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Informasjon om
Forskningsdagene 2007 

i Midt-Troms
20. - 30. september



Forskningsdagene 2007 – Tampen brenner!

Lenvik kommune deltar i Forskningsdagene 2007

www.lenvik.kommune.no 
tlf.: 77 87 10 00

Lenvik kommune deltar aktivt i Forsknings- og 
utviklingsarbeider i kommunal og regional regi

Britt Harland  Kjell Furu
Daglig leder  Daglig leder
Senja Næringshage    Næringshagen i Målselv

       Rudi Steff ensen
      Prosjektleder
       Senja Næringshage

Nok en gang er forskningsdagene like 
om hjørnet. Fra torsdag 20. september til 
og med lørdag den 30. september har vi 
i Midt-Troms om lag 40 ulike arrange-
ment fordelt på 8 kommuner – fra ytter-
sida av Senja til innerst i Bardu! 

Forskningsdagene er en nasjonal fes-
tival og det er femte år på rad at vi i Midt-
Troms deltar som arrangør. Tittelen på 
årets arrangement er ”Tampen brenner!”. 
En slik tittel skaper mange assosiasjoner, 
og det er også hensikten: Årets innfalls-
vinkel er ment å inspirere, engasjere og 
skape debatt. 

Hva er hensikten med  
Forskningsdagene?
Forskningsdagene har til hensikt å få folk 
fl est interessert i og nysgjerrig på forskning 
og forskningsresultater. Hovedtema for 
årets forskningsdager er Polaråret uten at 
dette setter noen begrensninger for oss i 
Midt-Troms: Fordi vi over tid har utvi-
klet våre egne forskningsdager og fordi vi 
er et lite område, tar vi opp de tema som 

vi mener er viktig for akkurat vår region. 
Som tidligere år er de fl este arrangement 
gratis og åpen for alle.

I vår region er det Midt-Troms region-
råd som er prosjekteier for forsknings-
dagene, mens Senja Næringshage og 
Næringshagen i Målselv har ansvaret 
for planlegging og gjennomføring. Uten 
aktive støttespillere innefor både privat 
og off entlig sektor i Midt-Troms hadde 
vi imidlertid ikke lyktes, og vi skylder en 
stor takk til alle de lokale arrangører som 
er med på å gjøre forskningsdagene til en 
suksess.

Suksess!
Forskningsdagene i Midt-Troms har over 
fl ere år vist seg å være en stor suksess og 
vi håper selvsagt at det ikke skal bli an-
nerledes i år. Vi har fått masse skryt fra 
Forskningsrådet noe som i fj or resulterte 
i at de tok turen til Midt-Troms under 
forskningsdagene for å se hvordan vi gjør 
det her hos oss!

Hvert år gjennomføres det også en medi-
eundersøkelse i etterkant. Undersøkelsen 
slo nok en gang fast at det er en suksess 
i Troms å spre forskningsdagene slik vi 
har gjort. Troms Folkeblad, men også 
Nordlys, ble roset spesielt for god dek-
ning av forskningsdagene. 

Vi ønsker alle som bidrar under årets 
forskningsdager lykke til, og samtidig vil 
vi takke alle våre bidragsytere. Spesielt 
vil vi rette en takk til vår viktigste sam-
arbeidspartner – Troms fylkeskommune 
ved Plan- og næringsetaten, for økono-
misk støtte til arrangementet. Men vi vil 
også nevne alle være lokale støttespillere 
som for eksempel bidrar med en annonse 
i årets programblad. Tusen takk!

Velkommen til Forskningsdagene i 
Midt-Troms 2007!



Odd A. Andreassen
Tranøy

Hans P. Pedersen
Torsken

Magnor Olsen
Sørreisa

Viggo Fossum
Målselv

Arne Bergland
Lenvik

Roy-Willy Hansen
Berg

Oddvar Bjørnsen
Bardu

Rolf Espenes
Dyrøy

Hilsen til forskningsdagene

Du leser nå programmet for for-
skningsdagene i Midt-Troms, og 

vi er ganske stolte over å se hva mange 
forskjellige aktører har klart å få til. Vel 
40 forskjellige arrangementer i alt og 
med en stor spennvidde. Felles for alle 
er imidlertid at vi har en gjennomgang-
stone om rekruttering og framtidas mu-
ligheter i Midt-Troms. Vi er sikre på at 
slike felles løft også kan bidra til å løfte 
regionen.

Vi har også i år maktet å gjennom-
føre målsettingen om at det skal være 
arrangementer i alle kommunene, og 
vi prøver å sette en lokal farge på for-
skningsdagene. Mange gode krefter er 
med oss, og programmet varierer svært. 
Eksempelvis foregår det både store his-

toriearrangementer i Torsken, samtidig 
som man setter sin egen framtid på kar-
tet og drøfter muligheter med forskere.
 
Vinteren 2007 vedtok regionrådet og 
Midt-Tromstinget et revidert aksjons-
program, som kort sagt skal ta for seg 
de viktigste samarbeidstiltak for å løfte 
regionen videre framover. Strategiene 
er kompetanse, næringsutvikling, infra-
struktur og robust region. Under disse 
strategiene har vi tiltak som kunnskap-
spark, næringshager, flymiljøet, skog- 
og utmarkssenter, petroleumsforening, 
reiseliv, film, kvinnenettverk, OL 2018, 
internasjonal lufthavn, ferger, helse og 
rekruttering/markedsføring m.fl.

Forskningsdagene er en god måte å 

markedsføre regionen på. I fjor var det 
bare Bergen som hadde flere oppslag 
om forskningsdagene enn avisene i vårt 
område. Dette gir en god og samlende 
effekt og setter oss på kartet.
 
Regionrådet er initiativtaker til og eier 
av forskningsdagene, og næringshagene 
og en lang rekke aktører skal ha all ære av 
de forskjellige arrangementer. Vi er sikre 
på at dette vil gi effekt for regionen, og 
ønsker alle lykke til med forskningsda-
gene 2007. Og vi ønsker også på denne 
måten å takke de forskjellige arrangøre-
ne og bidragsyterne og si følgende: dere 
setter vårt område på kartet.

Kjære innbyggere i Midt-Troms

Vi hører dagstøtt at næringslivet man-
gler kompetent arbeidskraft. Det 

renner over av meldinger om at nå man-
gler man så og så mange ingeniører, sy-
kepleiere, snekkere osv., mens vi for bare 
noen få år siden fikk meldinger om stor 
arbeidsledighet i egne rekker. Hvordan 
kan så denne endringen virke inn på oss 
i Midt-Troms, og hva må vi til med av 
tiltak for å sikre oss sjøl med nok og kva-
lifisert arbeidskraft? 

Svarene er mange. Forskningsdager er 
et lite tiltak for å gjøre noe med dette, i 
hvert fall for å skape optimisme og syn-
liggjøre vår egen kompetanse. For det har 
vi svært mye av i vår region. Bare tenk 
på de mennesker som du kjenner som 
jobber i både offentlig og privat sektor i 
Midt-Troms. De kan sine saker. Men; det 
er noen utfordringer, og de må vi ta på 
alvor alle sammen. Veldig enkelt kan vi 
si det slik: vi utdanner våre ungdommer 
som ”Norge normal”, men arbeidslivet i 

Midt-Troms er ikke et norsk gjennom-
snitt. Som sagt; forenklet. 

Går vi litt inn på tallene, så kan vi si at 
videregående skoler gir et godt tilbud i vår 
region, og andelen av ungdommer som 
tar høyere utdanning er i grove trekk den 
samme som for resten av landet. Når vi så 
kommer til jobbene, så blir forskjellene 
større. Vi har flere ansatt i industrien og 
i offentlig virksomhet enn i landet for øv-
rig. Der vi mangler arbeidsplasser er det vi 
kan kalle kunnskapsintensive tjenester, eks 
innen IT. Disse jobbene ligger i stor grad i 
byene. Årsaken til at vi har flere offentlige 
ansatte i Midt-Troms enn andre regioner, 
er i stor grad forsvarets virksomhet i 3 av 
våre kommuner. Dette gir sjølsagt ei mu-
lighet. 

Statistisk fører dette til at mens det i våre 
kommuner er fra 13-25 % av den yrkesak-
tive befolkningen som har høyere utdan-
ning, er Tromsgjennomsnittet 28. Det er 

sjølsagt Tromsø som trekker opp snittet i 
Troms. Og enda verre er det at de store og 
tunge teknologiske utdanningene ligger i 
Trøndelag, og da er det enda vanskeligere 
å skaffe kvalifisert arbeidskraft. 

Finnes det så et botemiddel? Det er ikke 
noe enkelt svar, heller er det ganske kom-
plisert. Men en del av svaret finner vi under 
forskningsdagenes arbeid med ungdom. 
Vi har kalt det ”Eventyr i Nord”, og er en 
av mange strategier for å fortelle våre ung-
dommer at vi trenger dem her etter endt 
utdanning. Skal vi klare det må alle følge 
opp med positiv omtale av hverandre og av 
naboen som lykkes. Vi må tørre å fortelle 
at dette er framtidas samfunn å leve i, og 
endelig må vi fortelle folk der ute at vi kan 
leve gode og spennende liv i Midt-Troms. 
Dette er en del av den strategien kommu-
nene har lagt i samarbeidet, og en del av 
de tiltakene vi skal gjennomføre sammen 
er manifestert i aksjonsprogrammet for 
Midt-Troms. 

Kompetanseutfordringer - også for oss?
Av Kåre Rasmussen
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Finn fram til arrangementene
Torsdag 20.september
Lenvik
Åpningsarrangement Forskningsdagene:
Kl 1930 - 2100 Kulturhuset Finnsnes:
”Trender” med Lisbeth Larsen ......................side 6

Fredag 21.september
Målselv
Kl 0900 - 1200 Istindportalen, Bardufoss
”Kraft og kultur” ........................................... side 7

Lørdag 22.september
Tranøy
Kl 1000 - 1400 Bygdehuset Solvang, Lekangsund
”Lokal mat og andre lokale produkter – til beste 
for mennesker og miljø”
Marknad med foredrag og aktiviteter ...........side 7

Torsken
Kl 1000 - 1730 Grunnfarnes
”Kulturvei Søndre Torsken” ...........................side 8

Kl 2000 Aronstua, Kaldfarnes
”Fortellerkveld” med Ivar Enoksen ...............side 7

Lenvik
Kl 1300 - 1400 Finnsnes Hotell
Lørdagsuniversitet......................................... side 7

Søndag 23.september
Lenvik
Kl 1630 - 1930 Kulturhuset Finnsnes
”Seminar om stedsutvikling” –
Forprogram med foredrag 
og gruppearbeid ...........................................side 10

Torsken
Kl 1200 Medby Skole
Omvisning og tur til Veimann, 
Giska og Flakstad.......................................... side 9

Mandag 24.september
Lenvik
Kl 0900 - 1800 Kulturhuset Finnsnes
”Seminar om stedsutvikling” .......................side 11

Kl 1730 Biblioteket i Lenvik
”Workshop med Regnmakerne” ..................side 13

Kl 1900 Kommunestyresalen, Lenvik Rådhus
”Små vannkraftverk – noe for elveeiere i Midt-
Troms?”.........................................................side 14

Målselv
Kl 1000 - 1300 Istindportalen, Biblioteket, 
Bardufoss
”Kom og se høstens stjernebilder” ...............side 13

Kl 1000 - 1300 Høgtun Bibliotek, Målselv
”Is som smelter” ...........................................side 13

Bardu
Kl 1000 - 1500 Kommunestyresalen, Bardu
”Rovvilt i beiteland” .....................................side 14

Sørreisa
Kl 1700 - 2000 Gjestestua, Sørreisa
”Rein mat i Raisa”
Barneaktiviteter............................................side 12

Tirsdag 25.september 
Lenvik
Kl 0900 - 1430 Kulturhuset Finnsnes
”Næringslivsdagen: Endringsprosesser og stedsut-
vikling”........................................................side 15
Målselv
Kl 0900 - 1500 Istindportalen, Målselv
”Arbeidsavtaler i skoleverket” -
Spesialseminar for skoleledere .....................side 15

Kl 1100 - 1230 Næringshagen i Målselv
”Vinterturisme – eller helårsnæring? 
Fra kaos til konsern” med Professor Arvid 
Flagestad ......................................................side 14

Kl 1230 - 1400 Næringshagen i Målselv
Busstur m/guide og orientering om Målselv 
Fjellandsby ................................................... side 14

Kl 1800 - 2000 Næringshagen i Målselv
”Etablererkveld.............................................side 15

Dyrøy
Kl 1900 Nordavindshagen, Brøstadbotn
”Kåseri og visesang: Midt-Troms i et historisk 
perspektiv” 
med Vidkunn Haugli og Lena Jinnegren.....side14

Onsdag 26.september
Sørreisa
Kl 0900 - 1200 Sørreisa kulturhus
”Tampen brenner – for valg av utdanning!” .side 20

Kl 1900 - 2130 Gjestestua, Sørreisa
”Etablererkveld” med Sørreisa kommune og Senja 
Næringshage.................................................side 18

Lenvik
Kl 0900 - 1140 Kulturhuset Finnsnes
”Nysgjerrigper” og filmen ”Happy feet” .......side 16

Kl 1140 - 1420 Kulturhuset Finnsnes
”Nysgjerrigper” og filmen ”Happy feet” .......side 16

Kl 2000 Botnhamn Grendehus
”Svaldbardtur –historisk foredrag om Svalbard”
med Trude Mørkved  ..................................side 20

Tranøy
Kl 1900 Rødsand Grendehus
”Når filmfolkene kommer til Sør-Senja”
- hva kan film bety for næringsutvikling?
med FilmCamp ...........................................side 18

Bardu
Kl 1000 - 1130 Kongressalen, Viken Senter
”Å finne mening 
– hva skjer når sykdom rammer?”  ...............side 18

Berg 
Kl 1000 - 1600 Breidablikk Samfunnshus, Skaland
”Vi e’ ut’anna Senja” .....................................side 19

Torsdag 27.september
Lenvik
Kl 0900 - 1100 Finnfjordbotn VGS
”Eventyr i nord: 
Velg lurt – store jobbmuligheter i Midt-Troms”
For avgangselever i videregående skole .......side 21

Kl 1200 - 1400 Nordborg VGS
”Eventyr i nord: 
Velg lurt – store jobbmuligheter i Midt-Troms”
For avgangselever i videregående skole .......side 21

