvikle turmarsj, fiskevakter, parkeringsvakter, noen 
som kan vaske gryter og annet utstyr, selge lodd, hjelpe til på kafeer, 
røre i rømmegrøten o.l. 
  
Til høsten så lager vi til ett arrangement for de som har hjulpet til under 
årets treff på noe vis. 
  
Det gjør arbeidet til komiteen lettere dersom du selv tar kontakt med oss. 
  
Ta kontakt med leder Anne Bårdseth 77 76 84 33 / 99 31 96 65 

 
Invitasjon til 

SOMMERMARKED I BURFJORD  
25.-27.JUNI 2009 

I år som i fjor ønsker næringslivet i samarbeid med Finnmarkskollektivet å arrangere  
Sommermarked. 

Vi vil derfor invitere lag og foreninger til å være med på dette.  
I tillegg ønsker vi at de i nærmiljøet som driver med husflidsprodukter, massasje, frisør, 

blomster, matvarer, brukskunst og lignende deltar. 
Standplass koster ingenting og Byggtorget kan være behjelpelig med stand. 

 
Dersom du ønsker å delta, ta kontakt med: 
 
BYGGTORGET: kaare@materialhandelen.org  Tlf.: 77768104 
ICA: hansgunnar@naer.ica.no  Tlf.: 77768407 
MANI KLÆR: manikle@online.no  Tlf.: 77768148 
FINNMARKSKOLLEKTIVET: info@finnmarkskollektivet.no  
eller  
Christine.Trondal@finnmarkskollektivet.no  Tlf.: 78444530/77768410 

 
Påmeldingsfrist 12. juni –09 

ALLE ØNSKES VELKOMMEN 
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SKOLERUTE 2009/2010 Kvænangen kommune 
 
Høst 2009  
 

 
 
 
Vår 2010 
 

 
 
 
Planleggingsdager mandag 17. august og tirsdag 18. august. 
Kurs for lærere 01.oktober. 
Planleggingsdag mandag 4. januar. 
Planleggingsdag fredag 18. juni 

MÅNED: FRIDAGER: ANTALL 
SKOLEDAGER: 

August Skolestart onsdag 19.  
(lærere planlegging 17. og 18.) 

  9 

September   22 

Oktober Kurs lærere 01./fridag 02 20 

November   21 

Desember Siste skoledag før jul fredag 18. 14 

  Antall skoledager høst 86 

Januar Skolestart etter juleferien tirsdag 05. (lærere 
planleggingsdag mandag 04.) 

19 

Februar   20 

Mars Vinterferie 04.03. og 05.03. 18 

April Påskeferie 29.03. 07.04. 17 

Mai Fridag: 14.05 17 

Juni Siste skoledag fredag 17. 13 

  Antall skoledager våren 104 

KVÆNANGSRITTET 2009 
 

Rittet har 5 års jubileum i år og vil gå av stabelen 27. juni kl. 16.00 med start i Burfjord. Det vil 
bli barneritt på formiddagen. 

Start: Burfjord i Kvænangen kommune, derfra nordover langs E6 12 km til Alteidet, vending i 
krysset til Jøkelfjord. Så sørover E6 47 km, og da er målgang på toppen av  

Kvænangsfjellet 407 m.o.h. De siste 7 kilometer klatres Kvænangsfjellet opp. 
Trim— og turklasse. 

Kontaktperson: Terje Leirbakken   
E-post: terje.leirbakken@burfjord.no  Tlf.: 99729800 

 

Se etter nærmere info på plakater. 
 

