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VELKOMMEN



På vegne av Hasvik kommune ønsker jeg alle 
hjertelig velkommen til Sørøysommer 2015 - 
både tilreisende gjester og fastboende.

I en hel måned går det »slag i slag« med 
Havfiskefestival, turmarsjer, konserter, 
Borgartinget, sosiale sammenkomster,  
barnearrangement, kåseri, SørøyRock...
Lista er lang og innholdsrik. Den favner bredt, 
og har arrangement for alle aldersgrupper.  
Men en ting har alle arrangementene felles: en 
storstilt dugnasinnsats uten like. 

I år har Sørøydagene som overordnet tema 
»FRED«. Hasvik kommune har valgt å legge 
sin offisielle 70-års markering for fred til 
Sørøysommeren. Dette for at også utflyttede 
sørøyværinger og andre tilreisende skal kunne 
ta del  i denne viktige historiske markeringen. 
Krigen på Sørøya var både tøff og brutal, og 
særlig evakueringsvinteren 1944/45. 1000 
mennesker ble jaget på flukt sørover. 500 
overvintret i huler og provisoriske innsmett 
før de under dramatiske forhold ble sendt via 
Murmansk til Skottland.

Alt av boliger ble brent ned. Kun kirka i Galten 
(nå Dønnesfjord), et utedo og likhuset sto igjen 
på Sørøya som er minne om fortida og krigens 
grusomheter.

Vi har vært så heldige å få den fremste 
kompetanse på sine områder til å holde kåseri 
om krigen på Sørøya og gjenreisningen etter 
krigen. Det blir også arrangert en fredsmarsj 
til Nordsandfjord med fredskonsert av 
Sørøykoret,
I løpet av Sørøysommeren skal vi i fellesskap 
slippe opp 1060 hvite ballonger med 
teksten »Sammen for fred« - en for hver av 
kommunens innbyggere. Dette for å hedre 
den innsatsen som ble gjort under krigen og i 
gjenreisningsårene. Men også for å minnes de 
liv som gikk tapt, og for å minne oss om at fred 
ikke er en selvfølge - heller ikke i 2015.

Vi går nå inn i ei hektisk og trivelig tid 
med mange sosiale møteplasser, mange 
kaffekopper, kaker og alt annet som hører med. 
Men viktigst av alt er de mellommenneskelige 
møtene, den gode samtalen og den varme 
klemmen. 

Jeg ønsker alle en riktig flott Sørøysommer 

VELKOMMENVELKOMMEN 
 Eva D. Husby, Ordfører



I forbindelse med fredsmarkeringen vil det bli 
arrangert idet tur til Norsandfjord, hvor man 
også finner Norsandfjordhula der over hundre 
mennesker bodde en periode under krigen.
 
Årets turmarsj legges denne gangen til 
Norsandfjord, en idyllisk plass med muligheter 
for både grilling og bading hvis været er bra. 
Dette er en fin rusletur som tar ca en time, 
og passer derfor for hele familien, både 
unge og gamle. Det er lagt mange timer 

med dugnadsarbeid på denne stien, som 
har fått både bro og platter over de værste 
myrområdene. I følge Sigurd Gigerland så 
gjenstår det fortsatt et lite myrområde, men 
ved tørt vær kan man fint bruke gode joggesko 
på turen. Han anbefaler likevel tursko til de 
som har dette.
 
I år vil det også arrangeres guidet tur til 
Norsandfjordhula, hvor det en periode under 
krigen bodde over hundre mennesker. Det sier 
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seg selv at hula er stor og Gigerland beskriver 
at man først kommer til en slags hall som 
er inngangen, også deler hula seg med to 
huleganger, en til hver side. Disse hulegangene 
er på ca 50-60 meter, og det er fortsatt 
tydelige spor etter de som bodde der. For å 
komme til hula må det være fjærasjø, og ut fra 
opplysningene han har fått så langt, så vil det 
være bra forhold når deltakerne er framme i 
Norsandfjord. Turen starter 5.juli klokka 10.00 
fra Langnes, ved det gamle reinslakteriet.
 
I tillegg til den guidete turen, vil også 
Sørøykoret m.fl. holde en konsert på platået 
rett før nedstigningen til Norsandfjorden. 
Dette er første gangen det holdes konsert på 
denne plassen, så det kan være verdt å få med 
seg. Det jobbes også med å få på plass noen 
historier fra de som var i hula og hvordan de 
opplevde å bo der.
 
For de som ikke ønsker å bli med til hula, vil 
det legges til rette for grillplass og hyggelig 
sammenkomst. Gigerland ønsker at både 
gamle, unge og familier blir med på denne 
fredsmarsjen og deltar på denne hyggelige 
sammenkomsten.

KONSERT

Åpent fabrikkutsalg med gode rabatter og 
nye produkter. Nordavind har kvalitetsklær 
for hele familien- laget i myk og varm  
100% ull. Designet og produsert på Sørøya.
Varene selges også på Hasvik hotell.

Torsdag  2. juli - kl 11-15 
Fredag  3. juli - kl 11-15 
Lørdag  4. juli - kl 11-15

 Torsdag  23. juli - kl 11-15 
Fredag  24. juli - kl 11-15 
Lørdag 25. juli - kl 11-15 



Tufteparken som åpner under Sørøydagene 
2015 er et konsept som skal bidra til døgnåpen, 
uorganisert lavterskelaktiviteter for alle uansett 
alder og form, alene eller sammen med andre.

 
Plan- og strategileder Bente O. Husby forteller 
at det var et behov for et annet treningstilbud i 
tillegg til fotball og turn. Gymsalen har sprengt 
kapasitet med svært få ledige treningstimer, 
og de ønsket å kunne få til noe som som alle 
kunne bruke. Lavterskelaktivitet vil si at det skal 
være gratis å delta, minimalt med krav til utstyr, 
enkelt å bruke, samt lite instruksjonsbehov. I 
parken vil det komme opp et stort skilt med 
bilder av de ti apparatene, samt tips til øvelser 
som kan gjøres. 
 

Tilbud for alle
Meningen er at Tufteparken skal være 
et alternativ tilbud både for turn- og 
fotballgruppa, men også eldre, skolelever, 
barnehage med mere. Det er også et populært 
tilbud innen rus- og psykiatri behandling, 
der brukerne i form av egentrening får 
mestringsfølelse ved at alle klarer litt.
 