Kl 1200 - 1300 Finnfjordbotn VGS 
”Permafrost i Troms, Finnmark og på Svalbard 
– hvor finnes den og hvordan påvirkes den av 
klimaendringer?” med forsker Herman Farbrot, 
Metrologisk institutt ...................................side 23

Målselv
Kl 0900 - 1100 Bardufoss VGS
”Eventyr i nord:
Velg lurt – store jobbmuligheter i Midt-Troms”
For avgangselever i videregående skole .......side 23

Salangen
Kl 1300 - 1500 Sjøvegan VGS
”Eventyr i nord: 
Velg lurt – store jobbmuligheter i Midt-Troms”
For avgangselever i videregående skole .......side 23

Berg
Kl 1200 - 1500 Ungdomshuset i Senjahopen
”Næring og miljø”  ...................................... side 22

kl 1900 - 2100 Mefjordvær, Bygdesamlinga
Status for norske sjøfuglbestander, og hvordan 
påvirkes den av fiskeressursene? ..................side 22

Torsken
Kl 1000 - 1500 Kommunestyresalen, Torsken 
kommunehus
”Framtidsseminar i Torsken” ........................side 21

Bardu
Kl 1000 Setermoen kino, Setertun
Kinoforestilling: ”Pingvinenes marsj” .......... side 21

Bibliotekene i Midt Troms
”Forskerkonkurranse for barn” .....................side 21

Fredag 28.september
Bardu
Kl 1000 - 1300 Polar Zoo
”Fjellreven – en truet art i norsk fauna” .......side 25

Dyrøy
Kl 1000 - 1530 Nordavindshagen, Brøstadbotn
Seminar: ”Eventyr i nord: Fremtidige jobbmulig-
heter i Midt-Troms”-
Hvordan kan vår region bli attraktiv og få tak i den 
beste arbeidskraften i framtida? ..................side 27

Lørdag 29.september
Lenvik
Kl 1030 - 1430 Finnsnes torg
”Forskningstorg”  .........................................side 32

Lenvik
Kl 1300 - 1400 Finnsnes Hotell
Lørdagsuniversitet ...................................... side 32

Bardu
Kl 1100 - 1500 Forsvarsmuseet, Setermoen
”Bygningsvern i praksis”  .............................side 32

Søndag 30.september
Målselv
Kl 0900 Buktamoen
Guidet busstur: ”Geologi og fugl. Naturgeografi og 
zoologi i Målselv” ........................................side 33
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Fra utgamle tider har ishavsfarere fra Troms hentet ut-
komme i ishavet. Fangst og fiske var naturlig nok viktigste 
levevien for det nordnorske folket. I tillegg har oppdager-
trang og eventyrlyst  vært en drivkraft. Det lå landområder 
i nord. I islandske annaler fra 1194 heter det kort og godt 
”Svalbard funnin”. Svalbard (landet med de kalde kyster) 
er funnet -.  
 
Svalbard er sentral i polarhistoria. Det er fortsatt mye uut-
forsket her. Var det f. eks. steinalderbosetting på Svalbard? I 
1596 ble Svalbard gjenoppdaget av nederlenderen Willem 
Barents. Det hette seg også at han oppdaget Bjørnøya på 
denne ekspedisjonen. Sannsynligvis var øya kjent av nord-
norske fiskere og fangstfolk lenge før den tid. 
 Andrees tragiromantiske ballongeventyr i 1897 plas-
serte Svalbard og polarområdene sentralt i mediabildet. Da 
restene av Andreeekspedisjonen ble funnet 33 år senere var 
det en verdenssensasjon, og Tromsø kom på verdenskartet 
som aldri før.
 Tromsø er blitt kalt ”Porten til Ishavet”. Mange ek-
spedisjoner dro ut herfra. Navn som Georg Bjørnnes og 
Henry Rudi – ”Isbjørnkongen” – med angivelig over 700 
isbjørner på samvittigheten - kjenner vi fra nyere tid. Roald 
Amundsen startet sin siste ferd fra Tromsø i 1928, og ble 
aldri funnet. 

Tragedien i 1952, da fem fangstskuter kom sporløst bort 
i Vestisen,  rystet det ganske Norge. Særlig ble Balsfjord 
rammet hardt, da svært mange av de  som kom bort hørte 
heime her.

I forfatteren Lars Hansens bøker får vi et innblikk i daglig-
liv hos fangstfolkene. Han var født i Molde, men vokste opp 
i Tromsø og hadde selv vært ishavsskipper. En av de skik-
kelser som går igjen i hans bøker er ”Beitsaren”  – Berner 
Jørgensen  - en legendarisk ishavsfarer, født i Midt-Troms. 
Når han satte i gang, var det fart over tingene. Han kom 
bort på mystisk vis, kanskje et sted ved det nordvestlige 
Russlands øde strender. Ishavsforfatter Lars Hansen skrev 
også boka  ”Beitsaren” i 1939. 

I boka ”Menn under Nordlyset” skriver Mikkel Fønhus 
om de 5 fangstmenn fra midt-Troms som ble gjenglemt 
på halvmåneøya  - en tragisk historie fra virkeligheten. 
Tragedien skjedde i 1909. Den er godt skildret blant annet 
i lydbåndopptak, der en av de som overlevde, forteller.

Polarhistoria er satt på kartet under forskningsdagene. Det 
er et godt valg. Det fins enda mye uskrevet historie her .

ISHAVET
Av Vidkunn Haugli

Nansen og hans folk før turen over Grønland: Ravna, Sverdrup, 
Nansen, Kristiansen, Dietrichson og Balto.Det lette utstyret med 
sleden og de norske skiene var en nyvinning på slike ekspedisjoner.
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Trendanalytiker Lisbeth Larsen

Kulturhuset Finnsnes, Storsalen kl 1930 – 2100

Lisbeth Larsen er en av landets mest et-
terspurte trendanalytikere. Hun ligger litt 
i forkant av folk flest, og arbeider aktivt 
med å fange opp og analysere nye tren-
der og signaler. Med en humoristisk vin-
kling snakker hun om hvordan trender 
og moter virker inn på enkeltmennesker 
og på samfunnet forøvrig. Hvordan blir 
vi påvirket i vår rolle som selger og i vår 
rolle som forbruker? Hva kjennetegner 
bedrifter som lykkes innenfor salg? Kan 
vi bli for effektive og hva mister vi even-
tuelt på veien?
 
Lisbeth har sans for det sanselige, og 
hun legger vekt på viktigheten av å ha en 
personlig snert i det vi gjør. Med likere 
og likere produkter er det viktig å skille 
seg ut fra konkurrentene, og hvordan 
kan vi best gjøre det? I et engasjerende 
foredrag peker hun på sammenhenger 

Torsdag 20. september

HELE UKEN I BIBLIOTEKENE I MIDT-TROMS!

Fjerdeklassene i Troms har representert 
Norge i den europeiske tegnekonkur-
ransen ”Tegn en forsker”. Tegningene 
vil bli stilt ut på det lokale folkebib-
lioteket under Forskningsdagene. Det vil 
bli trukket en vinner i hver kommune, 
som får en premie i forbindelse med 
Forskerkonkurransen som arrangeres på 
alle bibliotekene torsdag 27. september.

Realfagssatsing i 
folkebibliotekene

Satsing på realfag er i vinden for tiden, 
både nasjonalt og regionalt. Troms fyl-
kesbibliotek og folkebibliotekene i 
Troms, med støtte fra Plan- og næring-
setaten i Troms fylkeskommune, ønsker 
å styrke og synliggjøre realfagene i folke-
bibliotekene. Derfor gjennomføres nå 
prosjektet Realfagssatsing i bibliotekene 
i Troms (RIFT). Gjennom innkjøp av 
nye og aktuelle bøker og medier, samt 
kompetanseheving og aktiviteter i bib-
liotekene, skal realfagslitteraturen får en 
tydeligere plass og tilbys på en slik måte 
at den blir mer aktuell, tilgjengelig og 
attraktiv for utlån.

Spennende utstilling med fagbøker, 
tidsskrifter, spill, film og CD-rom. 
Målgruppa er voksne under utdanning, 
foreldre som vil hjelpe barna sine med 
skolearbeidet, barn og unge som søker 
alternative innganger til skolefagene og 
brukere som er generelt interessert i å ti-
legne seg eller friske opp realfagskunns-
kaper.  Alt til utlån!

Fagbokutstilling med 
realfagslitteratur

Tegn en forsker

Alle arrangementene skjer innefor folkebibliotekenes åpningstider. 
Sjekk derfor åpningstidene på det enkelte bibliotek. 

Du finner mer informasjon på nettet under 
www.midttromsbibliotekene.no

Arrangør: 
Senja Næringshage AS 
Målgruppe: 
Næringslivet i tillegg til alle andre inter-
esserte
Inngang kr 100,- 
Billetter kan forhåndsbestilles via 
nettadressen:  http://www.webuse.no/
arrangeit/paamelding.php?id=59 eller 
pr tlf 77 85 12 23
Kontaktperson: 
Britt Harland, tlf 901 01 424
e-post: britt.harland@senjanh.no

Kulturhuset Finnsnes, Storsalen kl 1930

Åpning av forskningsdagene i Midt-Troms v/Arne Bergland

som er nye og uvante for mange av oss. I 
tillegg kikker hun framover for å gi oss 
en anelse om hva vi har i vente i tiden 
som kommer og hun gjør det med
engasjement og snert!
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Kraft & Kultur AB selger grønn energi 
i Sverige. Selskapet markedsfører seg på 
en markant måte og med sterke uttrykk, 
og har hatt stor suksess. Selskapet er eid 
av Troms Kraft.

Eva Helmenius er bolagschef i 
Kraft&Kultur, og vil vise hvordan man 
arbeider i et hardt marked med å vise 
seg. Og hvordan man lykkes med å være 
annerledes.

Kraft&Kultur skriver bl.a følgende på 
sine hjemmesider:

Människor skulle inte kunna leva utan 
kultur. Bra kultur. Och människan kan 
i verklig mening heller inte överleva om 
hon inte är omgiven av en bra miljö. Vi 
behöver ren luft och klart vatten och 
mat utan konstiga tillsatser.
 
Målgruppe: 
Alle interesserte, men spesielt inviteres 
ledere og mellomledere i kommunene
Arrangør: 
Midt-Troms regionråd
Kontakt: 
kaare.rasmussen@midt-troms.no

Istindportalen Målselv kl 0900 - 1200

Kan de små vinne kampen mot de store? Hvordan gjøre noe spesielt ut 
av det å være liten? Hvordan gjøre et lite selskap til noe spesielt? Kan våre 
bedrifter og kommuner i Midt-Troms lære noe av Kraft&Kultur?

Fredag 21. september

Kraft og kultur

Lørdag 22. september

Glade minner fra vårt nære fiskarliv
Fortellerkveld v/Ivar Enoksen

Aronstua på Kaldfarnes
kl 2000
Ta han et par pekk 
attover

1000 
Åpning av marknaden ved Birgit 
Andreassen, leder av Bl. Ny Dag. 
Kafeen med lokal mat åpner.

1030 
Salget fra bodene starter. 
Påmelding til natursti.

1200 
Koret ”Kor Flott” om mat og trivsel.

1210 
Mat i et klimaperspektiv. Foredrag ved 
Ole Andreas Hoem, Grønn Hverdag.

1300 
Jorunn Hilde Nilssen og Åge Tobiassen 
priser markens grøde med glimt fra 
litteraturen

1330 
Premieutdeling for  naturstivandring.

1400 
Bodene stenger. 

Arrangør: 
Bygdelaget Ny Dag
Kontakt: 
Herbjørg Valvåg, 057 75 588
herbval@online.no

Bygdehuset Solvang, Lekangsund kl 1000 – 1400

Marknad med foredrag og aktiviteter
Lokal mat og andre lokale produkter – til beste for mennesker og miljø

Denne lørdagen er den første i 
høstsemesteret, og lørdagsuniversitetet 
er en del av Kvinneforskermaraton 
(foredrag fra kl. 10 til 23).

Lørdagsuniversitetet (LU) vises på 
storskjerm på Finnsnes Hotell, ved live 
overføring fra Tromsø. 
Lørdagsuniversitetet er et sosialt 
arrangement med høy kaféfaktor der 
man drikker kaffe og koser seg med 
kjentfolk samtidig som en får et faglig 
påfyll.

Arrangør:  Universitetet i Tromsø og 
Senja Næringshage
Målgruppe: Alle interesserte!
Kontakt:  Rudi Steffensen, 90 83 40 33,  
rudi.steffensen@senjanh.no 

Finnsnes hotell kl 1300 - 1400

Lørdagsuniversitet

Tema Grenser
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Åpning av og arrangement i forbindelse 
med Kulturvei Søndre Torsken

1000   
Bussavgang fra Finnsnes

1100   
Grunnfarnes skole: 
”Nord-Norske fortidsminner i en 
nasjonal sammenheng” 
v/Riksantikvaren og Troms fylkes-
kommune

Kulturvei Søndre Torsken
1200   
Enkel lunsj

1300   
Offi  siell åpning av Kulturvei Søndre 
Torsken i Grunnfarnesbotn, v/
ordføreren.

1330   
Omvisning på Grunnfarnes – vi går til 
Løkta og til Grunnfarnesbotn. Omvisere 
er Harald Johnsen og Anne-K Sandmo. 
Ta med gode klær og tursko.

1600 - 1700 
Mat på grendehuset

Folk kan ta med gjenstander som er 
funnet i jorda  som man kan snakke om 
og ”tolke”. Ingen innleveringsplikt.

1730 
Bussavgang til Finnsnes

Arrangør:
Midt-Troms museum og Troms 
fylkeskommune
Målgruppe: 
Alle interesserte
Kontakt: 
kaare.rasmussen@midt-troms.no

Grunnfarnes kl 1000 - 1730

Lørdag 22. september

www.torsken.kommune.no        
77 87 30 00 
9380 Gryllefjord

www.torsken.kommune.no        www.torsken.kommune.no        

Torsken kommune

Har du ideen, 
har kanskje vi nøkkelen.
Bruk oss 
når det gjelder 
næringsutvikling.
Stort potensiale 
innen fi skeri, 
havbruk 
og reiseliv

gode tjenester – levende bygder

Tranøy kommune
historie

kultur

havbruk

fi skeri

industri

landbruk

www.tranoy.kommune.no
77 87 40 00

9304 Vangsvik
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Søndag 23. september

Omvisning til Veimann, 
Giska og Flakstad

Start kl 1200
ved Medby skole

Den omskiftende naturen fra yt-
tersiden av Senja til de vidstrakte 

viddene inn mot svenskegrensen gjør 
Midt-Tromsregionen til et spennende 
landskap som det er populært å  ferdes i. 
I dette landskapet finner vi også et svært 
variert tilfang av spor fra den tiden in-
gen lenger husker. 

