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Håndball-samarbeid
SPORT: Lørdag
morgen kom 15 forventningsfulle håndballspillere i alderen
10-16 år fra Lovund til
Sandnessjøen.

fra leserne
.

De startet dagen med en god
idrettsfrokost på Scandic hotell
Syv Søstre, før turen gikk til
idrettsanleggene i Helgelandsog Stamneshallen.
Her ventet like mange håndballungdommer fra SIL for
en dag fylt med aktivitet og håndballmoro.
– Vi trener 1,5 timer håndball i uka på Lovund, forteller
primus motor Aino Olaisen,

som for anledningen var reiseleder for gjengen.
– Vi trener sammen, så her
er det full fart, og bratt læringskurve for de yngste. Aldersspennet er fra ti til seksten år,
og vi er nokså likt fordelt mellom gutter og jenter. Det sier
seg selv at det blir litt ujevnt
nivå, så det er veldig artig å få
komme hit til Sandessjøen og
spille sammen med jevnaldrende. Vi setter stor pris på samarbeidet med SIL håndball ungdom som vi har hatt over tid
nå, det er veldig motiverende
for ungdommene, forteller
hun.

God stemning
Det er stor stemning på banene. SIL-trenere har invitert
inn spillere i forskjellige al- HÅNDBALL: Unge håndballspillere fra SIL og Lovund.
dersklasser, slik at det er mulig
å sette sammen lag med spil- gene mot hverandre.
nert over håndballferdighetene
– Med tanke på at denne
lere på omtrent samme alder
Leder for SIL håndball ung- til ungdommene fra øysamfungjengen trener håndball på
og nivå. Så spiller de ulike la- dom, Kirsten Toft, er impo- net.
tvers av alder og kjønn uten
mulighet for deltakelse i seriespill eller cuper, er dette ikke
VAKTTELEFON MOSJØEN KRISESENTER, TLF. 75 17 36 99
lite imponerende. Mange av
for feilmelding
mosjoen.krisesenter@vefsn.kommune.no
disse kunne gått rett inn på
vann og avløp i
Krrisesenter for kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Grane,
Alstahaug kommune
våre lag og holdt godt nivå.
Hattfjelldal og Vefsn kommuner. Vi et døgnåpent senter for mennesker
480 06 160
Det er veldig gøy at vi får til et
utsatt for vold i nære relasjoner. NB! Alle ansatte har taushetsplikt!
godt samarbeid med håndballVi kan tilby:
ALKOHOLmiljøet i vårt omland. Kanskje
• et midlertidig botilbud for kvinner, menn og barn
• telefonsamtaler døgnet rundt
PROBLEMER?
kan dette friste noen av disse
Uke 42 2017 • Ansvarlig: Børge Toft, adm.sjef
• samtaler og rådgivning på senteret
AA, tlf. 986 41 535
ungdommene
til å starte vide• tilgjengelighet når det er behov for - timeavtaler er ikke nødvendig
Tlf. 75 07 50 00 • www.alstahaug.kommune.no
eller 75 04 07 18.
regående skolegang her i
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Åpningstider: Infotorg 9-16
Sandnessjøen, og samtidig begynne å spille håndball på SIL?
Kunngjøringer
Uansett er det fantastisk artig å
se håndballgleden som ungKOMMUNESTYREMØTE
SAKKYNDIG NEMD
dommene fra begge steder
Medlemmene innkalles til ovennevnte møte den 25.10.17
Medlemmene innkalles til ovennevnte møte 26.10.17
utviser
i møte med hverandre.
kl.11.00 på Rådhuset.
kl. 08.30 på Rådhuset. Sakspapirer til begge møtene er lagt ut på:
Dette
er
populært også her hos
Kommunestyremøtene streames, og live-sendingen kan følges
www.alstahaug.kommune.no
oss i SIL, avslutter hun.
på: http:///alstahaug.kommunetv.no