For å realisere parkplanene med et budsjett 
på 400.000,- kr, fikk de tildelt 190.000,- kr 
fra Gjensidigestiftelsen, 195.000,- kr fra 
Hasvik kommune, og resten er samlet inn 
på dugnad, samt gratis  byggesaksbehandlig 
og prosjektledelse fra kommunen. 
Tufteparken i Hasvik vil bli den fjerde parken 
i Nord-Norge. Åpningen vil finne sted 5.juli 
under Sørøydagene, og vil 99% sikkert bli 
gjort av Lasse Tufte som har laget denne 
parkløsningen. Han vil være på øya noen 
dager, og kommer også til å instruere trenere 
både for fotball- og turngruppa, eldre, og de 
som jobber med rus og psykiatri, slik at de kan 
benytte seg av parken på best mulig måte for 
de forskjellige brukerne.
 

Alternativ trening
Gøril Pettersen, nestleder i FK Sørøyglimt, 
sier at de gleder seg til å få Tufteparken opp 
å gå. Den vil kunne fungere som alternativ 
oppvarming, samt et godt tilbud til skadde 
spillere både fra A-laget og yngre spillere. 
Det finnes ikke et skikkelig treningsrom med 
apparater på øya, og i stedet for å sitte på 
benken eller henge på gjerdet så kan alle 
trene i eget tempo i parken. Her vil enhver få 
utfordret seg selv på en morsom og lekende 
måte.

- Idrett skal ikke bare være ramme alvor, man 
skal også ha det gøy, sier Pettersen.
 

TUFTEPARKENTUFTEPARKEN



Sikkerhet
Trenerne for fotball og turn vil instruere disse 
gruppene om hvordan apparatene skal brukes 
riktig. Det vil også stå på skiltet at barn under 
12 år skal trene med voksen. Husby sier også at 
det vil være vanskelig å få til veldig vågale ting 
om du ikke har styrke til det, så dette begrenser 
seg selv. De fleste vil kanskje trene sammen 
med andre, og da er jo dette en trygghet, i 
tillegg til at parken er lyssatt og lett synlig for 
andre i området.

 

Snø ingen hindring
Tufteparkens beliggenhet blir ved siden av 
fotballbanen i Hasvik, den vil også bli lyssatt 
slik at den enkelt kan brukes hele året. Husby 
forteller at om vinteren i Tromsø graver 
brukerne fram apparatene som en del av 
treningen, og de blir derfor flittig brukt da 
også. Området apparatene blir satt opp på i 
Hasvik, pleier mesteparten av snøen å blåse 
bort, så hun tror ikke dette vil bli et stort 
problem.  

I tillegg til Tufteparken vil det også settes 
opp benker og grill i havneområdet, pluss at 
kommunen nå jobber med å lede kloakken 
ut av havna slik at stranda kan brukes på en 
ordentlig måte.
- Vi har jo bystrand som i Barcelona, det er jo 
bare å tusle ned i håndduken, smiler Husby.

 

Bli med på dugnad
Før den første dugnaden vil det bli et 
folkemøte for å informere interesserte om 
dette prosjektet. Det vil også bli opprettet 
en Facebookgruppe, hvor informasjon om 
dugnader og invitasjoner til trening vil bli lagt 
ut. Sørøyglimt skal bygge forskalingskassettene, 
mens turngruppa tar seg av støypingen. 
Når dette er gjort vil det være behov for 
ivrige dugnadsfolk. Det skal bores 200 hull, 
apparatene skal skrus sammen og monteres 
opp, pluss at kunstgresset skal rulles ut.
 
Husby ønsker til slutt å oppfordre alle til å bli 
med på dugnad, få et eierforhold til parken, og 
bruke den.

TUFTEPARKEN



»Dette er Norsk Rikskringasting, Oslo 
med ei ekstrasending. Tyske styrkar har i 
morgentimane i dag gått på land fleire stader 
langs kysten, og det vert meldt om kampar.«
 
Dette er utdrag fra en nyhetsmelding som 
ble sendt ut fra NRK klokken 07.00 om 
morgenen 9.april 1940. »Kommanderende 
admiral meddeler: I natt har tyske krigsskip 
forsert Oslofjord festning under kamp med 
festningens batterier og fortsatt videre. Klokken 
04.30 meldes om heftig kamp mellom eit 
av krigsskipa og Oskarbsborg festning....« 
Slik lød neste melding samme natt fra Norsk 
Telegrambyråd.

 Bakgrunn
I 1939 erklærte stormaktene i Europa 
hverandre i krig, og Norge erklærte seg 
nøytral slik som under første verdenskrig. 
I tiden før invasjonen var Norge preget av 
en rekke krenkelser av norsk nøytralitet fra 
begge siddene i krigen. Dette var alt fra 
krenkelser i luftrommet til minelegging i 
norsk farvann. 9.april 1940 ble altså Norge 
og Danmark invadert av Tyskland, og etter 
to måneders kamper med støtte fra britiske 
og franske styrker kapitulerte de norske 
styrkene.

 Harde kår
9.april 1940 startet som alle andre dager på 
Sørøya, folk dro på jobb og styrte med sitt 
som vanlig. Da meldingen kom var det flere 
som ikke trodde dette var så alvorlig for de 
som bodde så langt nord, og at dette bare var 
noe som skjedde «sørpå». Men det skulle vise 
seg at krigen ble mer alvorlig enn noen kunne 
forestilt seg.
 

Allerede dagen etter ble ca 40 menn fra hele 
øya beordret til Alta i full fart, hvor de så møtte 
opp i en militærleir hvor de så fikk utdelt 
uniformer og utstyr. Deretter bar det ombord 
på en båt som skulle frakte dem sørover til 
Narvik. Mange måtte reise fra familie med kone 
og barn, og det ble en opprivende avskjed. 
Det som møtte dem videre var umenneskelige 
kår, med harde kamper mot tyskerne, dag ut 
og dag inn i to måneder. Det var nesten ikke 
mat å få, og soldatene ble både våte og kalde i 
snøen.

 Krig
Sommeren 1941 ble det observert et tysk fly 
over Hasvik. Det kretset svært lavt, og det ble 
raskt tydelig at noe var galt med dette flyet. De 
droppet først to kontainere før det landet uten 
altfor store skader, og alle flyverne kom seg så 
og si uskadd fra hendelsen.
 
Umiddelbart etter krigsutbruddet begynte 
utbyggingen av et tysk kystforsvar. I Altafjorden 
etablerte de en stor flåtebase, hvor bl.a 
slagskipene «Tirpiz» og «Sharnhorst» hadde 
tilholdssted. Det ble derfor også viktig å 
beskytte all innseiling til Altafjorden, og de anla 
derfor mange store kystbatterier i området, 
blant annet et på Håen og et på Gammelvær 
i Loppa. De tok seg tilrette i privathus, skoler, 
bedehus og ungdomshus, og i 1942 kom 
hovedstyrken på ca 150 mann til Sørøya.
 
