
 

 

NYTT FRA FOTBALLGRUPPA I BURFJORD IDRETTSLAG 
 
Bak:  
Erik Holst,Simon 
Karres, Håkon 
Wilhelmsen 
Midten: Arne 
Karlsen,  
Alexander  
Karlsen, Ørjan 
Karlsen, Øyvind 
Blixgård, Daniel 
Kaasen, Øyvind 
Jensen, Arne 
Martin Larsen 
Foran: Ørjan 
Frantsen  
Kaasen, Steffen 
Jørgensen, Jan 
Åge Jensen 
 
 
 

( Lotte Larsen og Benedikte Blomstereng var også med, - som spillere på OSIL sitt jentelag). 
 

Kretsmestere Gutter 7-er. 
Burfjord/OSIL sitt guttelag ble kretsmestere i fotball for gutter 7-er. De 
vant finalen i mot Ringvassøy.  
Kampen ble spilt i Furuflaten. Det var en jevn finale, men guttan vant  
fortjent 4-2 til slutt. Det er lenge siden et lag i fra Kvænangen (kanskje 
aldri??), har blitt kretsmestere, så det var en stolt gjeng som kom hjem 
med pokalen. 
Guttelaget har også vært på Norway Cup i år. Der spilte vi oss fram til  
semifinale i B-sluttspillet. Men dette sluttspillet ble avlyst på grunn av for 
mye regn. Laget hadde spilt godt fram til da, så det ble naturlig nok en 
sportslig skuffelse. Tross dette, var alle fornøyd med turen til Oslo. Vi vil 
benytte anledningen å takke alle som støtta oss økonomisk, slik at turen 
ble en realitet: 
Kvænangen Kommune, Anne Mones frisørsalong, Jøkelfjord Laks A/S, 
Triocom, IH Innovative, Sørstraumen Handel A/S og Byggern Burfjord.  
Vi vil også takke Coop for nye drakter. 

På vegne av fotballgruppa, - Jan Inge Karlsen 
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NY SPORTS-”BUTIKK” I BURFJORD: 
Adressen er: www.burfjordsport.com og er inntil videre en ren nettbutikk. 
Forretningen ble startet med ett mål for øyet: Å kunne tilby ski og utstyr til 
topptur bruk. Butikken får stadig mer varer tilgjengelig. 
Noen av merkene som tilbys hos oss er:  

Helly Hansen, Black Diamond, Liberty Ski, Volkl Ski 
med mer. 
Gå inn på vår hjemmeside for å lese mer om  
butikken, våre varer og hvordan du går frem for å 
bestille dem. (www.burfjordsport.com) 

Velkommen innom! 

Påminnelse fra Brann-
vesenet 

Side 6 
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Nord-Norge 
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TELEFONKATALOG 
Vi har noen 
eksemplarer 
av telefon-
katalogen 
liggende her 

på kommunehuset dersom det 
er noen som ikke har fått den i 
postkassen. 
Kom innom og hent den på 
servicekontoret dersom du er 
interessert. 

Kjækan skole og TV-
aksjonen 
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HILSEN FRA ORDFØREREN 
Mørketida er over oss, og det går mot mer innetid 
for de fleste, etter en fin sommer og litt varierende 
høstvær. 
 
Denne høsten går vi dessverre også inn i en  
mørketid når det gjelder kommuneøkonomien. På 
grunn av varierende strømpriser tilsier de  
foreløpige prognosene at kommunen neste år vil 
få et inntektstap på konsesjonskraft på minst fem 
millioner kroner for 2010. Dette er en meget  
alvorlig situasjon. Vi vet også at vi står foran store 
løft de neste årene med høyst nødvendige  
investeringer for flere titalls millioner. Nytt TTPU-
bygg og oppgradering av vannverk i henhold til 
nye forskrifter, er to eksempler på nyinvesteringer 
som må gjennomføres. Konsekvensen av mindre 
inntekter og mer utgifter, er at vi må redusere 
ganske kraftig på kommunens driftsutgifter. Dette 
vil få direkte innvirkning på mange av de  
tilbudene kommunen driver i dag. Det må spares 
over hele fjøla, og det er liten tvil om at tilbud må  
endres og avdelinger må reduseres for i det hele 
tatt å få laget et budsjett i balanse, slik  
kommuneloven krever at vi gjør. 
Vi må ha som mål at den enkelte innbygger ikke 
skal få dårligere tjenester enn de har fått til nå. 
Det betyr også at både tjenestested og arbeidstid 
kan bli endret for mange av kommunens ansatte 
og brukere av våre tjenester.  De samlede  
lønns- og driftsutgiftene må reduseres, det er det 
ingen tvil om. 
 
