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Gibostad Posten. Vi håper tidligere utgaver falt i smak, og følger
opp med viktig informasjon i nummer tre. Du må gjerne gi tilbakemeldinger på hva du synes om
Gibostad Posten, - det ville være utmerket, og vil bli satt stor pris på! Gjerne på sms til tlf 9112 8085.
Du holder nå i handa tredje utgaven av

25. juni 2013
Denne tirsdagen ble veldig innholdsrik, og viktig,
for Grendeutvalgsområdet vårt.

En nydelig sommer!
Etter en flott mai måned, var mange skeptiske til
junimånedens sommervær. Ubegrunnet, for i juni
ble det strålende. Redaktøren har aldri slått plenen
to ganger i mai, og fire ganger i juni. Puh!

175 år etter Formannskapslovens innføring i 1837,
og etter det første ordinære Formannskapsmøtet i
området den 14.juli 1838, ble det på nytt avholdt
Formannskapsmøte på Gibostad. I Smia. I
sannhet et historisk møte.

Juli fortsatte med svært skiftende værforhold, noe
for enhver smak. Men også med mange fine
sommerkvelder. Og multebæra blei tidlig moden i
år! Seimølja har det blitt for de mest ivrige, men
det helt store har det ikke vært denne sommeren.

Sanitetsforeninga og Husflidslaget stilte med
Synnøve K, Ellinor J og Inger L til å lage og servere
lunch til Formannskapet og Rådmannens stab, på
Servicesenteret. Og det gikk selvsagt aldeles
strålende! Og Sigrid Heidi ordnet med nydelige
sommerbuketter til pynt i Smia.

August, med sine lumre skjømmingskvelder, har
også hatt det magiske med seg med gode
temperaturer og mye utekos med grill, stearinlys
og utebelysning. I sannhet en drømmesommer!

Toralf N tok i mot følget ved Smia, og fortalte om
Smia, GamleGibostad og GibostadMartna. Ypperlig!

Oppgradering i Smia
Det er kommet projektor, lerret, mange
stikkontakter og nye taklys på plass i smirommet!
Så nå er det teknisk utstyr på plass for ulike kurs
og møter, og det er fire portable taklys som kan
henges opp når skumringa blir påtagende.

Børge H tok i mot følget i Gammelbutikken, og
tjærelukta bredte seg fra Brygga etter pågående
dugnadsarbeid der. Han orienterte om Kystlagets
arbeid og planer framover. Spennende greier!

Atle N har utført elektriske installasjoner, Kato F
har skaffet til veie taklysene, og Toralf N har
sørget for å skru opp opphengene for disse. Flott!
Atle N har også forbedret uttak for strøm til Marta,
og det er vi veldig glade for. Tusen takk!

Jan-Inge B tok over stafettpinnen fra Børge på
Brygga, og orienterte om Gibostad Havn og
Båtforeninga.
Mange
spennende
planer
og
aktiviteter også i denne foreninga!
Fanny L, Birgit M og Willy C fra styret i GooG, samt
kakebakersken Silja Kristianne T, var vertskap i
Smia, og ordnet opp i det som var! Godt jobbet!

Vannproblemer i Smia
Det har hele våren og forsommeren vært svært
dårlig vanntrykk i Smia. Nå er imidlertid saken
ordnet:
Entreprenøren
måtte
gjøre
litt
oppattarbeid, men nå er alt i orden.

Allmannamøtet på Senjagården ble en suksess!
Et 60-talls frammøtte fikk høre lag og foreningers
status og planer, samt om Grendeutvalgets arbeid.
Så ble det ”Åpen Talerstol”, og her fikk både
politikerne og byråkratiet spørsmål og utfordringer,
samt gode innspill og råd på veien.

Guiding, omvisning og traktering.
Mandag 17.juni var årets første omvisning i Gamle
Gibostad. En stor buss med godt voksne
besøkende ble tatt i mot av Toralf, som geleidet de
innom Smia og auset av sine historiske
kunnskaper om bygget og området. Liv Marie
bidro også her med egenopplevde fortellinger fra
hverdagslivet i Gamle Gibostad.

Legekontoret, mangel på boligtomter, rot og
uorden i det offentlige rom, brøyting, samt
utfordringer for landbruket og grønn linje på Senja
vgs, ble tatt opp. Hermann ledet møtet, og var
storfornøyd med både oppmøtet og engasjementet.

