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DET ER LIV OG RØRE i Dyrøy 
hele året. Sommeren er selvsagt 
høysesong for frikobling, besøk, 
slektstreff, feriefolk, oppussing på 
hytta og aktivitet i båthavna. 

I DENNE UTGAVEN av FLYT finner 
du informasjon og inspirasjon til å 
ta lokale turer og oppsøke lokale 
bedrifter, og selvsagt finner du 
igjen den tradisjonelle kalenderen 
som viser de mange arrange-
mentene i Dyrøy i sommer. Målet 
er å vise fram det meste Dyrøy 
har å by på! Magasinet distribu-
eres også til nabokommunene 
våre, vi håper dere vil ta turen 
over kommunegrensa i sommer! 
Husk at det er sommerverter til 
stede i Nordavindshagen som kan 
svare på spørsmål og gi råd om 
 aktiviteter og arrangement!

MIDTSOMMERFESTIVALEN  
23.-26. juni er sommerens høyde-
punkt. St.Hans-feiringer, Torgdag, 
minneutstilling, konserter og 
bilcross på Evertmoen er blant 
ingrediensene. 

HA EN FIN SOMMER i Dyrøy, 
enten du er fastboende eller på 
besøk. Dyrøyværinger er godt 
vertskap! 

Dyrøyseminarsenteret/Dyrøy 2017

Inviterer til idyll
Dyrøy Camping ligger lunt til ved Dyrøysundet. 
Her kan gjester puste ut og dvele ved havet. 

Bedriftseier Helge Johan 
Nygård inviterer til camping 
med husvogn, bobil og telt i 
fredelige omgivelser. På den 
lille sletten hvor det før stod et 
pukkverk, er det nå strøm-
uttak, servicehus med toalett, 
dusj og kjøkken, lekeapparater 
og leirbål. Her trives mange 

barnefamilier om somrene, 
forteller Helge Johan.

– På kveldene har vi ofte 
samlinger rundt leirbålet med 
grilling og kos.

Fra campingplassen er det 
vid utsikt ut mot havet, og like 
ved er det brygge og sløyebenk 
med vask.

– Dyrøy Camping tilbyr også 
utleie av en liten båt på 14-15 
fot. I Dyrøysundet er det gode 
fiskemuligheter, forteller han, 
og tilføyer at mange gjester 
kommer med egne båter som 
de fortøyer her. 
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Enten du bor her eller er tilreisende er 

Dyrøy rett og slett et sommerparadis.  

Vi har den komplette oversikter over 

aktiviteter og sommer-arrangementer.

GLED DEG TIL
DEILIGE DAGER

LEDER

På Torgdagen lørdag 25. 

juni slipper vi til talenter mellom 

8 og 18 år som skal konkurrere 

om å bli årets Midtsommer-

talent.Det skjer på utescenen i 

sentrum i Dyrøy. Konferansier 

Roy Frode Løvland.

Innslaget kan være dans, drama, 

sang eller musikk.

Vi deler inn i to grupper:  

• 8 - 12 år

• 13 - 18 år

Gruppeinnslag max 6 personer.

Send demo som mediafil eller 

film til sissel.stokland@dyroy.

kommune.no innen 15. juni.

Premiering. Gratis inngang for 

publikum!

Arr.: Midtsommefestivalen

Vil du bli årets Midtsommertalent 2011?
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I de sene kveldstimene er det ofte hyggelige 
samlinger rundt leirbålet. 

Mange barnefamilier gjester camping-
plassen om sommeren. 

Campingen har også båtutleie, og fortøyningsmuligheter for campere som har med egen 
båt. 

Dyrøy Camping ved 
Helge Johan Nygård byr 
på campingplasser ved 
havet.   

OVERNATTING / CAMPING

Vertshuset Den Glade Heksa  - overnatting  
m/sjølhushold
Telefon 97072408, www.dengladeheksa.no 
Dyrøyhamn Gjestehus  - overnatting m/sjølhushold
Telefon 77211250, www.dyg.no
Kastneshamn gamle handelssted - overnatting  
m/sjølhushold
Telefon 91131690/ 90073152
Dyrøy Camping  – vognplasser/telting
Telefon 95024435, www.dyroycamping.com
Finnlandsnes Camping – vognplasser/telting
Telefon 77187171/ 97958808

TJENESTER i Dyrøy
SERVERING / CATERING

Stasjonskroa Statoil
Telefon 77188228
Foxtail kafé/ pub og 
 fritidsbutikk
Telefon 77187600/ 48042628
Dyrøymat - catering
Telefon 77189350,  
www.dyroymat.no

ANNEN SERVÍCE

Bensinstasjon Statoil, telefon 77188228
Bilverksted Brøstad Bil & Karosseri, telefon 77188147/ 
90209428 (ferie uke 28-30)
Post i Butikk: COOP
Bank: SparebankEN Nord-Norges filial
Kontantuttak: Statoil har  «bank i Butikk-avtale» med 
S parebankEN Nord-Norge. I tillegg i butikkene i åpningstiden.
Legevakt: Telefon 77871400
Nødtelefon: Telefon 113
Tannlegevakt: Telefon 48289988
Gjestehavner/ båthavn: Finnlandsnes (båtutsett), Langhamn, 
Kastneshamn, Dyrøyhamn.

En «smashing» hit
Red Sand er den eneste faste sandvolley-ballbanen i Troms. Banene blir preparert og nettene hengt opp på våren, og både amatører og mer erfarne spillere kan fritt bruke fasilitetene.

– Banene ble anlagt lenge før sandvolley-ball ble populært i Norge. I dag har vi kanskje 50-60 spillere som bruker banen i varierende grad, men det er plass til flere, sier Sverre Bergheim, en av ildsjelene bak Red Sand Brøstadbotn. Han understreker at sandvolleyball både er sosialt og en god treningsform.
– Nå gleder vi oss til sommerens turne-ring. Tidligere år har vi arrangert denne samme dato som torgdagen, men i år blir det en annen dato som foreløpig ikke er fastsatt.

ALLE FOTO: DYRØY CAMPING. 
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Når livet skal nytes…
 GJESTEHAVN

 Finnlandsnes småbåthavn har rundt åtte 
gjesteplasser. Som båtgjest har man 
tilgang til toalett, vask og dusj på Bølgen. 
Ved landgangen til brygga er strøm og 
vann. Leie av båtplass koster 80 kroner 
per døgn, og bruk av strøm 20 kroner. 

 SYKKELUTLEIE
 Dyrøy båtforening tilbyr leie av sykler 

for 10 kroner. Tre sykler er tilgjengelige 
ved Bølgen. Brøstadbotn sentrum er 
cirka en 20 minutters sykkeltur unna.

 SANKTHANSFEIRING
 På Sankthansaften 23. juni inviterer 

Dyrøy båtforening til fest på Finn-
landsholmen. Fra klokken 19.00 er det 
servering av rømme- og risengrynsgrøt, 
spekemat, kaker og kaffe.

 SØNDAGSKAFÈ
 19. juni er den første av ti søndager med 

kafè på Bølgen. Kafeen er åpen fra klok-
ken 17.00, og har salg av pølser, vafler, 
kaker, is, brus og kaffe. 

Når livet skal nytes…
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Når livet skal nytes…
Eldorado for båtfolket
Ved Finnlandsnes småbåthavn ligger forholdene til rette for 
sommerkos i frisk sjøluft. Her er gjestehavn, sykkelutleie, 
søndagskafè og en holme med frilufts fasiliteter. 

Småbåthavna ligger fint til ved foten av 
Dyrøybrua på fastlandssida, rundt fire 
kilometer fra Brøstadbotn sentrum. Den 
har i alt 57 båtplasser, hvorav opptil åtte er 
tilgjengelige for gjester. Her er også Bølgen, 
Dyrøy båtforenings hus, utleie av sykler og 
fiskeplass for handikappede.