I skrivende stund er det ikke avklart hvor mye 
som må kuttes, og til syvende og sist er det  
kommunestyret som bestemmer hvor  
innsparingene skal komme. Vi blir nå delvis i 
samme situasjon som de fleste av våre naboer og 
andre kommuner har vært i lenge. Innsparingene 
må drøftes nøye sammen med tillitsvalgte og 
andre involverte, men dette må altså på plass før 
nyttår. 
 

Etter all denne pessimismen vil jeg likevel trekke 
frem noen offensive grep som kommunen har 
gjort i det siste. I Kvænangen kommune har vi de 
siste årene hatt gode tall i kommuneregnskapet, 
selv om folketallet fortsatt har gått noe nedover.   
Vi har derfor  satt i gang flere tiltak som har som 
mål å gjøre det mer attraktivt å bo og leve i vår 
kommune.  Reduserte barnehagesatser, nye  
stipendordninger både for videregående og  
høyere utdanning, økt satsing på næringsutvikling 
og et økonomisk tilskudd til de som vil bygge  
utleieboliger i kommunale boligfelt, er noe av den 
satsningen som nå gjøres. 
 
Vi både håper og tror at dette vil kunne gjøre det 
mer attraktivt å være kvænangsværing i tiden 
fremover. Selv om dette ikke medfører store,  
varige driftsutgifter, er det likevel slik at også  
disse tiltakene nå må vurderes i lys av den  
nyoppståtte økonomiske situasjonen. Jeg regner 
likevel med at kommunestyret fortsatt vil bevilge 
en del penger til disse tiltakene, til vi har fått sett 
om de virker. 
 
Denne hilsenen fra ordføreren ble altså en  
blanding av orientering om våre økonomiske  
realiter, og et sterkt fremtidshåp.  Vi må innse at 
mye vil endres i tiden som kommer, og da er det 
godt at vi har noen faste holdepunkter som ikke 
forandrer seg. 
I disse travle førjulstider, vil jeg derfor ønske lykke 
til, til alle som i høst skal ha sine avslutninger og 
jule-opptredener. Det er nok mye øving på denne 
tida av året, og vi som er i salen må hjelpe til og 
klappe så godt som vi kan. 
Til slutt vil jeg i god tid på forhånd ønske alle en 
god jul og et godt nytt år! 
 
John Helland 
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KORPSET SLITER…… 
Rundt om i hele Norge sliter korpsene med å få rekruttering, - også her i Kvænangen.  
Derfor kommer vi nå med en oppfordring til alle dere som vi vet har vært med i korps en eller 
annen gang: Bli med på nytt nå slik at vi fortsatt kan ha et korps i kommunen! 

Slik det er nå, så er vi så altfor, altfor få for å få tonene til å låte sånn som vi vil. 
Dersom du ble litt tent på dette, så ta kontakt med Rita Boberg Pedersen på tlf.: 
40405628 eller send en mail til meg på adressen: 

rita.b.pedersen@kvanangen.kommune.no 
Om dere tenker litt fram i tid, - til våren f.eks så blir kanskje ikke 17. mai helt det 

samme uten hornmusikk…… 
Vi lover at du skal bli tatt hjertelig imot med åpne armer! 

Musikalsk hilsen på vegne av korpset ”Blåklokka” 



 

 

 
 
 

NYTT KJØKKEN PÅ KVÆNANGEN FLERBRUKSHUS  
KRONERULLING 

Vil du være med på kronerullingen for ”Nytt kjøkken på Flerbrukshuset”,  
så er kontonummeret: 4740.10.57109. 

Alle bidrag mottas med takk! 
 