Sivilbefolkningen som ble satt til å bygge vei 
til Håen, fikk etterhvert også hjelp av Russiske 
krigsfanger som ble installert i ungdomshuset, 
og senere flyttet opp på Batteriet. Det tyske 
anlegget på Håen var i bruk fra 1942 til det ble 
evakuert ved årsskitet 1944/45.
 
En viktig kilde til informasjon var radioen, som i 
1944 ble forbudt og alle radioer ble inntratt av 
tyskerne. På Sørvær ble det en uregistrert radio 

KRIGEN PÅ SØRØYA KRIGEN PÅ SØRØYA
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igjen, som ble et viktig samlingspunkt i den da 
populære «radiohula». Den ble flittig brukt i 
4-5 måneder, før noen spioner kom og lånte 
den. Av og til kom også de ned til bygda for å 
fortelle siste nytt fra London.

 Evakuering
Kunngjøring om evakuering kom den 
18.oktober. I begynnelsen tok folk det 
rolig, med da beskjeden om at alle skulle 
tvangsevakueres innen 30.oktober begynte 
folket å ane uro. Et par dager etterpå kom 
en enda strengere beskjed, om at alle måtte 
rømme hjemmefra før 12.november 1944. Da 
skulle alle hus brennes, kveg avlives og kjøttet 
skulle gis til tyskerne. Nå fikk folk det travelt, 
men bestemte seg for å bli på hjemstedet og 
trekke til fjells og bo i huler og ta det som ville 
komme.
Mandag og tirsdag 6. og 7. november dro 
folk fra hjemmene sine. Det ble en stille 
folkevandring, der ingen visste hvor de skulle, 
og ingen spurte hvor de dro.
 

Folk bosatte seg i gammer, huler og andre 
midlertidige løsninger, og bodde slik til de 
ble funnet av tyskerne og evakuert fra øya. I 
dagene 13. - 17. november 1944 går alle hus 
og bygninger på Sørøya opp i røyk. I denne 
perioden blir også de fleste av huleboerne 
funnet og evakuert bort fra øya og spredt over 
store deler av landet. Noen valgte fortsatt å bli 
igjen og kjempe mot tyskerne, men også de 
ble etterhvert evakuert og ført bort. 7. februar 
kom det også to destroyere og hentet ut 
over 500 gjenværende beboere, som videre 
ble fraktet til Skottland. Fortsatt var det flere 
hundre igjen på øya, og i tiden kjempet de 
intenst for å berge det som var igjen. De måtte 
til slutt gi tapt når fienden ble for sterk.

 
 Fred
Mandag 7.mai: Meldingene i radioen setter 
folk i bevegelse. Kan vente fred i hver time. Kl 
15.40: sitter på kontoret, og da går flaggene til 
topps over hele stedet.
Tirsdag 8.mai: Også i dag går flaggene til 
topps. Folk sitter ved radioen for å «slite» ut 
nytt. Alle jubler, alle drikker, og alle skåler. 
(utdrag fra Guttorm Nilsens dagbok)
          Kilde: Krigen på Sørøya



forteller at programmet ikke er helt klart for 
dagen enda, men den populære skattejakten 
vil i allefall finne sted. Her har de en skattekiste 
som fylles med godteposer, denne blir gjemt 
på en hemmelig plass, og barna må mosjonere 
litt for å finne skatten. Når skattekista er funnet, 
så får barna hver sin godtepose.

I Breivikbotn grende- og idrettslags regi blir det 
tradisjonelle arrangementet som vanlig å finne 
sted på stranda i Sandvika, der 10. juli er årets 
dato. 

Det vil bli salg av grillmat, kaker og kaffe, og 
det vil være mulig å ta med egen grillmat og 
grille for de som ønsker dette. Sigurd Gigerland 

BARNAS DAGBARNAS DAG



Gigerland forteller også at det pleier å være bra 
oppmøte, så dette er et populært tiltak.

- Til og med i fjor da det var overskyet var det 
mange som deltok. Hvis det er fint vær pleier 
folk også å bade, sier han.
 
Spesielt for årets arrangement blir 
ballongslippet, hvor hvite ballonger skal stige til 
vers for å markere at det er fredens år. Antallet 
ballonger vil være 1060, noe som ikke er et 
tilfeldig tall, men antall innbyggere i Hasvik 
kommune.
 
Det vil også bli andre aktiviteter på stranda slik 
som tidligere år. Tidligere har det også vært 
hester og ridning på barnas dag, noe som har 
vært et populært innslag, men dette er litt 
vanskelig å få på plass, så Gigerland er usikker 
på om de får til dette på årets arrangement. 
Han håper likevel at så mange mange som 
mulig vil ta turen til Sandvika i år også.
 

BARNAS DAG

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

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

9593 Breivikbotn
Tlf: 926 68 911 
Tlf: 909 74 723
www.kranebrygge.no



SØRØYDAGENE 2015
For femte år på rad arrangeres borgarting 
under Sørøydagene. Her samles store og små 
til sosialt samvær og prøvesmaking av verdens 
største bløtkake.
 
Årets borgarting finner sted på samfunnshuset 
i Breivikbotn, hvor ordfører Eva D. Husby denne 
dagen har tittelen Borgermester. Også i år kan 
det fristes med den populære og kjempestore 
bløtkaken.
 
- Den er så stor at den bare akkurat får plass i 
Kiaen, smiler Husby.
 
I Hasvik kommune er det født en del barn 
det siste året, og det vil bli utdelt borgarbrev 
til de nyfødte.  Kommunen er nå  i en så 
heldig situasjon at folketallet har steget til 
1060 innbyggere. Dette er en veldig stor 
økning, og dette vil de legge fokus på under 
arrangementet.
 
Sørøyborgarting ble første gang arrangert 
i 2011, og var da en markering at folketallet 
hadde rundet 1000. Dette har blitt en 

hyggelig sammenkomst mellom kommunen, 
innbyggere, tilflyttere og andre utflyttede som 
kommer hjem på besøk. Underskuddslotteriet 
vil også denne gangen finne sted, med 
gevinster for mye mer enn det selges lodd 
for. Det vil også være utdeling av fagbrev 
under denne høytidelige,  men uformelle 
sammenkomsten.
 
- Borgarting er hjemkommerdagen hvor 
alle møtes, og dette er veldig populært. Vi 
ser at det blir fulle hus hvert år, og hele kaka 
forsvinner, noe som viser at folk setter pris 
på dette. Vi har en høytidelig ramme men 
uformell, viktig og morsom,  avslutter Husby.

