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Friluftsgudstjeneste på kaia

Astafjord kirkes barnekor vil delta under friluftsgudstjenesten på kaia. Det 
er Ole Jakob Vestvik som skal holde denne gudstjenesten, og han ønsker alle 
sammen hjertelig velkommen.

Man kan sannelig fort bli vant til å ha 
det godt. Vant til at ting går på skin-
ner og at livet og lykken alltid er en 
tilstedeværende faktor i våre liv. Vi 
kan sannelig også fort bli så vant til 
det at når det mest essensielle i våre 
liv er på plass, så vet vi ikke ordet av 
det før man begynner å være utilfreds 
og pirkete over småligheter og baga-
teller. Man glemmer å se de lange og 
gode  linjene i tilværelsen. Glemmer 
å velge hvilke kamper det er verdt å 
kjempe – og hvilke det er like greit å 
la være å kjempe. Kan hende kalles det 
likegyldighet og utakknemlighet når de 
aller viktigste og mest fundamentale 
tingene i livet blir selvfølgeligheter for 
oss.  Forutsigbarhet er en god ting å 
ha. Godt å ha enten det gjelder det å 
leve i et land i fred, vite hvilken kom-
mune man fortsatt skal være en del av 
eller å hvile i vissheten om at det spås 
knallgodt sommervær både i år og i 
kommende år.

Krigsminnemarkeringene har stått i 
kø under markeringene av at det er 70 
år siden siste verdenskrig var over. Vår 
nære historie er tung og mektig, langt 
unna og likevel så nært plutselig. Fred 
er ingen selvfølgelighet. Det er lett å 
glemme det.

Den nye kommunereformen er tredd 
ned over landets kommuner i det man 
godt kan kalle frivillig tvang. Her skal 
det utredes hvilke kommuner man 
skal slå seg sammen med for å skape 
færre kommuneenheter i Norges land. 
Folkemøter byr på skjemaer der folk 
kan krysse for hva de velger av «pest 
eller kolera» når de egentlig ikke ønsker 
å bli en del av en større enhet. Plutselig 
er nåværende status ingen selvfølgelig-
het lenger, uansett hvor velfungerende 
den er, eller hvor fornøyd kommunens 
innbyggere er med de tilbud og tjenes-
ter som er. For i stedet for å forbedre 

de samfunnsstrukturer som finnes, så 
ønsker sentrale myndigheter at alt det 
bestående skal rives ned og nye sam-
funnsstrukturer bygges opp. Og store, 
omfattende reformer kommer ikke 
uten barnesykdommer, frustrasjoner 
og enorme overskridelser. Å krysse av 
på slike skjemaer blir som å bejuble en 
reform man ikke ønsker eller trenger, 
men som våre felles penger likevel skal 
brukes til. Og det mens offentlige byg-
ninger, veier, helsevesen og så videre 
sårt hadde trengt de samme pengene. 
Men selvfølgelig er meningene delte,- 
så hvem vet om vi grovfjordinger kom-
mer til å bli en del av Harstad, Narvik, 
gamle  Ibestad eller halve Sør-Troms. 
Akk ja.

Og i mellomtiden er det ikke så mye 
å bry seg om. Like godt å fortsette 
med det vi holder på med. Som det å 
gå sammen om å skape årets festival, 
Sommarhelg i Grovfjord. Tiende året 
på rad i dugnad og samhold, bygging 
av verdier, identitet, fellesskap og venn-
skap. Opplevelser vel verdt å ha.

Men skjura har hatt det travelt hele 
våren der ho har flakset rundt med sine 
byggematerialer i nebbet og sørget for 
å bygge høyt i trærne i år. Ho har så 
vidt hatt tid til å skrakle og vifte med 
stjerten på sitt lystige vis. Og i følge 
gammel folketro sies det at når skjura 
bygger høyt, - da skal det bli et fan-
tastisk sommervær. Man velger jo å 
tro på skjura, spesielt når ho melder 
noe vi ønsker oss. Ho må jo ha et ibo-
ende barometer når ho allerede tidlig 
på våren sanser hele sommerens vær. 
Ivrig, lystig og fornøyd har ho bygd 
uten all verdens byråkrati som andre 
jordiske må forholde seg til, så som 
nabovarsel, godkjente tegninger og 
husbanklån. Noen fordeler skal jo de 
bevingede ha.
Når sommarværet slår til for fullt, 

når sola steker, fluene surrer og havet 
ligger speilblankt og dirrer i sommar-
varmen, da håper jeg skjura nyter sitt 
bo og sin lille familie. Og selv om ho 
kanskje ikke vet så mye om hvilken 
kommune ho bor i, om det er krig 
eller fred og alt slikt, - så vil ho nok 
kjenne på ønsket som lyder slik: «La 
det bli fred på jord og la den begynne 
i hjemmet.» Og ellers så får man bare 
håpe at skjura ikke tar det som noen 
selvfølgelighet at det skal være nattero 
hele sommeren, at ho er overbærende 
med høylytt sang og musikk fra områ-
det ved Huset i Havet første helga i juli. 
For nå skal det feires 10 års jubileum 
tre heile dager til ende.

Margaret Guve
Redaktør for Sommarhelgavisa

Alle selvfølgelighetene

Festivalen er et samarbeid mellom lag 
og foreninger i Grovfjord og når det 
byttes på å stå som hovedarrangør, 
gjenspeiles dette naturlig nok i pro-
grammene fra år til år.
Astafjord Kystlag er hovedarran-

gør i år og vil sette sitt preg, men 
de øvrige lag og foreninger bidrar på 
forskjellige måter for å få et variert 
og innholdsrikt program.
Som årene før vil det være mange 

salgsboder på dagtid både lørdag og 
søndag med masse gode tilbud.
Tradisjonen tro er arrangementet 

lagt til Grovfjords storstue Huset i 
Havet og området rundt. Her lig-
ger også lekeparken, ballbingen og 
skolens flotte uteområde som er et 
resultat av mange dugnadstimer og 
lokale sponsorer.
Festivalen er veldig populær og 

mange utflyttede legger denne inn i 
sine kalendre for å komme hjem til 
en trivelig helg.

Gratulerer med 10 års jubileum og 
det er svært positivt å se at det frem-

deles løftes i flokk for å gjennomføre 
denne hyggelige festivalen.

Varme hilsener til dere alle og lykke 
til med årets arrangement.

Einar Aune
Ordfører Skånland kommune

Festivalen Sommerhelg i 
Grovfjord arrangeres for 
10.gang i år. Gratulerer!
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Jegerbakken
Den gamle tømmerstua på 
Jegerbakken ble bygd i Vassbotn 
rundt 1850 av Petter Hansen. Da 
sønnen Hans Pettersen giftet seg 
ble det bygd ei ny tømmerstue der 
som det unge paret Hans og Anne 
Bårsdatter skulle bo i. De bodde der 
bare et år og så flyttet de til Marskar 
fordi Anne vantrivdes så der oppe. De 
gamle flyttet da inn i det nye huset 
og det eldste, Jegerbakkenstua, ble 
solgt til Lars Olsen. Det ble da revet 
ned, flyttet og bygd opp på Sletta 
rundt 1880. Både han som kjøpte 
tømmerstua og sønnen til han som 
solgte den, Petter Peder, var helbre-
dere, så de hadde noe felles. Datter 
til Lars Olsen testamenterte gården 
til Anna, og hun fikk en dreng som 
het Ola Henriksen. De to giftet seg og 

Ola og Anna drev et prakteksemplar 
av en gård. Det gjorde de så godt at 
de til og med fikk diplom fra land-
bruksmyndighetene i Troms. Gården 
hadde både hest, kyr, sauer og geiter. 
Der var kvernhus, stabbur, fjøs, tøm-
merstue og låve. Ola Henriksen fikk 
tilnavnet Slettakongen, det lever ennå 
på folkemunne. Han fikk ikke navnet 
fordi han bodde høyt og fritt og var 
konge på haugen. Han fikk det nok 
helst for han var høyreist, staselig, 
høymeldt og utrolig kunnskapsrik. 
Slettakongen var onkel til nåværende 
eier, Pelle Laberg. 

Forbundet Kystens leder 
åpner årets Sommarhelg
Forbundet Kystens leder, Asgeir K. 
Svendsen, kommer helt fra Nærsnes 
i Busked for å foreta den offisielle 
åpningen av Festivalen Sommarhelg 
i Grovfjord 2015. Asgeir K. Svendsen 
er leder for Forbundet Kysten, - et for-
bund som har over om lag 10 000 
medlemmer fordelt på 126 kystlags-
foreninger som er spredt langs hele 
norskekysten. Astafjord kystlag er 

selv følgel ig 
medlem av 
dette forbun-
det.
Forbundet 

Kysten vil 
verne om kys-
tens kultur-
minner, og 
under parolen 

«Vern gjennom bruk» jobbes det for 
å ta vare på gamle båter og kystmiljø. 
Det gjøres ved å skape aktivitet og 
engasjement rundt disse. Målet er, i 
samarbeid med andre kulturvernin-
teresser, - å styrke vår identitet som 
kystfolk.  
Forbundet Kysten arbeider for å 

fremme bevaring og allmen bruk 
av tradisjonelle fartøyer, bygninger, 
anlegg og kystmiljø for øvrig. Å drive 
opplysningsarbeid for å øke forståel-
sen for verdien av menneskelige og 
kulturelle tradisjoner i kulturhisto-
rien. Det jobbes også med vedlikehold 
og det å utvikle tradisjoner i næring 
og handverk, samt øke den faglige 
standard i vedlikehold og sikkerhet 
ved bruk av fartøyer og anlegg.

Foto: Bente Foldvik
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Kiss Antonsen ............................................... Quitling
Inger Bach ..................................................... Porselen, glasskunst, kort og lefser
Dory Bakkeid ................................................ Dory’s vårruller, frosne
Fryd Elise Benjaminsen ................................. Bilder, div. håndarbeid
Solveig Berglund ............................................ Hekling, røtter m.m.
Vigdis Bøe ..................................................... 5 sorter lefser
Fisketorget AS, v/Johnny Larsen ................... Fiskeprodukter
May-Jorunn Fugelsnes .................................. Glasskunst/-fat, strikk, heklapledd ++
Margaret Guve/Lisa Gerhardsen .................. Dekorasjonsmaling, kort, diverse
Margareth Heggelund ................................... Div. ulltovingsprodukter
Ellbjørg Hermansen ...................................... Lefser
May Karin Johansen ..................................... Matter og strikk
Ann-Mari Kiil ............................................... Bilder (foto)
Mildrid Kiil ................................................... Glasskunst og trykk på skinn
Synnøve Martinsen ....................................... Tuppervareprodukter, håndarbeid
Kirsten Myklevoll .......................................... Smykker og strikk
Sissel’s sy og strikk v/Sissel Martinussen ...... Lappeteknikk og strikk
Linda Nordahl Hartvigsen ........................... Diverse søm, barneklær
Marie Strøm .................................................. Gomme, karameller m.m.