Kvænangen Flerbrukshus fylte i  
september i år 13. år. 
Huset har stadig vokst i betydning 
for hele kommunens befolkning og 
brukes i dag til alt fra barnedåp til 
begravelser. Det betraktes av store 
deler av befolkningen som  
kommunens storstue og har stor betydning for alle deler av kulturlivet i kommunen.  
Imidlertid har vi i alle disse årene slitt med et altfor lite kjøkken som i tillegg ble innredet 
med allerede godt brukte innredninger som vi fikk fra private og også litt fra det gamle 
samfunnshuset i Burfjord. Det er heller ikke kjølerom i huset. 
For å bøte på dette har vi fått utarbeidet tegninger som innbefatter sammenslåing av 
kjøkkenet og et tilliggende rom samt bygging av kjølerom. 
Kostnadsoverslaget viser at utbyggingen kommer på ca. kr. 350.000,- pluss kr. 110.000,- 
i arbeid. Av dette vil kulturhuset utføre dugnadsarbeid for 80.000,- kr. 
Vi har derfor satt i gang en kronerulling med håp om å klare å finansiere utbyggingen. 
Denne typen utbygging kan vi ikke gjøre stykkevis og delt, men må ta alt på en gang. 
Det må presiseres at Flerbrukshuset ikke er et kommunalt bygg, men drives på dugnad 
med leieinntekter som eneste inntektskilde. Vi får kommunal støtte som de andre  
samfunnshusene i kommunen.  
Derfor tillater vi oss å be om et bidrag fra dere.  
 

Vårt kontonummer for denne innsamlingen er: 4740.10.57109 

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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UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 2010 
 
Hei alle unge. Nå er det klart for å melde seg på til  
lokalmønstringen i UKM-Kvænangen. 
Påmeldingsfristen er satt til 20. februar 2010 og selve 
mønstringen går av stabelen på Flerbrukshuset i Burfjord på 
lørdag 27. februar 2010. 
Skynd dere å melde dere på! 
Påmelding kan skje på nettet på denne siden: www.ukm.no  
eller dere kan ringe kommunekontakt Rita Boberg Pedersen på 
mobiltelefon 40 40 56 28. 
Du kan melde deg på med omtrent hva som helst som du har 
lyst til å vise frem, - for eks.: kunst (tegning, maleri, skulptur, 
grafikk, osv.) teater, små sketsjer, stand up, sang (i gruppe eller 
alene med eller uten musikk), spilling på alle salgs instrumenter, 
film, dans, dikt osv. Det er bare fantasien som setter grenser.  

Aldersgrense på lokalmønstring er 
fra femte klasse og opp til 20 år. 
Bli med på å lage den beste  
mønstringen noensinne! 

Kommunekontakt  
Rita Boberg Pedersen  

(40 40 56 28) 
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RENTEINFORMASJON FRA HUSBANKEN 
 
Gjeldende renter, prognoser og historiske rentesatser 
Faste renter går noe ned i oktober, men de korteste faste rentene går noe opp igjen i  
november. Flytende rente settes ned fra 3,1 % til 2,3 fra 1. oktober. 
Husbanken fastsetter renten på grunnlag av statssertifikater 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 
(www.husbanken.no—under Tjenester). 

 
*Effektiv rente vil normalt være 0,1 - 0,2 prosentpoeng høyere avhengig av lånets størrelse og nedbe-
talingsvilkår. 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. 