– I fint sommervær er det mye aktivitet 
i havna. For eksempel kommer mange hit 
med båt fra blant annet  Finnsnes,  Sørreisa 
og Lavangen, forteller Edgar Øvre, (bildet) 

styre leder i Dyrøy båtforening.
Tradisjon tro arrangerer  båtforeningen 

i sommer søndagskafè på Bølgen og 
sankthansfeiring på Finnlandsholmen, 
en kort spasertur fra havna. Foreningen 
til rettelegger også for annen aktivitet på 
holmen. Her kan man gå tur, slå seg ned 
på svaberg og bade på små strender. Til 
publikums disposisjon er gapahuk, benker 
og bord, og grillplasser med tilgjengelig 
brensel. 

– Her er fint – du finner ingen likere 
plass, sier Edgar og smiler.

Når livet skal nytes…
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Turdrøm for store og små
Uansett form og fotstørrelse er det mange gode turalternativer 
i Dyrøy. Kommunens nye folkehelsekoordinator Ellen Mikalsen 
Hals snakker varmt om både Bergsheia, Dyrøyas høyeste topp, 
og om det å bare vandre langs fjæra. 

– Jeg er opptatt av å få fram at du ikke behøver 
å springe på fjellet for å dra på tur. Bare det å 
gå i fjæra kan være fin mosjon, sier Ellen, som 
er utdannet fysioterapeut i Tromsø. 

23-åringen er oppvokst på Dyrøya, og har 
nylig flyttet tilbake til hjemstedet med sambo-
eren og sønnen Kristian på to år. I august tiltrer 
hun som Dyrøys nye folkehelsekoordinator, og 
gjør fram til da turnustjeneste på Finnsnes. 

For familier
Ellen kjenner godt til Dyrøys mange flotte 
turmål, og deler her av sine favoritter: 

– Hagenes og Berg er fine steder å legge 
familieturer til. Førstnevnte er et krigsminne-
område med kanonstillinger som er spen-
nende for unger.

Hun ser fram til å ta med Kristian, som nå er 
stødig på beina, til disse plassene. 

– Dette blir første sommeren vi vil ha en aktiv 
unge med på tur, konstaterer Ellen og smiler.

Turer med stigning
Dyrøyværingen tipser også om lengre og mer 
krevende turer: 

–Hvis du vil opp i høyden, er det fint å ta telt-
turer til Kalvøyvatnet og Bergsvatnet på Dyr-
øya. Søker du en ordentlig treningstur, kan du 
gå opp til Bergsheia (562 m.o.h.) – øyas høyeste 
topp. Ellers kan også Børingen (1073 m.o.h.) og 
Fakstind (1227 m.o.h.) anbefales, sier Ellen. 

•	Skandinavias	største	nettbutikk	på	slips,	
skjerf	og	smykker	med	et	musikalsk	preg.

•	Mange	flotte	gaveartikler!
•	Salgsutstillinger:	

Dyrøy	-	hos	Dyrøy	Blomster	
Sørreisa	-	hos	BmShop

KorKomplett
v/Wenche Monika Hermansen
Brøstadbakken 48
9311 Brøstadbotn

www.korkomplett.no
Tlf. 91810880

mail: korkompl@online.no

Sjekk ut vår 
sommerkampanje 
på våre nettsider!

KorKomplett ønsker
dere en riktig fin og 
harmonisk sommer Postboks 1080, Andselv Torg, 9326 Bardufoss

Tlf. 478 34 500
E-post: administrasjon@midt-troms.museum.no

Gammelbutikken i Skrolsvik, Høfsøy Bygdemuseum, Bergverksmuseum, 
Lenvik Museum, Kastnes Bygdetun, Kramvigbrygga, Fossmotunet, 

Kongsvoldtunet, Forsvarsmuseum, Bardu Bygdetun, Strømsør �ellgård, 
Aurs�ordsaga, Fjordmuseet.

Sesong: medio juni - medio august . Alle anlegg åpent i ordinær åpningstid el. på forespørsel.
Kontakt tlf. 478 34 500  • e-post: administrasjon@midt-troms.museum.no

Postboks 1080, Andselv Torg, 9326 Bardufoss
Tlf. 478 34 500
E-post: administrasjon@midt-troms.museum.no

Gammelbutikken i Skrolsvik, Høfsøy Bygdemuseum, Bergverksmuseum, 
Lenvik Museum, Kastnes Bygdetun, Kramvigbrygga, Fossmotunet, 

Kongsvoldtunet, Forsvarsmuseum, Bardu Bygdetun, Strømsør �ellgård, 
Aurs�ordsaga, Fjordmuseet.

Sesong: medio juni - medio august . Alle anlegg åpent i ordinær åpningstid el. på forespørsel.
Kontakt tlf. 478 34 500  • e-post: administrasjon@midt-troms.museum.no

Postboks 1080, Andselv Torg, 9326 Bardufoss
Tlf. 478 34 500
E-post: administrasjon@midt-troms.museum.no

Gammelbutikken i Skrolsvik, Høfsøy Bygdemuseum, Bergverksmuseum, 
Lenvik Museum, Kastnes Bygdetun, Kramvigbrygga, Fossmotunet, 

Kongsvoldtunet, Forsvarsmuseum, Bardu Bygdetun, Strømsør �ellgård, 
Aurs�ordsaga, Fjordmuseet.

Sesong: medio juni - medio august . Alle anlegg åpent i ordinær åpningstid el. på forespørsel.
Kontakt tlf. 478 34 500  • e-post: administrasjon@midt-troms.museum.no

Regional 
turmålsregistrering
Midt-Troms friluftsråd lanserer elektro-
nisk turregistrering. På en ny nettside 
for regionen, www.utitroms.no, vil hver 
kommune kunne legge inn sine turmål 
som vil få hver sin kode. Når besøkende 
registrerer koder på nett eller via SMS, 
blir de med i den regionale turregistrer-
ingen, det det også legges opp til et 
uhøytidelig konkurranseelement.

Geocaching

Geocaching er teknologisk skattejakt ute 
i naturen. Rundt omkring i Norge er det 
gjemt turbokser på ulike poster/cacher 
som man finner fram til via GPS. Som regel 
ligger det en liten «skatt» og en loggbok 
i boksene. På www.geocaching.com kan 
man gratis registrere seg som bruker, og 
se oversikt over cacher og laste ned koordi-
nater. I Dyrøy finnes et cache på Vinje. Flere 
cacher finnes i nabokommunene.  

– Jeg er opptatt av å få fram at du ikke 
behøver å springe på fjellet for å dra på tur. 
Bare det å gå i fjæra kan være fin mosjon, 
sier Ellen Mikalsen Hals (23), påtroppende 
folkehelsekoordinator i Dyrøy. Hun tar 
gjerne sønnen Kristian (2) med ut på tur.

Lån en «turbag»

Dyrøy folkebibliotek har utlån av 
«turbag», kjøpt inn av Midt-Troms 
friluftsråd. Denne inneholder blant annet 
lavvo, bålpanne med stativ, kaffekjele, 
kasserolle, vaffeljern, speiderkniver, 
øks, sag, presenning, tau og idépermen 
«Barn i friluft». Turbagen kan lånes på 
biblioteket og i sommer også av sommer-
verten, se sidespalten (s. 5) til høyre for 
kontaktinfo og åpningstider.
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Turkart

Midt-Troms Friluftsråd ga i 2010 ut en 
turkartpakke for Midt-Troms. I denne 
beskrives i alt 88 turer, hvorav 11 er i Dyrøy. 
Badeplasser, turkasser, åpne gapahuker og 
annen tilrettelegging er avmerket. Pakken 
selges lokalt på Foxtail, Dyrøy kommunes 
servicekontor og i Nordavindshagen for 
200 kroner (150 kroner for enkeltkart). 
Digital oversikt om samtlige turer finnes på 
godtur.no. På nettsiden kan man laste ned 
kartutsnitt og turbeskrivelse. 