Program for festivalen Sommarhelg i Grovfjord 

Narvik | Bjerkvik | Kjøpsvik | Drag
 Tlf: 769 11 100 | sparebankennarvik.no

3.–5. juli 2015Fredag 3. juli

Kl. 16.30 Kafeen på Huset i Havet/kaia åpner 
Kl. 19.00 Salg av fiskesuppe hele kvelden
 Billettsalg til PUBKVELD på kaia 
Kl. 21.00 PUBKVELD med bandet SPARK ! Kjente sanger og god stemning  
 der publikum blir oppfordret til å synge med 
 Kafe og grill åpen til kl. 24.00
 Slutt kl. 01.00

Lørdag 4. juli

Kl. 10.00 Kafe på Huset i Havet/kaia. 
Kl. 11.00 Bodene åpner. Stenger kl. 17.00. Basar.
 Kunstutstilling på loftet v/Jonas Larsen
Kl. 11.30 Offisiell åpning av Sommarhelga 2015 v/leder i Forbundet Kysten, Asgeir K. Svendsen. 
 Sang- og musikkinnslag/ v/Astafjord kirkes barnekor og Elisabeth Opsahl
Kl. 12.30 Aktiviteter for barn: Tur med Elias-båt, besøk i brannstasjonen/brannbilen, 
 ansiktsmaling, lekepark, GB-løkka, ballbinge
 Grillen åpner
Kl. 14.00 Salg av middag, fiskesuppe og bidos 
Kl. 18.00 Orgelkonsert i Astafjord kirke v/Maria-Daniela Raasch. Blandakoret Enevja medvirker. 
 Inngang 100 kr for voksne, barn gratis.
Kl. 19.00 Billettsalg til revy og bryggedans
Kl. 21.00 Innslag v/revygruppa. 
Kl. 22.00 Bryggedans. Musikk: SPARK !  
 Kafeen stenger kl. 24.00, grill og øl-/vinsalg stenger kl. 01.30
 Slutt kl. 02.00

Søndag 5. juli

Kl. 10.00 Kafe på Huset i Havet/kaia. Salg av frokost-tallerken
Kl. 11.00  Gudstjeneste på Huset i Havet/kaia
 Elisabeth Opsahl og Astafjord kirkes barnekor medvirker.
 Kunstutstilling på loftet v/Jonas Larsen
Kl. 12.00 Bodene åpner. Stenger kl. 16.00
Kl. 12.30 Sjørøvertokt med MS «Hellevig». Husk redningsvest!
Kl. 13.00 Salg av grillmat og fiskesuppe
Kl. 15.00 Basartrekning/avslutning
Kl. 16.00 Slutt

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet.

Gratis inngang til området på dag- og ettermiddagstid. Gratis parkering i nær tilknytning til området. Eget 
område for parkering av campingvogner/-biler.

Priser kveldsarrangement: Fredag 200 kr, lørdag 250 kr. 
Aldersgrense etter kl. 22.00: 18 år,  15 år i følge med foreldre. Legitimasjon må forevises.
Det er ikke tillatt å ta med drikkevarer på området! Vesker/bager/ryggsekker må forevises ved inngangen. 
Regelbrudd kan medføre bortvisning fra området.

Muligheter for å ta ut kontanter i vår ”minibank” under Sommarhelga. 

Velkommen til Festivalen 
Sommarhelg i Grovfjord!
I år er det Astafjord Kystlag 
som har lederansvaret for 
Festivalen Sommarhelg i 
Grovfjord. Leder for Forbundet 
Kysten Asgeir K. Svendsen vil 
foreta åpningen av festivalen, 
den tiende i rekken. Dette er 
et stort løft for bygda vår, og 
det viser den entusiasme og 
drivkraft som er i vårt område. 
Dette skaper samhold og triv-
sel, - og man kjenner at det er 
godt å bo i bygda vår.

Sommarhelga er veldig viktig 
for alle som har tilknytning 
til vårt nærområde. Under 
Sommarhelga møter vi utflyt-
tede sambygdinger, slektninger 
og venner som har lagt ferien 
sin til Grovfjord den første 
helga i juli. Vi har lagt vekt på 
at det skal være lokale krefter 
som står for underholdnin-
gen, noe som har fått positive 
ringvirkninger. Den lokale 
revygruppa har bidratt med 
underholdning helt siden opp-
starten for ti år siden, og har 
alltid vært en kjempesuksess.
God mat og utallige hjem-

mebakte kaker er en selvføl-
gelig del av Sommarhelga, og 
tradisjonene tro blir det fri-
luftsgudstjeneste på kaia på 
søndag. Huset i Havet brukes 
til møter, til kafe to ganger i 
uken, det feires barnedåp, kon-
firmasjon, bryllup, åremålsda-
ger, konserter, bygdekvelder og 
så videre. For pensjonistene 
er det et viktig møtested for 
kaffeprat og sosialt samvær. 
Jeg berømmer kommunens 
Rådmann som en gang pr. 
måned kommer til onsdagska-
feen for å høre folkemeningene 
om kommunens drift og saker 
som bygdefolket er opptatt av. 
Astafjord Kystlag har hatt et 
nært samarbeid med Musikk 
i Troms. Og har stått som 
arrangør av åtte nyttårskon-
serter samt flere klassiske kon-
serter, noe som har gitt store 
musikalske opplevelser for de 
tilstedeværende. Jeg tror at 
Huset i Havet med lekeparken 

og kunstgressbanen er en vik-
tig årsak til at flere av utflyt-
tede ungdommer fra bygda vår 
har kommet tilbake og etablert 
seg i Grovfjord. Området ved 
Huset i Havet, Folkvang, leke-
parken og kunstgressbanen har 
blitt den viktigste kultursats-
ningen i bygda vår i nyere tid. 
Innenfor lag– og foreningsar-
beidet i Grovfjord gjøres det 
en stor frivillig innsats med 
trivselsskapende tiltak som 
gjør at det er trivelig å bo i 
bygda. Gjennom de ni årene 
som Sommarfestivalen har 
eksistert har det gitt et netto 
overskudd på om lag 1.8 mil-
lioner, midler som er fordelt på 
lag og foreninger pluss Huset i 
Havet. Disse midlene har hatt 
stor betydning for utviklin-
gen av området der det blant 
annet er fylt ut store områder 
og bygget enda mer kai, slik at 
vi nå har ca 480 kvadratmeter 
kaianlegg.  Dette har gitt en 
fin arena for store arrangemen-
ter og fremdeles har området 
potensiale for videre utvikling. 
Idrettslaget og kystlaget har 
søkt om midler til et velferds-
bygg med toalettanlegg som 
skal serve marinaen, leke-
parken og kunstgressbanen. 
Bygget vil også være lager for 
Huset i Havet, idrettslaget og 
kystlaget.

Det er en stor utfordring for 
oss i Grovfjord å klare å få 
våre nye landsmenn involvert 
og engasjert i de aktivitetene 
som foregår i bygda. Klarer vi 
det, så vil det bli en berikelse 
for alle parter. Bedriftene våre 
går godt og de har bidratt 
med store beløp til det frivil-
lige arbeidet som gjøres av lag 
og foreninger. Jeg vil ønske alle 
hjertelig velkommen til ei trive-
lig Sommarhelg første helga i 
juli.

Ole Magnus Ellefsen, 
leder i hovedkomiteen

Hovedkomite og ansvarlige for Sommarhelg i Grovfjord 2015
Leder: .................................Ole-Magnus Ellefsen ................... tlf. 905 85 907
Økonomi: ...........................Tove Ellefsen   ............................. tlf. 959 45 576
Teknisk: ..............................Ole-Magnus Ellefsen ................... tlf. 905 85 907
Bevertning: .........................Sverre Arne Dalhaug ................... tlf. 482 26 553
Kultur: ................................Solbjørg Borgan  ......................... tlf. 412 18 380
Avis: ....................................Margaret Guve / Gunnar Johansentlf. 411 06 962/951 61 262
Boder: .................................Ruth Johansen   ........................... tlf. 917 07 964
Basar: .................................Laila Benjaminsen ....................... tlf. 418 06 952
Parkering:  ..........................Tore Bølgen ................................. tlf. 975 42 995
Komitelister: .......................Geir Haukebøe,  .......................... tlf. 900 75 103
 Solbjørg Borgan, ......................... tlf. 412 18 380
 Hans-Henrik Hansen .................. tlf. 915 88 115
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HLK har våren og 
sommeren 2015 

utbedret demninga på 
Helleren. Arbeidet er nå 
under avslutning, og vi 
vil med dette takke alle 
naboer og berørte for 

positiv dialog. 
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MAT FOR FOLK I FARTA

Har du prøvd

BJERKVIKING

…et sant eventyr

Åpningtider: 10-23 (søn 11-23) • Telefon: 769 52300 • 8530 Bjerkvik
www.bjerkviking.no

ant eventyr

det finnes en liden-
skapelig scrapper 
i Grovfjord. Hun 
heter lisa Marlene 
Gerhardsen og stil-
ler i bod under 
Sommarhelga for å 
selge sine populære 
ting.

TeksT og bilde: 
MargareT guve

Papir kan være så mangt. 
For noen blir papir en liden-
skapelig hobby. De kalles for 
scrappere, og lager for eksem-
pel de lekreste kort, album 
og mye annet der de benyt-
ter papir og papirteknik-
ker. Lisa Marlene har drevet 
med scrapping i ti år nå, så 
hun jubilerer på lik linje med 
Sommarhelgarrangementet. 
En gang tidligere har hun hatt 
bod under Sommarhelga, og et 
par ganger har hun deltatt på 
diverse julemesser. Men mest 
av alt lager hun kort på bestil-
ling til spesielle anledninger. 
– Det å lage kort på bestilling 
som er tilpasset mottakeren 
med navn, bilde og tema er det 
jeg liker aller best, forteller Lisa 
Marlene, og legger til at hun 

lager kort til alle anledninger. 
Det være seg til nyfødte, baby-
showers, dåp, konfirmasjoner, 
bryllup, kondolanser, vennin-
nekort, julekort og selvfølgelig 
til alle typer bursdager og så 
videre.  - Men jeg synes det er 
artig å lage også andre ting, så 
derfor lager jeg en del dekor-
erte lys, digitale trykk og retro/
gjenbruksting, innrømmer Lisa 
og viser fram bruksgjenstander 
laget av gamle Lp-plater. - Av 
papir bruker jeg også å deko-
rere esker, poser med mere der 
jeg benytter scrappeteknikker.

Lisa Marlene er adjunkt med 
tilleggsutdanning og jobber 
som lærer ved Grov skole. 
Hun har to voksne gutter, en 
attpåklatt som heter Lovna 
Olea på fire år og en trive-
lig ektemann. Ettersom Lisa 
Marlene har leddgikt blir det 
ikke til at hun driver med tra-
disjonelt handarbeid, men hun 
smiler og forteller at scrap-
pinga ikke bare gir henne god 
mestringsfølelse, det gir henne 
kvalitetstid der hun kommer 
i kreativ flyt. Slik sett er det 
en takknemlig hobby som gir 
avbrekk i hverdagene, rekrea-
sjon og glede. Hun reiser også 
på en del scrappetreff og får 
ny lærdom, bygger nettverk og 
har det hyggelig sammen med 
andre scrappere.  På Facebook 
kan man finne hobbyen hennes 
under egen side «Lisa Marlenes 
kreative krok».
Med nydelig utsikt fra hob-

bykroken oppe på loftet i huset 
sitt på Myklevoll har Lisa 
Marlene sin produksjon av alt 
hun skaper. Her er det papir, 
scrappeutstyr og alt tenkelig 
en scrapper trenger for å lage 
fine ting. Lisa Marlene har 
funnet sin stil og sin måte å 
jobbe på. Her står de lekreste 
ferdiglagde kort på stort, rundt 
kortstativ midt på golvet. Alt 
klart til bodsalg. – Men du må 
få med deg at jeg ikke skal ha 
bod alene i år heller. For min 
mamma og jeg bruker å ha 

bod i lag. Hun har et litt annet 
uttrykk på det hun lager, men 
det er jo likevel lett å se at vi 
utfyller hverandre og at tingene 
våre passer sammen, sier Lisa 
Marlene og betror at hennes 
mamma driver med dekora-
sjonsmaling. Det er jo noe 
Sommarhelgavisas utsendte 
kjenner godt til, men det er en 
annen historie. – Vi kan sam-
tale og gi hverandre tips og råd 
og har øye for det den andre 
driver med. Begge har vi en 
lett, lys og fargerik stil, fortel-
ler Lisa Marlene og gleder seg 

til å være bodkjerring under 
årets Sommarhelg i Grovfjord. 
Kanskje vil folk også finne litt 

spiselige godsaker i boden der 
hun står.

lisa Marlenes kreative krok

Velkommen til Lisa Marlenes kreative krok første helga i juli.