Så bar turen til Gammelbutikken, hvor Kystlaget
stod for mottakelse og orientering. Børge og Kjetil
gjorde det handfritt til stor interesse for gjestene.

Senjagården fikk anledning til å vise seg fram, og
si litt om sine planer, og nesten hele forsamlingen
fulgte Katja W rundt på en kort omvisning rundt i
bygget. De serverte også nydelig kaffe og vafler.

Så var det fire voksne og dyktige damer i sving for
å traktere de besøkende med kaffe og stabler med
vafler: Liv Marie J, Birgit K, Karin O og Turid A
gjorde en strålende dugnadsjobb i så henseende.

Vi har nok en gang vist at vi på Gibostad tar utfordringer på strak arm, og at vi løser de med stil!

Det ble også solgt tørrfisk og geologihefter for
mange penger, og alt i alt ble det en strålende
formiddag for Kystlaget og hele Gamle Gibostad.

Se for øvrig omtale av dagen på Lenvik kommunes
hjemmeside: www.lenvik.kommune.no
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Det ble også innslag på NRKNordnytt i kveldssendinga om denne dagen på Gibostad, og det er
bare å lete det opp på www.nrk.no/nordnytt
(25.juni), om du ikke har sett det.



Men hvor var lokalavisa vår, er det mange som
har spurt? TF hadde en fin forhåndsomtale av
saken på mandag, men burde vel i det minste
vært på møtet også for å referere for omverdenen
hva vi er opptatte av?






Å skape en omforent retning for utvikling i og
omkring Gibostad.
Denne retningen skal utvikles med et særlig
utgangspunkt i idéene omkring Gamle Gibostad.
Historie og kulturuttrykk skal være bærende
element i utviklingen og målsettingene.
Prosjektet skal bli en del av Lenvik kommunes
næringsplan.

I Arbeidsutvalget sitter Oddny Asbøl og Kato
Fredriksen fra lokalmiljøet, og Virksomhetsleder for
Kultur Cato Simonsen for kommunen, og fra styret
i Grendeutvalget er det Fanny Isabell Lande.
Hermann Uteng er prosjektleder.

Gisund Skytterlags Feltstevne
Helga
10.-12.
juli
arrangerte
skytterlaget
Feltstevne på og rundt skytterbanen. Mye arbeid
legges ned i et slikt arrangement, og det var
deltakere fra fjern og nær som konkurrerte i de
mange klassene i idretten. Og som trivdes på
Gibostad. Resultatene viser at det også finnes
lokale skyttere på høyt sportslig nivå.

Forprosjektet skal avlegge rapport ved avslutning
av arbeidet, og denne skal kommuniseres på beste
mulige måte til allmennheten.
Har du innspill å komme med, så ta kontakt med
prosjektleder, eller en annen i arbeidsutvalget.

Gibostad Martna 2013.
Så var Gibostad Martna over for i år. Og for ei
Martna! Tidenes GibostadMartna er et faktum! Alle
melder om positive opplevelser i år: Utstillere,
artister, lag og foreninger, media, komitéer og
ikke minst gjestende og besøkende. Fyldig rapport
vil Martna-komitéen selv bringe til torgs.

Gründer-kveld
Det jobbes planmessig med å få til en Gründerkveld for de som tenker å etablere sin egen bedrift,
aktivitet eller forretning. Etter hvert som ting faller
på plass, vil det bli invitert til Gründer-kveld på
Gibostad. Hvor og når vil bli behørig annonsert, så
det er bare å følge med.

Uansett kan alle være stolte av at vi har et så flott
og tradisjonsrikt arrangement, og så sier vi vel
blåst for denne gang!

Så har du en idé, en tanke, lyst og iver, så er det
bare å fortsette med forberedelsene, - både de
som foregår i hodet, og det som er av mer praktisk
karakter. Så kan du melde deg på når det kommer!

Neste års tema for GibostadMartna er ”Bondens
Marked”. Og så skal det lages ei ”Barnas Martna”
inne i GibostadMartna. Dette blir spennende!

Mørketida i Gamle Gibostad
Så er det tid for å starte forberedelsene til
Mørketida i Gamle Gibostad. Flere aktiviteter er
under planlegging, og flere vil komme etter hvert.
Med utgangspunkt i momentene fra evalueringsmøtet i mar, vil det bli innkalt til oppstartingsmøte
TIR 8. oktober. Merk av på kalenderen, og følg
med på Grendeutvalgstavla på Joker for nærmere
info.

