
Det «spirer» og «gror» i Sørfold

GRØNN MÅNED I MAI

SØRFOLD MENIGHET



GRØNN MÅNED
I 2017 ble Sørfold menighet registrert som Grønn menighet av kirkerrådet. Et av målene i vår handlingsplan 
er at vi skal utfordre andre deler av kommunen på grønne tanker. Vi vet at det er mange rundt omkring i 
kommunen vår som har fokus på miljøet og et bærekraftig samfunn. I den anledning har diakonien i Sørfold 
menighet tatt initiativ og utfordret lag, foreninger, skoler og virksomheter til å markere Grønn Måned sammen 
med oss.

I Sørfold menighet ser vi folkehelse og miljø i et helhetlig perspektiv. Et av konseptet i Grønn Måned er at vi 
satser på kortreist kultur, i vid forstand. Det lokale engasjementet er bærebjelken i et lokalsamfunn. 

Vi har gleden av å presentere, sammen med våre samarbeidspartnere, resultatet av det grønne felles- 
skapet, i form av denne brosjyren/aktivitetsoversikten.

En takk til alle bidragsytere som på hver deres måte er med på å skape et bærekraftig lokalsamfunn og håp for 
kommende generasjoner. Gjennom dette samarbeidet bidrar vi alle til, at vi sammen når våre ulike mål.

Et samfunn blir stort, først når gamle menn, må plante trær, de selv ikke får sitte i skyggen av. 
(gresk ordtak)

Ellers vil vi oppfordre alle som arrangerer noe i Grønn Måned eller deltar på noe, om å drive litt kortreist jour-
nalistikk. Ta bilder og skriv litt tekst. Send det til Bente Braaten på kultur, eller til Connie i Sørfold menighet, så 
kan vi publisere noe på våre hjemmesider. Del på facebook, ta snapp og del med oss andre. Merk gjerne med 
Grønn Måned.

bente.braaten@sorfold.kommune.no      connie.bakken@sorfold.kommune.no 

Vi ønsker dere alle lykke til og god fornøyelse med arrangementene og opplevelsene.

Takk til alle som er med å arangerer og takk til dere som bidrar, i form av å delta på de ulike arrangementene.

Alene kan vi gjøre litt, sammen kan vi gjøre mer.

Diakonien i Sørfold menighet
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SKOgfrua
11. mai 11.00-15.00
Inviterers det til marked utenfor verkstedet i Øvre Evjen.

Markedet har «grønt» fokus og her vil du finne miljøvennlige økologiske varer, redesign og varer pro-
dusert av gjenbruksmaterialer. I tillegg vil det bli ulike boder både med klær, sko og andre gjenbruks 
skatter. Ingrid Oline kommer fra Bodø med sine lokalproduserte kort og papirvarer, hun vil ha en egen 
avdeling inne i butikklokalet. Her er det mange spennende nyheter. Det vil bli anledning til å holde sin 
egen bruktbod, for den som ønsker det.
SKOgfrua med venner ønsker velkommen til en bærekraftig og hyggelig lørdag. 

Biblioteket på Straumen
21. mai kl. 11.30 
Konsert med Gloria Medone, klassisk gitarist, på biblioteket på Straumen. 
Dette er en turnering i regi av den  kulturelle spaserstokken. Det blir enkel servering og gratis inngang. 
Alle velkommen uansett alder.

22. mai kl. 17.00-20.00 
Byttedag av klær, leker med mer og offisiell åpning av utstyrssentralen.   
Tale, bevertning og vennskapelig dyst mellom partilederne. 

Ellers vil du finne utstilling av bøker for barn, ungdom og voksne, med «grønne» titler som omhandler 
gjenbruk og redesign. Det blir også et torg med bøker som har hage som tema. Disse blir stående 
gjennom hele den «grønne» måneden. Vi anbefaler dere til å ta turen innom biblioteket for å låne 
«grønne» inspirasjonsbøker.

Kortreist kultur
Kalle og Tralle og søpla
I mai vises skoleforestillingen om Kalle og Tralle og søpla, for 1.-2. klassetrinn og barnehagene.  
I rollene som Kalle og tralle møter du Ole Anders Seines og John Kristian Karlsen. Forestillingen er et 
samarbeid mellom kulturskolen i Sørfold og den kulturelle skolesekken.

Kortreist pubkonsert
Se min ild i mørke brenner
Se min ild i mørke brenner - en kortreist pubkonsert med gode gamle skillingsviser, middelalder- 
ballader og nyoppdagede viser fra nærområdet. Medvirkende: distriktsmusikerne med John Kristian 
Bjørnstad Karlsen og Sveinar Aase.

23. mai kl. 19.00. På Kvarv. Konserten starter kl. 19.30. Arrangør: UL Vaaren

24. mai kl. 19.00. På Strøksnes. Konserten starter kl. 19.30. Arrangør: UL Vårsol
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Indre Salten hagelag
8. mai kl. 17.30 
Åpent møte på biblioteket på Straumen i samarbeid med IRIS; 
Virksomheten IRIS sin visjon er blant annet å arbeide for et reint Salten. Vi har invitert 
er kommunikasjonsansvarlig i IRIS, Arnt E. Pedersen til å gi oss et innblikk i virksom-
hetens miljøsatsing. Ettermiddagen blir åpnet med musikalske innslag med elever fra 
kulturskolen. Enkel bevertning.