Lisa Marlene 
deler bod med 
sin mamma og 
synes deres ting 
passer sammen. 
Her et kaketine-
lokk.

Dåpskort. 
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SANDSTRAND •Tlf 77 08 78 60

Velkommen 
til din lokale 
frisørmester!

Ønsker til lykke
med Sommarhelga!

Frisørmester, Berit Dybvik, Tlf. privat 77 08 76 52

Leder: Laila Benjaminsen
Telefon: 418 06 952

Coop Extra Bjerkvik Itiden
Kafé&Bruktbutikk

Skånland        Vekst

77 08 83 90www.skanlandvekst.no

Vaskeri             Transport

Gressklipping            Ved

Brukthandel             kafé

MALING - TAPETER - TEPPER - KJØKKENUTSTYR

• Tapeter og gulvbelegg  
• Gulvtepper og gardiner • Kjøkkenartikler

• Produkter til båtpussen m.m
• Innvendig- og utvendig maling

Lykke til med 
Sommerhelg 
i Grovfjord!

Vi satser på 
god kvalitet og service!

Regnskap 
Rådgivning

Økoråd EvEnskjEr Postboks 113, 9439 Evenskjer 
Telefon dir: 906 85 342 • Telefax: 77 08 99 01

Epost: finn.johnsen@okoraad.no • www.okoraad.no
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ü Hytter	  og	  hus	  
ü Båtutleie	  og	  kajakkutleie	  
ü Badestamp	  og	  sauna	  
ü Grillbu	  
ü Catering	  
ü Restaurant	  og	  bar	  (60	  plasser)	  
ü Konferanserom	  (40	  plasser)	  	  
ü Bobilparkering/	  camping	  
ü Service	  
ü Selskapsarrangement	  

-‐ ulike	  opplegg	  –	  ring	  for	  avtale-‐	  
	  
	  

	  

Elvegård	  hytteutleie	  og	  Fiskeferie	  
Telefon:	  97	  15	  59	  31/	  99	  20	  90	  21	  
Balteskard	  146	  –	  9446	  Grovfjord	  

Epost:	  booking@elvegaard.no	  -‐	  web:	  www.elvegaard.no	  
	  
	  
	  

oppe på loftet i Huset i Havet 
vil det stå en utstilling av 12 
år gamle Jonas Aleksander 
larsen. Men selv om Jonas 
Aleksander er en ung mann, 
så er han ganske så rutinert 
med å delta på utstillinger. 

Til høsten skal Jonas Aleksander 
begynne i 8. klasse ved Grov skole, og 
han er også elev ved ETS kulturskole. 
Ved kulturskolen lærer han forskjellige 
kunstretninger innen bildende kunst og 
skulptur/keramikk, noe han liker godt. 
For dette er en ung mann som har lyst 
til  og som  liker å utforske ulike tek-
nikker. Han har prøvd mange allerede, 
både grafikk, etsing, akvarell, kullbly-
ant, keramikk og acryl. I tillegg har 
han lært seg origami, det er en japansk 
klippe/brette kunst med papir. Jonas 
Aleksander hadde så lyst å lære dette 
at han benyttet både ei bok han her om 
emnet samt internett der han fant mye 
på YouTube. Dette har avstedkommet 
at han har laget både drager, måker, 
kobraslange, bille, jagerfly, fugl Føniks 
og mye mer i papir.  

De siste tre årene har Jonas Aleksander 
deltatt på Ungdommens kulturmøn-
string i ETS og samtlige år har hans 
arbeider gått videre til Fylkesfinalen på 
Finnsnes. Men på grunn av hans unge 
alder har han ikke kunnet komme seg 
videre til Landsmønstringen ennå.

Ung kunstutstiller
Ukjent farvann heter det største bildet som Jonas Aleksander holder her. Det andre bildet viser hans begeistring for karikaturtegning. Jonas Aleksander vokser opp i et hjem der 
det henger bildekunst på alle vegger. 

Trollberget er tittelen på dette bildet i 
acryl. Jonas Aleksander Larsen har latt 
seg inspirere av ikke ukjente Theodor 
Kittelsens eventyrlige illustrasjoner og 
bilder.
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HARSTAD

BRØNNØYSUND

www.revigo.no

De ledige øyeblikk er gode
om vi bruker dem rett

de er som regndråper 
om våren

når de får feste til jorden
gir de grobunn for 
liv og vekst
                www.dikt.no

vizu
elli.n

o

Guttestreker i krigstida
8. mai i år var det 70 
år sida 2. verdenskrig 
var slutt.  Flere fra 
Grovfjord var innkalt 
og deltok i krigen, men 
det var ingen direkte 
krigshandlinger her. 
gunnar Johansen

Tyskerne kom, og de tok inn 
på ungdomshuset, skolen og i 
mange privathus. De bygde for-
svarsanlegg, holdt vakt, hadde 
øvelser og kontrollerte det 
meste i bygda. Dette førte til 
frykt og engstelse blant folk, og 
det prega dagliglivet. I det stille 
saboterte og motarbeidde byg-
defolket de ubudne og forhatte 
gjestene.  Men hva med ungene 
i bygda? Hva foretok de seg? 
Aksjonerte de mot tyskerne? 
Kåre Myreng, født 1931, har 
fortalt meg noen sjølopplevde 
historier fra krigsårene, som 
jeg har fått lov til å dele med 
dere i Sommarhelgavisa. Disse 
utspant seg høsten 1943.

I tysk uniform
Kåre forteller: Eg og han 

Oskar og han Harald satt en 
kveld og spelte Mattis i som-
marfjøsen hannes Markus 
Olsa med Løen. Sommarfjøsen 
stod på nersida av veien rett 
nedfor huset ho Aslaug og 
han Hans bygde etter krigen. 

På tre sider av fjøsen var det 
potethage, som var inngjerda. 
Vi brukte ofte å leke der, så vi 
hadde klept et holl i nettingen 
på innersida som vi brukte å 
krype igjønna. Det var skjømt, 
derfor hadde vi tent et talge-
lys i sommarfjøsen. Ute var 
det berrfrost. Etter ei stund 
sa han Harald at han skulle 
gå en tur tel tyskeran og tigge 
etter tobakk og bong-bong – 
som var sukkertøy. Eg og han 
Oskar satt no der og prata og 
hadde det trivelig, syntes vi. 
Plutselig hørte vi leven og bråk 
utafor, og nokken som prata 
tysk. Det banka på døra, og vi 
skyndte oss å åpne. Der stod 
han Harald – i tysk uniform 
– med bandolær og patrontas-
ker! Harald bodde på øversida 
av veien på skrå oppfor som-
marfjøsen. I huset demmes 
bodde det fleire tyskera, som 
det gjorde i mange andre hus 
i bygda. En stor lastebil stod 
på bakken attmed fjøsen, og i 
den låg en masse tysk materiell. 
Her hadde han Harald henta 
uniforma, forklarer Kåre. Gjett 
om vi gapte av tøffingen sett 
påfunn! Ikkje lenge etterpå 
satt vi i sommarfjøsen igjen, og 
praten gjekk livlig og høylydt! 
Men tyskeran hadde hørt leve-
net, og plutselig blei døra reven 
opp og to tyskera stod utafor! 
Då fekk vi fart på oss. Eg og 
han Oskar klarte å komme 

oss vekk, men han Harald i 
tysk mundur blei settanes fast 
i hollet i gjerdet. Tyskeran drog 
han etter føten igjønna potet-
hagen og tok han med seg opp 
tel huset. Inne i stua kledde 
de han  peise naken, og med 
underbuksa i handa måtte han 
gå ut. Dettan fortelte Harald 
oss seinar, og han svor hevn…

Aksjon 1 – bilhavari
Kåre forteller videre: Det blei 

veromslag med sør-vestkuling 
og regn et par daga seinar. 
Og dagen deretter, på tur tel 
skolen i Grov, såg eg tel mi 
store førundring at den digre 
tyske 4-hjulsdrevne lastebilen 
låg på sida i veigrøfta nedfør 
huset der han Harald bodde. 
Dettan var mystisk. Seinar før-
telte Harald at det var han som 
hadde trilla bilen utfør bakken! 
Om tyskeran fatta mestanke, 
veit eg ikkje. Iallfall blei det 
ingen represalier. De trudde 
kanskje at han som hadde par-
kert bilen hadde glømt å sette 
den i gir og sette på handbrek-
ket, og så hadde sør-vesten 
sendt bilen nedover marka… 

Aksjon 2 – brennevinsflaske 
En ettermiddag var eg og han 

Harald på tur innover veien. I 
Storvika dreg han plutselig opp 
ei brennevinsflaska ifrå trøya. 
Den hadde han henta i laste-
bilen hos tyskeran. Det skulle 
vesstnok være edle saker, så vi 
måtte jo smake på sorten. Eg 

hadde aldri smakt brennevin 
før, og det merka eg, før eg 
blei fort rund under føten. Så 
kjem han Kåre, en eldre bror 
av han Harald. Tyskeran har 
oppdaga tjyveriet, sa han, og 
de er og leita etter syndaren, de 
er sekker på at det er du som 
har stole flaska, så du må berre 
levere den ifrå deg. Kjem fanen 
ikkje på tale, sa han Harald. 
Plutselig kjem tyskeran, og 
trur du ikkje at han Harald 
knuse flaska imot en stabbe-
stein mens de uniformerte tys-
keran står og ser på! Kanskje 
ligg glasbråttan der i elva den 
dag i dag?  Harald blei med 
broren heim, og slapp unna 
med det. Eg kom meg no heim 
tel Årsandvika. Før eg blei jo 
snytt, eller rettar sagt – eg blei 
sjuk. Vel heime gjekk eg rett 
opp på loftet og la meg. Men så 
måtte eg spy – og fekk hauet ut 
igjønna vinduet. Ho mamma 
stod ved kjøkkenvinduet og 
oppdaga at det kom oppkast 
rennanes ifrå loftet. Ikkje lenge 
etter står ho i døra og spør om 
eg er sjuk. Ja, sa eg, eg er sjuk, 
men du kan tru det går snart 
over… 

Aksjon 3 – snøballkrig
Harald var en dumdrestig 

og uredd kar, og han likte å 
leke bajas med tyskeran. Det 
var særlig en tysk offiser han 
var førbanna på, en som vi 
kalte Menneskeetaren. En 

kveld hadde vi snyballkrig på 
Moa, og det var jo ikkje uvan-
lig. Menneskeetaren var også 
der sammen med fleire andre 
tyskera. Harald laga en svær 
snyball av kramsny, stilte seg 
bak tyskeran og sendte en 
fulltreffar rett i nakken på 
Menneskeetaren, så han nes-
ten datt overenda. Dyre deg 
kor sint han blei. Harald la på 
sprang igjønna Strømshågen 
mens tyskeran skaut etter han. 
Hadde det vore gatelys då, 
trur eg de hadde skotte han. 
Tyskeran sprang etter og leita, 
men heldigvis fann de han 
ikkje. Harald hadde komme 
seg ned tel nothuset og klatra 
opp i hjellen etter nøten. Han 
berga seg den gongen og…
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elli var en sterk, flott 
og kravstor dame, og 
en god og trofast venn. 
Hun var stolt av sin 
samiske bakgrunn, noe 
som hennes kunst ofte 
bar preg av.
harrieT karlsen

Billedkunstner Elli Mathilde 
Novvale, tidligere Elly Johnsen, 
var født 21. september 1930 og 
døde natt til 7. februar 2011 
etter noen ukers opphold ved 
Tjønnmosenteret i Trysil kom-
mune. Elli var født i Grovfjord 
i Skånland kommune, i en 
samisk familie som bodde ved 
Novalandet. I 1936 raste halve 
Novatinden ned en sein, kald 
januarkveld. Elli var da 5 år og 
måtte flytte fra gården sammen 
med sine foreldre, fire søstre og 
to brødre. Tuberkulosen herjet, 
og Elli mistet mor, far og to 
brødre høsten samme året. Elli 
og hennes fire søstre ble satt 
bort til forskjellige familier i 
regionen. Elli ble fosterbarn 
hos stedets jordmor, og etter et 
opphold på en folkehøyskole, 
utdannet hun seg til sykepleier 
i Oslo.