Grendeutvalget har valgt på takke alle gjennom
lokalavisen, og det vises i så måte til Folkebladet
onsdag 21. august i år.
Og så var det evalueringsmøte og velfortjent kosekveld for lag og foreninger i Smia FRE 5.sept., –
med stort oppmøte. Vel blåst!

Rullværkste´
Rullværkste’ for Herrer blir det i år også! Foreløpig
er det fastsatt til TIR 19.november. Følge med for
mer info og påmelding framover.

Fotballsesongen går mot slutten
Etter en velfortjent fotballferie, og med brukbar
gressbane, har fotballkampene rullet fra 13.
august i Idrettsparken. Kampprogrammet har vært
oppslått på Joker, på skolen og på www.gif.no Det
har vært mange spennende kamper i høst!

Aqau Vitae Seminarium
En av de gode idéene som er kommet opp, blir nå
gjennomført: Et Aqua Vitae Seminarium i Smia
FRE 18. oktober! Ønsker du å delta, må du melde
din interesse på sms til tlf. 9112 8085. Frist er 30.
september. Så vil du motta nærmere info.

Henstillinga til alle som besøker det flotte området
rundt Idrettsparken, er at en tar opp søppel etter
seg. Og at en også tar med seg søppel som en
finner etter andre. Alles omtanke og innsats teller!

Materialhandelen
I begynnelsen av juli ble det kjent at ”Materialhandel-eiendommen” i Gamle Gibostad var lagt ut
for salg. Grendeutvalget tok kontakt med selgeren,
Jack Jensen, og så begynte ”ballen å rulle”. Les
videre utover i Gibostad Posten for å se hva som er
skjedd.

Flagget i Parken
Er det noen som vet hvor det store norske flagget
til flaggstanga i Parken er?
Forprosjektet ”Gibostaden”
Forprosjektet er kommet i gang med arbeidet sitt,
og skal oppfylle Formannskapets firepunktsvedtak:
II
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Blues Workshop
En fantastisk ”studietur” til Kjøpsvik i Nordland til
Sementblues-festivalen i slutten av juli, ble en
knallsuksess! Noen meget interesserte fra grendeutvalgsområdet fikk høre mye god musikk,
oppleve en utrolig god stemning, lære mye om
hvordan man arrangerer en slik helg, knyttet
kontakter, hadde det søkkanes trivelig, og er mer
enn tent på å få til noe lignende på Gibostad! For
ei helg!
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torsdager kl 17–19 i skoleåret. Biblioteket har
digitalt utlån. Det betyr at de som har lånekort til
biblioteket på Finnsnes kan bruke dette også på
Gibostad. Det er mulig å fjernlåne bøker, og bøker
som er lånt på Finnsnes kan leveres inn på
Gibostad og registreres som innlevert.
For øvrig må du gjerne stikke innom for å se etter
bøker, eller ta en bokprat. Er det spesielle bøker du
ser etter, så i fra! Vi forsøker å skaffe både fag- og
skjønnlitteratur. Så benytt dette flotte tilbudet.

I tråd med tidligere invitasjon til Studietur til
Sementblues, og etter stor suksess med
BryggeBlues under årets GibostadMartna, inviteres
genuint interesserte til en hyggelig workshop hvor
vi ser på mulighetene til å utvikle ett blues/rootskonsept i og omkring Gibostadbukta.

Stortingsvalget
Storingsvalget i år var på mandag 9.september.
Valglokalet på Samfunnshuset på Gibostad var
åpent både søndag og mandag. Det var også åpne
valglokaler i Kvanås og på Lysnes på valgdagene.

Vi kjører i gang i Smia utpå høsten eller på
etterjulsvinteren, så følg med på Grendeutvalgstavla, og meld deg på om du har lyst til å løfte
fram denne musikksjangeren. Samt bidra til mer
liv og røre, trivsel og sosial omgang for oss alle.

Oppmøtet på Gibostad var gledelig stort, og hele
74,1 % av alle stemmeberettigede avleverte
stemmen sin! Og det var svært mange unge, både
førstegangsvelgere og andre som møtte opp.
Ungdomstrinnet ved Gibostad skole hadde også et
valgprosjekt: Eleven ble trukket ut til å
representere ulike parti. Så laget de materiell,
hadde valgkamp, holdt foredrag, laget veggavis og
en
flott
paneldebatt
på
valgdagen.
Og
høydepunktet var Skolevalget, som ble avholdt i
det «ordentlige» valglokalet, med de ekte
stemmesedlene.
Og
med
Elevrådet
som
stemmestyre. Høytidelig og helt realistisk.