Nominelle renter* i 4. kvartal 09  

  Okt    Nov  Des      

Flyten-
de rente 

2,3 % 2,3 % 2,3 %          

Fast 
rente 3 
år 

3,0 % 3,4 % 3,6 % -   

Fast 
rente 5 
år 

3,7 % 4,0 % 4,1 % -   

Fast 
rente 10 
år 

4,6 % 4,6 % 4,7 % -   

Fast 
rente 20 
år 

4,8 % 4,8 % 4,9 % -   

PILATESGRUPPE 
I høst kom det en oversikt over kveldsaktiviteter i gymsal og basseng. Der sto det oppført ei 
gruppe med Pilates på tirsdager kl. 18.00. 
Til alle dere som kanskje har vært der for å delta og de som gjerne vil være med: 
Oppstart blir ikke før utpå nyåret og dette er ei lukket gruppe. Det vil si at det blir ei fast gruppe 
med et begrenset antall som får være med. Antallet blir 10 stk. Jeg er avhengig av at de som 
deltar blir med til vi avslutter i mai/juni 2010. Dette 
på grunn av at jeg er midt i utdannelsen til å bli  
pilatesinstruktør. 
Gruppen er gratis, men en må betale den faste  
avgiften til kommunen for å bruke gymsalen.  
Prisen pr. i dag er 420,- kr. pr skoleår. 
Har du lyst til å være med? Ta da kontakt med meg 
på mobilnummer: 48036006. 
Jeg ønsker med det samme å ønske alle mine  
pasienter og tidligere pasienter ei riktig god jul og 
en strålende start på det nye året. Lykke til med 
gamle og nye målsettinger!  
HUSK: Nytt år og nye muligheter for alle. 
 
Med vennlig hilsen Renathe Wiik, fysioterapeut 
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ÅRETS FØRSTEKLASSINGER SKOLEÅRET 2009/2010 
 
1.klasse ved Kjækan skole: 
(fra venstre) Celina, Camilla,  
Ellen og Sunniva. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.klasse ved Kvænangen 
barne– og  
ungdomsskole: 
(fra venstre) 
Mia, Isak,  
Benjamin, Noah og Thea. 
 

KVÆNANGEN QVEN– OG SJØSAMISK FORENING 
 

I sommer ble Kvænangen Qven– og Sjøsamiskforening stiftet. Det er ei forening som skal 
ivareta kvensk og sjøsamisk kultur i kommunen. Fram til første årsmøte skal et interimsstyre 
v/Anne Gerd Jonassen lede foreningen. De andre i interimsstyret er: Oddvar Seppola, Kai 
Petter Johansen, Eilif Andersen og Tryggve Enoksen. Første årsmøte vil bli avviklet rett etter 
nyåret. 
Foreningen er i dag med i arbeidsgruppa for landskapsvern i Kvænangsbotn og Navitdalen. 
Vi planlegger et arrangement i Baaskifestivaluka, som for første gang omfatter 5 kommuner i 
Nord-Troms. 
Vi arbeider også for at noen skal ha tilsyn med den restaurerte vannsaga på Navit slik at den 
kan brukes til undervisning. 
Videre vil vi jobbe med å få registrert gamle stedsnavn, samle gamle historier og  
mattradisjoner. 
Foreningen har i dag 66 medlemmer. Vil du også bli medlem? Ta da kontakt med Anne Gerd 
Jonassen på mobiltelefonnummer: 93626435 
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PÅMINNELSE FRA BRANNVESENET 
Desember er den måneden hvor det er flest utrykninger til boligbranner, og mellom jul og nyttår 
er det nesten tre ganger så mange utrykninger sammenlignet med en gjennomsnittsuke for hele 
året. 
Levende lys: I Europa er nordmenn den største forbrukeren av levende lys pr/innbygger. I 
noen tilfeller kan lysene skape farlige brannsituasjoner. Bruk av vanlige stearinlys og telys er en 
hyppig årsak til brann. Det har vist seg at telys kan flamme opp tilsynelatende uten grunn. Hen-
delsesforløpet beskrives som eksplosjonsartet og med høy flamme over hele lysets overflate. 
Den viktigste forholdsregelen vil alltid være: Forlat aldri et rom hvor det er et brennende lys! 
Selvslukkende stearinlys: Det finnes på markedet lys i spesialvoks som har innebygget sik-
kerhetsanordning som gjør at det slukker av seg selv. 
Minner også om røykvarslerdagen 1. desember—dagen hvor vi skifter batterier og sjekker at 
røykvarsleren er i orden. Røykvarsleren redder liv! 
Det er påbudt med minst en røykvarsler pr/bolig. Du bør ha minst en røykvarsler i hver etasje, 
og en på hvert soverom. Sjekk røykvarsleren en gang pr/måned. Bytt batteri en gang i året. 
Med slokkeutstyr kan du slokke en liten brann! En brann utvikler seg raskt—med slokkeut-
styr kan du slokke brannen i startfasen. Det er påbudt med brannslange eller håndslukke-
apparat. Slokkeutstyret skal være lett tilgjengelig—les bruksanvisningen. En husbrannslange 
skal kunne nå til alle rom i boligen. Sjekk at slokkeutstyret er i orden. 
Ring varsling: Rask varsling gir rask hjelp, - ring 110. Når du melder brann: Si hvem du er og 
oppgi riktig adresse. Ikke legg på telefonrøret for brannvesenet sier at det er greit. 
Nyttårsfeiring: Det er forbud mot fyrverkeriraketter med styrepinne. 
 