Tegne og male gjorde hun fra 

hun var lita, og en av pasien-
tene hennes så tegningene hun 
hadde laget. Elli ble rådet til 
å søke Statens Håndverks- 
og Kunstindustriskole. Det 
gjorde hun og gikk der i perio-
den 1956 – 59. Hun fortsatte 
deretter videre på Statens 
Kunstakademi i Oslo 1956 
– 63. Elli studerte også glass-
mosaikk og metallsveisin-
ger, og hun reiste til Dresden 
i Øst-Tyskland og studerte 
ved Hochchule for Bildende 
Kunste, 1965- 66. Hun hadde 
en svært aktiv periode og malte 
mye fra et utbombet Dresden. 
Etter hvert utviklet Elli seg i en 
retning der skulptur ble hen-
nes viktigste kunstform. Elli 
var den aller første kvinnelige 
skulptøren i Norge som fikk 
Statens kunstnerlønn.

Velsignet med rikelig humo-
ristisk sans var hun, Elli. Det 
var alltid temperatur og mye 
humør rundt henne. Dette kom 
fram i arbeidene hennes, som 
etter hvert ble mer skulpturer 
enn maleri. I forbindelse med 
en utstilling hun hadde i Oslo 
Kunstforening i 1987, skrev 
Erik Egeland blant annet: « 
Her er kort sagt og stort sett 
eiendommelige overensstem-
melser mellom ide, form og 
materiale, som er spontant sti-
mulerende.»

Elli hadde også utstillinger 
i forbindelse med sin samiske 
bakgrunn, blant annet ved flere 
anledninger under Festspillene 
i Nord-Norge. I slutten av 
1990-årene flyttet hun til 
Lillehammer fra Oslo hvor hun 
hadde bodd i nærmere 40 år. 
I Lillehammer Kunstforening 
hadde hun sin siste separatut-
stilling i år 2000. Dessverre ble 
plagene med leddgikt og andre 
lidelser, dominerende. Hun 
kunne ikke arbeide mer, men 
hun hadde alltid en mengde 
ideer i hodet som hun gjerne 
delte med verden rundt henne. 
Elli inspirerte sine omgivelser 
med sin kunnskap, sitt humør, 
sin nysgjerrighet og sine krea-
tive tanker.

De siste leveårene flyttet Elli 
en del både i Sør- og Nord-
Norge, og bodde også en liten 
periode i Sverige. Hun elsket 
paradiset sitt på «Lille Nova» 
ved Skoddebergvannet. Der 
hadde hun bygget flere hus og 
et lyst og trivelig atelier. Men 
helsa sviktet såpass etter hvert 
at hun måtte avvikle alt ved 
stranda i «Lille Nova» - hele 
anlegget en skulptur i seg selv!

Hvem var elli Mathilde Novvale?

Elli Mathilde Noovale 
fotografert på begynnelsen 
av 60-tallet. Her er hun 
i en trivelig kaffestund 
sammen med sin «niese» 
Astri Pia Stensaker.

«Steinbiten» heter kunstverket som henger i taket på Huset i Havet.

Grovfjordkunstneren hadde blikk for materialer andre ikke så nytte 
i. Her har hun benyttet deler fra en gammel båt og laget et verk med 
maritimt utgangspunkt. 
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Din byggepartner i ETS!
Ø Nybygg
Ø Reparasjoner
Ø Utbygging
Ø Vedlikehold
Ø Kvalifiserte og 

godkjente 
håndverkere

Grovfjord Bygg AS   
Astafjordveien 500  
9446 Grovfjord   
Tlf. 770 88 210, 992 79 705
www.gb.no
Epost: post@gb.no

Grovfjord Båtbyggeri A/S
en datterbedrift av 
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Betydelige aktører i nærmiljøet som er  
opptatt av lokal verdiskaping

Kvalitet fra havet

Middagsservering – Fastfood – 
Pizza – Lefser – Kaker m.m

Catering! Selskap og andre tilstelninger
- ring oss gjerne utenom åpningstiden!

Catering bestilling tlf: 906 82 530

På kystriksveien mellom 
Grovfjord og Gratangen

Tradisjonell hjemmelaget mat!

Alle rettigheter.  Velkommen!

Meny søndag:
Saltkjøtt m/kålrabistapp
Lammesmåsteik
Egen barnemeny

Soft-is 
Slush

Åpningstider 
23.06. – 31.08

Alle dager 12.00 – 20.00

Holder åpent alle søndager 
og helligdager året rundt!

Lørdag:

Middagsservering

Løen, 9446 Grovfjord
Mobiltlf. 915 10854

www.vrmaskin.no - e-post: v@vrmaskin.no

Godkjennelse:
Sentral godkjenning tiltakssone 2 (grunn/terreng)

Arbeidsområder:
Fjellarbeider – Masseforflytning/transport 

Veier/tomter – Vann/avløp

Tar oppdrag i hele Nord-Norge

as
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tradisjonen tro blir det 
en flott kirkekonsert 
under Sommarhelg i 
Grovfjord også i år. 
denne gangen er det 
organist Maria-daniela 
Raasch som står i 
fokus. Med seg har 
hun fløytist elisabeth 
opsahl og det ener-
giske blandakoret 
enevja.
TeksT: MargareT guve

I år er det 10 år siden Maria-
Daniela Raasch bosatte seg i 
Skånland. Hun er gift, bor 
på Breistrand og er organist 
i Skånland. Maria er i tillegg 
dirigent for både Astafjord 
Kirkes barnekor og blandako-
ret Enevja, og er høyt verdsatt 
for sin faglige dyktighet, sam-
lende vesen og gode humør.
 Det var en solid utdan-

nelse Maria hadde med seg 
da hun kom til Skånland for 
ti år siden. Hun er utdannet 
diplomkirkemusiker fra Ernst-
Moritz-Arnat Universitetet i 
Greifswald i Tyskland. Denne 
utdanningen innebærer alt 
som har med kirkemusikk 
å gjøre, blant annet orgel, 
piano, valgfritt tredje instru-
ment, barnekor, voksenkor og 
orkesterdireksjon. 
I tillegg tok Maria en sju 

måneders pause fra organist-
jobben sin i høst og har nå 
også tatt tilleggsutdanning. – 
Jeg ønsket å bli enda flinkere 
på det å være organist, forteller 
hun og legger til at det har vært 
veldig berikende og spennende 
å lære mer. Hun har tatt pri-
vattimer i orgel hos professor 
ved Musikk-konservatoriet i 
Tromsø, Bjørn Andor Drage. 
Han er den ledende orgelman-

nen i landsdelen vår. Maria 
har også vært på åpen under-
visning og gjort masterklas-
ser med en berømt professor 
fra Tyskland. Hun har også 
prøvespilt i Tromsø for utø-
vende Master i orgel. Noe av 
det hun spilte der kommer vi 
til å få høre under konserten i 
Astafjord kirke.

Jubileums-sus og mere til.
34 år gamle Maria har holdt 
kirkekonserter på flere ulike 
steder, og hun gleder seg 
stort til sommerens kon-
sert i Astafjord kirke.  – 
Orgelmusikken kommer til 

å bli kombinert med en del 
gammel musikk, madrigal, 
folkemusikk og annet, fortel-
ler Maria og sier at en del av 
musikken vil hun spille i lag 
med fløytist Elisabeth Opsahl. 
Elisabeth har med seg et gam-
melt instrument som heter 
cornetto. Det er et instrument 
som ble benyttet for om lag 
500 år siden eller enda lengre 
siden. Cornetto er et blåsein-
strument som man garantert 
aldri før har hørt i Grovfjord, 
så det skal bli en spennende 
opplevelse, ler Maria og fort-
setter: - Det er en del jubilan-
ter som hedres ved at musikken 

deres blir spilt. Johan Sebastian 
Bach ville fylt 330 år i år, og 
jeg skal spille to store verk av 
han, hvorav det ene er det mest 
berømte og kjente orgelstykket 
han komponerte, Toccata i 
D-moll. Knut Nystedt ville blitt 
100 år i år, og et av hans store 
verk som ble komponert i 1993 
skal jeg framføre. Knut Nystedt 
døde for et år siden, og han var 
banebrytende i tonespråket, 
Norges mest kjente og viktigste 
komponist av kirkemusikk, og 
var dessuten en av de få nor-
ske som fikk anerkjennelse i 
utlandet, da særlig i Amerika.  
Også Enevja vil framføre 

sanger av Knut Nystedt, av 
Bach, gammel madrigal, fol-
kemusikk og selvsagt en av 
korets favorittsanger til ære 
for Sommarhelg i Grovfjords 
10- årsjubileum.  – Med andre 
ord blir det både orgelbrus og 
jubileums-sus under årets kir-
kekonsert? spør vi den popu-
lære organisten Maria-Daniela 
Raasch. – Ja, det kommer det 
til å bli. Mye energi, nydelig 
musikk og glede, sier en over-
bevist organist og korleder. 

        

Kirkekonsert med orgelbrus og jubileums-sus

Hun sitter stødig på organistkrakken, Maria-Daniela Raasch, og byr på flotte musikkopplevelser under 
sommerens kirkekonsert i Astafjord kirke. Foto: Margaret GuveFløytist Elisabeth Opsahl spiller på cornetto under konserten.

Blandakoret Enevja er ganske lite, men desto mer energisk. Koret er klar for årets sommerkonsert i Astafjord kirke med nye og gamle san-
ger. Foto: Kai- Ernst Sjøvoll
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Balteskard
9446 GROVFJORD

Telefon: 77 08 82 12
E-post: nls@balteskard.no
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tilbakeblikk på 9 år med sommerfestival
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tilbakeblikk på 9 år med sommerfestival
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Hans blikk er blått 
som havet han trek-
kes mot. Hans hjerte 
banker rødt og stort for 
kystkulturen og for det 
samfunnssyn han har 
iboende. Hvem vi snak-
ker om? ole-Magnus 
ellefsen så klart.
TeksT og bilder:  
MargareT guve
En av dagene da lokalbåten 
la til kai i Grovfjord like før 
jul i 1954, hadde den med seg 
en liten passasjer som skulle 
komme til å bety mye for 
grovfjordsamfunnet. For ned 
landgangen kom en lyslugget 
tiåring fra Harstad med rygg-
sekken sin på ryggen. Oppi den 
hadde han det lille han eide av 
klær og personlige eiendeler. 
Han hadde selv tatt valget: 
Han ville flytte til Grovfjord 
der han trivdes så godt og 
hadde det så bra. Et stort valg 
å ta for en tiåring, men det var 
en tiåring som var sikker i sitt 
valg og som senere i livet aldri 
har angret på det valget han 
tok.