De siste årenes forskning har avslørt at 
det var folk på Målsnes for mer enn ti 
tusen år siden. Funnene til professor 
Hans Peter Blankholm fra Universitetet 
i Tromsø føyer seg pent inn i en rekke 
svært gamle boplasser og aktivitetsom-
råder som er oppdaget langs kysten av 
Nord-Norge de siste årene. Ved hjelp av 
avansert radiologisk datering på ørsmå 
trekullbiter kan vi nå slå fast at folk slo 
seg ned langs kysten i nord fra Varanger 
til Saltstraumen så snart den store inn-
landsisen hadde trukket seg tilbake og 
blottlagt en smal stripe av land. Vi fin-
ner ikke særlig tydelige spor fra denne 
eldste bossettingsfasen. Når vi leter langs 
de gamle strandlinjene, kan vi av og til 
se svake fordypninger etter hustufter, el-

ler finne fint tillagde steinredskaper like 
under torven. Og den gangen lå  store 
deler av Indre Troms langs kysten. Med 
høyere havnivå etter at isen smeltet, 
gikk fjorder og sundt langt innover i 
regionen og ga muligheter for kystbo-
setting der ingen i dag skulle tro det 
hadde vært mulig å komme frem med 
båt. Sannsynligvis ligger det mange bo-
plasser fra denne tiden innover i Midt-
Troms og bare venter på å bli oppdaget. 
En vanlig fornminnetype i innlandet er 
imidlertid fangstanlegg, der fallgroper 
for rein eller elg kan ligge i lange rekker 
på tvers av typiske trekkveier.

Langs ytterkysten har landhevningen 
ikke vært så stor. Derfor finner vi spore-
ne etter kystbosettingen på den samme 
smale stripen mellom hav og fjell der 
folk fortsatt bor. Og der det ikke er dyr-
ket mark, ser vi de tydelige sporene etter 
stein- og jernalderens mennesker. Det er 
samlinger av steinaldertufter som kan se 
ut som hele landsbyer der de ligger tett i 
tett, eller det er de karakteristiske lange, 
smale husene fra tusenårene etter Kr.f., 

perioden vi kaller jernalderen. Eller det 
er graver, små og større røyser langsmed 
leia der den døde hadde god oversikt 
over ferdselen på havet. Der jorda nå er 
dyrket opp, er det kommet frem redska-
per av mange slag – fint slipte kniver el-
ler spisser av fargerik skifer, søkkestein 
til garn, eller til og med de mest forseg-
gjorte glassperler og fint smidde våpen 
av jern.

De hustuftene og gravene som det er 
flest av og som det er lettest å se, ligger  
for det meste på Senja. En del av dem 
vil bli tilrettelagt med opplysningsskilt 
gjennom prosjektet Kulturvei Torsken. 
Under forskningsdagene inviterer vi  til 
oppdagerferd i jernalderens og steinal-
derens boplasser på Grunnfarnes. Der 
vil vi vise hvordan hustufter og graver 
kan se ut, og snakke litt om hvordan det 
kan ha vært å leve på den tiden. Vi skal 
også gi noen tips om hva folk skal se et-
ter hvis man har lyst til å gå på oppda-
gerferd på egenhånd.

Midt-Troms før manns minne
Av Anne-Karine Sandmo

gode tjenester – levende bygder

Tranøy kommune
historie

kultur

havbruk

fiskeri

industri

landbruk

www.tranoy.kommune.no
77 87 40 00

9304 Vangsvik

Ta med matpakke. 
Transport: privatbiler.
Målgruppe: 
Alle interesserte
Kontakt: 
kaare.rasmussen@midt-troms.no

Kulturvei Søndre Torsken
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”Utviklinga” skapte steder.
”Utviklinga” forandret steder
”Utviklinga” fører til stedsavvikling

Nå driver vi med stedsutvikling

STEDSUTVIKLING
Utvikling av steds-sans
Utvikling av sansen for et sted

STEDSIDENTITET
Et sted med identitet
Menneskets identitet til et sted

1630 
Presentasjon av studentoppgaver 
Finnsnes
Arkitektstudenter og veileder NTNU. 

1830
”Hvem er jeg, hva er stedet jeg bor på og  
hvor er vi om fem år” 
Menneske og sted som ressurs for næ-
ringsutvikling 
I samarbeid med ”Sans & Samling” vil 
Jarle Kristoffersen  fra Østlandsforskinga, 
og Svante Karlsson, fra Universitetet i 
Karlstad presentere et seminarkonsept 
med foredrag og gruppearbeid.

Nærmere informasjon om semina-
ret, ev. spørsmål om bistand og på-
melding til programmet søndag 23. 
september kl 1830 får du i kunde-
torget; Lenvik kommune, 
tlf. 77 87 10 00 
e-post: postmottak@lenvik.kom-
mune.no eller til 
gunder.gabrielsen@lenvik.kommu-
ne.no 

Finnsnes kulturhus - foajé og lillesal, søndag kl 1630 - 1930

Søndag 23. og mandag 24. september

Lenvik kommune i samarbeid med Husbanken 
inviterer til seminar om stedsutvikling

Stedsutvikling og identitet
Seminaret henvender seg til alle som er interessert i ”sitt sted” og utviklinga av dette. Politikere, kommuneansatte og offentlig 
ansatte på regionalt nivå.

Men seminaret henvender seg også til befolkninga, til alle som er fra et sted og som er interessert i at stedet skal utvikle seg 
i positiv retning. Eller kanskje er bekymret for den utviklinga som skjer på stedet. 

Vi ønsker ildsjelene og entusiastene, grendeutvalg, bygdelag og andre lag og organisasjoner som er interessert i lokalsam-
funnsutviklinga velkommen. Og vi ønsker næringslivet velkommen; utbyggeren og entreprenøren, de som ut fra et reint kom-
mersielt ståsted eller ut fra profesjons-bakgrunn arbeider med stedsutvikling.

Du er velkommen som deltaker på hele seminaret eller om du ønsker det eller ikke har anledning, til å delta på deler av pro-
grammet. Med unntak av programmet søndag 23. september kl 18.30 er det ikke forhåndspåmelding.

Seminaret er gratis, men dine utgifter til reise, opphold og mat må du dekke sjøl. Har du behov for det kan arrangøren bistå 
i denne sammenheng.

Til søndagens  seminar / gruppearbeid er 
det en fordel at du har meldt deg på.  Er 
du påmeldt vil du i forkant få tilsendt en 
artikkel som beskriver tankegrunnlaget 
for seminaret.

Seminaret til samfunnsplanlegger Jarle 
Kristoffersen (Østlandsforskinga) og 
phil.dr. Svante Karlsson (Universitetet i 
Karlstad) fokuserer på stedets identitet 
og hvordan dette påvirker menneskene 
som bor der. Først og fremst fokuseres 

det på menneskene som betrakter 
stedet utenfra. Dette har betydning for 
næringsutvikling og vekst. Det fokuseres 
på tre former for næringsutvikling:

1. Stedets fysiske verdi (tomter, skog, 
vann, luft)
2. Stedets attraksjon på turister.
3. Stedets evne til å skape 
symbolverdier i produkter som selges 
utenfor stedet. 

Hvordan synliggjøres steders identitet 
i varer, tjenester og mennesker? 

(eksempler fra Norden) Hvordan utvikle 
denne identiteten?
I forkant av seminaret får deltakerne en 
liten artikkel som viser tankegrunnlaget 
for seminaret. På denne måten vil 
seminardeltakerne kunne delta 
aktivt i seminaret. Det legges opp til 
gruppearbeid i den sammenheng. Til 
slutt jobber man med å omsette disse 
tankene i den situasjonen deltakernes 
hjemsted er i.
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Mandag 24. september

Finnsnes kulturhus - storsalen, mandag kl 0900 -  1700

0900  
Velkommen v/ordføreren i Lenvik 
Kommune

0910  
”Barnebyen Finnsnes” 
Presentasjon av et konsept som skal 
vokse seg til en realitet

0945 
”Hit eit steg og dit eit steg …..” 
Om vilje, språk og sansing i bygging av 
stadar og byar. 
Kjersti Kollbotn – ”Plan Y”

1030
Kulturarv og stedsidentitet”
Johanne Sognnes, Norsk institutt  for 
kulturminneforsking

1115
Prosesser i stedsutviklingsarbeider 
Trine Holm, UiT

Lunsj

1300 
Sosiokulturelle stedsanalyser i planar-
beidet; eksemplet Jevnaker 
Johan Weydahl, enhetsleder plan og land-
bruk Ullensaker  kommune

1345 
Arkitekten og arkitektur som identi-
tetsskaper 
Sverre Flack, NTNU

1430 
”Severdighet og hørverdighet” 
Stedets profil & omdømme 
Tom Åge Myren, ”Sans & samling” / 
”Livsverkene”

1530 
”Livsverkene” – en presentasjon 
Tom Åge Myren

1600 
Husbankens rolle i stedsutviklingsar-
beid 
Ved representant fra Husbanken

Det legges inn pauser underveis.

Oppgavene til arkitektstudentene fra 
NTNU vil være utstilt i kulturhusfoa-
jeen og studenter og deres veileder vil 
være tilgjengelig for spørsmål / orien-
tering.

�

���������������������������������������
�����������������������������������������

���������������������������������
���������������������������������
��������������

�����������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������

����������������������������
��������������������
���������������������������������������

��������������������������������
�������������������������������
�������������������������

��������������������������������������������
�������������������������������������������

�����������������������
����������������
��������������
���������������������
����������������������
�����������������������
��������������������������



www.forskningsdagene.no 

12 1312 13

Mandag 24. september

1730 - 1800 
Reindriftsnæringa i Sørreisa
En reise i reinens rike. Presentasjon av 
reinnæringen i Sørreisa ved Andsvatn 
reinslakteri.
     

1830 - 1900 
Om polfarer Hjalmar Johansen
Hjalmar Johansen er den eneste pol-
farer som har fulgt både Nansen 
og Amundsen på polekspedisjon.  
Barnebarnet til Hjalmar Johansen, Fred. 
Johansen  fra Sørreisa, vil fortelle noen 
av de spennende historiene fra bestefa-
rens polferder. 

1930 – 1945   
Raisahuset ved Elin Myhre
Jernalderens høvdingesamfunn som 
kultur- og næringsprosjekt i Sørreisa.

Benytt anledninga til å kjøpe reinkjøtt 
i mange variasjoner og få fantastiske 
smaksopplevelser!

Rein mat i Raisa

Arrangør: 
Gjestestua i Sørreisa, Andsvatn reindis-
trikt, Sørreisa husflidslag, Midt-Troms 
Museum, Sørreisa kommune
Målgruppe: 
Barn og voksne med interesse for 
Sørreisas spennende røtter!
Kontakt:
Gro Elise Lamark 992 04 607, 
nærings- og utviklingssjef Sørreisa 
kommune,              
Katja Wehner 909 34 668, 
Gjestestua i Sørreisa
Elin Myhre 928 57 294, 
Midt-Troms Museum

Foto: Arne Ivar Hanssen
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Gjestestua i Sørreisa kl 1700 - 2000

Lassokasting
Alle som vil får prøve å kaste lasso. 
Tampen brenner ved Lavvoen. 
Morsomme oppgaver knyttet til polaråret. 
Premier.
Lam i grop.
Presentasjon av tradisjonsmat tilberedt i 
grop.
Toving av ull
Toving av enkle ullprodukter
Klappekaker
Steking av klappekaker på tradisjonelt vis

Barneaktiviteter 
på Raisatorget

Raisatorget i Sørreisa 
kl 1700 - 2000
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I dagens samfunn med gatelys og inne-
liv, blir stjernene lett noe man ikke har 
noe forhold til. I tidligere tider spilte 
stjernehimmelen en større rolle både 
som tidsangiver og bildebok. Ved å spre 
kunnskap om stjernehimmelen og fe-
nomener på denne, vil man inspirere til 
en større nysgjerrighet om naturen. På 
bakgrunn av dette ønsker Nordnorsk 
vitensenter å invitere på besøk i deres 
oppblåsbare planetarium. (tekst fra tid-
ligere program)
 
Arrangør: 
Målselv Bibliotek og Nordnorsk viten-
senter
Målgruppe: 
Elever på småskoletrinnet
Kontakt: 
Rita Kramvig, Målselv bibliotek
malselv.bibliotek@malselv.kommune.
no
Telefon: 77 83 38 90 / 959 29 744
 

Kom og se høstens 
stjernebilder

Istindportalen, Biblioteket, 
Målselv kl 1000 - 1300

Is som smelter

Høgtun bibliotekt, Målselv 
kl 1000 - 1300 

Mandag 24. september

Tonje Woie, prosjektleder for 
Realfagsprosjektet i Tromsø skal for-
telle litt om hva Regnmakerne er. 

Barna (og de voksne ) som kommer skal 
få ulike forskningsoppgaver som de skal 
gjennomføre. F. eks. få en cd plate til å 
sveve, lag en jetballong eller et fly som 
kan svinge. Tonje Woie kan vise deg 
hvordan dette kan gjøres! Du får være 
med på ulike forskningsoppgaver. Hun 
skal også fortelle hva Regnmakerne er 
og hvordan du selv kan bli Regnmaker.
 

Workshop med Regnmakerne 

Målgruppe: 
5. – 7. klasse
Kontakt: 
Kristin Strand Iden, 
e-post: 
kristin.strand.iden@lenvik.kommune.no

Lenvik folkebibliotek, Finnsnes kl 1730

Hvem er Regnmakerne?
Regnmakerne kan mye om energi. 
Derfor bruker Regnmakerne blant an-
net å passe på de voksne når de bruker 
energi.
Kjennetegnet på en ekte regnmaker er 
at de får mennesker til å bruke mindre 
energi er opptatt av miljøet på jorda vil 
at vi skal bruke energi av vind, vann, sol 
og biobrensel.

Utslipp av CO2, drivhuseffekten og kli-
maendringer har fått en enorm fokus 
i media. Men hva er det egentlig som 
skjer om det blir varmere på jorda, og 
isen på polene smelter? Nordnorsk vi-
tensenter inviterer til et besøk på labben, 
der vi gjennom enkle eksperimenter un-
dersøker noen av fenomenene knyttet til 
dette. 
 