HUSK: Vær forsiktig slik at vi unngår brann– og personskader. 
 
Kvænangen brannvesen vil ønske alle en riktig god jul og et godt nyttår! 

Brannsjefen 

AVGIFT VED BRUK AV GYMSAL OG SVØMMEHALL FOR VOKSNE 
 
Kontaktpersoner for lag/foreninger sender en liste over sine voksne brukere som har benyttet 
fasislitetene i løpet av høsten 2009/våren 2010 til kulturkontoret. Avgiften skal betales uansett 
hvor mye eller lite du bruker anlegget.  
De voksne som er med sine barn på aktiviteter, skal ikke betale. 
 
De aktuelle brukerne vil i etterkant få tilsendt en giro på kr. 420,- som skal betales 
inn til kommunen. Disse avgiftspengene går inn på en egen budsjettkonto og skal  
brukes fornuftig slik at de kommer lokalene og brukerne til nytte. 

BYGDEKVELD PÅ KVÆNANGEN BARNE– OG UNGDOMSSKOLE 
 
Onsdag 16. desember kl. 18.00 vil det bli Bygdekveld på skolen i Burfjord.  

Det blir underholdning i gymsalen med blant annet Luciatog, sketsjer, sanger, tenning av lys 

med mer. På formingsutstillingen vises produkter som elevene har laget. Fine premier loddes 

ut. Du kan kjøpe kaffe, kaker, brus og pølser av elevene i 10. klasse. Elevene vil bidra til at du 

får den gode julestemningen.  

Velkommen!                                                                                          Kjetil Tunset, rektor. 
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INFORMASJON FRA SPAREBANK1 NORD-NORGE 
 

Det har i det siste vært en del diskusjoner rundt oss, vår  
tilstedeværelse rundt om i Nord Norge, kontantfri bank,  
tilgjengelighet osv . Særlig media har fokusert på dette og  en del av det 
som har kommet frem har vært feil ved at ting har vært tatt ut av en  
sammenheng. Jeg føler derfor behov for noen presiseringer men også å 
presentere av vår virksomhet. 
 

Sparebank1 Nord Norge er et nordnorsk finanskonsern som er representert på 81 steder i landsdelen. Vår forretningside er å 
være totalleverandør av moderne finansielle løsninger med basis i det nordnorske markedet. Produktene våre er er innenfor 
områdene finansiering, skadeforsikring, personforsikring,  sparing/plassering og betalingsformidling. 
 
Vi føler ansvar for Nord Norge og bidrar til vekst og verdiskapning i landsdelen. En svært stor del  av vårt resultat holdes tilbake 
her i form av skatt og utbytte som vi betaler av overskuddet vårt, av skatt som våre ansatte betaler, i form av gaver og støtte til 
lag og foreninger og innkjøp som vi gjør i Nord Norge, både som bank men også gjennom at de ansatte bruker store deler av 
sin lønn her. 
 
Vi ser helt klart at de siste årene har kundene endret adferd. Tidligere ble regninger levert i banken slik at vi skulle foreta  
betalingen. Samtidig ble det tatt ut kontanter for å betale det en handlet i nærområdet. Vi har over tid bygd opp selvbetjenings-
løsninger spesielt på betalingsformidling og nå betaler flesteparten av våre kunder sine fakturaer selv, enten via telefon, via 
nettbank, via mobilbank eller ved avtalegiro. Den handelen som skjer på stedet blir i stort omfang betalt med kort. Våre tjenester 
på disse områdene er effektive, sikre og rimelige, og mer enn 95% av kundene benytter seg allerede av disse. 
 