(KART) KILDE: GODTUR.NO

Nordavindshagen  
Arvid Hanssen-Huset
Arvid Hanssen Dokumentasjonssenter, 
Telefon 95225650
Utleie lokaler til selskap, kurs, møter, 
videokonferanse. Telefon 77189310/ 
91793679
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Flyvning på Evertmoen
Hver onsdag fra 1. juni og ut august
Kom og prøv fjernstyrte fly, få kyndig 
veiledning. Ikke nødvendig med eget fly. 
Kontaktperson: Svein Erik Johnsen  
Tlf.: 91388550
Arr.. Dyrøy RC-klubb
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utstillinger i Nordavindshagen, 
 sommeren 2011 (14. juni til 15. august)

Peder Vinje forliset
50 årsmarkering av banklinebåten Peder 
Vinjes forlis. Det er 50 år siden Peder 
Vinje ble tatt av en brottsjø under fiske på 
Hjelmsøykappbanken (13. november 1961). 
14 sjøfolk, mange fra Dyrøy, ble borte på 
havet. Ved siden av utstillinga i Norda-
vindshagen, blir det minnemarkering av 
forliset helga 24.-26. juni.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Norske Kvinners 
Sanitetsforening
Norske Kvinners Sanitetsforening 90 år 
for Dyrøy. NKS har en lang og innholds-
rik historie i Dyrøy. Sanitetskvinnenes 
mangeårige engasjement og giverglede 
markeres med en  bevegende sommer-
utstilling i Nordavinds hagen.  Utstillingene 
åpnes offisielt på  Torgdagen, lørdag 25. 
juni. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Åpningstider Dyrøy 
Folkebibliotek
Dyrøy folkebibliotek holder sommeråpent 
fra og med 14. juni til og med 14. august:
Onsdag 14.00 - 19.00
Torsdag og fredag 14.00 - 18.00
Lørdag og søndag 12.00 - 16.00
biblioteket@dyroy.kommune.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sommervert i 
Nordavindshagen 
Åpent til kl. 19.00 på hverdager
Fra. 14 juni vil du møte en hyggelig 
Dyrøy-ungdom i Nordavindshagen. 
 Sommerverten skal supplere service-
kontoret og biblioteket med turistinforma-
sjon. Ta kontakt hvis du har spørsmål eller 
ønsker omvisning utenom åpningstid. 
guide@dyroy.kommune.no
Tlf.: 47462812
VELKOMMEN TIL  
DYRØY I SOMMER!

Merking og tilrettelegging

I sommer startes opp et arbeid med 
rydding og merking av turløyper i regi av 
Nærmiljøsentralen, Dyrøys folkehelseko-
ordinator og Midt-Troms friluftsråd. Gamle 
turkasser skal erstattes, og turvaktmes-
tere i bygdene har ansvar for oppgradering 
av stier i sitt nærområde. Friluftsrådet 
kjøper inn en «ryddesekk» med ryddesag, 
grensaks m.m. til hver kommune som 
turvaktmesterne vil kunne låne. 

«SOMMERTREFF»
I år samarbeider Nordavindshagen og 

Foxtailkafeèn om sommertreffene. 

Treffene arrangeres: f.o.m. uke 26 t.o.m. 

uke 32.
Nærmere om sted og tidspunkt for treffene 

kunngjøres på Dyrøy kommunes hjem-

meside, «IDyrøy» og i sosiale medier.

Sommertreffene er et populært og trivelig 

møtested for innbyggerne, sommer- og 

hyttegjestene. 

Vi ønsker VELKOMMEN til Sommertreff i 

Dyrøy! 



Bank og gass
i bensinstasjon

I april inngikk bensinstasjonen 
samarbeid med SpareBank 1 
Nord-Norge om å ta over kontant-
uttaket i forbindelse med endring 
av bankens tjenester i Dyrøy. 

Nesten minibank
– Å ikke kunne få tatt ut penger 
ville vært et sant mareritt. 
Derfor bestemte vi oss for å gjøre 
noe med saken. Vårt tilbud er 
nestbest etter vanlig minibank 
siden vi ligger sentralt til og har 
lange åpningstider. Her kan du 
for eksempel ta ut penger på en 
søndag fram til klokken 21.00, sier 
daglig leder Maren-Ann Hansen. 
Ifølge henne har dette ekstra 
tilbudet høstet svært god respons 
fra dyrøyværinger. 

– Kontantfunksjonen betyr 
mye for folk, og vi merker et stort 
uttak. 

Nytt gassanlegg
Statoil Brøstadbotn utvidet også i 
fjor høst sitt tjenestespekter ved 
å investere en halv million kroner 
i et nytt gassanlegg. På stasjonen 
kan folk komme og fylle gass til 
biler, campingvogner og behol-
dere for bruk i hjemmet eller på 
hytta. 

– Vi så et behov for tjenesten, 
og jobbet i mange år for å etablere 
den. I dag har vi stor pågang fra 
kunder, og får tilbakemeldinger på 
at vi selger rimelig gass, forteller 
Maren-Ann.

En tredje forandring ved Statoil 
Brøstadbotn er at bensinstasjo-
nen og stasjonskroa fysisk er 
slått sammen, og har fått felles 
åpningstider. Dette har gitt positiv 
effekt for forretningen også i 
forhold til bemanning. 

– Vi merker mer handel på sta-
sjonskroa, og kan bruke ansatte 
om hverandre, sier Maren-Ann. 

Innovative Statoil Brøstadbotn har tatt over kontant-
funksjonen i Dyrøy, og tilbyr fylling av gass til kjøretøy 
og beholdere. 

Maren-Ann Hansen, daglig leder ved Statoil Brøstadbotn, ønsker dyrøyværinger og sommergjester velkommen til å ta ut kontanter og fylle gass til bil, campingvogn og beholdere.
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Tlf.: Rune 917 27 778
Tlf.: Jørgen 971 96 113
Faks: 77 18 81 80
Mail: svmaskin@svmaskin.no

- Graving

- Transport

- Snørydding

- Vanntining

- KloakkspylingVi tar jobben 
grav-alvorlig

 KONTANTER, GASS 
OG  BENSIN ER 
TILGJENGELIG HELE 
 ÅPNINGSTIDEN: 

 Hverdager 08.00-21.00 
 Lørdag 09.00-21.00 
 Søndag 14.00-21.00



Maren-Ann Hansen, daglig leder ved Statoil Brøstadbotn, ønsker dyrøyværinger og sommergjester velkommen til å ta ut kontanter og fylle gass til bil, campingvogn og beholdere.
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9311 Brøstadbotn • Tlf: 77 18 84 80 • Faks: 77 18 87 44 • E-post: bergan@dnett.no
Åpningstider: Mandag - fredag: 09:00 - 16:00 • Lørdag: 09:00 - 14:00 i sommer

HELE  DYRØYS 
BYGGEVAREHUS! 

VI GIR DEG BEDRE RÅD

idé:Brøstadbotn
Bergan Byggevarer AS
9311 Brøstadbotn • Tlf: 77 18 84 80 • Faks: 77 18 87 44 • E-post: brostadbotn@idekjeden.com
Åpningstider: Mandag - fredag: 09:00 - 16:00 • Lørdag: 09:00 - 13:00 w
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 GOKARTTILBUD
Søndager fra klokken 14.00 til 18.00 
er det drop-in for gokartkjøring på 
Evertmoen. Hvert «heat» varer i sju 
minutter, og koster 70 kroner for barn 
(t.o.m. 15 år) og 120 kroner for voksne. 
Aldersgrense er 10 år. Personer under 
18 år må ha tillatelse fra foresatte. 