Arrangør:  
Høgtun bibliotek og Nordnorsk viten-
senter
Målgruppe:  
Småskolen og elever på mellomtrinnet
Kontakt: 
Marthe Frette, Høgtun bibliotek
hogtun.bibliotek@malselv.kommune.no
Telefon: 77 83 03 50
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Mandag 24. september

Mange opplever konflikt mellom for-
valtning av rovvilt og beite for husdyr, 
vilt og tamrein. I dette seminaret vil vi 
gjøre oss kjent med forvaltning av bjørn 
i Sverige og Norbotten. Vi vil sette fokus 
på historisk utvikling av bjørnestam-
men, bestandsovervåkning på norsk og
svensk side og jakt av bjørn. Framtidig 
forvaltning er også sentralt.

Målgruppe: 
Næringsutøvere, politikere og forvalt-
ningsmyndigheter.
Kontakt:
Mette Pedersen Anfeltmo
Ansvarlig: 
Bardu Kommune, 
Tlf: 77185200
e-post: 
postmottak@bardu.kommune.no

Rovvilt i beiteland

Kommunestyresalen i 
Bardu kl 1000 - 1500

Daglig hører vi om kraftkrisa, glo-
bal oppvarming og lokal verdiskaping. 
Kommunene Berg, Torsken, Tranøy, 
Sørreisa og Lenvik har satt i gang et ar-
beid for å vurdere bl.a små vannkraftverk. 
På dette møtet får du høre om arbeidet 
vår prosjektleder gjør, de kartlegginger 
som er gjort så langt, og vi går gjennom 
erfaringer og utfordringer med å etable-
re småkraft, eks planlegging, søknader, 
ekspertise, økonomi osv.

Det blir god anledning til å stille spørs-
mål og se kart over aktuelle elver og 
vatn.
 
Målgruppe: 
Møtet er åpent for alle, men høver spesi-
elt for grunneiere med elver og vatn.
Arrangør: 
Midt-Troms regionråd
Kontakt: 
ole.gunnar.severinsen@lenvik.kommu-
ne.no

Lenvik rådhus, kommunestyresalen kl 1900

Små vannkraftverk – noe for elveeiere i Midt-Troms?

Kåseri og visesang 
Midt-Troms i et historisk perspektiv
Kåseri ved Vidkunn Haugli
Visesang ved Lena Jinnegren
 
Vidkunn Haugli og Lena Jinnegren har 
satt sammen et program med kåseri og 
viser. Haugli snakker om regionens his-
torie og med et spesielt blikk på det som 
skjedde i forbindelse med unionsopp-
løsningen og vårt forhold til det polare. 
Med seg har han Lena Jinnegren, svensk 
visesanger bosatt i Målselv. Hun arbei-
der som distriktsmusiker og komponerer 
egne viser. Hun vil framføre viser i beste 
svensk visetradisjon, også egenkompo-
nerte.

Tirsdag 25. september

Salg av kaffe.
Arrangementet er gratis.
 
Arrangør: 
Midt-Troms regionråd og Dyrøy kom-
mune
Målgruppe: 
alle interesserte
Kontakt: 
Sissel Stokland Jørgensen
Telefon: 77189310 - 91793670
sissel.stokland@dyroy.kommune.no

Nordavindshagen Brøstadbotn kl 1900

”Vinterturisme - eller 
helårsnæring? Fra kaos 
til konsern”

Næringshagen i Målselv 
kl 1100 - 1230

Busstur m/guide og 
orientering om Målselv 
Fjellandsby

Næringshagen i Målselv 
kl 1230 - 1400

Med professor Arvid Flagestad. 
Nærmere orientering i avisene før ar-
rangementet

Nærmere orientering i avisene før ar-
rangementet
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Tirsdag 25. september

Per Remme, spesialrådgiver i KS, 
var en sentral aktør da ny særavtale 
for  undervisningspersonalet (SFS 
2213) ble framforhandlet våren 2006. 
Arbeidstidsavtaler skal nå skal inngås 
lokalt.

Hva innebærer dette og hvordan kan 
man bruke de muligheter som ligger 
i dette til beste for skolen? Tema som 
rektors rolle som arbeidsgiver, arbeids-
givers styringsrett og samarbeidet med 
tillitsvalgte tas også opp.

Målgruppe: 
Skoleledere, rådmenn, skolefaglige råd-
givere
Arrangør: 
Midt-Troms regionråd
Påmelding: 
annkristin.trondsen@sorreisa.
kommune.no

Istindportalen Målselv 
kl 0900-1500

Arbeidsavtaler i skolen 
– spesialseminar 
for skoleledere

Finnsnes Kulturhus kl 0900 - 1430

Næringslivsdagen 
“Endring og stedsutvikling”
Finnsnes Næringsforum as fortsetter suk-
sessen fra i fjor med å arrangere en egen 
dag for næringslivet i regionen. Temaet 
for årets næringslivsdag er “Endring og 
stedsutvikling” . Bakgrunnen for temaet er 
de store endringene som skjer i regionen 
vår, både eksternt og internt i bedriftene 
og vi håper de foredragsholderne som er 
invitert kan belyse temaet nærmere og gi 
både gode ideer og motivasjon til de som 
deltar.

Dagen åpnes av førstelektor ved høgskolen 
i Harstad, Øystein Normann.  Han vil set-
te fokus på reiselivssatsingen i nord, poten-
sial, trender og utfordringer. Videre utover 
dagen får vi innlegg fra Lucky Næroset, 
sjøloppnevnt fristat i Ringsaker kommu-

ne, Hedmark. De vil sette stedsutvikling 
og profilering på dagsorden. Andre fore-
dragsholdere er Professor, Dr.philos. Bjørn 
Hersoug fra Fiskerihøgskolen i Tromsø, 
Målselvfjellandsby, Torskelandsbyen, 
Brunsame og International Baccalaureate 
Diploma Programme ved Finnfjordbotn 
vgs.

Det er lagt inn tid til både kaffepauser og 
en god lunsj i løpet av dagen. I år som i fjor 
vil det være lokale bedrifter som byr på 
smakebiter og det er lagt opp til ett myl-
dringsarena ute i fojeen til kulturhuset.

Vi ønsker alle velkommen til en spen-
nende dag i Finnsnes kulturhus.

0900 
Velkommen 
v/ Finnsnes Næringsforum Elin Byberg

0905 
Reiseliv i nord - potensial, trender og 
utfordringer 
v/ førstelektor ved høgskolen i Harstad, 
Øystein Normann
1000 Kaffepause

1010
Identitet og Nyskapning
Næringsutvikling med utgangspunkt i 
stedets egenart og profil 
v/ Lucky Næroset Tom Åge Myhren

1100 
Professor, Dr.philos. Bjørn Hersoug fra 
Fiskerihøgskolen i Tromsø
1130 Lunsj og nettverksbygging

1200 
OL 2018 
v/Børge Stensbøl

1230 
Målselv Fjellandsby 
v/Reidun Traasdahl Nilsen og Even 
Heggbom

Arrangør: 
Finnsnes Næringsforum as
Målgruppe: 
Alle interesserte
Kontakt: 
Inngang kr 100,- inklusiv lunch
Kontakt: 
Elin Byberg, 
Leder Finnsnes Næringsforum 
Mob: 977 85 414 
E-post: post@finnsnes.no

1300 
International Baccalaureate Diploma 
Programme 
Verdens nordligste IB World School v/ 
Margoth Hovda Lien

1330 
Brunsame 
v/ Tom Ingebrigtsen

1400 
Torskelandsbyen 
v/ Tom-Rune Eliseussen

1430
Avslutning

For deg som lurer på muligheter og 
veivalg om du ønsker å starte egen 
virksomhet.
Hva kan eventuelt Næringshagene bidra 
med?

Enkel servering.

Etablererkveld

Arrangør: 
Næringshagen i Målselv 
Målgruppe: 
Alle interesserte
Kontakt: 
Næringshagen i Målselv 
Tel 778 36660 
eller e-post: post@nim.as

Næringshagen i Målselv 
kl 1800 - 2000
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Om Nysgjerrigper
En nysgjerrigper er en som tør å stille 
spørsmål, og som vil ha svar på det han 
eller hun lurer på. For mer enn ti år siden 
bestemte Norges forskningsråd seg for å 
lage et Nysgjerrigper-tiltak i barnesko-
len for å vise barn og unge at det er gøy 
å forske. Nysgjerrigper vil at du skal ta 
vare på din nysgjerrighet, forskertrang og 
fantasi. 

Om filmen ”Happy Feet”
Lengde: 1 t. 48 min.
Aldersgrense: 7 år 
Egnethet: Familie 
Begrunnelse: Grunnet flere dramatiske 
forfølgelsesscener får filmen 7-årsgrense. 

Velkommen til 
hyggelige kinoforestillinger!

1. Forestilling
Kl 0900 – 0930 
Informasjon om Nysgjerrigper v/Tonje 
Woie, prosjektleder, realfagprosjektet 
Tromsø

Kl 0930 – 1140 
Filmen ”Happy Feet”

2. Forestilling
Kl  11.40 – 12.10 
Informasjon om Nysgjerrigper v/Tonje 
Woie, prosjektleder, realfagprosjektet 
Tromsø

Kl  12.10 – 14.20 
Filmen ”Happy Feet”

Det vil bli utdeling av Nysgerrigper-
blad, ballonger, karameller og 
Forskningsdagkort

Arrangør: 
Pedagogisk Senter Midt-Troms og Lenvik 
kommune v/kultur og idrett

Målgruppe: 
1. – 4. klasse

Kontakt: 
Roger Bendiksen, Pedagogisk Senter Midt-
Troms og Cato Simonsen, Lenvik kom-
mune, kultur og idrett.

Påmelding:  Pedagogisk Senter
roger.bendiksen@pedagogisk-senter.no 
Fax: 77 87 00 81
Telefon/mobil: 77 87 00 82/915 77 483

Kulturhuset Finnsnes kl 0900 og 1140

Nysgjerrigper og filmen ”Happy Feet”

Onsdag 26. september

Som et av Norges største fiskerikonsern,
vet vi at 

forskning, utvikling og nytenking er viktig.
 

Vi ønsker lykke til med 
årets Forskningsdager i Midt-Troms!
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Engasjert
Du vil kanskje at Midt-Troms 
skal fortsette å utvikle 
spennende næringsprosjekter?
At Midt-Troms fortsetter å kjempe 
for god tilgjengelighet, 
og at verdiskapningen skjer i Midt-Troms? 
Det vil vi også.

www.fokus.no
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Ford Senteret
77 84 18 33 www.fordsenteret.no
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Onsdag 26. september

Tips for etablering av bedrift.
Tilgjengelige tilbud til etablerere

Innovasjon Norge
Sørreisa kommune 
Senja næringshage

Andre prosjekter og muligheter for 
hjelp.

Enkel bevertning

Arrangør 
Sørreisa kommune og Senja Nærings-
hage
Målgruppe:  
Alle interesserte
Kontakt:  
Senja næringshage ved Rudi Steffensen 
Tlf.: 908 34 033 
Sørreisa kommune  ved nærings- og 
utviklingssjef Gro Elise Lamark 
Tlf.: 77 87 50 07 / 992 04 607

Gjestestua i Sørreisa 
kl 1900 - 2130

Etablererkveld

FilmCamp er etablert i Øverbygd med 
de fleste kommuner i regionen som 
eiere. Det er allerede innspilt flere filmer 
i regionen og det arbeides med flere 
produksjoner. Sør-Senja er et attraktivt 
innspillingssted. FilmCamp, forteller 
om filmproduksjon, hvilke krav som 
stilles til næringsliv og lokalsamfunn, og 
viser hva som har skjedd på FilmCamp 
så langt.
 
Arrangør:  
Midt-Troms regionråd i samarbeid med 
Rødsand vel
Målgruppe: 
Alle interesserte
Kontakt: kaare.rasmussen@midt-troms.
no

Gratis inngang og salg av kaffe.

Rødsand grendehus kl 1900

Når filmfolkene kommer 
til Sør-Senja
- hva kan film bety for 
næringsutvikling

Ved Dr. Philos Peter Donders, terapeut i 
det eksistensielle teamet ved Viken sen-
ter:

Peter Donders er utdannet psykolog 
fra Nederland og fullførte sin doktor-
avhandling i Nederland i 2004. Hans 
avhandling handler om hvordan kreft-
pasienter arbeider med å finne mening 
i forbindelse med sin sykdom. Før han 
flyttet til Bardu og Viken senter i 2006 
arbeidet han med de samme spørsmåle-
ne ved Hartenarken, kurssenter for den 
Nederlandske Hjertestiftelse i Bilthoven 
i Nederland.

Kongressalen Viken senter for psykiatri og sjelesorg kl 1000 - 1130 

Å finne mening - hva skjer når sykdom rammer?

Arrangør  
Viken Senter
Målgruppe:  
Forelesningen er åpen for alle interes-
serte.
Kontakt: 
Jon Henrik Wien
Direktør
Tlf: 77 18 99 01/900 94 910
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1000 
Åpning 
v/ ordfører Roy Willy Hansen, Berg 
kommune
  
Presentasjon av utstillingene og forar-
beidet v/ elevrepresentanter
  
Presentasjon av samfunnsforsker Jan 
Roger Iversen

1030 
’Gallery Walk’ 
– seminardeltakerne besøker utstillin-
gene og samtaler med elevene

1130 Lunsj 

1230 
Innspill fra lokale næringslivsaktører:
Wenche Pedersen, næringssjef i Berg (tidl. 
daglig leder innenfor reiseliv)
Trond Abelsen, adm. direktør i Skaland 
Graphite AS (tidl. ordf. i Berg)
Bjørn Fredriksen, direktør i Nergård-
konsernet
Fredd Wilsgård, bedriftseier og adm.dir. i 
Wilsgård fiskeoppdrett AS

1345 
Paneldebatt om framtidig kompetanse-
behov og løsninger på dette
- Elever, skoleledere, opplæringsaktører

1500 
Oppsummering 
ved samfunnsforsker Jan Roger Iversen

1545 
Avslutning 
v/ordfører Hans Peder Pedersen, Torsken 
kommune

1600 Slutt

Elevene fortsetter med uformelle sam-
taler og diverse aktiviteter utover etter-
middagen og kvelden.