VELKOMMEN ALLE SAMMEN 
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SØKNADSFRIST 15. AUGUST –09 

SØKNADSSKJEMA 
KULTURSKOLEN I KVÆNANGEN 

 
En liten orientering og søknadsskjema: 

· Kulturskolen er en selvstendig institusjon som eies og drives av Kvænangen kommune. 
· Kulturskolens formål er å skape interesse og forståelse for musikk og kultur i lokalmiljøet ved hjelp av tilrettelagt opplæring 
· Kulturskolen er i utgangspunktet et tilbud for alle innbyggerne i kommunen, men på grunn av stort søkertall prioriteres søkere i grunnskole 
 alder. 
· Kulturskolens undervisningstilbud kan variere fra år til år, avhengig av søkermasse, lærerkrefter og økonomi. 
· Dersom et undervisningstilbud får flere søkere enn antall elevplasser, vil vi undersøke muligheten for alternativ undervisningsform  
 (for eksempel gruppeundervisning). 
· Kulturskolens kontingentsatser for skoleåret 2009/-10 vil pr halvår bli: 
 Barn enetimer -   kr. 525,-       Barn gruppe -  kr. 260,-    Voksne enetimer - kr. 1050,-                       
 FAMILIEMODERASJON INNRØMMES! 

 
 
Elevens navn:……………………………………………………………………………………………………………………...   Født:……………………………. 
 
Ønsker opplæring i/på: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Foresattes underskrift:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse:………………………………………………………………………………………………E-postadr:………………………………...………………….…. 
 
Telefon dag:…………………………………………….….Kveld:………………………………………..…………...Mobil:…………………….……………….. 
 
I år tilbys det følgende aktiviteter: (med forbehold om tilgjengelige lærerkrefter, nok søkere og økonomi) 
 Musikkbarnehage (med forbehold) 
 Barneteater 1.-3. Klasse (Gruppeundervisning) (med forbehold) 
 Mellomgruppe teater 4.-7. Klasse (Gruppeundervisning) 
 Ungdomsteater 8. Klasse og oppover (Gruppeundervisning) 
 Fløyte (Tverr– og blokkfløyte) (Enetimer, evt. 2-3 stk i gruppe) 
 Korps samspill (althorn, kornett/trompet, baryton, tenorhorn, tuba) (Gruppeundervisning) 
 Korps messing nybegynner—oppgi ønsket instrument (Enetimer, -etter hvert i gruppe) 
 Kor (Gruppeundervisning) 
 Gitar (nybegynnergruppe, verksted for viderekommende) 
 Billedverksted (maling, tegning, foto ++) 
 Matkultur og kokekunst, fra 4. klasse og oppover (med forbehold om finansiering) 
 I tillegg vil vi forsøke å få til tidsbegrensede kurs avhengig av hvilke lærerkrefter vi har tilgjengelig og 

hva det er etterspørsel etter. Se etter oppslag i løpet av skoleåret. 
 
REGLEMENT: 

· Eleven binder seg til ett skoleår ved påmelding. Innenfor skoleåret kan elevplassen kun sies opp ved flytting fra kommunen, 
langvarig sykdom eller lignende. 

· Rett til undervisning kan mistes dersom eleven gjentatte ganger ikke møter opp til sin avtalte spilletime, og ikke har gitt beskjed 
om dette til lærer på forhånd. Elevbetalingen må likevel betales for hele skoleåret. Ved forhåndsgitt beskjed om fravær vil lærer 
forsøke å erstatte elevens time ved anledning. Om lærer må være borte fra undervisningen vil time også bli forsøkt erstattet. 

· Særskilte forhold som kan angå undervisningen meldes fra om til rektor, som igjen informerer lærer dersom det er nødvendig. 
 
Dersom flere i familien mottar enkeltundervisning i Kulturskolen, eller en elev mottar undervisning på flere instrumenter, vil elevbetalingen 
reduseres med 50% for alle, unntatt en. Det vil si at én betaler full elevkontingent på 525,-(barn enetimer) og de resterende betaler kr. 260,- 
pr. halvår. For gruppeundervisning gjelder ikke moderasjon. 
 