Ole Magnus Ellefsen var født 
og oppvokst i Harstad der han 
bodde i lag med foreldrene og 
sine søsken i en tyskerbrakke 
like ved den gamle stadion. Det 
var flere tyskerbrakker der, og 
mange barnefamilier bodde 
der, så det var et livlig område 
å bo i med masse barn overalt. 
Ole-Magnus hadde også et par 
onkler som bodde i nærheten, 
slik at det familiære nettverket 
var til stede.  Mor hadde del-
tidsjobb på Finnmarkskontoret 
og hadde ansvar for barna, 
og hans pappa arbeidet i 
forsvaret, så senere på sild-
oljefabrikken Mercur og på 
Kaarbøverkstedet.  Det var 
etterkrigstid og alt var ikke 
like lett for alle, kanskje sær-
lig kjentes det i barnerike 
familier der små kropper sta-
dig vokste fra klær og sko og 
det var mange munner å mette. 
Som eldst i en søskenflott på 
sju lærte Ole-Magnus tidlig å 
ta ansvar. Han forsto tidlig at 
familien hans ikke hadde det 
så bra. En av hans søsken døde 
like etter fødselen i det man 
tror var krybbedød, og den 
nest yngste broren, Raymond, 
ble adoptert bort da han var 
liten baby fordi moren fikk 
fødselspsykose.-  Dette var 
forferdelig tungt for henne, 
forteller Ole-Magnus. Tungt 
var det også for hele den bar-
nerike familien at far i huset 
ikke var særlig flink til å ta seg 

av familien sin på en god måte, 
og i tillegg hadde en del alko-
holproblemer. Men det fantes 
besteforeldre og øvrig familie, 
og det kom til å bety et nytt liv 
for eldstemann i barneflokken.

livet i Masvika
I Masvika sitter 71 år gamle 
Ole-Magnus rakrygget i god-
stolen i den trivelige stua si 
mens hans kjære Tove pusler 
rundt i huset og pludrer med 
det tre år gamle barnebarnet, 
Amanda, som svinser rundt i 
nattkjolen og er på tur i seng. 
Ole-Magnus betrakter dem 
med smil i blikket der de leter 
rundt i stua etter sengelekty-
ren om Albert Åberg. Han fikk 
det godt i Masvika i Grovfjord, 
tiåringen som gikk i land på 
Tandekaia en førjulsdag i 1954. 
Jeg kan ikke la være å spørre 
han: -Hvordan hadde det seg at 
du egentlig tok det valget om å 
flytte hit? Og Ole-Magnus for-
teller lett og om enn en smule 
rørt: - Min bestefar het Ole 
Andreas Hansen. Han var far 
til min mamma. Han ble født 
i Krokmyrdalen og bodde der 
helt til hans far, min oldefar, 
omkom på Finnmarka. Etter 
det ble bestefar satt bort som 
fosterbarn på Fornes. Bestemor 
var her fra Masvika opprin-
nelig, men hun og bestefar 
bosatte seg på Elvenes.  Men 
bestemors søster, Amanda, 
bodde fortsatt her i Masvika. 
Amanda var således min mam-
mas tante og følgelig også min 
såkalte gammeltante. Amanda 
bodde i ei lita stue med ett loft 
oppe og to rom nede pluss en 
svalegang. I tillegg til selve 
stua, eller huset som vi sier nå, 
hadde hun utedo og et lite fjøs. 
Selvfølgelig var det naturalhus-
holdning hos henne som hos de 
aller fleste andre på den tiden. 
Hun hadde to kyr, seks sauer, 
to geiter og en åtte-ti høner. 
Så her var det kjøkkenhage, 
potetsetting, hypping og opp-
taking. Her var det slåttonn og 
fjøsstell. Og jeg elsket å være 
her og hjelpe til. Det var ikke 
mye penger, men vi var aldri 
sultne. Her var alt vi trengte. 
Jeg hadde tilbrakt to somrer 
hos Amanda før jeg flyttet til 
henne for godt. Jeg likte henne 
så godt for hennes gode humør 
og hennes positive holdning 
til folk. Amanda levde alene 
da jeg kom til henne, men hun 
var ugift mor og hadde fostret 
opp sin sønn, Arthur, alene. 
Han var voksen da jeg kom. 
Lekekamerater hadde jeg i 
Grov, så det var bare å ta seg 
en tur dit. Før jeg kom hadde 
Amanda vært og snakket med 
lærer Dyrstad slik at jeg fikk 

begynne på skolen i Grov 
etter jul. Amanda var med i 
misjonsforeningen i Grov, og 
der fortalte hun at jeg hadde 
flyttet til henne og at det var 
dårlig stelt med vinterklær til 
meg.  Amanda gikk til Haldis 
på Sjøvollen, og der fikk hun 
en vindtrøye som hadde til-
hørt Svein Sjøvoll. Jeg glem-
mer aldri den vindtrøya for 
den var så god å ha. Lugger 
til meg fikk hun hos Borgrunn 
på Sjøvollen. Luggene hadde 
tilhørt Hans-Henrik Hansen. 
Det er lett å glemme at dette 
var ei tid da ingen hadde hørt 
om barnetrygd eller slikt, og 
det var ikke heller bare for 
Amanda å gå på butikken og 
kjøpe noe ettersom det var lite 
penger i etterkrigstiden, og hun 
hadde ikke noe økonomisk 
støtte for å ha meg hos seg. 
Det man handlet på butikken 
var i all hovedsak kaffe, suk-
ker, salt, mel, gjær, fyrstikker 
og sirup. Men pengemangelen 
til tross, jeg følte meg veldig 
godt mottatt hos Amanda og 
overalt i Grov. Jeg var liten av 
vekst, men var sterk og hadde 
god fysikk, så jeg likte å hjelpe 
folk når jeg kunne ta i et tak. 
Og Amanda var veldig glad 
for å ha en liten medhjelper 
på det lille gårdsbruket sitt og 
en til å ro ut etter koking på 
fjorden innimellom. Amandas 
sønn, Arthur, sendte 350 kro-
ner heim hvert kvartal. Det var 
det vi hadde av penger.

det unge voksenlivet
På Sjøvollen var det et stort 
grisefjøs. Dit gikk Ole-Magnus 
og spurte etter arbeid hos 
Harald Nikolaisen. Og arbeid 
fikk han. Forefallende arbeid 
av alle slag. Arbeid nok til å 
holde seg med lommepenger 
og til å kunne dra til Harstad 
og kjøpe seg nye sko, skjorte, 
dress og slips til konfirmasjo-
nen. - Da var jeg stolt og glad 
over å ha klart det alene, sier 
Ole Magnus og må en tur med 
hånden opp til øyekroken et 
lite øyeblikk. - Innimellom 
var jeg jo også og besøkte 
mine foreldre og mine søsken 
Jensine, Åsmund, Hans og Per 
i Harstad. -Men hadde du ikke 
på noe tidspunkt lyst til å flytte 
tilbake til familien din? spør 
jeg og blir møtt med bestemt 
hoderysting. – Nei, aldri. Jeg 
var blitt grovfjording og triv-
des med det. Da Ole-Magnus 
mamma ble syk, ble alle hans 
søsken sendt til barnehjem på 
Finnsnes. Faren prøvde å få 
dem tilbake til seg i Harstad, 
men da de kom dit, sørget en 
onkel for at de kom seg på 
lokalbåten til Grovfjord. Slik 

kom også søsteren Jensine og 
brødrene Hans og Åsmund til 
Amandas lille stue i Masvika 
og ble boende der mens de gikk 
på skole i Grov. Per vokste opp 
i fosterhjem på Sandstrand. 
Etterhvert ble barnas mamma 
så frisk at hun også kunne 
komme og bo der. Hjerterom 
og husrom var det nok av hos 
den godhjertede Amanda. 
18 år gammel troppet Ole- 
Magnus opp på sosialkonto-
ret i Harstad for å be om at 
Amanda måtte få litt støtte til 
mat og klær for hans søsken. 
Da ble han spurt om hvem 
han var som kom og ba om 
hjelp til den familien. Vel, han 
sa jo som sant var at han var 
den eldste i søskenflokken. Da 
ble det tyst på sosialkontoret. 
Der kjente de godt til familien 
hans, men de hadde aldri hørt 
om Ole-Magnus. Ole-Magnus 
rister på hodet, stryker seg over 
øynene og sier at han aldri har 
møtt sin bror, Raymond, som 
ble adoptert bort. -Jeg tenker 
mye på det, og jeg har et sterkt 
ønske om å få møte han. Men 
jeg har hørt at Raymond opp-
søkte vår felles pappa og ville 
ha kontakt, og at pappa avviste 
han. Jeg synes det er forferde-
lig å tenke på. Det hører også 
med til historien at foreldrene 
til den store søskenflokken ble 
skilt etter noen år.

Røyk, motorsykkel  
og en vill unghest
Ole-Magnus begynner å le og 
forteller lattermildt at da han 
var blitt konfirmert ble han 
fortalt av voksne grovfjor-
dinger, at nå var han voksen, 
kunne han begynne å røyke, 
fare på fest og skjenke seg. Det 
var tider det.

Etter et år på framhaldssko-
len fikk Ole Magnus plass med 
«Svanen» og ble med ut med 
landnot og fjordfiske, og ikke 
lenge etter fikk han plass som 
messemann på storsildfisket 
med den da nybygde «Othelius 
Nilsen», noe som var en stor 
opplevelse og en lærerik erfa-
ring for unge Ellefsen. Etter 
storsildfisket jobbet han hos 
Bothner i Harstad og gjorde alt 
mulig av forefallende arbeid, 
rydding, innkjøring av varer 
osv.- Gamle Bothner var sjøl 
en ivrig rypejeger og brukte å 
ri på hest når han var på rype-
jakt på Finnmarka. Etter en 
slik tur kom hesten hans med 
hurtigruta til Harstad og jeg 
ble sendt dit for å hente den. 
Unghesten som hadde stått 
stille om bord i flere døgn var 
vill og gal. Jeg var ikke sær-
lig høy i hatten da jeg danset 
gjennom byen med den og ned 

til dyrlegen på Salgslaget. Da 
jeg jobbet i byen, bodde jeg hos 
bestemor i Fjordgata. Jeg fikk 
litt senere en godt betalt jobb 
på sildoljefabrikken Mercur, 
og husker jeg fikk betalt 6000 
kroner for to måneders arbeid 
i 1964. Mine gode venner, Jan 
Kiil, Torodd Ellefsen og jeg 
kjøpte oss hver vår Tempo mot-
orsykkel hos Karstein Nilsen 
på Grov Handel, og så reiste 
vi alle tre til sjøs. Jeg seilte i ett 
år før jeg begynte å arbeide i 
Statens Vegvesen etter å ha fått 
opplæring som maskinkjører.  

