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EN MUSIKAL
OM LIV, DØD
OG TEATER

av Nikoline Spjelkavik,
Victoria Røising og
Per Magnus Barlaug
LOST AND FOUND PRODUCTIONS

RISIKABELT

Å

gjøre noe som helst i en tid som
dette er risikabelt. Men å lage en juleforestilling med 50 barn på scenen, 20
stykker i crewet rundt og foreldre inn
og ut på dugnad? Etter regjeringens
pressekonferansen tirsdag 7. desember skjønte vi at
det var rett og slett umulig når reglene for nærkontakt og karantene var blitt endret.
Tirsdag kveld møttes de i produksjonen som
tidligere hadde hatt smittevernsmøter, produsentene
Svein og Mette, instruktørene Nikoline og Victoria,
økonomiansvarlig Anne Kari og smittevernsansvarlig
Karoline.
Vi diskuterte og vi argumenterte. Det var
fortvilelse, tunge tanker og vi kom til slutt frem til at
dette kan ikke vi bestemme, bare vi. Vi må snakke
med de andre. Så samme kveld ble den store produksjonsgjengen oppringt og bedt om å møte opp
på samfunnshuset dagen etter. Og det gjorde de, alle
sammen. Nå var det alvor, som statsminister Jonas
Gahr Støre åpnet pressekonferansen med.
Så da satt vi der, onsdag ettermiddag klokken 17,
og skulle bestemme hva som til slutt ble av all den
innsatsen barna og ungdommene hadde gjort, alle
timene de hadde vært på samfunnshuset, all puggingen av replikker de hadde gjort hjemme, den enorme
jobben Nikoline og Victoria hadde gjort over flere år
med manus og musikk. Det var en tung stemning i
rommet da vi sakte men sikkert hadde diskutert oss
i ring flere ganger og vi til slutt skjønte at dette går
nok ikke. Til slutt var det jeg som sa høyt det vi alle
tenkte, vi avlyser. Med tårer i øynene, nikket alle. Det

var det mest fornuftige å gjøre, vi ville ikke risikere at
alle våre medlemmer og de rundt skulle sitte i karantene i jula. Men heldigvis, vi kunne gå derifra med en
avgjørelse om at dette var ikke slutten. Vi skulle lage
musikkvideoer. Vi hadde øvd oss i fjor på å lage film
da vi lagde Elinors julefortelling. Men å lage julekalender og ikke juleteater i 2020, bestemte vi allerede i
april, så nå hadde vi litt mer press på tid. Men hjulene ble satt i gang samme kveld og helga som fulgte
den onsdagen ble tre musikkvideoer spilt inn i og
rundt Dverberg samfunnshus. Jeg er ikke sikker, men
jeg tror ikke akkurat den helomvendingen og gjennomførelsen kunne skjedd så mange andre steder
enn akkurat der.
Det koster å avlyse juleteater, på to måter. Det
koster fordi vi så gjerne ville vise dere alt det fantastiske vi hadde jobbet med, men det koster også
økonomisk.
Vi er uendelig takknemlig for alle de som har
latt billettene stå som støtte, de som har kjøpt virtuelle billetter etter at vi gikk ut med avlysning, og
de sponsorene våre som har latt annonsene i dette
programmet stå selv om det ble digitalt program og
ingen juleforestilling. Til Dverberg samfunnshus som
er det beste hjemmet Teaterklubb’81 kunne hatt og
hele Dverberg, takk. Det er skummelt å lage kultur til
vanlig, og i hvert fall i en pandemi så vi setter enormt
stor pris på dere alle. Tusen takk.
Mette Spjelkavik Enoksen
Styreleder og produsent i Teaterklubb’81

Kjære publikum

V

i hadde gledet oss så mye til å
ønske dere velkommen til urpremiere
på «Aurora». Vi hadde gledet oss til å
fylle samfunnshuset med latter, samtaler, applaus, nerver og kanskje noen
tårer. Vi hadde gledet oss til at de unge skuespillerne
og teknikerne endelig skulle få vise dere hva vi har
jobbet med denne høsten, og vi hadde gledet oss til å
dele historien om Aurora med dere.
I to måneder har vi møttes nesten hver eneste
kveld til øving. Skuespillerne har pugget og pugget
replikker, koreografi og sanger. Sammen har vi lett
etter, og prøvd å forme alle disse rollene som ingen
noen gang har spilt før. For oss har det vært viktig at
alle skulle få sette sine unike avtrykk på stykke gjennom sine roller og oppgaver. Vi var så nære å komme
i mål med det vi er sikre på at ville ha blitt en veldig
fin, morsom og trist forestilling, proppfull av spilleglede og vidunderlige rolletolkninger.
50 aktører er ganske mye. Likevel har hver og
én av disse blitt helt uunnværlig både i stykket, og for
å finne den rette stemninga på øving. Det har vært
akkurat passelig mye kustus og deilig kaos, humor og
alvor. Alle aktørene har vært modige og tålmodige,
og i det vi endelig fikk følelsen av at «dette skal vi
klare sammen» falt også avgjørelsen om at «dette kan
vi ikke gjøre». Det var ekstra vondt å gi seg fordi det
å lage noe helt nytt har krevd en innsats utenom det
vanlige fra alle involverte, særlig aktørene.
Når vi de siste årene har hatt regi og instruksjon
på juleteater har vi lagt lista høyt. Vi tror på verdien
av å forvente mye av de unge skuespillerne og teknikerne våre. Vi tør å ha høye forventninger fordi vi
gang på gang har sett hvor mye folk vokser og strek-