 

SØKNADSSKJEMAET SENDES KULTURSKOLEN I KVÆNANGEN, v/rektor Rita Boberg Pedersen, KVÆNANGEN KOMMUNE, 9161 BURFJORD 
(77778832/40405628) INNEN 15. AUGUST 2009 

Rektor  kan også kontaktes på e-postadresse: rita.b.pedersen@kvanangen.kommune.no 
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ØNSKER FOR BRUK AV GYMSAL OG SVØMMEHALL 
Skoleåret 2009/2010 

 
Lag og foreninger må nå melde sin interesse for bruk av svømmehall og gymsal på 
kveldstid. Laget/foreningen MÅ ha en ansvarlig kontaktperson som alle  
henvendelser kan gå til.  
 

Oppgaver til kontaktpersonene:  
 Sende inn liste over voksne brukere til Kulturkontoret. 
  Spre informasjon til ”sine” brukere om rutiner som skal følges ved bruk av gymsal og  
 svømmehall, slik som: opprydding i lokalene, når tid man skal være ute av garderobene, 
 renslighet og dusjing ved bassengbruk, at det til enhver tid skal være personer med  
 godkjent livredningskurs tilstede i svømmehall, at alle brukere vet om ”Alarmplan i  
 forbindelse med ulykker i bassenget”, regler for betaling (420,- pr. skoleår). 
 
Det er ikke sikkert at alle får sine ønsker igjennom, men fordelingen blir gjort etter beste evne. 
Interessen må meldes SKRIFTLIG innen 14. september 2009 med opplysninger om hvem som er 
kontaktperson og hvilket tidspunkt dere ønsker/ikke ønsker til Kulturkontoret en-
ten pr. brev eller e-post til følgende adresser: Kulturkontoret, Kvænangen kom-
mune, 9161 BURFJORD eller e-postadresse 
rita.b.pedersen@kvanangen.kommune.no  

AVGIFT GYMSAL OG SVØMMEHALL 
 
Nå er det tid for kontaktpersoner for de lag/foreninger som har benyttet seg av 
kveldstilbudet ved kroppsøvingsanlegget på Kvænangen barne– og ungdomsskole å 
sende inn liste over alle sine voksne brukere av anlegget (gymsal og svømmehall). 
Voksne som har vært i følge med sine barn skal ikke betale. 
Avgiften er fastsatt av kommunestyret og er kr. 420,- pr. skoleår. 
 
Disse pengene vil ikke gå inn i ”det store sluket” for kommunal drift, men settes på en øremerket  
budsjettpost som skal gå til oppgradering eller utstyrsinvestering ved anlegget som kommer alle til 
gode. 
 
Derfor er det viktig at alle viser seg ansvaret verdig og ikke misbruker den tilliten som er blitt gitt. 

 
Liste over voksne brukere av gymsal og svømmehall sendes til Kulturkontoret, 
Kvænangen kommune, 9161 Burfjord eller på e-post til 
rita.b.pedersen@kvanangen.kommune.no . 
Kommunekassa sender da ut innbetalingsblankett til de aktuelle. 
 
Dersom det er noen som ved en glipp ikke er med på lista og i ettertid ser at de 
ikke har  mottatt innbetalingsblankett, så er det lov å selv ta kontakt. 
 

Noen er veldig samvittighetsfulle og gjør sin plikt, men det har dessverre vist seg at det er noen som 
rett og slett sluntrer unna med å melde inn brukere av kroppsøvingsanlegget og dermed unnlater å 
betale avgiften. Slik kan det ikke være, - denne ordningen er basert på gjensidig tillit og skal være 
selvkontrollerende, men viser det seg at dette ikke fungerer så vil anlegget i ytterste konsekvens bli 
stengt for bruk av voksne på kveldstid. 



 

 

Slik hadde vi det på   
Fylkesmønstringen UKM 
Troms på Finnsnes 2009. 
 