23. mai kl. 17.30
Åpent møte på Vaffelhjørnet med tema Humla og andre arbeidsvenner 
Vi får besøk av to innsektgale og entusiastiske humlevenner fra Nesna som vil fortelle oss om hvordan 
vi legger til rette for å hjelpe til å ta vare på humlene og andre pollinerende insekter. De har blant  
annet med seg et gammelt humlebol slik at vi kan få se hvordan humlen bor, humlekasser og insekthotell  
og de deler oppskrift på hvordan du selv kan lage humlekasse/bol og insekthotell.
Enkel bevertning.

Straumen og omegn husflidslag
7. mai kl. 18.00
Hekling av mattefiller på Bakeriet, Straumen. 
Vi hekler kurver av gamle stretchlaken og/ eller sengeklær etc. Velkommen til alle interesserte.

Nordre Sørfold husflidslag
13. mai kl. 18.30 
Åpent møte på Engan grendehus. 
Tema er gjenbruk/redesign. Vi vil ha utstilling og en aktivitet som omhandler dette. Vi inviterer alle 
interesserte. Det blir kaffespleis og lyn-lotteri.

Grendelagene i Mørsvik og Leirfjorden
14. mai kl. 11.00 
Arrangerer vi månedens tur felles seniortur til Sildhopvatn. 
Oppmøte ved Mørsvik skole, herfra: en kort spasertur i rolig tempo. Ved grillhytta ved Sildhopvatn 
serverer vi grillet pølse og bål-kaffe. Pris 50,- kroner per person. Værforbehold. Alle er hjertelig  
velkommen. Har du spørsmål om turen ta kontakt med: Mikal 909 91025/Per 907 88134.

Strøksnes grendelag
Vi vil i løpet av mai arrangere strandrydding. Tid og sted vil bli kunngjort ved lokale oppslag.

DET NORSKE
HAGESELSKAP

INDRE SALTEN
HAGELAG



Seniornett Sørfold 
Vi slår et slag for å redusere papirbruk. Vær med du også.

Dataopplæring for de over 55 år:

Tirsdag 7. mai - tirsdag 14. mai - tirsdag 21. mai

Vi har kaffe og litt å bite i og mye dataprat.
Alle er velkommen!

Etter dette tar vi sommerferie. Følg med på kommunen hjemmeside for nærmere informasjon, om 
oppstart til høsten.

Veteranbåtlaget
Sammen med Nordsia oppvekstsenter rydder de strender i siste halvdel av mai.

Nordsia oppvekstsenter
Elevene på Nordsia oppvekstsenter har i tillegg et årlig strandrydde-prosjekt, hvor de rydder søppel i 
Elvkroken, Mørsvik, Sørfjord og Strøksnes.
 

Mental Helse Sørfold
13. mai kl. 17.00-20.00

I samarbeid med Indre Salten Hagelag inviterer vi alle til å bli med, på en trivelig dugnad i Lakseparken 
på Straumen. Mental helse sørger for bålkaffe og grillmat. Ta med arbeidshansker og hageredskap. 
Velkommen!

Prix Straumen
I forbindelse med den nasjonale kampanjen; Coop rydder Norge fra 27. april-  
4. mai vil Coop dele ut gratis ryddeutstyr, hansker og sekker. Samtidig settes det ut 
avfallskontainere ved butikkene. Kom og bli med. 

2. mai kl. 17.00
Møt opp ved butikken, ta med godt humør og innsatsvilje, vi deler ut sekker og utstyr. Etter endt  
dugnad blir det litt å spise og drikke. Sammen rydder vi Norge!
 
Hilsen oss på Prix på Straumen



Sørfold menighet
Kortreist lyrikk på Vaffelhjørnet
I den Grønne Måneden vil vi ha fokus på kortreist kultur, da i form av kortreist lyrikk. Hver fredag i mai 
vil vi presentere ulike former for kortreist lyrikk.

Elevene i 1. klasse ved Straumen skole 
Har laget en kunstutstilling: bilde av lyrikk med temaet miljø. Denne blir stilt ut på Vaffelhjørnet og det 
vil bli åpning av utstillingen, med inviterte gjester 2. mai. For øvrig vil utstillingen være tilgjengelig for 
andre som ønsker å se, mellom klokken 14.00-17.00  - 2. mai. Utstillingen vil bli hengende på Vaffel- 
hjørnet i den «Grønne» måneden, så det blir flere anledninger for den som ønsker å se den.

3. mai kl. 11.00-13.00 
Fredag på Vaffelhjørnet med bilde av lyrikk
Vi markerer starten på den Grønne Måneden med: Bilde av lyrikk, med tema miljø. Kunstutstillingen 
er laget av 1. klasse ved Straumen skole. Vi oppfordrer våre gjester denne fredagen, til å dele sine 
egne dikt eller noe som en annen forfatter har skrevet.
Salg av kaffe og vaffel. Loddsalg.
Alle velkommen!