BORGARTINGBORGARTING



PROGRAMSØRØYDAGENE 2015
 
 Tema: ”Fredsmarkering”

 TORSDAG 2.JULI  
17:00         Registrering til Sørøyfestivalen Arr: Sørøy Havfiskeklubb
 Sted: Klubbhuset på Sørvær. 
19:00         Offisiell åpning av Sørøydagene
 Sted: På platten nedenfor Kvitbua i Breivikbotn m/ bl.a
 Sørøykoret, lokale artister, Utdeling av Årets Kulturpris, 
 Salg av grillmat, kaker og kaffe
 Arr: Breivikbotn Sanitetsforening
  og FK Sørøy Glimt,aldersbestemt

 Start på fotokonkurranse.Tema: ”Fred”. Oppfordrer flest mulig til å ta  bilder.   
 Bildene kan sendes fortløpende til: www.hasvik.kommune.no
   Ut fra disse bildene vil vi kåre vinner. 
      Konkurranseperiode fra avisutgivelse til  avslutning i Hasvik kirke 12.Juli

 FREDAG 3.JULI
09:00         Havfiske, oppmøte på kaia    Arr: Sørøy Havfiskeklubb
10:00         Utror Sørvær, båtene går ut (5 timers effektiv fiske) Arr: Sørøy Havfiskeklubb
 Kransnedleggelse til minne om omkomne på havet
13:00         Salg av middag på samfunnshuset på Sørvær Arr: Sørvær Grendelag
16:00         Båtene kommer inn                            
17:00         ”Rock mot rus” for barn og ungdom opptil 20 år  Arr: Sørøy Havfiskeklubb
 Påmeldingsfrist: 19.Juni. Påmelding: hugofh@123.no
 Sted: Tørrfiskloftet på Sørvær

                              LØRDAG 4.JULI  
07:00         Havfiske , oppmøte på kaia
08:00         Utror (5timers fiske) Arr: Sørøy Havfiskeklubb
11:00 - 15:00    Kafe på Tørrfiskloftet Arr: Sørvær Grendelag
 lynlotteri
11:30 - 12:30   Fiskekonkurranse for barn                            
13:00         Salg av middag på Sørvær samfunnshus     Arr: Sørvær Grendelag
14:00         Båtene kommer inn
20:00         Premieutdeling-Sørøyfestivalen  Arr: Sørøy Havfiskeklubb
 Sted: Tørrfiskloftet                           



PROGRAM
Kl. 22:00-02:00    Festivalfest på Tørrfiskloftet på Sørvær
               Musikk: Too Far Gone,Crossfire og Gjengen
 Salg av kaffe med mer
 Buss går fra/til Hasvik via Breivikbotn
 Bussen går fra Hasvik kl.21:00 med retur fra 
 Sørvær kl. 02:00. Egenandel buss kr.100 pr.veg
 Arr: Sørøy Havfiskeklubb

 SØNDAG 5. JULI 
10:00         Fredsmarsj til Nordsandfjord   Arr: Breivikbotn grende- og idrettslag
 Start fra Langnes kl. 10:00.                                 
 • guiding til hula, ha med hode-eller lommelykt 
 • grilling
 • Konsert med Sørøykoret m.fl. 
13:00         Salg av middag på Sørvær samfunnshus  Arr: Sørvær grendelag
18:30         Åpning av Tuftepark på Hasvik Arr: Hasvik Turngruppe
19:00         Gudstjeneste med kirkekaffe  Arr: Breivik grendelag
 Sted: Breivik grendehus

                            
 MANDAG 6. JULI
11:00 - 14:00    Sørøyborgarting på Breivikbotn samfunnshus
 Kafe, tegning av Borgerbrev, babytreff, underskuddslotteri
 Kåring av Årets Sørøyborger
14:00         Laksesuppe på Kvitbua, kaffe og kaker  Arr: Breivikbotn Sanitetsforening
18:00         »Hamarhus-gjenreising«   Arr: Hasvik kommune
 Husbanken m/Lene Edvardsen 
 Sted: Sørvær samfunnshus
 Salg av kaffe og kaker  

                             
 TIRSDAG 7. JULI
10:30         Kultur- og hyggetreff Arr: Hasvik Sanitetsforening/
 Sted: Hasvik helsesenter Hasvik Seniordans
14:00 - 16:30    Super Smoothie Kurs på Sørvær
 For spørsmål ta kontakt på hei@kristinalvestad.no eller tlf 918 17 670.
 Påmelding: https://matkurs.hoopla.no/sales/smoothie0707/
18:00         »Håen-anlegget« m/Christian Schanke  Arr: Hasvik kommune
 Sted: Hasvik samfunnshus
 Salg av kaffe og kaker
20:00         Helstekt lam på Hasvik Hotel Arr: Hasvik Hotel

 ONSDAG 8. JULI
11:00         Kafe på Sørvær samfunnshus  Arr: Hasvik pensjonistforening
 Salg av middag, lotteri, kaffe og kaker
18:00         »Krigen på Sørøya« m/ Alf R. Jacobsen  Arr: Hasvik kommune
 Sted: Breivikbotn samfunnshus
 Salg av kaffe og kaker



PROGRAM  

 TORSDAG 9. JULI 
10:00         Tur til Langkjeila  Arr: Breivikbotn grende-og idrettslag
 Start fra «Gammelgårdvannet» i Dønnesfjord  
12:00 - 15:00    Åpent på brukt̀ n, Hasvik Arr: FK Sørøy Glimt
17:00 - 20:00    Aktiviteter i Hasvik havn, småbåthavna m/bl.a  Arr: Hasvik Båtforening
 Sjøvettkonkurranse, båtturer, ”pick up” fra havna,
 regionmesterskap i garnringkasting, kajakk,
 redningsskøyta m/Eliasbåten (værforbehold/beredskap),
 lett servering på kaia.