27. mars reiste en spent og  
innsatsklar gjeng med  
ungdommer fra Kvænangen for 
å gjøre seg bemerket ved  
Fylkesmønstringen UKM.  
Det var en lang, men  
humørfylt busstur sammen med 

ungdommer som skulle representere Nordreisa under mønstringen og man fikk god tid til å bli 
litt kjent. 
Vi ble innkvartert på Finnsnes ungdomsskole og så frem til en helg med nerver, spenning,  
lærdom og masse nye inntrykk.  
På lørdag var det tekniske prøver for våre sceniske innslag og åpning av kunstutstillingen, 
samt at vi da allerede hadde vært på flere forestillinger.  
Kunstutstillingen var formidabel, og mange stolte deltakere fra Kvænangen fikk se at deres  
kunst var fullt på høyde med bidrag fra resten av Troms. Så her var det nesten umulig å vite på 
forhånd hvem som skulle få æren av å bli plukket ut til å representere Troms under  
landsmønstringen i Trondheim. 
Allerede lørdag formiddag skulle Steffen opptre, - og det gjorde han med glans! Det var mange 
hjerter som banket litt ekstra for den staute karen med gullstrupen fra Burfjord som sang og 
spilte ”Idyll”, og mon tro om han ikke fikk noen søte sms fra det motsatte kjønn tikkende inn på 
mobilen….. 
Lørdag ettermiddag var det teatergruppa sin tur til å vise sitt bidrag, - ”Benken”, et stykke som 
handler om en uteligger og hvordan det gikk med han. Og de fremførte sitt bidrag med en slik 
innsats og spilleglede som man nesten ikke har sett maken til. Absolutt alle i salen ble rørt over 
det viktige og alvorlige budskapet de kom med, og ikke et øye var tørt da de var ferdige. 
På søndag var det så klart for juryens time. Våre ungdommer var på forhånd klar over at  
nåløyet var lite når det var så mange og flotte bidrag under den rekordstore mønstringen. De 
hadde slått seg til ro med at de hadde i alle fall gjort sitt beste og hva mer kan man gjøre da? 
Så derfor ble gleden ekstra stor da juryen annonserte at teatergruppa skulle få et stipend fra 
UKM fordi de hadde vært så dyktige. Mange gode ord ble overlevert fra scenen til en  
fullstappet sal og ungdommene var hoppende glade over utmerkelsen. Stipendet var på 
2.500,- og de hadde straks klart for seg hva dette skulle brukes til; de ville ha kurs. Og kurs fikk 
de, - for 23. mai hadde vi besøk fra HATS, og hele dagen var viet Improvisasjonskurs. 
Så dere skjønner at det var stor stemning på bussturen hjem, - enda en gang hadde  
Kvænangen blitt satt på kartet med positivt fortegn. 
Det er fantastisk at våre ungdommer gang på gang gjør seg bemerket.  
De viser en trygghet og dyktighet  på scenen som man bare må bøye seg i støvet for. Og det 
er en fryd å reise sammen med dem på tur, - aldri noe tull, bare positive og glade unge  
mennesker som ser frem til å kunne dra tilbake neste år. Takk alle, for en flott tur!  

Rita 
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Aktivitetsplan for Badderen Bygdelag 
9.-12. juli  Baddertreff 2009 
 
12. september  Takkefest for Baddertreff-arrangementet m/oppsummering 
 
Annenhver torsdag Aktivitet på huset for store og små: Skyting m/lasersimulator,  
fra september  bordtennis m.m. 
    Strikke-kafe 
 
1. oktober  Markering av Eldredagen 
 
17. oktober  Middagskafe (TV-aksjonen) 
 
31. oktober  Fest/Pub evt. m/karaoke 
 
14. november  Mørketidskafe med sang og ”Minimarked” 
 
2. desember  Juleverksted for store og små 
 
26. desember  Juletrefest for barn 
 
Følg med på oppslag !        Styret i Badderen Bygdelag 
 

Årsplan for Sørstraumen Grendehus 2009  
 

Dato   Type Arrangement  Ansvarlig 
 
13. juni  Bygdefest     
 
23. juni  St. Hans-feiring, familiearrangement 
 
22. juli  Auksjon og loppemarked 
 
25. juli  Bygdefest   
 
5. september Pub 
 
31 .oktober  Halloween for barn 
 
27. desember Bygdefest 
 
5. februar 2010 Solfest, familiearrangement. 
 