10. mai kl. 11.00-13.00 
Fredag på Vaffelhjørnet med lyden av lyrikk
I dag som; Lyden av lyrikk. Med oss har vi Øystein Ljønes på piano.
Salg av kaffe og vaffel. Loddsalg.
Alle velkommen!

24. mai kl. 11.00-13.00 
Fredag på Vaffelhjørnet, kortreist lyrikk med gjester
I dag får vi besøk av Bente Braaten og John Kristian Karlsen som deler sin lyrikk med oss.
Salg av kaffe og vaffel og lodd.
Alle velkommen!

31. mai kl. 11.00-13.00
Fredag på Vaffelhjørnet med Pop-opp-lyrikk
Vi markerer avslutningen på Grønn Måned med: Pop-opp-lyrikk. Her får de av våre gjester som ønsker 
det, sjansen til å dele sin egen, eller andres lyrikk. Det blir kaker med smak av poesi og loddsalg med 
lyriske gevinster
Alle velkommen!

SØRFOLD MENIGHET



Klimapilgrim
19. mai kl. 11.00 
Vi går Klimapilgrim fra kapellet i Mørsvikbotn opp til Sildhopvatn.
Videre info omkring gudstjenesten/arrangementet vil bli annonsert senere. Klimapilegrim startet som 
en bevegelse, en vandring mot en rettferdig klimaavtale i Paris i 2015. Denne aksjonen samlet mange 
klimaengasjerte personer landet rundt og de registrerte skrittene de gjennomførte, rakk 1 1/2 gang 
rundt jordkloden!

Og nå utfordres vi igjen til å vandre videre for en rettferdig klimapolitikk. Klimapilgrim er en måte å 
samles på – på tvers av livssyn, kirketilhørighet, politisk ståsted og rolle i samfunnet, og er en nasjonal 
folkebevegelse om å gå foran og vise vei til et bærekraftig og grønnere liv. Som klimapilegrim vil vi 
gjøre oppbrudd fra de forbruksmønstrene og politikken som skader jorda. Klimapilegrimer vandrer i 
solidaritet med mennesker som rammes av klimaendringer og som tvinges på flukt. Klimapilegrimer 
vandrer for å få verdens ledere til å handle.

Som klimapilgrim gir du din stemme med føttene. Skrittene dine fungere som en signatur – for et 
høyere norsk klimamål. Antallet skritt vi sammen tar, vil bli overrakt til norske myndigheter i god tid 
før Norge skal vedta nytt klimamål i 2020. Bli med å sett et godt fotavtrykk!

Velkommen til pilegrimsvandring!

Røsvik skole
Kunstutstilling med tema miljø i Røsvik kirke
Små kunstnere fra Røsvik skole har malt bilder med tema miljø. Disse blir stilt ut i vårt nymalte  
våpenhus, i Røsvik kirke. Utstillingen blir hengende gjennom hele den grønne måneden mai.



Heges matopplevelser
Heges matopplevelser er en bedrift som leverer matopplevelser basert på  
lokale råvarer, kultur og natur. Med fokus på lokal bærekraftig ut-
vikling. Jeg kommer gjerne til kunden og arrangerer måltidsopplevels-
er nær der kunden er, for eksempel i et samfunnshus på bygda, i en kantine på jobben eller 
et annet egnet sted, og gjerne utendørs hvis det kan passe. Jeg samarbeider også med andre  
opplevelsesbedrifter og små aktører. Blant annet Nordlandsmuseet i Salten.

I mai i år er det to samarbeidsprosjekter som går av stabelen:

Mat i fjæra og grunnkurs kajakk
Dette er et samarbeidsprosjekt med: Rett Kjøl, for felles fryd produksjon. Her blir det matlaging i fjæra 
og leken mestring av kajakk.

Lokal mat og yoga
Her samarbeider jeg med Medisinsk Yoga Salten om et helgearrangement på Strøksnes. Hvor vi fokus-
erer vi på lokal, sunn og god mat som sammen med yoga skal gjøre godt for både kropp og sjel.

Heges matopplevelser
Styrkesnes
8264 Engan
+47 95458395

Sammen kan vi «redde verden litt» og hver dag

Sisomar AS
Sisomar AS er avhengige av å drifte innenfor et rent miljø både internt i anlegget men også i området 
rundt oss. Vi arbeider derfor aktivt med å redusere virksomhetens påvirkning av miljøet gjennom 
en rekke tiltak, blant annet reduksjon i utslipp av næringsstoffer gjennom fokus på fôrforbruk, mini-
malisere bruk av kjemikalier og ikke minst unngå rømming fra anlegget.

En viktig ting i et industriområde er å bidra til å få en forskjønnelse av miljøet rundt anlegget. Vi ønsker 
derfor å fortsette arbeidet med å forbedre det synlige området utenfor produksjonslokalene og i siste 
uka av mai vil vi videreføre beplantning av uteområdet. Denne gang er det parkeringsplass, innkjørsel 
og areal opp mot vei det settes fokus på.