                           
 FREDAG 10. JULI 
16:00         Barnas dag i Sandvika  Arr: Breivikbotn grende- og idrettslag
 Aktiviteter og skattejakt
 Ballongslipp for FRED  
 Salg av grillmat, kaffe, kaker mm
20:00         Sørøy-quiz m/lokal vri på Hasvik Hotel Arr: Hasvik Hotel
 Oppmøte og registrering v/døra.  Påmeldingsavgift kr. 50
 Beste lag premieres

 LØRDAG 11. JULI
11:00         Sørøymarkedet v/Breivikbotn samfunnshus
 • salg av varer v/lokale husflidsprodusenter
 • salg av kaffe, kaker, brus v/ Sørøy Glimt, aldersbestemt
13:00-15:00    Åfjordmarsjen  Arr: Breivikbotn grende- og idrettslag, maratongruppa
 Påmelding kl 13:00
 v/ Breivikbotn samfunnshus
 Registrert turmarsj med stempel fra Norges Folkesportforbund
 Distanser: 5, 12, 22 km. Påmelding ved start

 NB! Dønnesfjordveien vil være stengt for trafikk  
 i begge retninger under marsjen, gjelder IKKE utrykningskjøretøy

 SØNDAG 12. JULI
16:00 - 19:00      Buffet på Hasvik Hotel Arr: Hasvik Hotel
18:30         Minnelunden, kransnedleggelse Arr: Hasvik Menighet
19:00         Avslutningskonsert i Hasvik kirke Arr: Hasvik Menighet
 Kulturelle innslag bl.a Sørøykoret og lokale artister
 Premieutdeling for fotokonkurransen

 ONSDAG 22. JULI
 18:00 - 21:00     Historievandring på Sørvær  Arr: Sørøyrocken
 



PROGRAM
 TORSDAG 23. JULI
 Workshop for ungdom  Arr: Sørøyrocken
20:00         Offisiell åpning av festivalen
20:00 - 01:00     Konserter på Tørrfiskloftet. 
 Salg av mat og drikke.

 
 FREDAG 24. JULI
 Workshop for ungdom  Arr: Sørøyrocken
12:00 - 15:00    Kafé på Tørrfiskloftet
 Helikopterturer over Sørøya
20:00 - 02:00    Konserter på Tørrfiskloftet. 
 Salg av mat og drikke.

 
 LØRDAG 25. JULI
12:00         Kirkekonsert  Arr: Sørøyrocken
12:00 - 15:00    Kafé på Tørrfiskloftet
 Helikopterturer over Sørøya
 Familieunderholdning og fremføring av ungdommens workshop
16:00 - 18:00    BuBlues
20:00 - 02:00    Konserter på Tørrfiskloftet. Salg av mat og drikke.

 
 SØNDAG 26. JULI
10:00 - 16:00     Dagen-derpå middag på Samfunnshuset

  SØNDAG 2. AUGUST
12:00         Gudstjeneste i Dønnesfjord kirke  Arr: Hasvik Menighet
 Ordfører, Eva D.Husby avslutter Fredsmarkeringa.
 Buss fra Hasvik og båtskyss fra Elvestrand

 * * * 

 Det vil være mulig å delta på Toppturer fra 1.Juli og ut August. 
 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 2015 er Keth Olsen, tlf  99771698
 Mail: soroydagene@hasvik.kommune.no

 Viktige telefonnummer:
 POLITI 112 - BRANN 110 - LEGE 113
 M/F Åfjord 916 69 389 - Flyplassen 78 45 11 26
 Hasvik kommune 78 45 27 00 ( 08:00-15:30 )                                      
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”Opplevelser på yttersia av det vanlige.”
Siste helgen i juli går Sørøyrocken av stabelen 
for fjerde gang. Vi gleder oss til å ta imot over 
seks hundre publikummere, fantastiske artister 
og over hundre frivillige.
 
Folketallet på Sørvær mangedobler seg denne 
helgen og stemningen er magisk! Tørrfiskloftet 
er et konsertsted med to scener. I tillegg er 
det også aktiviteter andre steder i bygda for 
folk i alle aldre. Vår visjon er å skape en ekte 
nordnorsk festivalopplevelse for publikum, 
frivillige, artister og samarbeidspartnere.
 
Ingen folkefest uten både ung og gammel! 
Derfor er det fri aldersgrense på Tørrfiskloftet 
hele helga. Billetter kan kjøpes på nettet eller i 
lokalbutikkene på øya.

 

Tørrfiskloftet
Vi starter torsdag med intimkonsert rettet 
mot et voksent publikum. Fredag følger med 
en mer ungdommelig konsertprofil. Lørdag 
formiddag er forbeholdt gratis arrangementer. 
Da starter dagen med kirkekonsert etterfulgt 
av lørdagskafé, barneunderholdning og 
fremførelse av ungdommens workshop. På 
kvelden fortsetter festivalen med en rekke 
konserter.

 

Mat og drikke
Sørøyrocken har en klar matprofil med kortreist 
mat, lokale mattradisjoner og ikke minst sjømat 
av alle slag. Det betyr at all mat lages fra 
bunnen av og en storstilt matproduksjon som 
starter allerede helga før festivalen – og ikke 
minst er det full trøkk under selve festivalen. 
Det skal bakes brød, lages majones, plukkes 
tang, røykes kval og fileteres laks blant annet. 
Vi lover at det smaker godt!

 

Workshop for ungdom
Her får ungdom mellom 12 og 18 år mulighet 
til å være med på kurs med profesjonelle 
instruktører. Årets tema er ENERGI og det er 
kurs innen foto, band, gitar og dans.
To dager med undervisning avsluttes med 
en felles forestilling på Tørrfiskloftet lørdag 
formiddag.

 

Historievandring
Vi tyvstarter festivalen på onsdag med en 
historievandring på Sørvær. Vi blir guidet 
gjennom hele bygda og servert historier fra 
både gammel og nyere tid. Revygruppa er 
med og har innslag underveis. Vi ender opp på 
Tørrfiskloftet hvor historiene fortsetter.
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Kirkekonsert
Kom innom kirka på Sørvær og få årets 
vakreste kulturopplevelse! Vi setter sammen 
et knippe dyktige artister som leverer en 
fantastisk konsert. Go’ ordene har haglet etter 
tidligere konserter, men vær ute i god tid, 
det er kun 70 seter og ”første mann til mølla 
prinsippet” gjelder.
 

BuBlues
Nytt av året er et arrangement på lørdag 
ettermiddag, før det braker løs på loftet. 
BuBlues'n er i «gjestebua», en stor felles bu 
som de tilreisende linebåtene bruker når de 
er på vår- og høstfiske på Sørvær.  Vi lager en 
unik opplevelse med mat, musikk, god drikke, 
fortellinger om fiskerene, fisken de tar opp og 
produksjonen på land.
 

CampNato
Det er nesten ikke slett mark på Sørvær, men 
vi endte opp med festivalcamp på en idyllisk 
plass like ved havet som ligger 800 meter fra 
Tørrfiskloftet. På denne campen er det tilgang 
til toalett, vann, strøm og grill- og bålplass. 
Dusj kan benyttes på skolen innenfor bestemte 
tidspunkt.

 

Helikoptertur
Nå har du muligheten til å se Sørvær fra lufta. 
Kallax Flyg kommer til Sørvær med helikopter 
og flyr turer på ca 10 minutter over Sørvær og 
Sørøya. Det er plass til 4 personer på hver tur. 
Fredag og lørdag forrmiddag.
 