Veier, tuneller og husbygging
Gjennom sitt arbeid i 

Vegvesenet var Ole-Magnus 
med på å drive tunne-
len i Balteskard, bygge 
vei fra tunnelen og opp til 
Balteskardkrysset, vegen fram 
til Myklevoll samt veien mel-
lom Stræte og Hilleshamn. 
Senere også tilførselsveiene 
til Årsteinbrua. For han ble 
Vegvesenet en veldig god 
arbeidsgiver, og han ble der 
hele sitt yrkesliv. Vegvesenet 
ga tillit og ansvar for den job-
ben folk gjorde. – Drømmen 
min var tidlig å bygge meg hus 
i Masvika, for det var lite og 
trangt i Amandas lille stue. 
Alf Sjøvoll tegnet huset, og 
jeg begynte å bygge i 1969. 
Der hadde jeg jo tenkt å være 
ungkar ei stund, humrer Ole-
Magnus med glimt i øynene, 
men så møtte jeg Tove Lind 
Olsen fra Harstad og vi giftet 
oss og fikk Øyvind i 1972, 
Kathrine i 1975 og Geir Arne 
i 1980. Jeg dro til Oslo og tok 
utdanning innen vegfag; veg, 
vann, bro og elementærtek-
nikk på Sofienborg. Det kom 
jeg godt ut av, min dysleksi til 
tross. Etter det fikk jeg jobb 
som vegoppsynsmann. Jeg tok 
et skoleår til i Oslo rettet mot 
vegfag, det også. Og som den 
mann han er, Ole-Magnus, 
med drivkraft og meningers 
mot, er det ikke rart at han ble 
tillitsvalgt blant sine kollegaer 
og var det i en årrekke, både 
gjennom normale tider og i 
løpet av de mange utfordrende 
og krevende omstillingspro-
sesser som Statens Vegvesen 
gjennomførte.  Drivkraften og 
meningers mot førte han også 
inn i politikken der han hadde 
mange ulike verv for Skånland 
Arbeiderparti gjennom 16 år. 
Han var innom både kom-
munestyret, formannskapet, 
landbruksstyret og var i peri-
oder leder av både barneha-
genemnda, teknisk utvalg og 
regnskap- og destinasjonsut-
valget.  I tillegg kom selvsagt 
alt det partipolitiske arbei-

blått blikk og rødt hjerte
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Båter har alltid hatt 
en særskilt plass i Ole 
Magnus Ellefsens liv, og 
han liker seg godt bak 
roret på M/K Folkvang. 
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det. – Jeg lærte utrolig mye de 
årene, møtte mange sentrale 
politikere og bygde både venn-
skap og stort nettverk, sier Ole 
Magnus mens han tar seg en 
slurk kaffe og et stykke lefse 
som Tove har vartet opp med. 
Han kjenner på at det er godt 
å være pensjonist og ha tid til 
andre ting enn jobb og poli-
tikk.   

det røde hjertet  
og det blå blikket
Med den ballasten Ole-
Magnus hadde med seg fra 
barndom og oppvekst var det 
naturlig for han å bli arbeider-
partimann. - Politikk er snakk 
om fordeling. Man skal fordele 
godene i et samfunn og folk 
skal kunne ha ordentlige liv, 
sier han med overbevisning. 
Solidaritetstanken er sterk hos 
Ole-Magnus. Med fast stemme 
sier han at det er fiskeri og 
kystkulturen som har skapt 
velstanden i samfunnet vårt, og 
at bygda vår er et synlig bevis 
på det. Like sterk er også hans 
overbevisning om hvor viktig 
det er å ta vare på og formidle 
vår felles kulturarv. - Uten å 
kjenne vår historie bli vi lett 
rotløse og mister følelsen av 
tilhørighet og indentitet, sier 
han med fast stemme. Og slik 
ble det plutselig også oppgaver 
for han da Sverre Nordmo tok 
kontakt om gamle «Folkvang» 
og spurte om det var noen som 
kunne tenke seg å ta vare på 
den. Det ble dannet kystlag i 

Grovfjord, Astafjord Kystlag, 
som hadde som formål heimfø-
ring og restaurering av båten. 
Og for å gjøre en lang historie 
kort, så ble det slik. Etter utro-
lig mye arbeid, mye dugnad i 
12 år og litt over 4 millioner 
kroner, kom den ærverdige 
Skandferkutteren endelig på 
havet igjen i full mundur, til-
bakeført til sitt opprinnelige 
utseende fra 1911. Helt siden 
oppstarten i 1989 og fram til 
i dag har Ole-Magnus vært 
leder av Astafjord Kystlag. 
Det har vært en lang og all-
sidig reise med både opp– og 
nedturer. Men heldigvis mest 
oppturer. -Det er jo mest til å 
trekke på smilebåndet av når 
man tenker på hvor mye av 
kystlagets aktiviteter som er 
blitt harselert med på bygdas 
revyscene opp gjennom årene. 
En av replikkene erindres godt: 
Hvorfor la Folkvang ligge og 
råtne i Oslofjorden når den like 
godt kan ligge her i Grovfjord 
og råtne opp? Dessuten ble det 
mye artige sanger om båtmo-
torer og havari da den første 
turen til verdens største trebåt-
festival i Brest gikk i vasken.

Med kystkulturen i hovedsetet              
Men den gamle kutteren, 
kystlagets tilstedeværelse og 
utrettelig arbeid av medlem-
mer og samarbeidspartnere 
har avstedkommet utrolig mye 
positivt til bygda, kommunen 
og omlandet.  Dystre spådom-
mer til tross: Det har faktisk 

blitt både to turer til Brest, 
turer til stevner i Forbundet 
Kysten, Landsstevner, marke-
der og mye annet opp gjen-
nom årene.  Astafjord Kystlag 
er ivrige deltakere og medspil-
lere på det meste som rører 
seg i Grovfjord, både når det 
gjelder kystkulturukene ved 
Grov skole, Sommarhelg i 
Grovfjord, dugnader og mye 
annet. Nyttårskonsertene 
med Musikk i Troms som går 
av stabelen i januar, nå sist for 
niende gang, var Ole-Magnus 
sin ide å få til. Konseptet med 
nyttårskonserter har senere 
også kommet til å omfatte både 
Lavangen, Kvæfjord, Salangen. 
Lavangen og Finnsnes. - Det 
er artig å tenke på, sier Ole-
Magnus. At Huset i Havet med 
flytebrygge og et kaianlegg på 
480 kvadratmeter ble en rea-
litet, var det også Astafjord 
Kystlag som tok initiativ til 
og fikk med seg Grovfjord IL. 
Kystlaget har også adoptert et 
kulturminne som de har satt 
i gang restaurering på. Det 
er den gamle smia og naustet 
som tilhørte båtbygger Nils 
Skandfer på Renså. - I den 
senere tid har jeg fått vite at det 
var min bestefar Ole Andreas 
Hansen som kjøpte den aller 
første båten som Nils Skandfer 
bygde på Renså. Han var en 
tur på Finnmarka med den, og 
der mistet han en av mannska-
pet.  Da han kom heim fra den 
turen, solgte han båten, fortel-
ler Ole Magnus.

Dugnadsånden i Grovfjord 
har alltid vært stor og iderik, 
folk er flinke å ta i et tak i fel-
lesskap. Det er skapt en viktig 
møteplass i kulturbygget Huset 
i Havet og området rundt det, 
med staselige M/K Folkvang 
som en naturlig del av det 
hele. Dugnadsånden har blitt 
lagt merke til av mange. Til 
og med Kong Harald berørte 
dette i sin tale ved kongebesø-
ket i Skånland i 2011 der han 
blant annet berømmet arbeidet 
som var gjort med den flotte 
Skandferkutteren Folkvang. 
Og det er ikke til å stikke 
under en stol at det var gildt 
for Ole-Magnus å bli invitert 
om bord på Kongeskipet og få 
handhilse på Dronning Sonja 
og Kong Harald.      

det viktigste i livet
- En ting er sikkert, sier Ole-
Magnus med fast stemme, - det 
aller viktigste i mitt liv er fami-
lien min, barna mine, kona mi 
Tove og ikke minst mine bar-
nebarn. Du verden for en glede 
det er å ha fått barnebarn. Det 
er mye å være glad og takk-
nemlig over. Som det frilufts-
mennesket han er, er han også 
glad og takknemlig for i nesten 
20 år å ha vært med i et jaktlag 
som har jaktet elg. Mange fine 
stunder ute i marka og godt 
vennskap gir gode minner og 
opplevelser. 
Ole-Magnus er fremdeles 

sterk og har god fysikk. Han 
bærer sine 71 år med ungdom-

mens letthet etter et langt og 
godt liv som grovfjording.  Han 
stryker fingeren gjennom håret 
og ser på Sommarhelgavisas 
utsendte journalist mens han 
sier: - Tenk på for en forand-
ring vårt samfunn har hatt de 
siste 60 årene. Det er bare helt 
utrolig.  Og det er ikke vanske-
lig å sanne med han i det. - Den 
førjulsdagen i 1954 da han som 
tiåring flyttet fra Harstad for 
å bosette seg hos gammeltante 
Amanda i Masvika, da var det 
verken bru over til Myklevoll, 
tunell og vei til Balteskard eller 
mulighet for å kjøre til Harstad 
over noe bro over Tjeldsundet. 
Det var heller ikke vei mel-
lom Stræte og Hilleshamn, 
eller mellom Hilleshamn og 
Tyvskjær. Nei, det var faktisk 
ikke vei hele strekningen mel-
lom Masvika og Grov. Så den 
førjulsdagen da han som tiå-
ring ankom med lokalbåten, så 
var det gammeltante Amandas 
bror med det mektige og uvan-
lige navnet Rehardus, som kom 
og hentet han med spissa ved 
Tandekaia og rodde han utover 
til hans nye hjem hos Amanda. 
Men hva den lysluggede gut-
ten tenkte og hva han følte der 
han satt på tofta og kjente den 
lille trebåten pløye det desem-
bermørke havet utover fjorden 
til der et nytt kapittel av hans 
liv skulle leves, - vel, vi skal 
ikke spørre. Men glade for at 
han ble grovfjording, det bør 
vi være.

Å være i dugnadskomite på Huset i Havet er både trivelig, sosialt og verdiskapende synes Ole Magnus Ellefsen. Hans kjære Tove stiller alltid opp deler hans engasjement.
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Friluftsgudstjeneste
Årets friluftsgudstjeneste på kaia 
ved Huset i Havet er det vikarprest 
Gunter Theiss som holder. Han får 
med seg organist Maria Daniella 
Raasch som sammen med fløytist 
Elisabeth Opsahl sørger for musik-
ken. Friluftsgudstjenestene under 
sommarhelg arrangementene har 
en lett og fin stemning som gir fin 
start på en søndag. Mange vakre 
salmer synges, som for eksempel 

«Så grønn en drakt». Astafjord 
kirkes barnekor deltar med «Idas 
sang» og andre sanger de liker 
godt. Alle ønskes hjertelig velkom-
men til gudstjeneste.

Noe
Det er noe der. Jeg kan føle det, lukte det, høre det, men ikke se det. 
Det er noe der. 

Kanskje et digert monster med hundre pigger på armer og knær,
eller en flokk sultne løver. Kanskje en røver. 

Hmmm! Er det en bombe i en tomat.  
Eller en død borgerkrigssoldat. 
Muligens kan det være et romvesen.  
Eller en krokodille som er kresen. 

Jeg tror det er en vampyr. Eller en sinna fyr. 
Kan det være en kjempestor kar. 
Eller en farlig bestefar. 

Jeg lurer på om det er en hai. Eller min skumle tante May. 
Tro om det er et gjenferd. Eller en pirat med sverd. 

Tror du det er et raslende skjelett. Eller en tyv som aldri er sett.
Jeg vet ikke om det er en skurk. Eller en levende agurk. 

Det må være en usynlig mann. Eller en heks fra et ukjent land. 
Nei! Det er en sint elefant. Eller en farlig duellant. 

Det hadde vært skummelt hvis det var mannen med ljåen.  
Eller den største pigghåen.
Det er sikkert trollet fra svarteste natta.
Nei! Det var bare katta!