ker seg på teaterklubben. I år har absolutt ikke vært
noe unntak. Teater skal selvsagt være gøy. Men mye
av grunnen til at det er gøy, ligger i at vi lager noe
som til slutt blir ordentlig bra. At jobben vi skal gjøre
sammen er vanskelig gjør det avgjørende å samarbeide, og ekstra fint å komme i mål. Men denne gangen
måtte vi stoppe midt i innspurten.
Vi skulle så veldig ønske at dere alle sammen
kunne fått sett de hardtarbeidende skuespillerne,
sminkørene, kostymørene og teknikerene krysse
mållinja sammen. De hadde fortjent den applausen.
Det blir ingen premiere dette året. Men
heldigvis er det bestemt at Aurora skal få prøve igjen
med ny premieredato på Dverberg i 2022. Forhåpentligvis er cast og crew de samme og enda fler.
Ja og foresten. Vi la oss ikke ned og gråt i oppløpet,
vi satt oss heller nye hårete mål. Det er en glede å
kunne presentere tre flunkende nye musikkvideoer,
spilt inn på to dager på Dverberg. Vi håper at filmene
kan være et lite plaster på såret til dere, kjære teater-publikum. Vi håper at dere liker disse smakebitene på Aurora, og at dere til neste år sitter i storsalen
og synger med på sangene.
Og selv om ingenting slår god gammeldags applaus
kan du klappe og heie digitalt om du har lyst. Send
favoritt-videoen din til en venn, del eller kommenter
– det løfter.
Ta vare på hverandre
Sees neste år
Victoria og Nikoline
Lost and Found productions

Ada Strøm

Adriane Elisabeth Schaug

Agnes Ra Vollan

Alexandra Råstad

Alexandra Schaug Tuftene

Aminde Nordmo

Ask Jacobsen

Aurora Enoksen Moen

Aurora Laupstad

Aurora Nicoline Nilsen

Celine Nilsen

Eldar Hansen

Mette Spjelkavik Enoksen

Elida Lian

Ella Elvebø Høyning

Emine Charlotte Blikeng

Emine Strøm

Emma Ellingsen Lødding

Emmeline Jørgensen

Erlend Røise Skaugvolldal

Fredrik Mathias Jensen

Gabriel Alsos Lillejord

Isabella Thanke Hansen

Isfrid Hansine Hansen

Joel Strøm

Kaja Holtnæs Nordheim

Kaja Wiik Edvardsen

Katarina Kaspara Hansen

Katharina Bogdan Nilssen

Kristine Nilsen Stave

Leander Thune-Olsen

Leon Jordell-Selvik

Linea Ellingsen Lødding

Linea Simonette Blikeng

Linnea Sellevoll

Marte Svendsen

Marthe Eline Jensen

Mathea Lian

Matheo Alsos Lillejord

Matheo Spjelkavik

Karina Næss

Andrea Rasmussen Gjerde

Maya Spjelkavik Sumstad

Micaela Barbosa Jensen

Mille Johanne Strand

Nikoline Spjelkavik

Nina Danielsen Jacobsen

Oda Jacobsen

Sanja Jørgensen

Simon Holann Waltila

Simonette Hanssen

Sofia Larsen Ryssing

Thomas Røisie Skaugvolldal

Tilje Karoline Spjelkavik

Vilja Norheim Hilstad

Svein Spjelkavik

Matz Abrahamsen

Knut-Eirik Reinsnes

Indianne F. Steffensen

Bendik Myrvang

,,

Og fjelltoppan over skyan e så høg
du ser livet bak livet, tida over tida
Der ned e opp og opp e ned
Det brenn en varde bak tåka
Det brenn en varde skal du se

av Nikoline Spjelkavik, Victoria Røising og Per Magnus Barlaug
midnattpremiere fredag 17./12.