Merk: Familiearrangement = alkoholfritt arrangement! 
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STUDIETILBUD FRA NORD-TROMS STUDIESENTER HØST 2009 

Vi tilbyr studier fra Høgskoler og Universitet innenfor flere ulike områder. Noen av studiene er  
desentraliserte profesjons-utdanninger, som f eks sykepleie- og allmennlærerutdanning. Disse har 
egne søknadsfrister. 
Andre tilbud er studier som foregår på Universitetet og har samme søknadsfrister som for alle andre studenter der. På ulike 
måter tilrettelegger universitetet og vi for at grupper i Nord-Troms kan studere ”hjemmefra”. Ulike metoder brukes; f. eks kan 
forelesninger filmes og legges ut på nett, vi har lokale samlinger der lærer er til stede eller kanskje over lyd/bilde, eller det  
kommer veiledere fra utdanningsinstitusjonen og møter den lokale gruppa her.  
I tillegg møtes ”våre” studenter i kollokviegrupper på studiebibliotekene og jobber sammen med oppgaveløsning etc. 
Alle de bedriftsøkonomiske emnene i ”Verktøykassa” hører inn under denne kategorien, men det er variasjoner over hvilke  
hjelpemidler som blir tatt i bruk for de enkelte fag. 
En tredje måte er at vi får skreddersydde tilbud i forhold til etterspørsel. Disse studiene kan ha andre søknads-frister og kan 
tilrettelegges for bedrifter etc. Eksempler på slike studier er turismestudiet som vi kjøpte av Høgskolen i Finnmark, og studiet i 
Omdømmebygging som kommer til høsten der Universitetet i Tromsø er leverandør. 
Fordi det er så mange ulike søknadsfriser, er det vanskelig å legge ut alle studier samtidig. Desentralisert allmennlærer-
utdanning hadde frist den 1. mars/15.april 09, mens Universitetet i Tromsø har frist 1.juni. Den 1. mars visste vi ennå ikke hvilke 
fleksible studier Universitetet kan tilby, og kunne følgelig ikke annonsere dem samtidig. Sykepleierutdanninga startet opp i  
januar og har en tredje søknadsfrist. 
Det er også slik at Universitetet tilbyr flere emner som er samlingsbasert i Tromsø, og interesserte kan godt ta samlinger i 
Tromsø og benytte studiebibliotekene i egen kommune for å studere mellom periodene.  Du kan gå inn på UiT under ”fleksible 
studier”, så finner du disse. Også høgskolene har en del samlingsbaserte tilbud, der du som student må reise dit for å være 
med på samlinger. 

 
Studier / kurs under planlegging i Nord-Troms: 

REISELIV (vil komme høst 2009/vår 2010) 

 Vertskapsrollen 

 Marked, salg 

 Sikkerhet til fjells / ved sjø etc 
 
RUS og PSYKISK HELSE II (under utarbeiding ved UiT (tidligere Høgskolen i Tromsø) 
 
MAT OG MATKULTUR (på idestadiet) 
 
FØLG MED PÅ ANNONSER OG VÅR NETTSIDE, ELLER GI MELDING OM AT DU ER INTERESSERT, SÅ SENDER VI INFO NÅR ALT ER 
KLART! 

 
Studier i samarbeid med Universitetet i Tromsø 

http://uit.no/studier, du finner mer info om hver under ”fleksible studier” 
 

Søknadsfrist: 1. juni 09 
 
”VERKTØYKASSA FOR ADMINISTRASJON OG LEDELSE” 
Flere del-emner innenfor økonomi, ledelse og administrasjon som kan tas enkeltvis eller bygges til en bachelorgrad. 