 LEIES TIL GRUPPER
Gokartbanen og NMK Dyrøys klubbhus 
kan fra 19. juni og ut uke 38 leies 
av grupper etter avtale. Banen er 
tilgjengelig hver dag mellom kl. 14-18.  
Klubben kan ordne med servering av 
mat og drikke etter ønske. Bestilling 
må gjøres en uke i forveien. Det er ikke 
utleie de helgene det er bilcrossløp.
Kontakt: 907 66 914,  
NMK Dyrøy: www.nmkdyroy.no  

NMK Dyrøy kan friste med gokart-heats på 
sju fartsfylte minutter. Klubben har i alt 23 
gokarter importert fra Kina.
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KART – FERDIG 

– GO!
Sommeren er sesong for fart og 

spenning på Evertmoen motor-

stadion. Her arrangeres bilcross- 

og gokartløp i regi av frivillige i 

Norsk Motorklubb (NMK) Dyrøy. 

Lisens er påkrevd for kjøring av 

bilcross, men alle fra 10-årsalde-

ren kan sette seg bak rattet i en 

gokart. 

Mat og gokart

– På søndager har vi drop-in og 

salg av pølser og brus. I tillegg tar 

vi imot grupper ellers i uken etter 

avtale. Mange benytter seg av til-

budet i forbindelse med bursdager, 

firmatreff og utdrikningslag. For 

grupper kan vi ordne med bespis-

ning etter ønske, forteller Leif 

Hermod Jenssen i NMK Dyrøy. 

Får respekt for fart

Ifølge Leif Hermod  er gokart-

tilbudet er svært populært – selv 

på regnværsdager. Maks seks 

gokarter kan kjøre samtidig, og 

hvert «heat» er på sju minutter. 

Banen miniracer bilene kjører på 

er én kilometer lang og åtte meter 

bred. Den er for øvrig landsdelens 

største, og lå ferdig i 2000, finansi-

ert av tippe- og kommunale midler 

og laget på dugnad. 

– Gokart er artig, og passer for 

alle, sier Leif Hermod. 

Han er dessuten opptatt av en 

annen side ved gokart.

– Kjøring av gokart handler også 

om å få respekt for fart. I gokart-

bilen sitter du lavt og får virkelig 

kjenne på motorkreftene og fart 

– bilene har en maksfart på 70 

kilometer i timen. På et vis jobber 

vi med et trafikksikkerhetstiltak 

ovenfor ungdom, mener han. 

Hver søndag i sommer kan unge og voksne 

prøve seg som racerkjørere på Nord-Norges 

største gokartbane! Klar − ferdig − gå! 
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JUNI
TIRSDAG 14. JUNI

Kl. 19.00
Elvetun skole 

KONSERT – med nye tråder
Dyrøy korforening byr på et variert program.
På piano: Kjetil Jerve
Bevertning, Entre: kr 100,-  Barn gratis
Arr: Dyrøy korforening

14. JUNI - 15. AUGUST

Nordavindshagen SOMMERUTSTILLING
Norske Kvinners Sanitetsforening 90 år i Dyrøy, i 
 samarbeid med Midt-Troms Museum

LØRDAG 18. JUNI

KL. 11-15 KASTNESDAGEN
Korsang med Brøstadbotn  Barnegospel, lokal mat 
som sildegrynsuppe m.m. Opplev husdyr og dyr fra 
fjæra på nært hold. Salg av blomster og diverse. 
Arr. UL Heimhug

Kl. 14.00
Kastnes Bygdetun 

FRILUFTSGUDSTJENESTE
Arr. Dyrøy menighet og Brøstadbotn barnegospel

SØNDAG 19. JUNI

Kl. 11.00
Sørfjord

NATURLOS - TUR
Turen går fra Sørfjord, gjennom Kvalnes-bygda 
og ut til Giskenesodden. Kaffe og lunsj i Kvalnes. 
Robert guider turen. 
Arr. Midt-Troms Friluftsråd og UL Heimhug

Kl. 12.00
Nordavindshagen- 
Mikkelbostad- 
Hagenes

BUSSTUR MED GUIDE
Lansering av Krigsboka 1. Oppmøte ved Norda-
vindshagen kl. 12.00. Turen går til Mikkelbostad, 
gangtur til Hagenes-fort. Lokal guide som forteller 
om Hagenes under krigen. Nærmere info. kommer.
Arr. Dyrøy og Sørreisa Historielag

Kl. 14-16
Evertmoen

GO-KART UTLEIE
Oppstart av Go-kart utleie. Telefon 907 66 914.
Arr. NMK Dyrøy

Nygårds Gartneri
Har utvalget i hageplanter

Dyrøy Camping
En plass dere bare må besøke
www.dyroycamping.com

Telefon: 950 24 435

23. - 26. JUNI

MIDTSOMMERFESTIVALEN 2011
Arr. Dyrøy 2017

TORSDAG 23. JUNI

Kl. 17.30
Bølgen i båthavna

ST. HANSFEIRING
Salg av rømme-og risengrynsgrøt, kaffe m.m.
Arr. Dyrøy Båtforening

Kl. 18.00
Evertmoen

ST. HANSFEIRING
Salg av rømme-og risengrynsgrøt
Arr. NMK Dyrøy

Kl. 18.00
Kastnes Bygdetun 

ST. HANSFEIRING
Bål, grilling, leker og fotball
Arr. UL Heimhug

Kl. 18.00
Rasteplassen i 
Sandvika

ST. HANSFEIRING
Vi lager bål og tenner storgrill!
Arr. Trekløverhuset grendelag 

FREDAG 24. JUNI

Nordavindshagen MINNEMARKERING PEDER VINJE
50 årsmarkering av Peder Vinje forliset
Arr. Minnekomiteen

Nordavindshagen ÅPNING AV BÅTUTSTILLING 
Arr. Minnekomiteen

Sentrum PUBKVELD
Foxtailpuben

LØRDAG 25. JUNI

Kl. 11.-15.00 TORGDAG I DYRØY
Torgdag med mange spennende salgs-boder. 
Talentkonkurranse, underholdning og aktiviteter
Arr. Dyrøy 2017 i samarbeid med Nærmiljø-
sentralen

Kl. 13.-18.00
Evertmoen

BILCROSSTEVNE
Opplev fart og spenning på nært hold!  
Arr. NMK Dyrøy

Kl. 17.00
Nordavindshagen

MINNEMARKERINGSARR.
Peder Vinje-forliset
Arr. Minnekomiteen

Sentrum PUBKVELD
Foxtailpuben

SØNDAG 26. JUNI

Kl. 13.-18.00
Evertmoen

BILCROSSTEVNE
Opplev fart og spenning på nært hold!
Arr. NMK DyrøyBegravelsesbyrå

Butikk og vakttelefon: 77 18 81 11
E-post: furul@online.no

Dyrøy Blomster
Tverrveien 14, 9311 Brøstadbotn

Vi ønsker alle en fin sommer med 
gode måltider fra Dyrøymat!
Vi har grillmat, salater og rikt 
utvalg av fisk og kjøtt.
Bestill catering hos oss, så kan du 
kose deg med familie og venner.

Dyrøymat AS, Tverrveien 7, 9311 Brøstadbotn   |   Tlf: 77 18 93 50   |   Åpningstider: man-tor 10- 16, fre 10-17, lør 10-14 

Det gode måltid! 

www.dyroymat.no
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Søker lærling eller utdannet frisør. 

Feriestengt i uke 28, 29 og 32, 33, 34.

Vareutvalg fra Cutrin, blant annet Bio+,  
REF, Sensitivism, Choozism og Renati. 