Målgruppe: 
Skoleelever, lærere og skoleledere fra de 
4 ungdomsskolene i Berg og Torsken, 
lokalpolitikere, studenter og forskere 
samt næringslivsaktører med spesiell 
interesse for det som foregår i Berg og 
Torsken og regionen for øvrig, samt re-
gionale opplærings- og utdanningsin-
stitusjoner, næringsforeninger, organisa-
sjoner og alle andre interesserte. 

Arrangør: 
Berg og Torsken kommuner  v/ oppvekst- 
og næringsavdelingene i samarbeid med 
skolene.

Kontakt: 
Konsulent skole- og næringssaker 
Bjørn Abelsen, 
Torsken kommune tlf. 77 87 30 05 
bjorn.abelsen@torsken.kommune.no
Næringssjef Wenche Pedersen, 
Berg kommune tlf. 77 85 90 23 
wenche.pedersen@berg.kommune.no
Oppvekstsjef Jorid Meyer, 
Berg kommune tlf. 77 85 90 00
jorid.meyer@berg.kommune.no

Onsdag 26. september

Vi e’ ut’anna Senja

Skole-næringsliv-prosjekt i Berg og Torsken

Breidablikk samfunnshus, Skaland, kl 1000 - 1600

Ungdomstrinnene ved skolene i Berg 
(Skaland og Senjahopen) og i Torsken 
(Gryllefjord og Medby) gjennomfører 
fra skolestart 2007 og noen uker utover 
høsten et skole-næringsliv-prosjekt. 
Hensikten med prosjektet er for elevene 
først og fremst å gjøre seg kjent med det 
lokale næringsliv og undersøke mulig-
hetene for framtidig utvikling av dette. 
Herunder vil det være svært aktuelt å 
finne ut om det framtidige kompetan-
sebehov dagens og morgendagens næ-
ringsliv i kommunene har, og hva man 
eventuelt kan gjøre for å få dekket disse 
behovene.

Aktuelle temaer er følgende:
- Framtidas fiskerier og havbruk
- Senja som reisemål
- Aktuelle miljøspørsmål 
- Forskning på og for 
   lokalt næringsliv
- Troms II og hva så

Den forskningsmessige sammenhengen 
dette vil ha som en del av nordområde-
strategiene, skal så vies oppmerksomhet 
spesielt ved en samling onsdag den 26. 
september på Breidablikk samfunnshus 
på Skaland. 

Da skal elevene møte næringslivsak-
tører, politikere, skoleledere og lærere, 
studenter, kommuneforvaltningen og 
utdanningsmiljøene i regionen.

Elevene skal fra skoleårets begynnelse 
gå gjennom de nevnte temaer av betyd-
ning for næringslivet og næringsutvik-
ling i området og så utarbeide aktuelle 
problemstillinger for å presentere disse 
under forskningsdagen. Lokale næ-
ringslivsledere skal gi innspill fra sitt 
ståsted og utenfra kommer samfunns-
forsker Jan Roger Iversen for å oppsum-
mere prosessen så langt.
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Onsdag 26. september

Tiden nærmer seg for valg av utdan-
ning for elevene på ungdomstrinnet ved 
Sørreisa sentralskolen. Miniseminaret 
setter fokus på ingeniørutdannelsen som 
et spennende alternativ med mange mu-
ligheter. I tillegg orienteres det om andre 
yrkesretninger som arbeidsmarkedet  i 
Sørreisa har behov for. 

• Førstekonsulent Arvid Urke fra 
Høyskolen i Narvik presenterer skolen 
og mulighetene som finnes. 

• Ingeniør Beate Hansen  fra Reinelv  ar-
beider som prosjektleder i Nord- Team 
der hun leder arbeidet med store bygge-
prosjekt. Hun forteller om hvorfor hun 
utdannet seg til ingeniør og hennes erfa-
ringer med yrket.

• En student ved Høyskolen i Narvik 
forteller om sine erfaringer.

• Stabssjef Bjørnar Nicolaisen fra CRC 
–Sørreisa (Gumpen) forteller om sin 
arbeidsplass og deres behov for arbeids-
kraft.

Representanter fra næringslivet i Sørreisa 
er invitert for å presentere sitt behov for 
arbeidskraft.

Arrangør: 
Sørreisa kommune og kvinnenettverket 
Ovedia
Målgruppe: 
Elevene i ungdomstrinnet ved Sørreisa 
sentralskolen, lærere, næringslivet og alle 
med interesse for rekruttering i Sørreisa. 
Kontakt: 
Kirsti Kleppe, Tlf.: 77 87 52 41, 
kirsti.kleppe@sorreisa.kommune.no
Frode Jørgensen, tlf.:  77 875 51 51,
Vigdis Marthinsen, tlf.: 913 63 410
vmartinsen@mil.no

Sørreisa kulturhus kl 0900 – 1200

Tampen brenner - for valg av utdanning! 

Det er Polarår i år, og vi setter fokus 
på Svalbards historie. Trude Mørkved, 
Svalbardentusiast og guide, foredrar 
og viser bilder om oppdagelsen, 
fangsthistoria, industrien og det 
moderne Svalbard. Fri adgang. Salg av 
kaffe.
 
Arrangør: 
Midt-Troms regionråd og Botnhamn 
grendelag.
Kontakt: 
Kaare.rasmussen@midt-troms.no

Botnhamn grendehus kl 2000

SVALBARDTUR – historisk 
foredrag om Svalbard
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Torsdag 27. september

Små kystsamfunn har over lang tid opp-
levd sterk uttynning av befolkningen, 
samtidig som ressursene rett utenfor 
blir viktigere og viktigere for nasjonen. 
Hvordan skal framtida for et samfunn 
for Torsken bli, og hvilke grep er det 
nødvendig å gjøre i lokalsamfunnet for 
å lykkes?
 

Framtidsseminar i Torsken

Torsken kommunehus, kommunestyresalen kl 1000-1500

1000  
Velkommen
Om seminaret og 
om utviklingsstrategier

1020  
Våre utfordringer - hva kjennetegner 
dagens situasjon i Torsken? 
v/ordfører Hans Peder Pedersen

1045  
Fra skjøge- til læringsstrategi 
Hvordan har distriktskommunene ar-
beidet for å møte utfordrigene? 
v/Jan Roger Iversen

1115  
Det er alltid lys i tunnellen! 
Læringsstratgien - de små og store løft 
Dyrøy har fått til

1145  Lunsj

Målgruppe: 
Vi innbyr folkevalgte, næringsliv og lo-
kalbefolkning til et framtidsseminar for 
Torskenssamfunnet. Seminaret ledes 
av strategileder  Jan Roger Iversen fra 
Norut Samfunn.

1230 
Hva er viktig for utviklinga i en kunn-
skapsbedrift som ligger i en distrikts-
kommune 
v/Per Jensen fra Demas

1300  
Spørsmål og svar - debatt

1330  
Vi tenker høyt! 
Grupper og plenum. 
Hva bør vi satse på her i Torsken?

1500  Avslutning

Også i år blir det forskerkonkurranse for 
barn i alle bibliotekene i Midt-Troms. 
Denne gangen er tema realfag. Enten 
du er en liten eller stor nysgjerrigper, så 
må du vite hvordan du skal finne ut av 
saker og ting. Nå har du sjansen til å øve 
deg! Konkurranse med premie til alle 
som deltar.

Målgruppe: 
Barn fra 1. – 7. klasse

Kontakt: Annie Heitmann, 
annie.heitmann@lenvik.kommune.no

Forskerkonkurranse for barn

Bibliotekene i Midt-Troms i bibliotekenes åpningstid 

Hvilke konsekvenser kan miljø-
ødeleggelsene få?

Filmen starter klokka 1000  på Setertun. 
Filmen viser hvordan pingviner lever på 
Sydpolen, et av verdens kaldeste og mest 
ugjestmilde steder. Filmen gir et godt 
innblikk i spesialiserte dyrs strevsomme 
liv, og er en sjarmerende og varm 
dokumentar. Etter filmen blir det et lite 
foredrag om klimaforandringer og hva 
det gjør med levevilkårene for slike og 
andre spesialiserte dyr. Klimaforedraget 
vil vise hvorfor det er så viktig at vi 
ivaretar klimaet vårt.

Arrangør: 
Bardu kommune
Målgruppe: 
5., 6. og 7.klassetrinn

Prosjektansvarlig/koordinator: 
Bård Inge Stenvig, 996 17 957

Ansvarlige for gjennomføring: 
Setertun Kino, 
v/ Tor Pedersen 970 49 049 og
Camilla Evensen 917 41 634 

Faglig ansvarlig foredrag:
Elise Strømseng, Master i biologi

Kinoforestilling
”Pingvinenes marsj”

Setertun, 
Setermoen kino kl 1000

Arrangør: 
Torsken kommune og Midt-Troms 
regionråd
Målgruppe: 
Alle interesserte, men særlig folkevalgte 
og næringsliv i Torsken kommune
Kontakt: 
Senja næringshage ved Rudi Steffensen 
Tlf.: 908 34 033 
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Torsdag 27. september

Ungdomshuset i Senjahopen kl 1200 - 1500 

Næring og miljø

Foredrag og debatt omkring utfordringer 
og muligheter i små kystsamfunn i treff-
punktet mellom næring og miljø. 

1200 - 1500 
Foredrag og debatt.
Salg av kaffe og noe å bite i.

1200   
Innlegg v/Edd-Magne Torbergsen, infor-
masjonsansvarlig Statoil

1300 
Innlegg v/Gunnar Pedersen, seniorkonsu-
lent marine miljø Akvaplan-niva

1400    Åpen debatt

Arrangør: 
Berg kommune
Berg Næringsforum
UIL Havørn
Målgruppe: 
Politikere
Næringsliv
Studenter
Lokalbefolkning
Kontakt:
Wenche Pedersen 
Tlf 77 85 90 00/415 65 177
Nærings- og utviklingsleder Berg kom-
mune
Hugo Reiertsen  
OKF Troms   
Tlf 77 85 87 52/970 67 018
okftroms@online.no

Mange har bitt seg merke i at det må 
ha skjedd endringer i havet  gjennom de 
siste årene. De som har levd noen år og 
hatt sitt virke på havet, mener at vannet 
er varmere nå enn det var da de var yn-
gre. Tangen forsvinner og fisket er gått 
tilbake. Noen har lagt merke til at skar-
ven leter etter mat der de ikke kunne se 
fuglen tidligere. Ærfuglbestanden er gått 
tilbake, og i de senere årene er det bare 
noen få par av gråmåse og svartbak som 
har fått fram unger der disse artene hek-
ket i stort antall tidligere.
Mange synes utviklingen er bekymrings-
full og spør seg om hva det er som skjer.

Rob Barrett er førsteamanuensis ved 
Tromsø Museum. Han vil gi  publikum 
innblikk i noen av sammenhengene mel-
lom fugl og fisk. Det gjør han gjennom 
en kort oppsummering av hvor mange 
sjøfugl vi har i Norge, hvor de befinner 
seg og litt om endringer i bestandene. 
Deretter gir han eksempler på hvordan 
endringer i fiskeressursene har påvirket, 
og fremdeles påvirker bestandene. 

Arrangør:
Norsk Ornitologisk Forening avdeling 
Troms og Midt-Troms regionråd
Målgruppe:
Alle som er interessert i det som skjer i 
havet
Kontakt:
Jann-Oskar Granheim, 
tlf.: 932 11 937, jann-osk@online.no

Bygdesamlinga i Mefjordvær 
kl 1900 – 2100
“Status for norske 
sjøfuglbestander, 
og hvordan den påvirkes 
av fiskeressursene?”
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Møt spennende Midt-Troms bedrifter og hør deres forventninger til hvilke 
kompetansekrav de har for framtidig vekst og utvikling. 
Opplev at spennende studenter deler sine erfaringer om utenlandsstudier 
og jobbforventninger. 
Vær med på debatt om utdanningsvalg og jobbmuligheter i Midt-Troms!

Arrangør: 
De videregående skolene, Senja Næringshage, Dyrøyseminarsenteret, 
Studiesenteret Finnsnes, Opplærings-kontorene for matfag og helsefag, 
Sørreisa kommune
Målgruppe: 
Avgangsklasser ved de vgs skolene/rådgivere/lærere
Kontakt: 
Ceila Tande, Studiesenteret Finnsnes as, tlf 905 89 803, ct@stud-fin.no
Ragnvald Storvoll, Dyrøyseminarsenteret, tlf 905 31 848, ragnvald.
storvoll@dyroy.kommune.no

Finnfjordbotn vgs kl 0900 - 1100 
Nordborg vgs kl 1200 - 1400, Bardufoss vgs kl 0900 - 1100
Sjøvegan vgs 1300 - 1500

EVENTYR I NORD
Velg lurt – store jobbmuligheter i Midt-Troms!

Arrangør: 
Finnfjordbotn vidaregåande skole og 
Senja Næringshage.
Målgruppe: 
Elever og lærere i videregående skole.
Kontakt: 
Rektor Margoth Hovda Lien
margoth.hovda.lien@tromsfylke.no
telefon: 77 85 08 10

Finnfjordbotn vidaregåande skole kl 1200

Permafrost i Troms, Finnmark og på Svalbard 
– hvor finnes den og hvordan påvirkes den av klimaendringer

Foredrag av forsker Herman Farbrot, 
Meteorologisk institutt.

Permafrost er definert som frost i bak-
ken året rundt. Dersom sommervarmen i 
et område ikke greier å fjerne vinterkul-
den i bakken, vil det dannes permafrost 
på stedet.  Om sommeren smelter det 
øverste laget av permafrosten, det såkalte 
aktive laget, som i dybde varierer i ulike 
områder fra 0,5 til 5 meter. Det aktive la-
get smelter og fryser hvert år. Om lag en 
firedel av jordas landoverflate har i dag 
permafrost. Den finnes først og fremst i 
polare strøk, men også i høyfjellsområder 
på lavere breddegrader.