Festpremiere lørdag 18./12. kl. 18.00

Olivia Abrahamsen

Noah Abrahamsen

Les dette, er du snill. Vi i teaterklubb’81 er stolte over å
få lage teater med denne gjengen. Det hadde vi ikke kunnet uten våre støttespillere og samarbeidspartnere. Les
gjennnom hele annonsedelen i dette digitale programmet.
Støtt våre sponsorer, slik de støtter oss. Tusen takk.
Tony André Baraa

Aurora er faktisk deres tredje musikal. I 2019 satte
det hyperaktive produksjonsselskapet Lost and
Found productions en slags verdensrekord da de lagde hele to musikaler på ett år. De hadde festspill-premiere på pop-punk-musikalen Love and the Ocean
og til jul samme år, lagde de sin helt egen versjon av
Oliver Twist. Vi utfordret Nikoline og Victoria på å
lage en oppskrift.

Aurora Ingredienser:
1 stk manus
30-50 stk roller
Minimum 10 sanger med tilhørende temamusikk
Musikere
Skuespillere
Teknikere og teknisk utstyr
Sminkører og sminke
Kostymemakere
Materiale til å lage kostymer
En scenograf
Materiale til scenografi
Noen som kan snekre
En markedsføringsstrategi
Et system for salg av billetter
Noen som sørger for mat og trivsel på øving
Folk som kan hjelpe til med alt
du har glemt å tenke på
Øvingslokale
En scene
En plan for økonomi og noen som følger opp den
planen
Gjerne en koisk/kafé som
er åpen for publikum i pausen
Masse tid og krefter
Blod, Svette og tårer (kan sjeldent sløyfes)
Publikum

www.tk81.no

bILLetter:

27., 28., 29. og 30./12. kl. 18.00

dverberg samFunnshus

romjuLsForestiLLinger

fredag 17./12.

Festpremiere

lørdag 18./12. kl. 18.00

midnattpremiere

Magnus Børmark (Gåte),

Kristoffer Lo (ex Highasakite)

Georg Buljo (ex Locomotives) og

og Victoria Røising.

lemannsprisvinnere:

Med musikalske bidrag fra tre spel-

Fremgangsmåte:
sangene i aurora

T E AT E R K L U B B E N S 3 7 .
JULEFORESTILLING

Lisbeth Enoksen

en musikaL om Liv, død og teater

Laila Enoksen Moen
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Kaia Marie Ra
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Oppskrift på
en musikal

romjuLsForestiLLinger 27., 28., 29. og 30./12. kl. 18.00

er ved Nikoline Spjelkavik

teaterkLubbens 37. juLeForestILLIngG
dverberg samFunnshus
bILLetter: www.tk81.no

Start med en god idé, gjerne en historie du ønsker å
formidle. Se for deg hva som skjer og hvem som er
med i fortellingen, og skriv en liste over karakterene
i stykke. Skriv deretter manuset, og la det få modne
over tid. En konflikt av et slag sies å være et godt
utgangspunkt for dramatikk. Skriv tekst og melodi til sangene. Sørg for god variasjon i sjangere og
stemninger. Det er en fordel dersom noen sanger kan
henge sammen lydlig, eller hente opp igjen temaer
fra andre sanger. Husk også å lage tilstrekkelig musikk som kan brukes som underlag og temamusikk
i forestillingen. Merk at et godt og stort avslutningsnummer vil være avgjørende for helhetsinntrykket.
Når du er klar til å starte med selve produksjonen
er det viktigste å samle et knippe gode og motiverte
medarbeidere. Størrelsen på teamet kan variere, men
sørg for at det er folk med ansvar for ulike fagfunksjoner som regi, produksjon, scenografi, kostyme,
markedsføring, teknikk osv. Legg en overordnet plan
med deadlines, og en detaljert øvingsplan for en uke
eller to av gangen. Skaff skuespillere og del ut roller.
Gå i gang med produksjonsarbeid og øving. Sy kostymer og bygg kulisser parallelt med øving, og kom i
gang med det tekniske arbeidet med lyd og lys i god
tid før premiere. Få med deg flinke folk i alle ledd av
produksjonen, og gjør deres beste. Før premieren er
det viktig å ha gjennomført tilstrekkelig kostymeog sminkeprøver, samt øving med all scenografi og
rekvisitter på plass. Husk også å gjøre en skikkelig
innsats for å synliggjøre forestillingen slik at folk vil
komme.
Jobb hardt og ha det gøy underveis. Husk å tulle masse, og å skryte når folk gjør en god jobb. Og husk å si
unnskyld om du i kampens hete skulle komme til å
kjefte for mye.
Lykke til!