Gode sommertilbud på  
produkter til hårpleie og styling

Brøstadbotn
77 18 87 85
994 83 655

Stine T Cruickshank

JULI
LØRDAG 2. JULI

Kl. 12.30
Trekløverhuset

RØMMEGRØT’S KAFÉ
Kafè med salg av rømmegrøt
Arr. Trekløverhuset grendelag

SØNDAG 3. JULI

Kl. 09.30
Oppmøte i Sørfjord 

FJELLTUR I FAKSTINDOMRÅDET
«Kaldelvdalen, Rundfjellet, Tomasfjellet, Kvalnes». 
Robert guider turen
Arr. UL Heimhug

LØRDAG 23. JULI

Kl. 21.00 
Dyrøyhamn

SOMMERFEST
Sommerfest på Ungdomshuset
Arr. Trekløverhuset grendelag

FREDAG 29. JULI

Kl. 18.00
Kastnes Bygdetun 

GRILLING OG FOTBALL
Velkommen til trivelig sammenkomst!
Arr. UL Heimhug

LØRDAG 30. JULI

Kl. 21.00
Kastnes 
ungdomshus

DANSEFEST
Arr. UL Heimhug

SØNDAG 31. JULI

Kl. 16.00
Berg

SOMMARSANG PÅ BERG
Konsert under åpen himmel, i den gamle fjøsmuren. 
Store og små kan pakke sekken og ta turen ut til  
Berg. Konserten er for så vel barn som voksne. 
Grillen tennes, salg av bålkaffe og lefse. 
Arr. Lise og Roy-Frode Løvland. 

AUGUST 
13.-14. AUGUST

Kl. 12.00
Evertmoen

BILCROSSLØP
Jan Bertheussens minneløp
Arr. NMK Dyrøy

SEPTEMBER
23.SEPTEMBER - 2. OKTOBER

Dyrøy 
Folkebibliotek

FORSKNINGSDAGENE 2011
Årets tema: Kjemi
Feires i Biblioteket med konkurranser og flotte 
utstillinger. Nærmere info. kommer
Arr. Dyrøy Folkebibliotek 

29. SEPTEMBER - 2. OKTOBER

Dyrøy Sentrum FÅRIKÅLFESTIVALEN 2011
Vi feirer Norges nasjonalrett med Fårikålfest! 
Lokalmattorg - korsang - masse fårikål -  
underholdning - aktiviteter for store og små.
Program: www.farikalfestivalen.no 
Arr. Dyrøy 2017

OKTOBER
LØRDAG 15. OKTOBER

Kl. 11.00-14.30
Kastnes 
ungdomshus 

HØSTMESSE
Salg av hjemmelagde håndtverksprodukter, 
loddsalg, tombola, salg av kaffe og kaker.
Arr. UL Heimhug

TORSDAG 27. OKTOBER

kl. 10.00-16.00
Dyrøy 
Folkebibliotek 

VERDENS BAMSEDAG
Bamseeventyr, bamselek, bamsesminke og mye 
moro. Ta med yndlingsbamsen din!
Arr. Dyrøy Folkebibliotek

VIGDIS REGNSKAP AS
AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP

Org.nr. 965 638 563 mva
E-mail: vigdis@vigdis-regnskap.no
tlf.: 77 18 84 46 · mob.: 905 21 141
fax 77 18 8225

Bergan
9311 BRØSTADBOTN

- kanskje årest beste gavetips?
Kjøp et gavekort som kan innløses i varer, tjenester og 
opplevelser i Dyrøy. Kontakt Dyrøymat på tlf 77189350  
for bestilling av åpne kort - eller den enkelte  
bedrift for kort som gjelder kun der! www.platinakortet.no

Velkommen til solfylte Finnlandsnes Camping

Helårsplasser for campingvogn
Vi har ennå noen ledige plasser

Finnlandsnes Camping
v/ Marius og Torill

Telefon 77 18 71 71 - 979 58 808 - 902 14 803
Epost: torill-storelvmo@hotmail.com

Søndagskafé på Bølgen
Hver søndag fra 19. juni til 21. august kl. 11.00 - 16.00
Kom og nyt kaffen i naturskjønne omgivelser.
Arr. Dyrøy båtforening
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Fårikålfestivalen 2011 
29.sep – 2. oktober

Vi feirer norges  nasjonalrett med stor fårikålfest av årets Dyrøylam 
torsdag 29.september!

Stand på lokalmattorget lørdag 1. oktober:  
Tlf.: 958 03 547 
nina.nikolaisen@dyroy.kommune.no

Program kommer på www.farikalfestivalen.no

PS: Snart skal Ullrik ut på tur!!

 Noen trenger hjelp
-andre ønsker å hjelpe!

Nærmiljøsentralen i Dyrøy
Tverrveien 10, 9311 Brøstadbotn
Telefon 771 89 324 / 909 258 83

Åpent 09.00 – 15.00

Ta kontakt for uformell samtale.

Karakteristiske 

KASTNES
Kastnesværingene dyrker samhold og bygdeliv gjennom et 
aktivt bygdelag. På Kastnesdagen innbyr de til et levende 
bygdetun, tradisjonsrik mat og flere andre aktiviteter. 

Kastnes ligger langstrakt langs 
havet i utkanten av Dyrøy. Lørdag 
18. juni er bygda på «utstilling». 
Da arrangeres Kastnesdagen av 
ungdomslaget Heimhug. De fleste 
aktivitetene er lagt til Kastnes 
bygdetun, en del av Midt-Troms 
museum. På tunet står vånings-
hus, fjøs og stabbur hvor det er 
utstilt gamle bilder og gjenstander 
fra bygda. Dette er også utgangs-
punktet for en natursti i kultur-



Brøstadbotn Barnegospel vil underholde med korsang.   FOTO: UL HEIMHUG

Gjester på Kastnesdagen får 
mulighet til å oppleve husdyr på 
nært hold.                FOTO: UL HEIMHUG

Kastnesdagen arrangeres på bygdetunet lørdag 18. juni.  FOTO: UL HEIMHUG
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Jeg lager søppelstativ, postkassestativ,  
skilt og lignende på bestilling.

Tar også andre snekkeroppdrag.
KontaKt:

Sverre Bergheim 
975 12 800 - mobilsaga@gmail.com

http://mobilsaga.no

Jeg lager 

søppelstatv, postkassestatv, skilt og lignende 

på bestlling. Tar også andre snekkeroppdrag.

Kontakt: Sverre Bergheim 

975 12 800

mobilsaga@gmail.com 

Kastnesværingene frister med 
natur- og kulturopplevelser og 
tradisjonsrik mat på  Kastnes- 
dagen. Her er noen av de som 
bidrar til arrangementet samlet 
på Kastnes bygdetun. På taket f.v. 
Trine Cruickshank, Kai C. Bakken 
og Marit Bolle Karlsen. Stående 
f.v. Per Gunnar  Cruickshank, 
 Torbjørn Johansen, Irene 
 Johansen, Stine T. Cruickshank, 
Robert Chruickshank, Elise 
Cruickshank, Erling Holmen, 
Hanne  Forsberg med hunden Søs 
og Sigve  Forsberg.

 KASTNESDAGEN
Mellom klokken 11.00 og 
15.00 vil det være aktivite- 
ter ved Kastnes bygdetun 
og bygdehus. Klokken 14.00 
starter friluftsgudstjeneste 
i nærheten av tunet.
Kastnes bygdetun er også 
åpent for omvisning
i helgene og på bestilling. 
Helgevisningene er fra 
klokken 16.00 til 19.00 i 
perioden 26.-27. juni til 
medio august.

landskapet. «Flyt» møter flere 
kastnesværinger på bygdetunet, 
deriblant Per Gunnar Cruicks-
hank, styreleder i UL Heimhug og 
ansvarlig for Kastnesdagen.