I prosjektet ”Permafrost Observatory 
Project: A Contribution to the Thermal 
State of Permafrost in Norway and 
Svalbard (TSP NORWAY)” som gjen-

nomføres under det Internasjonale po-
laråret, IPY, etableres det permafrost-
observatorier i Troms, Finnmark og på 
Svalbard. Det ene observatoriet i Troms 
går i et transekt fra kysten ved store 
Trolltinden på Arnøya til det kontinenta-
le indre Troms, ved innsjøen Guolasjávri 
i Kåfjord. Det andre observatoriet starter 
på Kistefjellet i Lenvik i Troms og en-
der inne på Finnmarksvidda ved Iskoras i 
Karasjok. I prosjektet studerer en spesielt 
temperaturforholdene i permafrosten, 
for å få bedre kjennskap til hvordan kli-
maet styrer utbredelsen av permafrosten 
og hvordan klimaendringer påvirker den. 
Det bores 10-30 m dype hull i fjell, hvor 
vi antar at det finnes permafrost. I bore-
hullene etableres kontinuerlig tempera-
turmålinger. Det jobbes også med å un-
dersøke hvordan permafrost kan påvirke 
ustabile fjellpartier, og om permafrosten 

Torsdag 27. september

kan bidra til økt aktivitet i disse. I per-
mafrost-observatoriet på Nordenskiöld 
Land på Svalbard undersøkes perma-
frostens utbredelse og temperatur i den 
varmeste, maritime delen av Svalbard, 
langs vestkysten ved Kapp Linne, i tillegg 
til det kontinentale klimaet i fjellområ-
dene omkring Longyearbyen og Svea.

"Forskning" har dokumentert 
at Folkebladet er best!

“Folkebladet var i 2006 
det enkeltmediet i Norge 
som hadde mest omtale 
av Forskningsdagene.”

Kilde: Observer Norge
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Forskning er god investering og sentralt for utvikling av 
Midt-Troms som en konkurransedyktig region. 
Innlandsressursene har her et stort potensial for næringsrettet 
forskning.  

“Målselv kommune satser på nye næringer, bl.a. slike
som ligger i skjæringspunktetet mellom kultur og  tradisjonell 
næring. FilmCamp og Målselv Fjellandsby er bidrag til Målselv 
som Mulighetslandet. Det samme gjelder Istindportalen 

Kulturhus og Målselv Varde, som er blitt synlige landemerker 
for ei ny  tid i Målselv.

Det tradisjonelle næringslivet er preget av kunnskap og 
nytenking. Man vil noe for Målselv og for regionen.

Lykke til med Forskningsdagene 2006 - 
Med viten og vilje!”

Målselv kommune ser fram til gjennomføring av 
Forskningsdagene i Midt-Troms 

Troms fylkeskommune satser på nyskaping og utviking 
– innenfor marin bioteknologi, kald klima teknologi, miljø, 
informasjons- og kommunikasjons  teknologi, satellittover-
våkning og romfart, akvakultur, transport og logistikk, olje 
og gass.

Nyskaping og næringsutvikling er sentralt satsingsområde 
for Troms fylkeskommune – vi ønsker å være en god 
tilrettelegger og medspiller i utviklingen i nordområdene.

TROMS – GRÜNDERFYLKE NR 1

Postboks 6600, 9296 Tromsø 
Tlf: 77 78 80 00 

e-post: postmottak@tromsfylke.no
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Elevene blir hentet fra skolen til Polar 
Zoo for å få et todelt opplegg innen 
biologi. Den første delen av opplegget 
blir en vandring gjennom parken, 
med fokus på rovdyrene generelt, og 
fj ellreven spesielt. Oppleggets andre del 
blir et foredrag av Elise Strømseng, som 
nettopp har skrevet hovedfagsoppgave 
på fj ellreven og dens levekår i Norge. 
I dette foredraget vil man få innblikk i 
hvilke spesielle problemer fj ellreven står 
overfor. Hva kan vi gjøre for å redde den? 
Hva truer fj ellreven mest; mennesker, 
menneskeskapte klimaendringer eller 
andre dyr?

Polar Zoo kl 1000 - 1300

Fjellreven - en truet art i norsk fauna

Fredag 28. september

     
    

  
 

  
 

Bardu er en innlandskommune 
med vekstkraft og nyskapende egenskaper.

Bardu kommune tilrettelegger 
for kunnskapsbasert reiseliv og turisme.

Bardu

www.bardu.kommune.no

Arrangør: 
Polar Zoo/ Bardu kommune
Målgruppe: 
9.klassetrinn Bardu ungdomsskole
Prosjektansvarlig/koordinator: 
Bård Inge Stenvig, 996 17 957
Kontakt: 
Sigbjørn Sørensen, Polar Zoo 
909 75 630, 
Elise Strømseng  957 07 972
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Fredag 28. september

Dette og andre nærliggende spørs-
mål er i fokus torsdag den 27.sep-

tember når det inviteres til foredrag og 
paneldebatt for avgangselever ute i vide-
regående skoler samt fredag den 28.sep-
tember under et næringslivsseminar i 
Dyrøy.

”Vi ser at kunnskap og human kapital 
i for stor grad drar ut av landsdelen. Vi 
har lavere innovasjonstakt og mindre 
nyskaping i vår landsdel enn andre deler 
av landet. I tillegg sliter vi med fraflyt-
ting og lave fødselstall. Samtidig har 
vi et stort behov for kompetanse. Ikke 
minst ser vi at nye næringer og større 
global samhandling skaper mange nye 
muligheter her i vårt område. Hvordan 
kan vi gjøre noe med disse utfordrin-
gene før det er for sent?” 

”Med dette som utgangspunkt samlet 
vi en gruppe engasjerte mennesker med 
ideer om hvordan vi kunne sette disse 
problemstillingene på dagsorden under 
årets forskningsdager”, forteller Britt 
Harland i Senja Næringshage.

Sammen har gruppa tatt initiativ til 2 
spennende arrangement som har som 
målsetning å vise frem eventyrlige 
Midt-Troms bedrifter og lytte til deres 
forventninger til hvilke kompetansekrav 
de har for framtidig vekst og utvikling, 
samtidig som man får høre spennen-
de studenter deler sine erfaringer om 
utenlandsstudier og jobbforventninger. 
Begge dagene legges det også opp til 
debatt om utdanningsvalg og jobbmu-
ligheter i Midt-Troms.

EVENTYR I NORD
Rekruttering for fremtidens næringsliv!

Hvilke muligheter finnes det for ungdommer som vil ha jobb i Midt-Troms i fremtiden? 
Og hva trenger det lokale næringslivet av kompetanse i fremtiden?

Arrangører og initiativtakere: 
Rune Sørensen 
– Opplæringskontoret for 
kjøttfag,
Ragnvald Storvoll – 
Dyrøyseminarsenteret KF,
Ceila Tande – Studiesenteret 
Finnsnes,  
Britt Harland – Senja 
Næringshage AS, 
May Tove Grytnes 
– Opplæringskontoret for kon-
torfag, 
Ann Brith Jensen – Demas 
as og Kirsti Kleppe – Sørreisa 
kommune (ikke tilstede da 
bildet ble tatt).

”Siden vi er spesielt interessert i å få våre 
unge studenter til å få øynene opp for 
mulighetene i egen region, har vi faktisk 
også laget en film for denne målgruppen 
som vi skal vise begge dagene”, sier Ceila 
Tande ved Studiesenteret Finnsnes.
Torsdag 27.september er et lukket ar-
rangement for avgangselevene ute i vi-
deregående skoler, mens fredag 28.sep-
tember er beregnet for næringsliv, po-
litikere, lærere, studenter og alle andre 
interesserte. ”Målsetning for begge ar-
rangement er å vekke interesse, forstå-
else og engasjement for at kompetanse 
er nødvendig for å skape utvikling og 
vekst i nord. Og det handler om rekrut-
tering av kompetanse med et globalt 
perspektiv”, forteller Ragnvald Storvoll 
fra Dyrøyseminarsenteret KF. 
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Midt – Troms har mange spennende 
og innovative bedrifter som satser. Vi 
har også ungdommer som er villig til å 
skaffe seg høy kompetanse for framtida. 
Noen velger utdanning i utlandet for 
å være konkurransedyktig. Hvilken 
kompetanse trenger vi? Hvor vil jobber i 
framtida skapes hos oss?
 
Møt mange representanter for sentrale 
bedrifter i Midt – Troms som satser.  
Møt ungdommer som studerer / har 
studert i utlandet.
Møt politiske ledere og forsknings-
miljøene.

Arrangør: 
Dyrøyseminarsenteret KF
Målgruppe: 
Bedrifter, poltikere, ungdom, forskere, 
skolefolk og de som er opptatt av 
framtida i vår region
Kontakt: 
Ragnvald Storvoll,
Dyrøyseminar-senteret, 905 31 848, 
ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no
Ceila Tande, 
daglig leder Studiesenteret Finnsnes AS, 
905 89 803, ct@stud-fin.no

Nordavindshagen
kl 1000 – 1530

Framtidige 
jobbmuligheter 
i Midt-Troms

Hvordan kan vår region bli 
attraktiv og få tak i den beste 
arbeidskraften i framtida?

Ungdommen har tru på Midt-Troms
- så fremst...
Flere ungdommer fra Midt – Troms har reist utenlands for å skaffe seg en 
utdanning. Vi har intervjuet noen av dem. Felles for disse ungdommene er at 
de ikke har brent alle bruer og ser at regionen kan by på muligheter for utvik-
ling for den som vil, og dersom forholdene ellers legger seg til rette for det. 

Hva har gitt deg inspirasjon til å studere 
i utlandet?
- Det som inspirerte meg te å ta utdan-
ninga mi i utlandet va rett og slett at det 
ikkje fantes et tilsvaranes tilbud i Norge . 
Eg ønska å utfordre meg sjøl innafor alle 
dela av scenekunst, ikkje bære Skuespill, 
men også regi, produksjon, markedsfø-
ring og nettverksbygging. Man må være 
en mix av alt om man skal overleve i 
bransjen. Derfor falt valget på LIPA.

På spørsmål om hun ser noen muligheter i 
Midt-Troms, blir hun engasjert.
 - Eg ser ufattelig mange mulighete i 
Midt-Troms - om man bare får slippe 
til, sier hun. - Det gjeld bare å få pro-
filert seg og få støtte. Det e vanskelig å 
få kulturstønad i Nord-Norge generelt, 
pga trang kommuneøkonomi og mange 
må te byen før å kunne få seg jobb. Selv 
om vi på bygda har minst like stort be-
hov for kulturtilbud som de har i byen.
Her fins enorme ressursa te rådighet 
te å få kultur tel folket. Ønsket e selv-
følgelig å kunne leve og virke innafør 
Midt-Troms sine grense, men det kom-
mer helt an på jobbmulighetan. Film 
Campen og Kompani Mitt-Troms skal 

ha ros for sitt fantastiske engasjement 
for å drive kulturkampen i Midt-Troms 
fremover. Det vise seg jo også at de blir 
veldig godt mottatt av befolkninga.
 
Når hun blir spurt om hva hun kan 
tilby Midt-Troms, viser svaret at folk i 
den bransjen hun har satset på, kan gi 
et bredere tilbud enn det mange kanskje 
hadde trodd.
- Først og fremst enormt engasjement 
og stå-på-vilje! Eg e det man kan kalle 
en ”prosjekt-driver”, som ikkje gir seg 
før alt e i boks. Det e lett å se på oss ”ut-
øvende kunstnera” som bare av sceniske 
innslag’s interesse. Men i bransjen e det 
sånn at, sida vi har spesialisert oss i for-
midling, e vi ofte inne og hjelpe til i be-
drifte. Både nyoppstarta og vel etablerte. 
Med alt fra profilering, markedsføring 
og ikkje minst formidlingsplaner og 
tale- og kommunikasjonsframvisninge. 
En liten statshemmelighet: Politikeran i 
Oslo får alltid undervisning av en skue-
spiller før en tale skal fremføres. Vi e 
kjekke menneska å ha i næringslivet. Og 
så har vi jo sjarm...
 - sier Jeanette – ikke uten glimt i øyet.

Kommunikasjon med sjarm
Jeanette Solbakken fra Vangsvik studerer pro-
fesjonell scenekunst ved Liverpool Institute for 
Performing Arts, (LIPA) ved Paul McCartney-
instituttet i Liverpool. Her tar hun bachelor-
grad i utøvende scenekunst med hovedvekt på 
skuespill.
 Hun er direkte og har et sterkt ønske om flere 
muligheter og bedre tilrettelegging for den som 
ønsker å satse på en karriere som er realtert til 
den kompetansen kulturarbeidere sitter med.

>flere intervjuer på neste side

EVENTYR I NORD
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Ann-Mari Midttun, 24 år fra 
Sørreisa, har studert prosess- og 
gassteknologi ved Høgskolen i 
Tromsø og vært Trainee hos Baker 
Atlas, som er et datterselskap av 
Baker Hughes. Baker Atlas er et 
serviceselskap i oljebransjen som 
i hovedsak driver med Wireline 
Logging. Det amerikanske selskapet 
har kontorer rundt omkring i hele 
verden og egne skoler i Skottland og 
Texas. 

- Hva har gitt deg inspirasjon til å studere 
i utlandet?
- Jeg har en Trainee stilling i Baker 
Atlas i Stavanger, og i den forbindelse 

Fikk muligheten
Hva inspirerte deg til å studere i utlandet?
Først og fremst så er det vel fordi 
det ikke er noe tilbud i Norge som 
gir en bachelorutdannelse i musikal 
teater. Samtidig har jeg vel alltid hatt en 
stor apetitt på det ukjente og har alltid 
vært glad i å reise. Det at jeg havnet i 
Singapore var egentlig en stor tilfeldig-
het. Jeg møtte en som jobbet på skolen 
her, og som ga meg en godfølelse, så jeg 
bestemte meg for å søke. Jeg kom inn 
og reiste vel mer eller mindre på måfå, 
uten helt å vite hvor jeg skulle og hva jeg 
skulle til. Nå har jeg vært her i to år, og 
selv om ting, som alle andre steder, går 
opp og ned, så angrer jeg ikke noe på at 
jeg gjorde ‘asiater’ ut av meg.

Hvilke muligheter ser du i Midt-Troms?
Jeg forlot Midt-Troms rett etter videre-
gående for å studere i Oslo. Og jeg har 
vel etter det vært klar på at jeg ikke skal 
reise tilbake for å bosette meg. Nå skal 
jeg ikke være dramatisk og si at jeg al-
dri kommer til å flytte hjem igjen, men 
akkurat nå føler jeg vel at det er noe 
annet ute i den store verden som ro-
per. På mange måter føler man kanskje 
at man ikke blir tatt på alvor om man 
satser på en karriere innenfor utøvende 
kunst. For min egen del tror jeg at følel-
sen av at man ikke blir tatt seriøst, setter 

Per-Theodor Paulsen, 24 år, fra 
Botnhamn studerer musikal teater 
ved Lasalle College of the Arts i 
Singapore.