Mannskap 
Har du lyst til å se festivalen fra innsiden, kan 
du melde seg som frivillig. Vi trenger folk i 
alle aldre som har lyst å ta i et tak for å gjøre 
Sørøyrocken til Norges triveligste festival. Det 
skal rigges og sjaues, bakes og synges, vaskes 
og males, snekkers og ikke minst, klemmes!
 

Festivalheftet
I slutten av juni kommer festivalheftet vårt som 
er spekket med informasjon om festivalen.
 
www.soroyrocken.no
hei@soroyrocken.no
Facebook og Instagram #kosdæ
 
”Vi ønsker å være en 
stor festival, i liten 
målestokk.”

  FRK. FRYD
  LILLYUM   KLISH

  TRENDSETTARKLUBBEN

  MAX MACHÉ
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ÅRETS ARTISTER

Årets artister:
Violet Road
 Kari Bremnes
  Ida Maria
   Sondre Justad
    RSP
     Frøken fryd
      Bendik
       Orango
        Miksha
        Æ & Ingeborg Oktober
       Lillyum
      Ohmwork
     Klish
    Trendsettarklubben
   Inglorius Retards
  White Ascot
Max Mackhé
Liisa Silvia Hansen
Geirmund Hansen
 
 

  WHITE ASCOT

  ORANGO

  BENEDIK

  MIKSHA

  FRK. FRYD

  INGLORIUS RETARDS

  RSP
  MAX MACHÉ

  IDA MARIA

  Æ & INGEBORG OKTOBER

  SONDRE JUSTAD

  KARI BREMNES

  VIOLET ROAD



I Hamar Arbeiderblad 28. desember 1996 
kunne man lese artikkelen »Den gangen 
Hamar bygget hus i Finnmark.« 
Her følger et lite utdrag: 

Med freden kunne den organiserte 
gjenreisning ta til. Allerede juni 1945 sto det å 
lese i Hamar Stiftstidende:

»Som kjent skal Hamar by 
som den første i landet, 
adoptere et sted i vår 
nordligste landsdel. Denne 
vakre plan - hvis hensikt 
er å rekke våre brødre 
der oppe en hjelpende 
hånd, har allerede vekket 
berettigelse. Vi oppfordrer 
byens borgere til å støtte 
saken. Det er en ære for 
Hamar, som slapp fra 
krigen uten en skramme, 
å være med og bøte på 
skadene som der nord 
fikk et så forferdelig 
omfang.«

Et nyvalgt 
arbeidsutvalg 
ønsket straks å 
komme i gang med 
arbeidet - men 
hvor? Statsråd  
Gabrielsen 
foreslo det lille 
fiskeværet Sørvær 
på Sørøyas 
sydvestre spiss. 

Finnmarks hjelpen
Hjelpen fikk en trang start. Et 
nødstrømaggregat var sterkt ønsket, og et 
15 Kw aggregat ble straks sendt nordover. 
Det forsvant imidlertid på det som kan 
karakteriseres som Norges største byggeplass 
- Finnmark og Nord-Troms - og ble aldri 
oppsport 

Det gikk bedre med fire seksmanns brakker og 
en rorbu, som man fikk god bruk for i de første 
årene hvor det var viktig å få folk under tak.

Innsamlingsaksjonene ble en stor suksess.  
Noen i Hamar vil fremdeles huske konto 
nr. 635 i Hamar Sparebank hvor bidragene 
strømmet inn. Pengene ble samlet inn med 
mye oppfinnsomhet Mange tegnet seg 
for månedlige bidrag privat og gjennom 
arbeidsgiver eller fagforening. Basarer og 
lotterier ble arrangert til stadighet Ei geit 
innbrakte 400 kr i et lynlotteri! Bare fire 
måneder etter stiftelsesmøtet var det samlet 
inn imponerende 280 000 kr. 

De viktigste bidragene skulle rettes mot 
boligreisningen. Man kjøpt 12 mål tomt til 
oppsetting av boliger og Arkitekt Vårdahl Lunde 
utarbeidet to typer boliger. Allerede sommeren 
1946 reiste arbeidsutvalget til Sørvær for å ta 
forholdene i øyesyn. Kostnadene for elleve 
ferdighus ble forskuttert i oktober, og husene 
ble sendt fra Hamar til Sørvær.

Fire av husene ble reist straks. Klagene over 
byggesettenes overraskende dårlige kvalitet 
og mangelfullt arbeid ved oppsetting kom 
komiteen snart for øre. Dette var problemer 
som mange finnmarkinger fikk oppleve. I en tid 

HAMARHUSENEHAMARHUSENE



HAMARHUSENE

hvor fagfolk var for få og hvor enkelte forsøkte 
å utnytte systemet. Løsningen kom gjennom 
en tettere oppfølging i Sørvær ved å ansette en 
byggeleder på stedet. 

Komiteen dro på sin siste befaring sommeren 
1954. Resultatet av det ble et bidrag til alle 
huseiere til å utbedre mangler, slik at alle kunne 
nyte godt av Finnmarkshjelpen. Videre ble 
det bevilget enstørre sum til et nytt vannverk, 
og komiteen dekket tilslutningskostnader 
for samtlige husstander. Komiteen møtte 
gjestfrihet og takknemlighet overalt hvor de 
kom. Et samfunnshus ble reist i 1954.

Restmidlene fra innsamlingen gikk til et 
stipendfond for ungdom som kunne søke ut 
av kommunen for teoretisk og/eller praktisk 
utdanning. 

Idag står ni av de elleve husene. De ni 
omtales fremdeles som »Hamar-husene.« 
Gjenreisningen er finnmarkingenes eget 
verk. Det var de som tok på seg hoveddelen 
av ansvaret og byrdene. Men hjelpen var 
viktig og nødvendig, og særlig velkommen 
var den som kom fra folket selv. Minnet om 
Finnmarkshjelpen er nok svakt i Hamar- 
området. De ord som ble referert i Hamar 
Arbeiderblad fra befaringen står fremdeles 
ved lag for sørværingene: »Fortell stor og liten 
at her ute ved havet vil Hamars navn aldri bli 
glemt.«



Sørøyfestivalen 3-4 juli 2015 en opplevelsen du 
ikke vil gå glipp av!
To dager med fiske, store premier, 
barneunderholdning, konsert for barn og 
ungdom, god mat & drikke, Storfesten på 
tørrfiskeloftet med 3 band på scenen:  
”To Far Gone” ”CrossFire” og ”Gjenget”

Her er svar på noe du kanskje lurer på:

(1) Er konkurransen åpen for alle selv om jeg 
ikke er medlem i Norges Havfiskeforbund?
- Ja, alle kan melde seg på.