– På bygdetunet vil vi ha grinder 
med husdyr, og kar med fisk, 
krabbe, skjell og tangsprell. 
Unger vil få mulighet til å sage og 
kløyve ved, og delta på en rekke 
andre aktiviteter, sier han. 

Noe for enhver
På programmet står også foredrag 
ved Midt-Troms museum, korsang 
ved Brøstadbotn Barne gospel og 
friluftsgudtjeneste. På bygdehuset 
vil det være salg av sildegryns-
suppe, lapskaus og pølser, samt 
diverse hjemmelagde produkter. 

– Formålet med Kastnesdagen 
er å vise fram og skape opp-
merksomhet rundt bygda, ha en 
salgsarena og skape trivsel og 

bolyst, forteller Per Gunnar. 
– På denne dagen har vi hatt 

opptil 200 store og små gjester, og 
det synes vi er veldig artig!

Stor tiltakslyst
I sin tid var Kastnes et sentralt 
handelssted i Dyrøy. I dag er 
bygda er kjent for sitt aktive byg-
delag, sterke dugnadsånd og gode 
samhold. Her bor 54 personer 
fordelt på 25 husstander. 

– Vi forsøker å ha en sosial akti-
vitet i måneden, og tar dugnader 
hvert år før 17. mai og ellers når 
det trengs. Tidligere har bygdelaget 
også arrangert 50-årsmarkering 
for raset på Kvalnes og aktivitets-
dag i forbindelse med Fårikålfesti-
valen. Folk her hiver seg fort rundt! 

Trivsel
Per Gunnar er oppvokst på 
Kastnes, og flyttet tilbake med 
familien for ti år siden. 

– Det er godt å bo her. Bygda har 
et avslappet tempo, noe som gjør 
det deilig å komme hjem litt svett 
etter jobb. Og på søndager har vi 
pause – da er det knapt en motor-
lyd å høre på Kastnes, sier han. 

– Du er nødt til å trives her med 
den fine naturen og folkene, skyter 
Torbjørn Johansen inn og smiler. 

– Samholdet i bygda er kjempe-
godt – både i glede og sorg stiller 
folk opp – og slik har det alltid 
vært, tilføyer Irene Johansen. 



MidtsoMMerfestivalen 
2011

Gled deg til

Torsdag 23. juni

17.30 St.Hansfeiring i båthavna

18.00 St.Hansfeiring på Evertmoan

18.00 St.Hansfeiring på Kastnes Bygdetun

18.00 St-Hansfeiring i Sandvika, Dyrøya

Fredag 24. juni

E.m. Minnemarkering Peder Vinje – 

utstilling Nordavindshagen

Kveld Pubkveld

Lørdag 25. juni

11.00 Torgdag i sentrum

13.00 Bilcrosstevne Evertmoan

17.00 Minnemarkering Peder 

Vinje-forliset – Vinje

Kveld Pubkveld

søndag 26.juni

11.00 Gudstjeneste  

50-års konfirmant jubileum og 

 kransepålegging Peder Vinje-forliset

13.00 Bilcrosstevne Evertmoan

12.00 Søndagskafé båthavna

13.00 Søndagskafé Stalheim

Se arrangementskalender for mer detaljer.

Bind deg ein blomekrans…
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En ampel, en surfina 
eller en hengelobelia 
er fine sommer-
blomster.

Tipset kommer fra Helge Johan 
Nygård, innehaver ved Platina-
bedriften Nygårds Gartneri på 
Dyrøya. Her bugner det av friske 
blomster i ulike varianter. 

Virksomheten blomstrer av seg 
selv. Nå er det fullt opp av som-

merblomster, ampelplanter, roser 
og potteplanter, men i slutten av 
juni er som regel det meste revet 
bort, forteller Helge Johan. Skal 
du pynte opp hjemmet eller hagen 
med nye blomster, gjelder det 
altså å være rask på labben. 

Helge Johan har drevet 
gartneriet på hjemgården siden 
1968. For to år siden ble Nygårds 
Gartneri og Dyrøy Camping, som 
han også driver, blant virksom-
hetene i Platinakort-ordningen. 
Helge Johan merker at flere 
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Eksklusivt 
gavekort
Platinakortet kan brukes til å 
kjøpe det ypperste Dyrøy har 
å by på av varer, tjenester og 
opplevelser. 

Platinakortet kan innløses i utvalgte 
bedrifter i Dyrøy som representerer god 
kvalitet og service. Med gavekortet kan 
man for eksempel kjøpe suksessteik hos 
Dyrøy Mat, frisørbehandling på Cuticula 
Frisør eller få bilen vasket ved Statoil 
Brøstadbotn. Platinakortet ble utviklet av 
prosjektet Dyrøy 2017 i samarbeid med 
lokale bedrifter for tre år siden. 

Åpent Platinakort kan kjøpes på Dyrøy 
Mat, eller bestilles på www.platinakortet.
no. Kortet selges også ved hos øvrige 
Platinabedriftene, og gjelder da spesifikt 
for den virksomheten det er kjøpt i. 
Minstebeløp er 150 kroner, og gyldighet 
er ett år fra utstedelsesdato.

PLATINABEDRIFTENE:

•	Nygårds Gartneri/Dyrøy Camping
•	idé: Brøstadbotn, Bergan Byggevarer
•	Foxtail
•	Cuticula Frisør
•	Statoil Brøstadbotn Stasjonskroa
•	Mellem Gård
•	AS Tema
•	Dyrøy Mat 
•	Arvid Hanssens Minnestiftelse 
•	Solvoll Gartneri

Blomster som lyser 
opp: Helge Johan 
Nygård med petunia-
varianten «Million 
bells». I forgrunnen 
er georginer. 

bruker gavekortet til å kjøpe seg 
blomster. 

– Platinakortet er en fin sak. 
Nokså mange gavekort løses inn 
her i løpet av sesongen, og jeg sel-
ger også noen få. I sommer regner 
jeg med å selge flere ettersom 

kortet var litt nytt i fjor, sier han. 
Nygårds Gartneri har åpnet 

fra klokken 10.00 til 19.00 på 
hverdager, og fra 10.00 til 16.00 på 
lørdager. 
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LIONS CLUB DYRØY

Jobber og virker i lokalsamfunnet i kommunen
•	 Bruker	50	%	av	innsamlede	midler	i	lokalsamfunnet	i	vår	kommune
•	 Fokus	på	rusforebyggende	arbeid	blant	ungdom	i	lokalsamfunnet		

og	nasjonalt
•	 Medspiller	ved	avvikling	av	Midtsommerfestivalen.
•	 Arrangement	for	sosiale	tilbud	til	våre	eldre	i	samfunnet	vårt

Trenger flere hender i klubben vår: Årets President, Tore Nordahl

Børge og familien bor i Tromsø, og 
har sitt fritidssted i Dyrøyhamn.

– Vi drar dit så ofte vi kan i hel-
gene, og har tradisjon for å være 
der i påsken, sier han.

Eiendommen og huset kjøpte 
Børge og kona for rundt 10 år 
siden. 

– For oss er det spesielt fordi 
det var min kones oldefar som 
bygde huset i 1908 og bodde i 
det. På eiendommen var det før i 
tiden et kombinasjonsbruk med 
gårdsdrift og fiske. Den var eid av 
folk utenfor familien før vi overtok.  

Rolig tilværelse
For Børge er det å være på Dyrøya 
ren rekreasjon – øyas «stemning» 
virker avslappende på han. 

– Jeg opplever det som mange 
andre sier: du får en særegen 
følelse når du kjører over brua og 
over på øya. Skuldrene senkes. 
Min jobb er veldig hektisk, så det 
er fint å gå inn i en rolig tilvæ-
relse, forteller Børge, som jobber 
som eiendomsmegler.