”Stiftelsen Gamle Gibostad”
Gjennom sommeren har Grendeutvalget jobbet
med å kunne overta den gamle ”Materialhandelen”
som Jack Jensen er nåværende eier av. For å få
dette til, måtte både Jack, Lenvik kommune og
Grendeutvalget ha samme tanker om at dette var
både viktig og riktig for framtida for Gamle
Gibostad. Heldigvis ble det slik.

Og Skolevalgresultatet: Jo, det stemte overraskende godt med resultatet i kommunen vår.

Etter noen hektiske dager midt i ferietida, falt
tingene på plass, og nå er det formaliteter som
gjenstår før tomta, brygga og kaia overtas av
”Stiftelsen Gamle Gibostad”.

Steamer til Smia
Kulturverngruppa jobber nå med å få finansiert og
installert en ”steamer” i Smia. Mattilsynet
godkjenner ikke vanlig oppvaskemaskin, og derfor
må det en steamer til. Den er kostnadsberegnet til
omtrent 30.000 kroner. I løpet av seinhøsten er
den kanskje på plass.

I ”Stiftelsen Gamle Gibostad” er det allerede mange
eiere: Grendeutvalget gjennom GibostadMartna,
Lenvik
kommune,
Troms
Fylkeskommune,
Kystlaget, Gibostad IF, Husflidslaget, Lionsklubben, Jeger- og Fiskeforeninga. Og flere til.

Uteområder Gibostad skole
Gibostad skole melder at den har fått 200.000
kroner til tilrettelegging av uterommet ved og
rundt skolen. Finansieringen forutsetter kommunal
medvirkning, og det jobbes nå med å få dette på
plass. Dette blir spennende!

Flere bedrifter, og ikke minst enkeltpersoner og
familier, har også meldt seg som deltakere i
stiftelsen. Noe som er SVÆRT viktig!
Dette er en milepæl i arbeidet med å utvikle
Gibostadområdet! Mulighetene til videre utvikling
er med ett blitt flere, og både mer spennende og
interessant. Gratulerer til oss alle!

Gibostad Idrettsforening har satt i gang arbeidet
med ny 60 m løpebane og hoppegrop bak skolen,
ved skileikanlegget. Også dette er en fin tilvekst til
aktivitetsområdene for barn og unge på Gibostad.
Heia GIF!

Følg med for mer info om hva som skal skje med
eiendommen! Har du idéer eller interesser i hva
eiendommen skal brukes til, så ikke nøl med å ta
kontakt. Og du har ennå tid til å bli med!

Skolen melder også om at ei større renovering inne
på skolen er satt i gang. Og alle gleder seg!

Folkebiblioteket
Oppfordringen til alle er å bruke det flotte nye
biblioteket vi har fått. Ståle Andersen er
bibliotekar og han skriver dette til GibostadPosten:
Folkebibliotekets filial på Gibostad skole har åpent

Hurtigbåtsaka
Grendeutvalget har sammen med de andre
grendeutvalgene i kommunen jobbet med å få
III
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omgjort vedtakene om reduksjon av rutetilbudet
til hurtigbåt og buss til/fra Lysnes.
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Aktivitet i Smia
I følge aktivitetskalenderen for Smia er det mange
spennende aktiviteter og utlån av lokaler framover
høsten. At det er lys i Smia er flott, og skaper
stemning og trivsel.

Etter meget god jobbing fra bl.a. grendeutvalgene,
blir nok rutekuttene reversert, og hurtigbåten og
busser til og fra Lysnes går som de har gjort: Man,
tir-, ons-, lør- og søndager.

Vi har hørt at det er noen som har sett for seg at
det burde bli noen Quiz-kvelder i Smia utover
høsten og vinteren. Er du interessert i å dra dette i
gang, kan du ta kontakt med Birgit M i styret i
Grendeutvalget. Allmennkunnskap kan være gøy!

Grendeutvalget, altså VI!
Grendeutvalget er alle. Grendeutvalget er jeg, du,
din familie, dine naboer og dine venner. Grendeutvalget er ikke dem, det er ikke kommunen, det
er ikke de andre. Nei, det er det absolutt ikke!
Grendeutvalget kan skrives slik: VI!