Ja! Instruere og in-
spirere ungdom!

et lokk på min egen kreativitet. Men det 
er sikkert nok av muligheter i området, 
og det er vel der som med alle andre 
plasser, at man må ta initiativ selv for å 
skape noe.

Hva kan du tilby Midt-Troms?
En kveld med god underholdning kan-
skje – på kort sikt… Jeg har jo studert 
musikal teater i ganske lang tid nå. To 
år i Oslo før jeg kom hit, så jeg føler jo 
at jeg har lært litt. Så kanskje jeg kunne 
ha tilbudt noe av min lille lærdom til 
unge som har samme interesser som jeg 
hadde da jeg var ung. Gudene vet at det 
ikke var mange av dem ute i distriktet 
hvor jeg vokste opp... Ja! Instruere og 
inspirere ungdom!

var jeg i Skottland. Firmaet har egen 
skole i Skottland for opplæring av per-
sonell. Jeg må innrømme at jeg nok ikke 
selv hadde tatt initiativ til å studere i 
utlandet, men jeg er glad for at jeg fikk 
muligheten.

Ser så hun noen muligheter  noen mu-
ligheter i Midt-Troms?
- Innenfor akkurat det jeg jobber med 
nå ser jeg veldig få muligheter i Midt-
Troms. Utdannelsen min derimot kan 
brukes innenfor mange forskjellige om-
råder. Ser for meg at jeg kan jobbe i in-
dustrien i Midt-Troms. 

Hun ser ikke bort fra at hun om noen 
år vil kunne komme tilbake til Midt-
Troms.
- Akkurat nå har jeg en utdannelse fra 
Høgskolen i Tromsø, forteller hun. - Om 
noen år vil jeg ha fått meg mer arbeidser-
faring, og da håper å kunne ta med meg 
denne erfaringen tilbake til Midt-Troms.

”Utlending” av 
ren lidenskap 

Sindre Storvoll var utvekslingsstu-
dent ved Chaparral High School, 
Las Vegas (Nevada, USA)  - 
2000/2001. Deretter internasjonal 
student på La Trobe University i 
Melbourne i Australia, som siste 
år på bachelor i journalistikk fra 
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Elkraftsingeniør 
med interesse for 
språk

Levi Jensen fra Dyrøy studerer 
Kinesisk i Kina. Han har tidligere 
studert Russisk i Russland. Han har 
i tillegg utdanning som elkraftsin-
geniør fra Høgskolen i Narvik.
 Han ser ikke sånn uten videre at 
jobbmulighetene ligger og venter på 
han i Midt-Troms, men understre-
ker at han tror det er fullt mulig å få 
til noen for den ønsker å satse selv. 
Hva inspirerte deg til å studere i utlandet?
Det er flere grunner som fikk meg til å 
dra til utlandet for å studere. En av dem 
er at det å kunne språk, det å få litt erfa-
ring utenlands i sammenheng med an-
nen utdanning, vil gi meg fortrinn når 
jeg en gang skal ut i arbeidsmarkedet. 
En annen grunn er at jeg syntes det er 
mer givende og morro å studere i utlan-
det enn hjemme i Norge. I tillegg syntes 
jeg det er veldig interessant å studere 
språk. Spesielt når man bor i det landet 
språket brukes i og i fritiden har mulig-
heten til å få brukt det man lærer.

Ser du noen muligheter i Midt- Troms?
Det er mulig de er der, uten at jeg vet 
om de, men akkurat nå ser jeg ikke de 
helt store jobbmulighetene for meg i 
Midt-Troms. Jeg må likevel få legge til 
at jeg tror det er fullt mulig å starte noe 
selv her. Det handler bare om å komme 

>flere intervjuer på neste side

Ingen grunn til å 
stille med lua i 
handa

Rikard Mikalsen kommer fra 
Dyrøya. Han har studerte til inge-
niør ved Høgskolen i Tromsø, og 
tar nå doktorgrad i marin teknikk 
i Newcastle i England. Han bor 
delvis i Tyskland sammen med sin 
tyske samboer.
 Rikard mener at Nord-Norge er 
eksotisk, spesielt for utlendinger, og 
har ting å by på som for mange er 
viktigere enn antallet kaffebarer og 
kinosaler. Han nevner noen, men 
sier at lista er mye lenger. Blant 
disse finner vi trygge oppvekstvil-
kår, fjord og fjell, gode naboer, mid-
nattsol, folk med ekte engasjement, 
sjølfiska seimølja…

Høgskolen i Oslo, 2004/05.
I vår avsluttet han sin mastergrad 
i  medievitenskap ved institutt 
for medier og kommunikasjon, 
Universitetet i Oslo. Et halv år 
av sin forskning på masterstudiet 
gjennomførte han University of 
Melbourne.
 
Som de andre utenlandsstudentene 
ønsker Sindre å tilegne seg kunn-
skap gjennom å delta og oppleve  
under andre forhold enn de han 
er vokst opp i. Og selv om han til-
bringer mye av tida si i strobyer, er 
han likevel meget bevisst at Midt-
Tromsregionen kan by på rike mu-
ligheter for den som evner å se dem

Hva inspirerte deg til å studere i utlandet?
Etter at utlandsreising ble en aktivitet, 
og senere en lidenskap, var jeg ikke i tvil 
om at jeg ønsket å kombinere studier og 
farting. Muligheten til å oppleve andre 
land, folk og kulturer kan aldri kompen-
seres gjennom det trykte ordet alene. Og 
ved (midlertidig) å røskes ut av kjente 
og hjemlige forhold, får man en garanti 
for unik lærdom, uavhengig av hvor-
dan det går og hvordan man trives i det 
utenlandske skoleverket.

Hvilke muligheter ser du i Midt- Troms?
De fleste. Gjennom utdanning, media og 
egen reisevirksomhet mener jeg at geo-
grafi betyr gradvis mindre, mens gode sat-
singsområder blir stadig flere. Teknologi 
og språk er ikke lenger en hindring. 
Midt-Troms er ikke tettest befolket, men 
kollektivånden og fellestanken er mye 
sterkere enn i de mer fragmenterte stor-
byene. Det kreves tross alt ikke mer enn 
ett hode for å tenke store tanker.

Hva kan du tilby Midt-Troms?
Optimisme og framtidstro. Jeg vet her er 
potensial i haugevis. Mulighetene behø-
ver ikke skapes, de trenger bare avdekkes 
eller pusses opp. Jeg har vært mye rundt 
i verden, men aldri hatt grunn til å tenke 
smått om lille Dyrøy.

Som han sier: Mulighetene er der...

opp med en noenlunde god ide og tørre 
å satse.

Hva kan du tilby Midt-Troms?
Dersom jeg kommer opp med en noen-
lunde god idé og tør satse, kan jeg tilby 
det som evt. kommer ut av det. Hvis 
ikke, og noen har en fin jobb å tilby meg, 
kan jeg tilby det jeg har lært både her i 
Norge og i utlandet.
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Hva inspirerte deg til å søke utenlands for 
å studere?
Det første som slår meg er at jeg ville 
utvide min horisont. Og det har jeg. Nå 
ser jeg at verden ikke er så stor som vi 
har lett for å tro. Videre ville jeg oppleve 
noe nytt, beherske en ny kultur og vokse 
med den opplevelsen. For meg falt val-
get på Kina, da det samsvarer med mine 
fremtidsplaner.

Hvilke muligheter ser du i Midt- Troms?
Jeg ser store muligheter i regionen, spe-
sielt etter å ha tilbragt en periode av 
mitt liv i helt andre rammer enn her 
hjemme. 
 Det ligger enorme muligheter knyt-
tet til turisme. Jeg synes det gjøres en for 
slett jobb med de mulighetene per i dag. 
Midt-Troms appelerer ikke bare til tys-
kere. Vi må spille på det Midt-Troms er 
kjent for, massiv og urørt natur, og vi må 
spille på det arktiske rene ut mot verden. 
Jeg er overbevist om at Midt-Troms kan 
bli et yndet feriested i nær framtid. Om 
man gjennom riktig markedsføring kla-
rer å profilere disse verdiene i andre land, 
vil vi se flere turister i Midt-Troms.
 Målselv fjellandsby er et glimrende 
initiativ. Det virker som om Målselv 
kommune har kommet over kneika etter 
en vanskelig periode, og viser med det at 
det går an. Her mener jeg at andre kom-
muner ikke bare skal la seg begeistre, 
men prøve å se potensial i sin egen kom-
mune. Torskelandsbyen på Senja er også 
verdt å nevne i denne sammenheng. 
 Det er økende fokus på miljø. Dette 
er et globalt fenomen som jeg mener vi 
Midt-Troms kan høste gevinst av. Vi har 
en fantastisk og ren natur sammenlignet 
med andre land. Innenfor den rammen 
kan vi i Midt-Troms prøve å skape noe 
unikt, skape en ”grønn” industri og være 
pionerer på områder som f.eks biotek-
nologi. Det finnes et sterkt forsknings-

Vil gjerne ha flere 
turister til Midt-
Troms

Tjuetre år gamle Omar Paulsen 
Bekheet  har studert internasjonal 
markedsføring (BsC in International 
Marketing & Management) ved 
Fudan University, Shanghai, Kina. 

Han har tro på at det ligger ut-

Mari sier at hun liker å reise og har alltid 
hatt lyst til å bo en periode utenlands før 
hun etablerte seg. Derfor passet studier i 
utlandet bra for henne. 
- At valget falt på Ungarn er hovedsak-
lig fordi opptaksgrunnlaget er annerle-
des enn i Norge, basert på opptaksprø-
ver og intervju, og ikke krav om realfag 
og karaktersnitt. At utdannelsen blir 
godkjent i Norge var også avgjørende 
for meg. Dessuten får jeg lån og stipend 

Med internasjonal 
erfaring i baga-
sjen

Mari Ringstad fra Finnsnes er 24 år 
og studerer medisin på andre året i 
Pécs, Ungarn.

Hva inspirerte deg til å studere i utlan-
det?
Et ønske om å se og oppleve noe nytt, 
og ikke gå den vanlige, ”kjedelige” 
veien gjennom sivilingeniørkverna i 
Trondheim.

Hvilke muligheter ser du i Midt-Troms?
Jeg tror det er store muligheter i Midt-
Troms, også for å skape kompetansear-
beidsplasser. En viktig forutsetning som 
må ligge til rette er kommunikasjon. 
Gode transportforbindelser må opprett-
holdes og det må tilrettelegges for bruk 
av moderne kommunikasjonsteknologi 
for å få etablerere og bedriftsledere til 
å ta steget.

Hva kan du tilby Midt-Troms?
Kanskje et litt annet perspektiv på en-
kelte ting. At ting ikke er så mye bedre 
alle andre steder. Snarere tvert imot 
faktisk, i de fleste tilfeller, og at man 
ikke trenger å stå med lua i handa selv 
om man kommer fra en bygd i Midt-
Troms.

Det siste er det ikke minst viktig å ta 
med seg for noen og en hver av oss når 
vi skal posisjonere oss ute i verden.

vikling i utveksling mellom folk og 
kulturer og mener at regionen i større 
grad må profileres ute i den store ver-
den. Han ser for seg at han kommer 
til å tilbringe noen år utenlands, men 
avskriver ikke muligheten for at han 
en dag kan komme til å slå seg ned i 
hjemkommunen.

miljø i Tromsø. Hvorfor ikke jobbe i et 
langtidsperspektiv for å skape noe til-
svarende i Midt-Troms? Et ambisiøst 
mål, men det ligger i min natur å være 
ung og naiv og se muligheter. 
 Det er også nærliggende å tro at 
investering i petroleumsindustrien vil 
kunne skape stor verdier på sikt.

Hva kan du tilby Midt-Troms?
Jeg har en grad internasjonal markeds-
føring, så mitt bidrag i så måte må bli 
å markedsføre Midt-Troms. Videre har 
jeg fått et nytt syn på regionen etter 
fartstid internasjonalt. Jeg har interna-
sjonale ambisjoner med den jeg er og det 
jeg gjør. Likevel vil jeg ikke se bort fra at 
jeg returner til min hjemkommune når 
jeg en gang stifter familie.
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på lik linje som de som studerer i Norge, samt til skolepenger 
og reisestipend. Jeg snakket på forhånd med andre som har stu-
dert i Ungarn samt samlet informasjon fra ANSA (Association 
of Norwegian Students Abroad) og Bjørknes World Wide 
Education, som har ansvar for engelskspråklige utdanninger i 
Ungarn. Å studere på engelsk, lære ungarsk og å bli kjent med 
andre unge fra hele verden i et godt studiemiljø er en fantastisk 
opplevelse som jeg er veldig glad for å ha fått muligheten til. 

Ser så du noen muligheter i Midt-Troms etter at duer ferdig med 
utdannelsen?
- Mulighetene i Midt-Troms etter endt utdannelse avhenger 
av om jeg vil spesialisere meg innenfor allmennmedisin og bli 
fastlege, eller om jeg ønsker en spesialisering som innebærer 
jobb på et større sykehus. Fastlegejobber er foreløpig rimelig 
greit å få i Midt-Troms. Jeg har ikke bestemt meg for hva jeg 
vil gjøre enda, men har tanker om å bli obstretiker (fødselslege), 
og da blir Tromsø eller Harstad nærmeste alternative arbeids-
plass.

Som ferdigutdannet lege er hun klar på at hun har noe å tilby 
regionen. 
- Som utenlandsstudent har jeg i tillegg fått impulser og gjort ver-
difulle erfaringer som studenter i Norge ikke får. Kontaktnettet 
mitt vil dessuten være bredt og internasjonalt, noe som også vil 
være en stor fordel i arbeidslivet, avslutter hun.
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Lørdag 29. september

Forsvarsmuseet, Setermoen 
kl 1100 - 1500

1100 
Foredrag 
v/Troms fylkeskommune og folk fra 
Riksantikvaren. 
Deretter befaring på Melhus i Sørdalen 
og Nordberg på Kobbryggen. Tid totalt 
ca 4 timer. 
Omvisning ved Olav Austlid og Ola 
Haugli.