Men litt arbeid er det med 

fritidshus, særlig når det er over 
100 år gammelt. 

– Vi har gjort mye med huset, 
for eksempel skiftet tak og vin-
duer, og lagt inn strøm og vann. 
Nå driver vi mest med vedlike-
hold. I sommer er planen å male 
deler av huset.  

Verdsetter lokalt butikktilbud
I forbindelse med restaurering 
og vedlikehold av fritidshuset, 
har Børge handlet mye på idé: 
Brøstadbotn, Bergan Byggevarer. 
– Det er veldig fint å kunne få 
tak i diverse utstyr når vi er på 
Dyrøya i helgene. Særlig når det 
er et «akutt» behov for noe, for 
eksempel fordi et redskap har 
blitt ødelagt. 

– Jeg synes det er greit å 
handle lokalt, og finner stort sett 
det jeg trenger. Kona og jeg prøver 
også å handle mat i Brøstadbotn. 
Som fritidsgjester føler vi at det er 
viktig å bidra til at butikktilbudet 
i lokalsamfunnet opprettholdes, 
sier Børge. 

Bevisst på å handle lokalt
Mye av det Børge Martinussen trenger av 
utstyr til vedlikehold av fritidshuset på Dyrøya, 
handler han lokalt. I sommer er planen å gi 
deler av huset et nytt strøk maling. 
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Sesong for 
malekost  
og veranda
Sommeren er sesong for maling og 
snekring på huset eller hytta. idé: 
Brøstadbotn, Bergan Byggevarer 
har det som trengs av materialer 
og ustyr. 

Det bygges noen hundre kvadratmeter 
veranda hver sommer, sier Alf Jenssen, eier 
av idé: Brøstadbotn, Bergan Byggevarer. 

– Her skal være alt innen byggevarer, forteller 
eier Alf Jenssen. I disse tider er mange innom 
butikken for å gjøre innkjøp til ulike prosjekter 
utendørs. 

– Om sommeren gjør folk alt fra å male til å 
lage ny trapp eller veranda. Det bygges noen 
hundre kvadratmeter veranda hver sommer, 
sier han smilende.

Ifølge Alf utgjør folk med hytter og fritidshus 
den største kundemassen på sommerstid. 

– Bergan Byggevarer skal kunne serve ferie-
folket med det de trenger. Vi ser at feriefolk og 
innbyggere i Dyrøy er ivrige til å bruke oss, og 
jeg går ut i fra at vi dekker et behov. 

Butikken har åpent hverdager klokken  
09.00-16.00, og lørdager 09.00-14.00. 

Børge Martinussen og familien kjøpte fritidshuset i Dyrøyhamn for rundt ti år siden. Huset er 
fra 1908, så de har måttet legge ned mye arbeid i oppussing. Familien bruker benytter seg av 
fritidsstedet så ofte de kan i helgene.                  ALLE FOTO: PRIVAT
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Bli bergtatt 
på Berg
Bli bergtatt 
på Berg
Opplev natur og kultur i skjønn 
forening på Berg. 31. juli inviterer 
Lise og Roy-Frode  Løvland til familie-
konsert og utehygge. 

Lise og Roy-Frode Løvland fra Sørreisa satser på 
Berg. Målet er å bygge opp et sted for kultur- og 
friluftsliv som de selv, dyrøyværinger og andre 
kunstnere får glede av. 
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Kjerreveien fra Vinje leder til 
Berg, ei fraflytta kystbygd på 
Dyrøya. Her levde folk helt fra 
1200-tallet til 1960-tallet. Etter 
å ha forelsket seg i stedet, 

kjøpte Lise og Roy-Frode fra 
Sørreisa den falle ferdige 
gården Berg i 2008. Nå 
er de i gang med å bygge 
opp stedet for kultur- og 
friluftsliv. 

– På Berg er det vilt og 
vakkert, og mange bruker 
det som utfartsområde. 
Det håper vi de vil fort-
sette med, selv om vi har 
overtatt der ute. Vi ser 
også for oss å få mulig-
heter til å bruke stedet i 
vårt kulturelle virke, både 
for oss selv og i samarbeid 

med andre, forteller Lise og 
Roy-Frode. Begge er musikere, 
og han er også forfatter. 

Mulighet for heldagstur
Søndag 31. juli arrangerer ekte-
paret familiekonsert på Berg 
for tredje år på rad. Scenen er 
en platt lagt i en stor fjøsmur, 
hvor det også er satt opp bord, 
benker og grill. 

– Konserten starter klokka 
16.00, men folk kan komme når 
det passer og bruke dagen der 
ute, sier Roy-Frode, og nevner 
mulighet for grilling og bading. 

Gåturen fra Vinje til Berg tar 
rundt 25 minutter. 

Arvid Hanssen-røtter
Den første konserten holdt på 

Berg, hadde utgangspunkt i 
Arvid Hanssens «Trollmøte». 
Dette var Dyrøy-forfatterens 
eneste diktsamling for barn, 
tonesatt av Roy-Frode.

– Før den første konserten, 
sa jeg at hvis det kom 25 perso-
ner ville jeg være fornøyd – det 
kom 140! Og i fjor var det over-
veldende 220 besøkende. Vi tror 
det store oppmøtet i stor grad 
skyldes at folk har et forhold til 
Berg, sier Lise. 

Apropos Hanssen; gården 
Berg var location for filminn-
spillingen av hans mest kjente 
roman – «Søsken på Guds 
Jord» – i 1982. 

– Jeg føler at stedet har en 
poetisk dimensjon ved seg, sier 
Roy-Frode. 

Sommerkonsertene på Berg favner bredt. Her underholder Lise 
og Roy-Frode og deres tre barn med musikk som tar utgangspunkt 
i Arvid Hanssens diktsamling «Trollmøte». 

Ekteparet Løvland kjøpte gården Berg i 2008. Da hadde den stått 
ubrukt siden 80-tallet, og var i skrøpelig stand. Når  restaureringen 
er fullført, vil de bruke gården som arbeidssted og invitere andre 
kunstnere til å gjøre det samme. 
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Telefon 77187600/ 480 42628

Kafé
 ButiKK med godt utvalg i fritidsutstyr og gaveartikler!

Åpningstid kafé/butikk fra kl 9.30 - man-lør

PuBKVELDER/SOMMERtREff 
annonseres nærmere

Pla
nter

 fra en frodig øySolvoll Gartneri, Dyrøya
Tlf.:  77 18 72 38/993 92 371

May-Elin Hals

Potteplanter
Ampelplanter
Sommerblomster
Grønnsakplanter 
Jord, bark
Jorddekke, overduk
Plenfrø
Åpningstider i juni:
Mandag – fredag 10.00 -19.00
Lørdag 10.00- 16.00 

Du finner oss 9 km 
fra Dyrøybrua

I Dyrøy kommune kan du fiske både i sjø, elv 
og på fjellvann. Like spennende er det uansett, 
og kanskje får du servert noen fiskeskrøner på 
turen.

– Der det samles fiskere, kommer 
fiskeskrønene frem, sier fiske-
entusiast og innehaver av Foxtail, 
Hermod Ludvigsen. Han har tips 
til ulike turer i kommunen.

Dyrøy
– Her har vi gode muligheter både 
på fastlandet og selve Dyrøya. I 
Kalvøyvannet på Dyrøya er det en 
fin bestand av stor fisk, og det er 
et flott turterreng i området. Hit 
tar man med seg ungene enten på 
dagstur, eller man kan overnatte 
i lavvoen som Dyrøy Jeger- og 
 Fiskeforening har satt opp, 
 forteller Hermod.