Jonas Larsen

Verdt et gjensyn
Huset i Havet reiser sine tøm-
mervegger inne i Vågen, og den 
gamle skolen fra Evenskjer er i 
ferd med å endre karakter til en 
annen type kulturbygg i en annen 
del av kommunen. Huset i Havet 
har vist seg å bli det aller viktigste 
kulturbygget i Grovfjordbygda og 
det har utvilsomt utviklet seg til å 
bli bygdas mest brukte møteplass 
hele året gjennom.
Kulturlivet har blomstret rundt 

det gamle bygget, og det begynner 

å bli vanskelig å tenke seg hvordan 
det var før det ble tatt i bruk. Det 
er sant som folk sier – at såkalt 
gammel skit kan lett bli til verdi-
fulle skatter bare noen våger og 
måle verdien av hva som er verdt 
å ta vare på. Grovfjordbygda fikk 
seg en fantastisk møteplass ved 
havet fordi noen våget å tenke 
de rette tankene, gå sammen i 
storstilt dugnad og framtidsrettet 
handling.   

Forandringer  
på butikken i Grov
Torsdag 18. juni ble det stor forand-
ring i butikken i Grovfjord for det var 
dagen da varelageret endret seg. Man 
la om til Coop-systemet med varer som 
finnes der. - Nå kan kundene benytte 
seg av sine medlemskort fra Coop på 
butikken i bygda, og de kan også få 
tegne medlemskap og få slike medlems-
kort her, forteller Antje Hlawatsche 
som daglig arbeider på bygdas eneste 
butikk. Hun forteller også at om kun-
dene er interessert i spesielle vareslag 
så kan de ta kontakt med betjenin-
gen og ytre sine ønsker, og så vil man 
prøve å få inn de varene som ønskes. 
Det er mange som gleder seg til nye 
typer produkter og til lavere priser enn 
Ica-kjeden hadde. Særlig gledelig blir 

det med et stort og assortert utvalg av 
frukt og grønt, sier Antje og legger til 
at de som jobber på butikken ser fram 
til endringene med stor positivitet. 
Personalet er ganske så internasjonalt 
med ansette fra både Norge, Russland, 
Polen og Tyskland. 
Tekst til bildet fra butikken: 

Butikkpersonalet ønsker alle vel-
kommen til nye varer og ny æra på 
butikken i Grov. Butikken blir også 
i fortsettelsen å hete Matkroken, 
Grovfjord Handel. Fra venstre 
Natalia Zhuravleva og Aleksandra 
Polamowska

TeksT og bilde: MargareT guve
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Et felles mål skaper grunnlag for suksess. 
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Vi i Sparebanken Narvik deler målene til våre kunder om  
en sterk Narvikregionen hvor det er attraktivt å bo og jobbe. sn.no

Astafjord
Regnskap AS

Autorisert regnskapsførerbyrå (ARF)Bistår med alt innenfor
regnskap og økonomi

Kontakt Odd Harald/ Hege
Telefon 770 88000 - Telefaks 770 88001

E-post: post@astafjord-regnskap.no

Medlem av:

Vi støtter 
Sommarhelg  
i Grovfjord, 

og ønsker lykke til 
med arrangementet!
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NORDNORSK FARTØYVERNSENTER og BÅTMUSEUM

det er alltid
rock’n roll 
hos oss!

VI BEVARER KUNNSKAPEN
Besøk oss på vår nettside www.nnfa.no

Fiskeboden
Lettsaltet torsk – Røkt torsk – 

Bokna� sk – Lettsaltet uer – 

Einerøkt ørret og laks – Tørr� sk – 

Ferskt hvalkjøtt – Nystekte hysekaker – 

Og � ere helgetilbud

Velkommen til 
Grovfjord!

GROVFJORD – Tlf. 99 45 90 03GROVFJORD – Tlf. 99 45 90 03

Vi støtter  
Sommarhelg  
i Grovfjord

Fjordsmolt A/S
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Velkommen til
     SKÅNLAND KOMMUNE

Skånland Kommune ønsker til lykke med arrangementene 
i forbindelse med Sommarhelg i Grovfjord 2015!

Besøksadr: Kommunehuset, 9440 Evenskjer,  Postadr: Postboks 240, 9439 Evenskjer, Telefon 77 08 95 10,  Telefax 77 08 95 01
E-post: post@skanland.kommune.no, Hjemmeside:  www.skanland.kommune.no

 Skånland har en sentral beliggenhet både for ETS-kommunene 
 og Hålogalandsregionen.

 Vi fører en aktiv politikk for tilrettelegging for næringsutvikling 
 og boligbygging i hele kommunen

 Et viktig satsingsområde er tilrettelegging av varierte fritidstilbud 
 for barn og unge og flerbrukshallen er et flott 

 storhalltilbud for idrett, kultur og næringsliv.

 Kommunen har et stort antall lag og foreninger 
 som driver sin virksomhet innen idrett, friluftsliv,

 jakt og fiske, musikk, revy, histore og håndverk. 

 Kommunen har et godt skoletilbud 
 og en god barnehagedekning!

Kommunesenteret  Evenskjer, 17 km fra Harstad/Narvik lufthavn, Evenes 
og mellom byene Harstad i Troms og Narvik i Nordland.

Kommunen ligger midt i Nord-Norges mest folkerike område, og har rike 
muligheter for næringsutvikling og bosetting.

Som seg hør og bør 
blir det skikkelig 
dansemusikk på kaia 
både fredag- og lør-
dagskvelden under 
Festivalen Sommarhelg 
i Grovfjord. i år er 
det firemannsbandet 
SPARK som sørger for 
musikken.

Det er ikke å stikke under 
en stol at en av musikerne i 
SPARK opprinnelig er grov-
fjordgutt med stort hjerte for 
heimbygda og sommerens 
store happening i Grovfjord. 
Så stort er hjertet for det at 
Helge Johan Berg tar med seg 
sine tre medmusikanter og 
kommer den lange veien nord-
over, helt fra Skodje. SPARK 
har sitt utspring i bygda Skodje 

på Sunnmøre. Bandet er satt 
sammen av fire amatørmusi-
kere med stor sans for å spille 
sammen. Deres mål er å gi 
publikum en opplevelse av 
noe annerledes, litt utypisk og 
kvalitativt innen pub- og dan-
semusikksjangeren. 
Tre av musikerne i bandet 

SPARK gjestet Grovfjord og 
Sommarhelga i 2014, da som 
bandet BakBerGs Trio. De stod 
da for store deler av musikken 
under Festivalen Sommarhelg 
i Grovfjord. Trioen fikk så 
mange positive tilbakemeldin-
ger at de gleder seg stort til å 
komme tilbake med nytt band 
og enda en musiker på laget. 

Repertoaret spenner som tid-
ligere fra Johnny Cash til Ask 
Embla, med en del innslag av 
nordnorske viser, irske stubber 
og så noe med skikkelig trøkk 
i.  Enkelt sagt spiller de det de 
liker, det som gir god «fot» og 
det de har tro på at publikum 
vil like både å lytte til, synge 

med på og ikke minst danse 
til. Musikerne i SPARK stil-
ler med vokaler, bass, tangen-
ter, gitarer, fele, munnspill og 
trommer.

Helge Johan Berg forteller til 
Sommarhelgavisa at de ikke 
ser bort fra at det også kan bli 
en gjesteopptreden eller flere 
av lokale musikere i lag med 
SPARK. Her skal det svinge på 
kaia to hele sommarnetter.

Skodjebandet SPARK er klar for 
årets Sommarhelg i Grovfjord. 
Fra venstre bak: Lars Øverås, 
Trond Gisnås og Helge Johan 
Berg. Sittende på sparken: Jan-
Erik Bakkelid.3, 

Herlig dansemusikk  
fra Skodjebandet SPARK
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NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV

OPPDRETTSBÅTER

NYBYGG AV BÅTER 

OPPTIL 30 METER

www.gmv.no

HOVEDSAKELIG

TIL OPPDRETT

OG OFFSHORE 

VINDFARM SERVICE

Positiv logo u/undertekst:

Positiv logo m/undertekst:

Negativ logo u/undertekst:

Negativ logo m/undertekst:

Logoer 

Pantone 302 Pantone 298

NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV 

ARBEIDSBÅTER I ALUMINIUM

Ul demrings revy-
gruppe har skapt ufor-
glemmelige opplevelser 
gjennom ni år nede på 
kaia i Grovfjord. 

Her har folk flirt og applau-
dert, flirt og applaudert så 
teltveggene har danset. Årets 
revyinnslag kommer garantert 
til å føye seg inn i rekken av 
suksess og begeistring. Med 
Ove Antonsen og Solbjørg 
Borgan ved roret for regien 
kan det ikke slå feil. Solbjørg 
Borgan forteller at det blir ikke 
mindre enn en over times lang 
festforestilling i år. Mellom 15 
og 20 aktører vil entre scenen 
for å fylle ulike roller. Den 
yngste bare 15 år og den eldste 
langt opp i 60- årene. 2015 er 
et år fylt av jubileum av ymse 
slag, og dette markeres med 
en forrykende festforestilling 
med overraskende innhold og 
vinkling. – Selvfølgelig holder 
vi kortene tett ved brystet fram 
til vi åpner scenen, forteller 
Solbjørg Borgan, men legger til 
at det blir noe annerledes i år, 
- men dog ikke helt garantert 
fritt for møte med gamle helter. 

Festforestilling fra revygruppa

Herlige lattersalver pleier å regne over revygruppas aktører når de entrer scenen. Her fra suksessen under sommarhelga 2013. Gunnar 
Johansen og Frank Bendiksen som geistelige. 
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Velkommen til en hyggelig handel!

SKJÆRRAN
BYGGEVARE
ønsker lykke til 

med Sommarhelg 
i Grovfjord!

9440 Evenskjer Telefon 77 08 92 10 • Fax 77 08 92 11

Åpningstider: Man–fre 08-17, lør 10-13



25             3.–5. juli  2015 Festivalen Sommarhelg i Grovfjord

Nye smårollinger
William 
Johan
William Johan 
Bendiksen sammen 
med sin mamma 
Anna Marie 
Torbergsen og 
pappa Andreas 
Bendiksen. Familien 
holder på å flytte 
til Sandstrand, men 
planlegger å flytte 
tilbake til Grovfjord 
med tid og stunder.

Magnus
Normann
Magnus Normann 
sammen med sin 
mamma Britt 
Hansen og pappa 
Erlend Karlstad. 
Magnus bor 
sammen med sin 
mamma, pappa og 
storesøsken Kine 
Beate, Jonathan og 
Leander på Løen. 

Alida 
Elisabeth
Alida Elisabeth 
Boiko sammen 
med sin mamma 
Marianne Bendiksen 
og pappa Alexander 
Boiko. Familien har 
nettopp kjøpt seg 
hus på Løen.

Kreetta 
Marie 
Kreetta Marie 
sammen med sin 
mamma Mari 
Wiborg-Jenssen 
og pappa Heikki 
Kunnari. Sammen 
med mamma, pappa 
og storebror Emil 
bor Kreetta Marie i 
Djupvika. 

Sommarhelglotteriet 
kan gi deg drømmeferie
Tradisjonen tro blir det et stort lot-
teri også under årets Sommarhelg. 
For flere måneder siden begynte tro-
faste loddselgere å selge lodd på bok. 
Og med minst like mange gevinster 
som sist år, da det var 189 gevin-
ster, er mulighetene store for å ha 
vinnerlykke. Hovedgevinsten er et 
reisegavekort på 8000 kroner. Den 
som vinner det kan trygt bestille 
seg en tur til vakre Kreta eller andre 
steder. Reisegavekortet legger ingen 

føringer, og vinneren kan selv velge 
reisemål. Ansvarlig for årets lot-
teri, Laila Benjaminsen, forteller at 
det har vært en enorm giverglede 
fra bedrifter i Harstad og i ETS-
kommunene. I tillegg er det mange 
private som gir flotte gevinster av 
alle slag, også mye fint handarbeid 
av alle slag. Loddsalget er startet for 
lengst, men det vil også bli mulighe-
ter til å kjøpe lodd under selve som-
marhelgarrangementet.

barnas Sommarhelg
Festivalen Sommarhelg i Grovfjord er 
et familiearrangement der også barna 
trives og er i aktivitet med ulike akti-
viteter. Årets sommarhelg byr på turer 
med Eliasbåter på lørdag, sjørøvertokt 
på søndag og de populære turene med 
bygdas brannbiler. Mulighetene for å 

få festlige ansiktsuttrykk er også til 
stede ved ansiktsmaling på området. 
Dessuten er hele området ved lekepar-
ken, kunstgressbanen og ballbingen 
åpent for alle. Mye moro blir det i 
Grovfjord første helga i juli.