BED-1007 Matematikk for økonomer (10 sp) 
SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk adferd, markeder og priser (10 sp) 
BED-1002 Finansregnskap (10 sp) 
BED-1011 Bedriftsøkonomisk analyse(10 sp)  

 
SAMISK SPRÅK  

SAM-1030 Nordsamisk som fremmedspråk: Innføring i nordsamisk grammatikk (10 sp) 
SAM-1031 Nordsamisk som fremmedspråk: Praktisk nordsamisk I (20 sp) 

Oppstart høst 09 og vil bli tilrettelagt for desentralisert opplegg i Nord-Troms dersom nok søkere til å danne egen gruppe. Lokal lærer. Det an-
befales å ta begge delemnene samtidig. Interesserte bes ta kontakt med oss for mer info. 
 
ENGELSK – delemner  

ENG-1120  Introduction to narrative literature – 3.emne  (10 sp) 
ENG- 6080 Engelsk for næringslivet og offentlig sektor (10 sp) NB! Samlingsbasert i Tromsø + nettstøtte  

 
Ex FAC /PHIL 

EXF-0712  Exsamen facultatum for samfunnsvitenskapelige fag (nettbasert) 
FIL- 0702   Exsamen philosophicum (nettbasert) 

 
FINSK OG KVENSK KULTUR 

FIN-1210 Finsk og kvenskkulturkunnskap (10sp) 
 
OMDØMMEBYGGING (15 sp) 
Markedsføring av byer, steder og regioner vurderes i dag som nødvendig i konkurransen om å tiltrekke seg nye innbyggere, ny næringsvirk-
somhet og turister 
Studiet er under utvikling og vil bli skreddersydd for Nord-Troms. Forventet oppstart nov 09. Vil bli annonsert 

 
Felles for alle studier er en kombinasjon av nettbasert undervisning og veiledning eller veiledningssamlinger lokalt forutsatt nok mange  
deltakere til å danne gruppe. 

Kontakt: web-side: www.ntss.no   E-postadresse: post@ntss.no    Tlf.: 77 77 05 87/970 399 38 
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INFORMASJON FRA BRANNVESENET, Kvænangen kommune 

Ekspedisjonstid: 08:00 - 15:00 

Direkte innvalg: 77778846- Brannsjef 77778847- Varabrannsjef 

 

Definisjon på en brann: Ild ute av kontroll. 

 

Vår og sommer nærmer seg med stormskritt og vi vil ønske alle en fin 

opplevelse i vår fine natur, men husk endelig å vær forsiktig når vi koker 

kaffe og steker pølser på bålet. 

Tenk sikkerhet for spredning, husk å slukke bålet før vi forlater det, bruk 

vann. 

Får du bålet ut av kontroll da har du en brann! 

Er noen så uheldig så husk å ringe 110 – brannvesenet så fort som mulig, det er sekundene 
som teller. 
 

Det er nok noen som ønsker å brenne bråte, bråtebrenning ble brukt for å fremme veksten på 

spesielt gammel eng, i dag kultiveres det med pløying, det var svært arbeidsomt og risiko fylt, 

dette er ikke tillatt i dag. 

 

Lauv brenning på våren er ikke uvanlig, men husk at dette kan utvikle mye 

røyk, som kan påvirke dine omgivelser. Vis hensyn til dine medmennesker, 

alternativt kan lauv benyttes til kompost som gir en utsøkt god jord som kan 

nyttes til eks. blomsterbedet i hagen.     

 

Bålbrenning 

 

Du har ikke lov til å tenne bål eller gjøre opp ild i tiden 15. april til 15. september uten  

tillatelse. 

Unntatt er mindre bål som eks å koke kaffe når du er på tur eller Sankthansbål. Disse  

bålene må kun bestå av trevirke og brennes på forsvarlige steder. 

Det er ikke tillatt å brenne bygningsavfall, plast eller oljeprodukter. 

Annen brenning er strengt regulert, men det kan i helt spesielle tilfeller søkes om tillatelse. 
 
 
Søknader sendes Kvænangen kommune, 9161 Burfjord og vil bli 
behandlet individuelt i forhold til årstid og sted. 