Fastlandet
– På fastlandet er det populært 
å fiske rundt brua, hvor man får 
både laks og kveite. Drar du i fint 
forsommervær til Finlandsvika, 
kan du fort få en sjøørret på 

kroken. Det samme gjelder for 
Brøstadelva, hvor du kan få både 
laks og sjøørret. Pass på å dra 
dit når det er god vannføring, da 
er det størst sjanse for å få napp, 
oppfordrer Ludvigsen. 

Børingsvatnet er fint for 
familier, mens Femvatnan som 
man kan nå både ved å gå opp fra 
Espenes eller fra Finnefjellet, er 
hakket mer krevende. Femvatnan 
ligger på rundt 500 meters høyde, 
og har fin fisk.

– Både Stortindvannet innenfor 
Bjørkebakken og Holmevatnan 
innenfor Kastnes, er fine turmål 
med gode fiskemuligheter. Men 
størst fisk får man på Kalvøy-
vannet. Der har jeg selv tatt min 
største, en ørret på tre kilo. Men 
jeg er sikker på at det er fisk opp 
mot sju kilo der nede i mørket, 
mener Hermod.

Her er de beste 
fiskeplassene

Hermod Ludvigsen anbefaler å pakke dette i sekken når du skal på fisketur:

• Haill
• Sluk, spinner, mark eller flue – alt kan brukes. For bar-

nefamilier er det kanskje mest stas å fiske med mark og 
dupp

• Aluminiumsfolie, krydder og smør. Ingenting er som å nyte 
selvfanget fisk rundt bålet

Tips: Noen vann krever fiskekort, mens andre kan du fiske 
fritt i. Stikk innom Foxtail for å kjøpe fiskekort og turkart, 
og for en oppdatering på hvilke vann du kan fiske i uten 
fiskekort.

Vær: Er det strålende sol og blikkstille vann er det utmerket turvær. Satser du på å skaffe deg middagsmat, er ikke dette det beste fiskeværet. Lengre perioder med godvær gjør 
at det blir mindre surstoff i vannet, og fisken blir dorsk. 
Overskyet vær er det beste fiskeværet.

Fisk i fred: I kommunen er det så mange fiskemuligheter at 
det skal godt gjøres å fiske i kø. Og er det ingen rundt deg, er det ikke måte på hvor stor fisk man kan få på kroken – men 
som har det med å slippe taket like ved land…



www.bynett.net
Bestill på web eller ring oss på tel 772 10 700.

Internett • Digital-TV • Filmleie • Telefoni • Alt i en og samme kabel!

KAMPANJETILBUD:

Bestiller du innen 

1/5 2011 spanderer 

vi 2 måneder 

Internett! 

(15/15Mbps)

Tilkobling i 2011!

Bynett kr 4.900,-
Pris forutsetter kjøp av Internett i 12 mnd (valgfri tjeneste, fra kr 399,-/mnd).

Tilkobling til 

23

Her er de beste 
fiskeplassene

Fiskeentusiast Hermod Ludvigsen har gode råd til de som vil på fisketur.



Returadresse:
Dyrøyseminarsenteret KF

9311 BRØSTADBOTN

Bruk av kjentfolk: Ønsker du omvisning gjennom kulturlandskapet eller en 
museumsbefaring i Dyrøy, kan du kontakte Berit Nikolaisen, tlf. 77 18 71 86 / 
958 79 784 som tar deg med på en kultur- og minnerik tur i Dyrøy kommune.
Handelssteder i Dyrøy: Hefte med beskrivelse av de enkelte steder finnes på 
biblioteket.
Se også www.kulturminneaaret2009.no/kulturminneloyper  
Søk på fylke og kommune (Dyrøy).

2. juni, Kristi himmelfartsdag 
FRILUFTSGUDSTJENESTE, 
Båthavna kl 1100

12. juni, 1.pinsedag
KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE 

18. juni 
FRILUFTSGUDSTJENESTE for hele familien i 
forbindelse med Kastnesdagen. Brøstadbotn 
barnegospel deltar. Kastnes kl 1400

19. juni
HØYMESSE,
Brøstad kirke kl 1100

23. juni
GUDSTJENESTE,
Dyrøy omsorgsenter kl 1630

26. juni 
HØYMESSE Dyrøy kirke kl 1100. Dyrøy 
 korforening deltar. 50- års konfirmantjubileum. 
Peder Vinje forliset i 1961 markeres etterpå.

10. juli 
Brøstad kirke kl 1100

24. juli 
Dyrøy kirke kl 1100

7. august 
Brøstad kirke kl 1100

21. august 
Moen bedehus kl 1100

28. august 
Dyrøy kirke kl 1100

1. september 
GUDSTJENESTE, Dyrøy omsorgssenter

4. september 
FAMILIEGUDSTJENESTE Brøstad kirke kl. 11 00. 
Utdeling av bok til 4-åringer. Sporleik etterpå.

11. september 
HØYMESSE, Kastnes bedehus kl. 1100

18. september 
GUDSTJENESTE med konfirmantpresentasjon
Brøstad kirke kl. 1800

23. september 
HØSTTAKKEFEST kl. 09.30 ved barnetrinnet 
Elvetun skole. Ofring: TV-aksjonen.

25. september 
HØYMESSE, Brøstad kirke kl. 1100
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1 Kommunesenteret Brøstadbotn (Finnlandsmoan).
2 Finlandsnes. Kulturminneløype. Handelssted fra ca 1900 – 1940. 
Tysk kystfort fra krigen.

3 Skogshamn. Kulturminneløype. Gammelt handelssted.
4 Langhamn. Kulturminneløype. Handelssted og tidligere kom-
munesenter.

5 Gårdshaug med bl.a. spinnehjul og salvekrukke fra 1400-tallet.
6 Kirkested fra 1770 (*).
7 Dyrøyhamn. Kulturminneløype. Eldste handelssted og senter i 

Dyrøy. 
Tufter, sannsynligvis fra middelalderen.

8 Hagenes. To steinaldertufter, et gravfelt fra jernalderen og 
et omfattende kystfort fra 2. verdenskrig (*).

9 Vinje. Her krysser veien en svært stor gårdshaug. 
Den opprinnelige gården er sannsynligvis fra jernalderen. 

10 Lille Vinje. Kulturlandskap med kulturminner som 
strekker seg over flere tusen år (*). Her så verdens 

første platinarev Mons dagens lys i 1933.
11 Anbefalt vandring fra Vinje til Berg. Gården Berg 
er fraflyttet, men kjent helt fra middelalderen. 
Filmen ”Søsken på Guds jord” ble spilt inn på Berg.
12 Gården Storelva var sannsynligvis ryddet under 
vikinge-tiden. (Omvisning kan skje etter avtale 

med kulturkontoret.)
13 Kastneshamn. Kulturminneløype. Gammelt handels-

sted med gunstig og idyllisk beliggenhet mot Dyrøysundet.
14 Området har vært bebodd helt fra steinalderen. Kastnes Gård var 
på 1700-tallet fogdgård for Troms. Første COOP i Troms, fra ca 1910.
15 Kastnes bygdetun med kultursti (*).
16 Gården Kvalnes var bebodd frem til 1959. Da gikk det et stort 
jordras her som krevde to menneskeliv (*). Kulturminneløype.
17 Gården Lunde. Her bodde Knut Lunde (1867 – 1937), 
som var kjent for sine evner til å helbrede sykdom.

18 Gården Heimly. Kombinasjonsbruk som viser hvordan folk levde 
fra midten av 1920-tallet og frem til 1960-tallet. I dag museum med 
interiør og gjenstander fra denne perioden (*).
19 Det nedlagte handelsstedet Mohamn.
20 Bergan. Kulturminneløype. Handelssted, kommune- og kommunika-
sjonssenter.

(*) = steder tilgjengelig eller tilrettelagt for publikum.

KULTUR I DYRØY