PARKERING I SENTRUM
Alstahaug kommune har fra 11.10.17 endret parkeringsmønsteret
innenfor parkeringssonen i sentrum. Det er nå kun langtidsparkering i Karivika og på den store plassen til Havnevesenet.
Ovenfor og nedenfor Scandic Hotell er det nå maks 4 timers
parkering. Vi gjør også oppmerksom på at det er stans forb
budt
utenfor Helgelands blad, Fiskebutikken og Synsam.
Vi ber om at skiltene blir respektert.
Parkeringsetaten

INFLUENSAVAKSINERING
Influensavaksinering på Alstahaug helsestasjon
fredag 27.10.17 og 03.11.17.
Begge dager kl. 08.30 -15.00. Vaksinen koster kr. 50.-.
Influensavaksine anbefales spesielt for:
• Gravide etter 12. svangerskapsuke
• Gravide i 1. trimester med tilleggsrisiko skal få tilbud om
vaksinasjon
• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
• Alle fra fylte 65
• Barn og voksne med:
- diabetes type 1 og 2
- kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom,
leversvikt eller nyresvikt
- kronisk nevrologisk sykdom eller skade
- nedsatt immunnforsvar
- svært alvorlig fedme (KMI over 40)
utgjør
- annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa ut
en alvorlig helserisiko, etter individuell vurrdering av lege
I tillegg anbefales influensavaksine til:
• Helsepersonell som har pasientkontakt.
• Husstandskontakter til immunnsupprimerte pasienter
• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med
levende griser.

PENSJONISTGRUPPA I FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD
Vi innbyr pensjonister og trygdede medlemmer til å delta på
dagstur med buss til Hemavann torsdag 2. november.
Det vil bli servert lunsj på Trolltunet. Egenandel kr 200,-,
resten betaler forbundet.
Buss fra Sandnessjøen kl. 08.00, fra Leland ca. kl. 08.30.
Påmelding innen 26/10. til følgende:
Leirfjord: Tlf. 473 50 774 • Alstahaug: Tlf. 901 37 808

Stilling ledig

ALSTAHAUG KOMMUNE HELSESTASJONEN HAR LEDIG VIKARIAT
100% STILLING SOM HELSESØSTER
FRA 1.1.2018 TIL 15.6.2018.
For fullstendig utlysningstekst og for registrrering av søknad,
se www.alstahaug.kommune.no under ledige stillinger.
Kontaktperson:
Bjørg Fønnebø, Ledende helsesøster, tlf: 75 07 51 40,
mobil: 415 85 660, Bjorg.Fonnebo@alstahaug.kommune.no
Søknadsfrist: 5. november 2017.

ALSTAHAUG KOMMUNE HAR LEDIG
100% STILLING SOM AVDELINGSLEDER INNEN TJENESTEN FOR
FUNKSJONSHEMMEDE.
For fullstendig utlysningstekst og for registrering av søknad,
se www.alstahaug.kommune.no under ledige stillinger.
Kontaktperson:
Truls Helge Didriksen, Enhetsleder, tlf: 473 64 974.
Søknadsfrist: 13. november 2017.

Mixedkamp
Etter et par timers trening i
Helgelandshallen var det tid
for felles pizzalunch i kantina,
før det endelige høydepunktet
på dagen; en annonsert mixedkamp i Stamneshallen.
Her var det dommere og
sekretariat, og publikum gav
kampen en god ramme. Kampen ble helt jevn, med seier til
det ene laget med ett mål til
slutt. Innsatsen stod til gull for
begge lag, og det var en sliten
lovundgjeng som etter endt
kamp ble kjørt ned til Kulturbadet for å avslutte dagen med
noen timer i bassenget før
hjemreise.
Aino Olaisen og Kirsten
Toft er enige om å forsøke å
videreutvikle samarbeidet videre. Tanken om å få til en
egen turnering der flere mindre håndballmiljøer inviteres
med skal arbeides videre med.
Og at SIL kan dra på gjenbesøk til Lovund for håndballspill og sosialt samvær er ingen
umulighet.
Tekst og foto:
SIL Håndball Ungdom
desk@hblad.no 75070300