Hunder i Gamle Gibostad
Mange har sikkert lagt merke til at det rett som det
er, er flere ulike hunder med eiere pent oppstillet
på helikopterlandingsplassen.

Bygdekontoret
Bygdekontoret i SMIA er nå så smått kommet i
drift, og har som regel åpent på onsdags og/eller
torsdagskveldene framover høsten, i alle fall. Så
får vi se hva behovet blir etter hvert.

Da er det Maud Kristine H som holder ett av sine
kurs, og hun har etter hvert opparbeidet seg et
kjent navn og meget godt renommé. Gibostad Posten
er svært glad for at slike ting skjer!

Så fra i sekstida på disse dagene er det til vanlig
folk der. Da er kaffen kokt, og du må gjerne stikke
innom for en prat. Vil du prate om noe på
tomannshånd, lukker du bare døra til kontoret.
Eller du kan ta kontakt på tlf. 9112 8085 for en
avtale hvilken som helst dag, også i helgene.

Vardnes Urtegård og Embrace Life
Gibostad Posten registrerer at Tine L har stor
aktivitet med sine virksomheter, både på Klinikken,
på i låven på Urtegården og også i Smia. Vi er
meget imponert over hva hun får til, og håper for
alle, på mye aktivitet!

Har du en idé, en plan, en sterk mening, eller noe
du lurer på, så kom innom! Alene eller sammen
med andre. Terskelen for å ta opp ting er så lav at
du ikke får øye på den!

Kystlaget starter opp dugnadssesongen
Vi har fått melding om at Kystlaget starter høstens
dugnadssesong i uke 38. Det er hver tirsdag klokka
seks (18.00) som gjelder. Da er det bare å møte
opp med virkelyst og godt humør. Og kaffen blir
alltid kokt, - og om noen vil bidra med litt «biteti»
til kaffen, så er alle takknemlige for det. For
nærmere info vises til www.kystlaget.com.

Og så har vi en boks hvor vi frivillig putter på litt
penger til kaffekjøp og drift av bygdekontoret.
Visdomsord
Dersom jeg brukte like mye tid på ting jeg
bekymret meg for å få gjort, som jeg brukte på å
gjøre dem, hadde jeg ikke hatt noe å bekymre
meg over.

Aktivitetskalender, foreløpig:
Kystlagets dugnader, hver tirsdag
GIFs Lørdagskafé i Smia
Oppstartmøte ”Mørketida i GG”, i Smia
Aqua Vitae Seminarium
Lions TV-aksjons kafé i Smia.
Rullværkste’ i Smia
Julegata og Julegrana tennes.

TV-aksjonen 2013
Årets TV-aksjon går av stabelen SØN 27.oktober.
Det betyr at Lions-klubben har lørdagskafé i Smia
dagen før, og at det nok blir bøsseinnsamling i
grendeutvalgsområdet på søndag.

Tir kl. 18.00
Lør 5.okt
Tir 8.okt
Fre 18.okt
Lør 26.okt
Tir 19.nov
Lør 30.nov

Neste utgave
Så snart Grendeutvalget har nok å melde vil neste
Gibostad Posten være ute! De som styrer med dette,
er avhengige av at det kommer tilbake-meldinger
på om dette er noe vi skal fortsette med. Skriv ned
hva du tenker om dette, og putt i postkassen vår.
Eller send en sms. Og: Bli med som skribent
og/eller redaktør!

I år er det Nasjonalforeningen for folkehelsen som
får pengene, for å fokusere på demens.
Lørdagskaféer
Det er enda noen lørdager som er ledige for kaféer
i Smia framover høsten, og opp mot jul. Har du
lyst til å lage en koselig lørdag, tar du kontakt
med Toralf N for å høre om det er ledig. Lykke til!

Og så henstiller vi om at du sprer Gibostad Posten ut
over det ganske land til venner og bekjente! Og
ikke minst: Velkommen til alle de spennende
aktivitetene som ligger og venter på deg óg!

Gisund Skytterlag
Etter en flott reportasje i lokalavisa TF for litt
siden, leser vi at det er full aktivitet på skytebanen
i forbindelse med oppskyting til storviltprøve i
tillegg til vanlig skytetrening. Skytterlaget er svært
aktive, både for unge og mer erfarne skyttere.

EN FIN HØST OG MØRKETID ØNSKES TIL ALLE
OG ENHVER, SÅ VEL STORE SOM SMÅ!
IV