(2) Hvordan melder jeg meg på?
- Gå på hjemmesiden  
www.soroyhavfiskeklubb.no og bruk  
linken øverst som heter Meld meg på og fyll 
inn opplysningene der. Etter en stund får du 
faktura på epost eller i posten som du betaler.

(3) Trenger jeg å ha egen båt?
- Nei! Vi ordner hvilken båt du skal være 
med på. Dette trekkes under registreringen 
torsdagen. Først da får du vite hvilken båt du 
skal være med på. Det er heller ikke sikkert du 
er med på samme båt begge dagene, men 
alt det får du vite torsdagen. Har du spesielle 
behov og ønsker tar vi hensyn til dette om det 
er praktisk mulig.

(4) Hva trenger jeg av utstyr?
- Du trenger havfiskeutstyr (stang, snelle, 
masse nylon, noen sluker/jigger), varme klær, 
flytevest.
Utover dette stiller du med godt humør og 
gjerne så ferskt haill som mulig

(5) Hva koster det å delta?
Det koster 1.600,- kr for voksne og 500,- kr for 
junior. Stiller du i fritidsbåtklassen koster det kr 
100 pr person

HAVFISKEFESTIVALHAVFISKEFESTIVAL

Vi ønsker 
arrangører 

og deltakere 
lykke til med

 
Sørøydagene 2015

 VERKSTEDET AS
tidl. Breivikbotn bil- og sveiserverksted

  

Tlf. 78 45 16 41

Mekanisk verksted • Hydraulikk 
Sveising • Motorer • Søle diesel



(6) Jeg har egen båt. Hvordan fungerer det?
- Du og dine venner fisker fra din båt. 
Totalfangsten for båten deles på antall ombord 
som gjeldende på resultatet. Største fisk er 
individuell og gjelder kun fiskeren.

(7) Hva er lagkonkurranse?
- Hvert lag består av inntil 4 personer. Om 
det er en gruppe som melder seg på kan 
disse ønske å være på lag (kom gjerne med 
lagnavn). Om du melder deg på alene blir du 
trekt til å være med på ett lag. Laget er ikke 
nødvendigvis på samme båt, men totalfangsten 
til laget premieres det for.

Festivalrekorder:

Kveite 56 kg - Odd Langeide, 2013

Torsk 27,6 kg - Jack Pettersen, 2013

Sei 8,04 kg - Bjørn Thorsen, 2013

Steinbit 7,47 kg - Kjell Thorbjørnsen, 

HAVFISKEFESTIVALHAVFISKEFESTIVAL

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

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

post@bigfishadventure.no 
www.bigfishadventure.no



Noen fikk kjenne krigen og evakueringen på 
nært hold. De opplevde hvordan det var å 
bo i hule sammen med over hundre andre 
mennesker, samt følelsen av å se hjemplassene 
stå i full fyr. 

Norsandfjordhula 
Synnøve Bottolfsen husker godt hvordan det 
var den dagen de måtte dra fra hjemplassen. 
Sammen med mor, far og søster ble de hentet 
av en onkel som hadde båt. De ble stuet 
sammen og sendt til Norsanfjordhula for å 
gjemme seg for tyskerne. For å lage mat måtte 
de bruke primus, det var ingen som turde å 
fyre bål i redsel for å bli oppdaget. Hele slekter 
med tanter, onkler med mere bodde sammen 
i hula. - Det var trasig å bo der, men vi var 
heldigvis ikke så lenge der, forteller Botolvsen. 
Gerd Larsen opplevde også evakueringa, 
og hun forteller at de som barn den gangen 
syntes dette var en spennende dag. Det var 

speilblankt og flott på sjøen, og i hula var det 
bygd opp steinsenger.  Larsen hadde på den 
tiden 7 søsken og en 8.på vei, og alle barna 
lå sammen i en klynge i samme seng. Det var 
også lagt til rette for toalett som var bygd inn 
i et lite skur. Inne i hula var det mørkt og svart, 
og svært lite å foreta seg siden ingen fikk lov til 
å gå ut.  

I hula var også tvillingparet Ada Karlsen og 
Elna Brox (begge med pikenavn Jenssen) som 
da bare var 7 uker gamle. De fikk plass innerst 
i hula, i et telt for å slippe unna trekk og for 
å greie å holde varmen fra primusen. Moren 
deres Alma Jenssen fikk blødninger etter 
fødselen, og hadde nok med å ta vare på seg 
selv. Det ble derfor faren Johan Jenssen, slekt 
og venner som tok seg av tvillingene i perioden 
til moren ble frisk igjen. Karlsen forteller at 
moren etterhvert ble bekymret for barna fordi 
de begynte å bli svarte i nesen etter osen fra 
primusen. Det var heller ikke lett med klesvask 
til de to små, og de voksne måtte tørke klærne 
på kroppene sine. 

TIDSVITNERTIDSVITNER
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Oppdaget 
Norsandfjordhula lå godt gjemt, og det måtte 
være fjærasjø for å komme seg dit til fots. 
Etterhvert ble de likevel oppdaget, hentet og 
stuet ned i lasterom på tyske båter. En av disse 
båtene kantret også mens de holdt på, men 
alle ble heldigvis reddet. 
Da de rundet berget før Sørvær greide noen å 
komme seg opp fra lasterommet. Synet som 
møtte dem da var trist, hele hjembygda stod i 
lys lue, og de kunne se flammene fra husene 
de var født og oppvokst i.   

- Det var fælt å se på, det var ikke bra, sier 
Botolvsen. 

De evakuerte ble sendt til forskjellige steder, 
men noen var fiskere og ønsket å være i 
Lofoten for å fiske. Da de kom frem ble 
familiene splittet og foreldre og barn måtte på 
på forskjelige steder. 

En av de som gjemte seg for tyskerne og ble 
igjen var Ingvald Larsen. Han gjemte seg i en ur 
og ble der til tyskerne var dratt. Han og noen 
andre gjorde så sitt for å følge med på det som 
skjedde på øya etterpå. De oppholdt seg på 
fjellet, og flyttet fra sted til sted. Larsens familie 
hadde også satt opp en gamme, som han en 
gang ikke greide å finne fram til i mørket, og 
ble liggende over natta bare få meter unna. 
Larsen forteller at de var unge og uredde, og 
klarte seg bra fordi de var godt kjente på fjellet 
og resten av området. Men til slutt ble også 
han hentet og ført til Skotland. 

Hjem igjen 
Da krigen var over vendte de fleste nesen hjem 
igjen, for å finne alt de eide og hadde som 
nedbrente ruiner. Det ble satt opp midlertidige 

brakker som huset mange til de nye husene 
var på plass igjen. Bottolfsen ble satt av i 
Tromsø, og kom siden hjem året etter i 1946. 
Foreldrene hennes Filip og Vigda Pedersen 
dro rett hjem etter frigjøringen, og bodde en 
periode under en hvelvet båt.  