Arrangør: 

Midt-Troms museum
Målgruppe: 
Alle interesserte
Kontakt: 
ole.kroken@bardu.kommune.no

Bygningsvern i praksis

Vil du lære deg å konstruere ei bru? Og 
lære mer om noen av de mange realfags-
prosjektene i Troms? 
På forskningstorget samler vi ulike pro-
sjekter og aktiviteter, noen locale, og 
noen fra forskningstorget i Tromsø. 
Hensikten med forskningstorget er å 
samle en rekke institusjoner og prosjek-
ter i samme telt for å vise frem forskning 
til folk flest. Du som besøkende vil selv 
kunne delta i de ulike aktivitetene de 
forskjellige deltakerne presenterer på sin 
stand. Forskningstorget er plassen for de 
nysgjerrige, - store og små.
 
Stikk innom du også, åpent for alle!
 

Målgruppe: 
Alle store og små med en nysgjerrighet 
de ønsker å tilfredsstille.
Arrangør: 
Senja Næringshage AS og Pedagogisk 
senter Midt-Troms.
Kontakt:
Rudi Steffensen, Senja Næringshage,
Tlf.: 908 34 033
rudi.steffensen@senjanh.no
Roger Bendiksen, Pedagogisk Senter,
Tlf.:: 915 77483
roger.bendiksen@pedagogisk-senter.no

Finnsnes torg kl 1030 – 1430

Forskningstorg på Finnsnes

Finnsnes hotell kl 1300 - 1400

Lørdagsuniversitet

Tema Grenser

I forbindelse med prosjektet Reis og Ryk 
Midt-Troms reiste Senjakokken Dag-
Erik Johnsen til Genova og restauranten 
Zeffirino for å lære mer om bruken av rå-
varer som tørrfisk og klippfisk. Der jobbet 
han med restauranteier og sjefskokk Gian 
Paolo Belloni, som elsker norsk tørrfisk. 
Med norsk tørrfisk på repertoaret, har han 
servert blant annet paven og blitt utnevnt 
til den første ambassadør for det italienske 
kjøkken. 

Tørrfisk er lidenskap for sjefskokken fra 
Genova og han kommer til Norge for før-
ste gang. Belloni vil dele sine kunnskaper 
med oss og vise litt av det han skaper av 
”våre” råvarer, tørrfisk og klippfisk, og pre-
sentere retter der ”vår” fisk ender i smak-
full harmoni med råstoffer han til vanlig 
bruker i sin restaurant i Genova.

From Genova with love

Med lidenskap for nordnorske ingredienser
Verdensberømt italiensk kokk holder seminar

Naboer i tusen år – vi treffes nå i Norge
- foredrag ved Olga Komarova, Inst. for 
kultur og litteratur, UiT. Denne lør-
dagen inngår i Ordkalotten der tema er 
Russland.

Lørdagsuniversitetet (LU) vises på stor-
skjerm på Finnsnes Hotell, ved live over-
føring fra Tromsø. 
Lørdagsuniversitetet er et sosialt ar-
rangement med høy kaféfaktor der man 
drikker kaffe og koser seg med kjentfolk 
samtidig som en får et faglig påfyll.

Arrangør: 
Universitetet i Tromsø og Senja 
Næringshage
Målgruppe: 
Alle interesserte!
Kontakt: 
Rudi Steffensen, 908 34 033, e-post: rudi.
steffensen@senjanh.no

Dag-Erik Johnsen 
(i sort lue) i restau-
ranten Zeffirino. 
Mesterkokken Belloni, 
står til høyre for Dag-
Erik.

V i  le ier  u t !
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Søndag 30. september

Guidet tur med buss fra Buktamoen, opp 
Målselvdalen til Holt, hvorfra turen går 
videre oppover Dividalen. 

0900 – 1300 
Geologien i Målselvdalen og Dividalen
Med særlig fokus på istidene
v/Per-Tore Fredriksen

1300 – 1430 
Miljø og fugl
En presentasjon av Norsk Ornitologisk 
Forening, arbeidet ved Dividalen 
Fuglestasjon og den betydninga det har 
for forvaltningen.
v/Jann-Oskar Granheim, NOF og Karl- 
Birger Strann, NINA

Buktamoen kl 0900
Geologi og fugl 
Naturgeografi  og zoologi i Målselv

Minigolf · Stor parkeringsplass 
God plass til campingvogn

Vi har åpent: 

Mandag   19.30-21.30 Damebading
Tirsdag 16.00-19.30
Onsdag 16.00-19.30
Torsdag 10.00-11.30  Pensjonistbading
 19.30-21.30  Voksenaften (18 år)
Fredag 10.00-12.30
 16.00-19.30 
Lørdag 11.00-16.30
Søndag    11.00-16.30

Velkommen til lek, 
trim og moro 
for hele familien!

Ta med barna 
på en varm og deilig 

høstferie 
på Polarbadet! 

• En smak av senja
• Tradisjonskost og ærlig mat
• A`la carte med fiskeretter

• Konferansepakker

Åpningstider:
Mandag-lørdag 11.00-21.00

Søndag 12.00-21.00
 

Mailadr:epost@senjastua.tr.no
 

Ved fuglestasjonen byr vi på kaff e eller te 
for den som ønsker det. Vi  oppfordrer 
deltakerne til å ta med matpakke.

1430 – 1700 
Geologien i Målselvdalen og Dividalen
Retur med innlagt stans for å se nærmere 
på noen geologiske fenomener.
Ta med fottøy som egner seg for en tur i 
terrrenget.

Arrangør:  
Midt-Troms regionråd i samarbeid med 
Per-Tore Fredriksen og NOF Troms/
Midt-Troms fugleforening

Målgruppe:  
Alle interesserte
Kontakt: 
Per-Tore Fredriksen, pfre@c2i.net
Jann-Oskar Granheim; jann-osk@online.
no Tlf.: 932 11 937
Rudi Steff ensen, Senja Næringshage,
Tlf.: 908 34 033
rudi.steff ensen@senjanh.no
Påmelding:
Skjer til Rudi Steff ensen.
Vi fyller opp én buss, slik at det er viktig å 
være tidlig ute med å melde seg på.



Vet du hvorfor vi er landsdelens største bank? 

Gunstig rente og gode betingelser er selvsagt 

viktig, men forklaringen stikker nok litt dypere. 

Først og fremst dreier det seg om hodet 

– om kunnskapen og erfaringen hos 

rådgiverne våre. For det er de som setter 

sammen løsninger som gir deg bedre 

økonomi, enten det er snakk om boliglån, 

forsikring eller andre banktjenester. 

Er det ikke på tide at du også oppdager 

fordelene ved å være kunde i 

SpareBank 1 Nord-Norge?

Fordi jeg får mer å rutte med 

i Nord-Norge
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www.snn.no

Vi er helt sikre på at vi kan 
gjøre noe for din økonomi også. 

Prøv oss på boliglån og se om vi ikke kan gi 
deg litt mer å rutte med.

• motor, megler og møteplass 
  for høgere utdanning i regionen Midt-Troms

• tilbyr markedstilpassede studier for    
  næringslivet, lokalsamfunnet og organisasjoner

• samarbeider med høgskolene i landsdelen og   
  Universitetet i Tromsø

Kunnskap er lett å bære

Kontakt oss!
Studiesenteret Finnsnes as

Helsesenterveien 6
9300 Finnsnes

www.stud-fin.no
post@stud-fin.no

tlf 77 84 02 50

Studiesenteret 
  Finnsnes as
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Administrasjon Senjahopen
Avdeling Skjervøy

FISKERIFAGENE
Akvakultur · Fiskeredskaper

Fiske - fangst · Industritekstil  · 
Matfagene (sjømat, fiskehandler,  

industriell matvareproduksjon)
Motormenn

Opplæringskontoret 
for fiskerifag i Troms

9386 Senjahopen
tel: 77858752
fax: 77858694

mobile: 97067018
post@okftroms.no
www.okftroms.no

www.nettoppfisk.no

Ring oss på 77 85 29 00 
eller send mail til
finnsnes@via.no

Åpningstider:
Man - fre 8-16.30  Lør 10-13

VIA Ferieverden
– realiserer feriedrømmer hver dag!

Uansett ferieønske eller reiseplaner
nært eller fjernt – vi hjelper deg å
finne det som passer best for deg,
dine ønsker og din lommebok.
Vi setter sammen den totale 
feriepakken for deg, fra du reiser
hjemmefra til du er tilbake.

Det le
dende 

handelsforetaket 

i M
idt-T

roms



Andslimoen
Handels- og Industriområde

MIDT TROMS AUTO AS

www.midttromsauto.com
TLF: 77 83 26 60

- alt under ett tak.

- best på bad
Bardufoss Rørservice AS

77 83 06 66

www.lianscaravan.no

 Salg av nye og brukte biler
Verksted

TLF: 77 83 69 10

Panasonic varmepumper

Tlf. 77 83 49 00

Telefon: 
77 83 01 99

TRYKKERI - SKILTPRODUKSJON
Stoore fotoutskrifter, utstillingsmateriell, 

banner, banner-up, bilreklame.
Tekstiltrykk - Profilartikler - Showroom

77 83 16 50

FACILITY SERVICES

En enklere 

www.iss.no

Tlf: 77 83 84 00
www.onos.no

ANDSLIMOEN VEISERVICE AS
Tlf: 77 83 08 00 77 83 40 50

77 83 29 60

77 83 06 30

77 83 89 00

77 04 20 00



www.dyroy.kommune.no        
77 18 92 00 
9311 Brøstadbotn

Dyrøy kommune
En kommune som vil, kan og tør

- næringsutvikling og samfunnsbygging
- innovasjon og nyskaping

Dyrøy kommune
Den lærende kommune

Utviklingssenteret,
Postboks 327, 
9305 Finnsnes
Telefon: +47 77 85 12 10
Fax: +47 77 85 12 30
www.utviklingssenteret.no
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www.KontorDesign.no

kontormaskiner & kontormøbler

Telefon  77 83 24 00 
Telefaks 77 83 24 01

     
    

  
 

  
 

Utviklingssenteret er en privat stiftelse eid av 
kommuner og næringsliv i Midt-Troms samt Troms 
fylkeskommune. Hovedkontor er Finnsnes, med 
avdelingskontor på Setermoen og Harstad. 
Vår visjon er; Vi utvikler regionale verdier. 

Utviklingssenteret har valgt å konsentrere sin virk-
somhet omkring fokusområdene forskning og sam-
funnsutvikling, næringsutvikling og offentlig utvikling. 
Innenfor disse fokusområdene skal Utviklingssenteret 
være tidlig i verdikjeden og identifi sere utviklingstren-
der og tendenser og videreforedle disse.



ENTREPRENØRENE KOMMER!

www.tromskraft.no

Troms Kraft Entreprenør AS er et nytt selskap i konsernet Troms Kraft AS. Dette gjør at det 
nasjonale kunder nå kan nyte godt av mer enn 110 års erfaring og oppsamlet kompetanse 
innen teknisk infrastruktur. 180 ansatte behersker områder som kraftnett, fiber og lignende          
infrastruktur til fingerspissene, og har samlet tatt mål av seg til å bli ledende i landsdelen. 



Senja Næringshage AS 
– et robust nettverk for næringsutvikling

Senja Næringshage er representert i Lenvik, Dyrøy, 
Sørreisa, Berg, Torsken og Tranøy kommune. Vi har 41 
medlemsbedrifter med om lag 100 ansatte. Vi tilbyr 
kontorplass og fellesfunksjoner, tilgang til teknisk utstyr, 
ulike kurs og fordelsavtaler i tillegg til å være et sosialt 
og faglig nettverk.

Senja Næringshage og  
Næringshagen i Målselv 

-nettverk for små og mellomstore bedrifter

Næringshagen i Målselv
Rustahøgda,

9325 Bardufoss
Tel 77 83 66 60

www.nim.as

Senja Næringshage  
Postboks 327   
9305 Finnsnes   
Tlf.: 77 85 12 23  
www.senjanh.no

Ditt nettverk når du
- er en bedrift med tilhold i Midt-Troms
- søker kreativt og lønnsomt samarbeid

- søker samhold og fellesskap

Næringshagene har som mål å bygge fellesskap mellom små, kunnskapsintensive virksomheter. Bedriftene 
oppfordres til å samarbeide og lære i lag og være med på praktiske fellesløsninger. Gjennom slikt samarbeid 
får bedriftene ned kostnadene, og de deltar i utviklingsarbeid som kan gi gevinster både for den enkelte 
bedrift og lokalsamfunnet.

Senja næringshage og Næringshagen i Målselv er utviklingsaktører i Midt-Troms. 
I nær kontakt med medlems- og eierbedriftene, bedriftsetablerere og kommunene, samarbeider vi med 

forsknings- og utdanningsinstitusjoner, med Troms fylkeskommune og SIVA, 
med nettverk og foreninger i regionen og med andre næringshager. 

Vi har et stort nettverk og kan være en del av ditt! 

Bedriftene i næringshagene dekker til sammen disse feltene:
Utvikling, rådgiving,  opplæring og utdanning· Økonomi og regnskap· Rekruttering og vikartjeneste· Kommunikasjon / IKT 
Fiskeri og havbruk· Teknikk og handverk· Reiseliv· Helsekost og velvære· Landbruk· Grafi sk design og produksjon

Næringshagen i Målselv 
–  et unikt kompetansemiljø

Vi har 22 bedrifter og prosjekter med 36 
medarbeidere som står for kompetanse, kreativitet 
og kvalitet i sitt arbeid.  
Vi har plass til fl ere – og ser gjerne at du besøker 
oss!
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Mer om våre tilbud på:
www.mil.no/felles/fss/Forsvarets_studiesenter

Tel 77 89 73 98/ 0580 73 98  vmartinsen@mil.no

Forsvarets skolesenter
Forsvarets studiesenter

Forsvaret formidler  

HØYERE UTDANNINGi Midt-Troms
FSS/Forsvarets studiesenter (FS) på Bardufoss formidler utdanning innen militære og 
sivile fag fra ex phil til masterstudier på universitetsnivå, samt lærerutdanning, sykeplei-
erutdanning, forskolelærerutdanning og bacheloremner på høgskole- eller universitets-
nivå. Eksempler på dette er innenfor logistikk og samfunnsvitenskap. Målgruppen til FS 
er primært forsvarstilhørige, men det er også åpent for andre på alle utlyste studier.

I FS-modellen er undervisningen samlingsbasert og komprimert. Studiene har normalt 
50 % progresjon fordi de fleste studentene også arbeider ved siden av. De fleste studi-
ene avvikles i Midt-Troms, men ett eller flere gjennomføres på Rena i Østerdalen.

Det er fortsatt ledige plasser, og mange emner starter først i januar.