Denne endringsprosessen medfører at vi som bank må endre på vårt arbeidsinnhold og tilpasse oss  kundenes ønsker og  
behov. Våre kunder betaler sine regninger selv, men til gjengjeld ønsker de mer og bedre rådgiving på områdene finansiering, 
forsikring og sparing/plassering. Som en konsekvens av dette skal alle våre rådgivere gjennomgå en autorisasjon som er et 
offentlig krav.  En annen konsekvens er at vi må avsette mere tid til rådgivning, og den tiden henter vi ved å redusere på  
tjenester kundene selv kan utføre. 
 
Dette er den viktigste årsaken til at vi kommer til å ta bort kassefunksjonen i banken. Vi har likevel en stor jobb å gjøre i forkant 
med å forberede våre kunder på dette og gjøre dem i stand til å bruke både kort og andre tjenester. Dette skal vi bruke mye tid 
på neste år. 
 
Det har kommet frem påstander om at vi skal legge ned et betydelig antall kontor i landsdelen.  Dette stemmer ikke. Det vi  
faktisk gjør er en justering av kontornettet vårt  ved at vi i de minste kommunene hvor vi i dag har to kontor,  legger ned det ene. 
De stedene hvor vi har et kontor fra tidligere blir ikke berørt. Kvænangen har et kontor, og det er ikke planlagt noen endringer 
på dette. 
 
Jeg håper at denne korte presentasjonen kan forklare litt av vår rolle i landsdelen, bakgrunnen for det vi gjør, og hvorfor vi gjør 
det. Så vil jeg også si at hvis noen er usikre på hvordan de skal forholde seg til de endringene som skjer; ta kontakt med oss. Vi 
diskuterer gjerne dette med deg og skal komme med forslag til gode løsninger som er tilpasset deg og din situasjon. 
 

Til slutt vil vi i banken få ønske alle sammen en Riktig God Jul og et Godt Nytt År! 
 
Johnny Mikkelsen, banksjef 
 

SYNG JULEN INN I KIRKENE 
Søndag 13. desember vil det være familegudstjeneste hvor julen synges inn i Burfjord 
kirke kl. 17.00. Her vil barnekoret og korps også delta. 
Fredag 18. desember vil det også bli ”Syng julen inn” i Sekkemo kirke kl. 18.00. Her vil 
barnekor og korps delta. 

SEMESTERAVSLUTNING I KULTURSKOLEN 
 
Denne vil bli på Kvænangen Flerbrukshus torsdag 17. desember kl. 18.00.  
 
Her vil noen av elevene fremføre sang, musikk og annet som de har jobbet med i løpet av 
høstsemesteret. 
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CARE—TV-AKSJONEN 17. oktober –09 
Vi på Kjækan skole begynte med å lage flettebrød, ”smailykaker”, nøkkelringer, gele, kort og  
duft kuler. Foreldrene lagde mange gode kaker som vi kunne selge, og vi samarbeidet godt med  
bygdelaget som sto for middagen, som var får i kål og pølse og potetmos. Det ble veldig bra stemning 
da nesten alle elevene kom opp på scenen og sang noen snutter av kjente barne-sanger. Det var  
masse folk der fra Sør- og Nord Straumen, Badderen, Burfjord og indre Kvænangen. Elevene fikk i 
overkant av 7000,-, det synes vi var kjempe bra. Vi hadde salgsboder som solgte flettebrød, 
”smailykaker”, nøkkelringer, gele, kort og d uft kuler. 
Hilsen alle på Kjækan skole, og vi takker alle som kom og hjalp til og støttet TV-aksjonen. 

Skrevet av Carl og Jørgen på Kjækan skole 
 

Bildene er fra salgsbodene og fra underholdningen 

DETTE ER MENTAL HELSE 
Mental Helse er en interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse,  
forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud.  
Vi forsøker å få i gang Mental Helse Kvænangen. Her er noe av de arrangementer vi har: 

 
 Det blir stand lørdag 28. november (under Julemarknaden) i Burfjord. Kom og ta en prat! 
 
 Lørdagskafe på Møteplassen, Lukas 5. desember 2009 kl 11.00. 
 
 Medlemsmøte torsdag 28. januar 2010 kl 19.00. 

Alle er hjertelig velkommen! 
 

Styret i Mental Helse Kvænangen 
v/ leder Gunn-Anita Jacobsen 