Etter to år stod alle de 11 nye Hamarhusene 
ferdig på Sørvær, og familien kunne flytte hjem 
igjen. I dag bor Bottolfsen fortsatt i et av de 
gamle Hamarhusene, som det fortsatt er ti 
igjen av i bygda. Hun trives godt i huset sitt, og 
kunne aldri tenke seg å flytte fra huset hun er 
født og oppvokst i. 

- Jeg har bodd her hele tiden. Jeg liker huset 
og jeg trives godt her. Ingen får meg bort fra 
Sørvær, smiler hun lunt. 



HASVIK IDRETTSLAG SØRØYDAGENE 2015
Keth Olsen, koordinator for Sørøydagene 2015

Hasvik Idrettslag fyller 70 år i 2016!
 
Hasvik Idrettslag ble stiftet 15.07.1946 og har 
i dag ca. 140 medlemmer fordelt på stedene 
Hasvik, Breivikbotn og Sørvær. Hasvik IL 
består av Turngruppa - som i dag står for 
størsteparten av aktiviteten, Ski- og Frigruppa, 
pluss at Hovedstyret står for enkelte aktiviteter 
og en del overordnede oppgaver som f.eks. 
arbeid med utstyr og anlegg.

I løpet av jubileumsåret 2016 ønsker Hasvik 
Idrettslag å skape større engasjement og å 
være mer synlig i kommunen. I den forbindelse 
vil det gjennom hele 2016 arrangeres 
forskjellige arrangement som skal omfavne 
alle – både store og små, de mest aktive og de 
mindre aktive. Vi ønsker å gjøre «dørstokkmila» 
så kort som mulig. Hasvik Idrettslag ønsker å 
være en motivator for bedre helse, og vil være 
med på å skape de beste oppvekstvillkårene for 
barn og unge i Hasvik gjennom vår aktivitet. Vi 
tror at 2016 er et fint tidspunkt å begynne på.
Hasvik Idrettslag vil også i løpet av 
jubileumsåret ha en historievandring 
gjennom lagets 70 år. Dersom du har en god 
idrettshistorie, en gammel pokal, et avisutklipp 
eller et bilde fra en av idrettslagets aktiviteter, ta 
gjerne kontakt!

Vi oppfordrer flest mulig til å melde seg inn i 
Hasvik Idrettslag, og håper flest mulig deltar 
på idrettslagets aktiviteter. Vi setter stor pris på 
nye innspill i forbindelse med det kommende 
jubileumsåret, men også ellers. I sommer 
vil det blant annet være mulig å delta på 
turorientering og toppturer i regi av Hasvik IL – 
Ski- og frigruppa.

Hasvik Idrettslag står per i dag uten et slagord. 
Som en del av jubileet i 2016 ønsker vi å finne 
et. Her trenger vi deres hjelp! Vi ønsker forslag 
til et slagord for Hasvik Idrettslag, og håper så 
mange som mulig sender inn. Slagordet skal 
omfavne og brukes av hele Idrettslaget, og skal 
si noe om hva DU forventer av et idrettslag, 
og hva DU ønsker Hasvik Idrettslag skal stå for. 
Det skal fungere som et motto for oss.
Du kan sende inn forslaget innen 15. november 
2015 til Geir Magne Gamst, per e-post: gm_
gamst@hotmail.com, eller per post: Hasvik 
Idrettslag, Storgata 27, 9590 Hasvik. Kun et 
forslag per person. Merk forslaget med navn, 
og telefonummer. Styret vil trekke en vinner 
som vil bli premiert. Slagordet som blir valgt 
presenteres og tas i bruk i begynnelsen av 
2016.

HASVIK IDRETTSLAG
Geir Magne Gamst, leder av Hasvik Idrettslag

Nergård Sørøya AS ønsker lykke til med Sørøydagene

- for hav og folk



SØRØYDAGENE 2015

Et år går fort og jeg synes ikke det er så lenge 
siden de forrige Sørøydagene.
I 2012, som var det første året jeg ble 
forespurt om jeg kunne tenke meg å være 
Sørøydagskoordinator, gikk jeg til jobben 
med litt ”skrekkblandafryd”  og tenkte på det 
som Pippi Langstrømpe svarte da hun fikk en 
trompet i julegave. Om hun kunne spille på 
den? Svaret hun ga var ”det vet jeg ikke, men 
jeg får prøve først. Så  får vi se hvordan det går”
Og det svaret ga jeg og, og nå er jeg inne i mitt 
fjerde år som koordinator og gleder meg like 
mye til hvert eneste år når det hele starter.
 
Startskuddet for årets Sørøydager er Torsdag, 
2.Juli med offisiell åpning. Deretter vil det gå 
slag i slag med ulike arrangement for store og 
små. Det vil bli et yrende folkeliv her på den 
flotte øya vår, med utflyttede Sørøyværinger 
og andre gjester som finner veien hit. Mange 
av disse kommer  år etter år, og som har lagt 
opp sine ferier slik at de får oppleve det som 
skjer her under Sørøydagene.
En treffer kjentfolk og en får nye bekjentskaper.
 
Vi er ikke så mange som bor her, men er det 
noe vi er flinke til og kan, så er det dugnad.
Sørøydagene et godt eksempel på det, og 

SØRØYDAGENE 2015
Keth Olsen, koordinator for Sørøydagene 2015

HASVIK IDRETTSLAG
Geir Magne Gamst, leder av Hasvik Idrettslag

Vi ønsker lykke til med 
Sørøydagene 2015

vi kan virkelig være stolt av det vi gjør og får 
til under disse dagene. Et slikt arrangement 
hadde ikke vært mulig å få i havn, hvis det 
ikke hadde vært for de flotte og fantastiske 
ildsjelene som bruker sin ferie og fritid for å 
hjelpe til. Selv tilreisende som kommer hit på 
ferie, hiver seg med i dugnadsarbeidet. Det er 
jo bare helt fantastisk.
 
Tusen, tusen takk til dere alle sammen som 
står på, år etter år. Hver og en av dere er 
uvurderlige. Jeg bøyer meg i hatten, som det 
heter.

Vil oppfordre dere til å følge med på 
kommunens hjemmeside (www.hasvik.
kommune.no) for eventuelle endringer i 
programmet.

Da vil jeg  ønske dere alle sammen en 
riktig flott og trivelig sommer og ønske alle 
velkommen til årets Sørøysommer 
- Jeg gleder meg som bare det...
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