Foto: Margaret Guve
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NORGES MEST SOLGTE
STASJONSVOGN 2014
fra 287.200,-

Johnsen Bil AS
Samagata 33 – 9403 Harstad – Tlf. 77 01 86 00 - www.johnsenbil.no

Bård Sørensen
Tlf. 77 01 86 36
Mob. 456 10986

www.skoda.no. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr.
Drivstofforbruk og CO2 utslipp fra 4,6 liter/100 km, 129g/km.
Pris 387.000 inkl. levering. Årsavgift kommer i tillegg 

Forspranget ligger i teknikken
Mer sport,
      mer teknikk,
komplette Audi pakker

Johnsen Bil
Samagata 33, Harstad
Tlf: 77 01 86 00

Åpningstider:
Mandag - fredag kl 08-16. Torsdag kl 08-18.30. Lørdag kl 11-14.
Vi avtaler gjerne tid for samtale eller 
prøvekjøring utenom åpningstid.

Avbildet modell kan avvike fra tilbudet. Forbehold om trykkfeil.

Audi A4 Allroad 2.0 TDI 163 hk SE+
• S-tronic
• Metallic
• Fjernbetjent kupévarmer
• Xenon plus
• Parkeringssystem foran og bak
• Cruise control
• Audi sound system
• 18” aluminiumsfelger i 5-arms rotordesign
• Sportsseter i skinn/alcantara
• Navigasjonssystem plus
• Førerinfosystem i farger 
• Avtagbart tilhengerfeste
• Automatisk avblendbart innvendig speil
• Gjennomlastingsluke med skipose
• Bluetooth grensesnitt / musikk streaming
• DAB+
• El. Bakluke
• Multifunksjonsratt med flat bunn
• 17” komplette vinterhjul på alufelger

Kampanjepris: 599.900
Kampanjen varer til 1. april. Pris levert forhandler, inkl. frakt og leveringssomkostninger. 
Årsavgift kommer i tillegg. Drivstofforbruk 0,65-0,93 l /mil ved blandet kjøring. CO2-utslipp 172-218 g/km.

Audi Q5 2,0 TDI Quattro SE
• S-tronic
• Metallic
• Fjernbetjent kupévarmer
• S line eksteriør
• Xenon plus
• Audi parkeringssystem bak
• Audi sound system
• Lys og regnsensor
• Fjernlysassistent
• Automatisk avbl. Innv. speil
• 19” aluminiumsfelger i 5-arms design 
• Sportsseter i skinn/alcantara
• Navigasjon+
• Førerinfosystem i farger
• Innsvingbart tilhengerfeste
• MLF-Sportsratt
• Bluetooth/ musikkstreaming
• DAB+
• Komplette 17” vinterhjul på alufelger

Kampanjepris: 679.900
Kampanjen varer til 1. april. Pris levert forhandler, inkl. frakt og leveringssomkostninger. 
Årsavgift kommer i tillegg. Drivstofforbruk 3,8 - 5,6 l/100 km ved blandet kjøring. CO2-utslipp 99 - 130 g/km.

Nye Audi A6 allroad Quattro SE
3,0 TDI V6 211 hk
• S-tronic
• Metallic
• Adaptive cruise control
• Advanced key
• 4-soners klimaanlegg
• Tyverialarm
• Automatisk avbl. Innv. speil
• Sportsseter skinn/alcantara
• 19” 10 eikers design alu
• Navigasjon+
• Svingbart tilhengerfeste
• Parkeringssystem foran og bak
• Bluetooth/musikkstreaming
• Elektrisk bakluke
• DAB +
• Komplette 18” vinterhjul på alufelger

Kampanjepris: 799.900
Kampanjen varer til 1. april. Pris levert forhandler, inkl leveringssomkostninger. 
Årsavgift kommer i tillegg. Drivstofforbruk 6,1-8,9 l/100 km ved bl. kjøring. CO2-utslipp 159-206 g/km.
Bildene kan avvike fra tilbudet. Forbehold om trykkfeil.

SIMPLY CLEVER

Alltid beredt.

Nå lanseres den helt nye ŠKODA Octavia Scout. En røff utgave av en av Norges mest populære stasjonsvogner. Firehjulstrekk er standard, 
bakkeklaringen høyere og karosseri og understell forsterket for å kunne takle utfordringene på veien. Kjørekomforten er førsteklasses og veigrepet 
suverent. At ŠKODA Octavia Scout er et smart valg bekreftes av prisen, og pressen. Les mer på octavia.no.
www.octavia.no

Forhandler
Adresse, telefon, internett

www.skoda.no. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Drivstofforbruk og CO2 utslipp fra  4,6 liter/100 km,  129g/km. 
Pris XXX.XXX inkl. levering XXXXXXX . Årsavgift kommer i tillegg. 

SIMPLY CLEVER

Alltid beredt.

Nå lanseres den helt nye ŠKODA Octavia Scout. En røff utgave av en av Norges mest populære stasjonsvogner. Firehjulstrekk er standard, 
bakkeklaringen høyere og karosseri og understell forsterket for å kunne takle utfordringene på veien. Kjørekomforten er førsteklasses og veigrepet 
suverent. At ŠKODA Octavia Scout er et smart valg bekreftes av prisen, og pressen. Les mer på octavia.no.
www.octavia.no

Forhandler
Adresse, telefon, internett

www.skoda.no. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Drivstofforbruk og CO2 utslipp fra  4,6 liter/100 km,  129g/km. 
Pris XXX.XXX inkl. levering XXXXXXX . Årsavgift kommer i tillegg. 

*ŠKODA Octavia var landets mest solgte stasjonsvogn i 2014, og gir deg mye bil for penge. Men ikke bare har bilen en rekke praktiske egenskaper, 
den har også suverene kjøreegenskaper og høy komfort. ŠKODA Octavia får du også som sedan, med to- eller firehjulsdrift, bensin eller diesel, samt 
et bredt spekter av utstyrsvarianter. God tur! 

Bestill en prøvekjøring nå på skoda.no

NÅ MED SERVICEAVTALE 3 ÅR/45 000KM TIL KR. 0,-
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Åpningstid
Man-fre:  08:00-16:30
Tor:  08:00-18:30
Lør:  11:00-14:00

Johnsen Bil AS
Volkswagen

VW
BEETLE

VW
TIGUAN

VW GOLF 

STASJONSVOGN
VW GOLF 

SPORTSVAN

VW
E-UP

VW

BEETLE CAB

VW PASSAT

STASJONSVOGN

VW POLO

VW GOLF 

VW PASSAT

SEDAN

VW

TOUAREG

SAMAGATA 33 - 9403 HARSTAD - 77 01 86 30
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At det er et nåløye å 
komme gjennom før 
man får stille ut på 
Nordnorsken er det 
ikke tvil om, men den 
35 år gamle kunst-
neren fra Grovfjord 
har klart det. Hennes 
kunstverk heter Habitat 
er et stort rede.

Den Nordnorske Kunst-
utstilling er den årlige lands-
delsutstillingen for bildende 
kunstnere som er født i, er 
eller har vært fast bosatt i 
landsdelen.  Det som kommer 
gjennom nåløyet og som stil-
les ut er det beste av bildende 
kunst og skulptur i landsde-
len. I år hadde til sammen 150 
kunstnere sendt inn 382 verk. 
Av disse valgte juryen ut 23 
verk av totalt 20 kunstnere til 
den 69. nordnorske kunstut-
stillinga. Det forteller litt om 
kvaliteten på grovfjordkvin-

nens arbeid. Mari Wiborg- 
Jenssen har sin utdannelse 
innen landskapsarkitektur med 
mastergrad fra Universitetet i 
Ås, og kunstutdannelse fra 
Nordland kunst- og filmfag-
skole i Kabelvåg.  

Mari Wiborg- Jenssens egne 
ord om kunstverket Habitat 
Hytta som du bygde da du var 
liten, av sofaputer, under bor-
det. Der det var lov og bare 
være deg. Hytta som jeg har 
bygget av greiner, er denne 
hytta. Et sted der du kan 
trekke deg tilbake, en hule, 
noe trygt som omslutter deg. 
Ideen til kunstverket bygger på 
min egen opplevelse av å lengte 
til naturen, lengte til lyden av 
greiner, vind, å sove ute under 
åpen himmel, å se greinene 
utenfor teltduken, der jeg føler 
meg trygg. 

Utgangspunktet er egne erfa-
ringer med å føle meg utilpass, 
fremmed i verden, med forvent-
ningspress som jeg ikke klarer 
å leve opp til. Noe som utlø-
ser uro, angst, noe man bare 

vil flykte i fra. For meg har 
naturen vært noe å flykte til, 
naturopplevelser, følelsen av å 
komme vekk. Dra på tur, legge 
vekk klokka, og bare være der 
og da, i naturopplevelsen. 

Hytta, hulen, reiret kan også 
gi tanker omkring det å bygge 
seg et hjem. I språket vårt heter 
det jo til og med redebygging 
når vi etablerer et hjem. Nå 
som jeg har etablert meg i eget 
hus, og gått gravid, så får jo 
verket en litt annen betydning 
for meg. Det er jo det som er 
så fint med kunst, at den som 
betrakter det, skal kunne legge 
i verket, det det betyr for han 
eller henne. 

Før, da jeg bodde i by, var jeg 
veldig opptatt av ideen om at 
mennesket og naturen kunne  
eksistere i lag. Jeg tenkte meg 
en slags by der menneskene 
var en del av økosystemet slik 
som dyr og planter eksiste-
rer sammen i naturen. Da jeg 
begynte med kunst, jobbet jeg 
videre med denne ideen. Jeg 
har bygget flere hi og reder 
i bymiljø, de er jo i utgangs-
punktet ikke ment for at dyr 

skal bo der, men hvis noen vil 
flytte inn i mitt byggverk, ville 
jeg jo bli veldig glad! Det er jo 
faktisk mange dyr som alle-
rede bor i by, bare at vi ikke 
legger så godt merke til dem. 
Mange fuglearter, frosker, 
pinnsvin, og til og med rådyr 
og grevling kan bo og ferdes i 
bymiljøer. Det finnes jo også 
selvfølgelig dyr som vi ikke er 
så glad i, som insekter, mus og 
rotter. Navnet, Habitater, som 

jeg bruker på flere av kunst-
prosjektene mine, viser til et 
leveområde som gir de best 
mulige livsbetingelsene for 
denne arten. Habitat 1 som jeg 
bygget på den 69. Nordnorske 
kunstutstillingen er akkurat til-
passet meg, det blir på en måte 
mitt habitat.

Mari Wiborg-Jenssen fra Grovfjord 
stiller ut på Nordnorsken i år

Habitat 1 – Mari Wiborg-Jenssens kunstverk er et stort, deilig rede 
som hun gjerne inviterer folk til å krype inn i. Bilde: Privat

Omsider ble det et eget lyst og trivelig atelier hjemme i Dupvika. Mari Wiborg-Jenssen kommer opprinnelig fra Sørumsand og har bodd i Grovfjord i to år nå.  
Bilde: Margaret Guve