productions

Hannah Nilsen

Lost and Found

Axel Hanssen

Per Magnus Barlaug

Victoria Røising

Victoria Røising og

Anne Kari Spjelkavik

av Nikoline Spjelkavik,

Karoline Spjelkavik Elvan

Om Aurora
og videoene

A

urora starta med en drøm om å
lage en forestilling skreddersydd for
Teaterklubb’81. Et stykke med masse
spennende roller til et stort, ungt
ensemble.Vi ville lage en forestilling
som handler om og hyller teateret. Men det skulle
også være en forestilling som tok både publikum og
de unge skuespillerne på alvor, og som kunne romme
både dypt alvor og høy humor.
Vi begynte å fantasere frem handlingen og
karakterene, og før vi skrev manus, hadde vi hele
rollegalleriet klart. Hele veien i arbeidet har vi hatt
menneskene i Teaterklubb’81 i bakhodet, og i manuset er det lett å kjenne igjen både folk og situasjoner.
«Aurora» ble fortellingen om Aurora på 8
år som er alvorlig syk, men som likevel insisterer på
å være med på juleteater slik hun alltid er sammen
med familien og vennene sine. Aurora dør tidlig i
første akt. Hun rekker ikke være med på premieren
på juleforestillingen. Vi følger Aurora inn i dødsriket
Borealis der hun verves som soldat i Den Lyse Armé
for å kjempe mot mørket.
Vi har vært inspirert av blant annet Astrid Lindgrens «Brødrene Løvehjerte», og på mange måter
er Aurora en klassisk historie om livet etter døden,
og kampen mellom det gode og det onde. Men i vår
fortelling er det ikke det gode som vinner. Ikke det
onde heller. Forestillingen er heller et forsøk på å
fortelle at vi trenger både mørke og lys, og at ingen
og ingenting kan være bare en av delene. Mellom lys
og mørke, det som er gøy og det som er trist, finnes
fargene.
I musikkvideoene fra Aurora kan dere se ytterpunktene av rollegalleriene fra stykkte. I «Lyset dør»
møter du Mare og fuglene som prøver å mørklegge
himmelen. Og i «Den Lyse Armé» kan du se soldatene som driver med opplysning, bokstavelig talt.
Tittelsporet «Aurora» er en alternativ Lucia-sang og
handler om å være sammen – for eksempel på teater.
Videoene finner du her: www.tk81.no

TRADISJON • HÅNDVERK • KVALITET
SIDEN 1972
Storgt. 15, 8480 Andenes | Tlf. 76 14 10 02 | andeneshusflid.com
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Ved vårt verksted utføres
alt av servicearbeid innen
stål/-rustfritt og aluminium

STRØMAGGREGATER
VANNFORSYNINGSANLEGG
KOMPRESSORER
DVERBERG - ANDØY

VI LEVERER OG MONTERER:
• Dreiing, fresing og øvrige reparasjoner
• Produksjon av utblødertanker og containere
• Også betjening på stedet fra vår servicevogn

Nordmo
MELK OG KJØTT

ANDØY SAU OG GEIT

Ståle Nordmo

Nordbakken
Gård
Knut Johnny Enoksen

Å, 8485 DVERBERG
Tlf. 76 11 53 50 Fax. 76 11 53 51

Lykke til med teateret!

Nyheter fra Andøy leser du i
Lykke til med årets aktiviteter

THE HOME OF
ATLANTIC SALMON

MK Bernt-Steinar AS
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Midnattsol camping
Fiskeværsveien 1,
8481 Bleik
Telefon: 478 43 219
midnattsol.camping@gmail.com

Ønsker god jul
og godt nytt år

www.midnattsolcamping.com

Vi ønsker TK’81 lykke
til med årets aktiviteter

www.oso-maritim.no

GOD JUL OG LYKKE TIL
MED ÅRETS AKTIVITETER
Vi tilby tjenester innen:

Bokføring

ViAvstemming
tilby tjenester innen:

Vi har erfaring innen de alle fleste
bransjer, for små og mellomstore
bedrifter. Vårt ønske er at du som
Vi har skal
erfaring
innen
demye
alleigjen
fleste
kunde
føle at
du får
for
bransjer,
for små
et
samarbeid
med og
oss.mellomstore
Dersom du
bedrifter.
Vårt
ønske
er
at
du
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finner dette interessant, ta kontakt
kunde
at du får mye
igjen for
med
ossskal
for føle
en uforpliktende
samtale.
et samarbeid med oss. Dersom du
finner
dettevåre
interessant,
Vi
ønsker
kunder ta
ogkontakt
med oss for en
forbindelser
enuforpliktende
riktig god julsamtale.

Løpende rapportering
Bokføring
Lønn
Avstemming
Fakturering
Løpende
rapportering
Budsjettering
Lønn
Årsregnskap
Fakturering
Konsulenttjenester
og et godt nytt år.
Budsjettering
Vi ønsker våre kunder og
Årsregnskap
forbindelser en riktig god jul
Tlf: 47 27 16 02
Konsulenttjenester
og et godt nytt år.
astrid.hoyning@activ-regnskap.no
activregnskap.no

Tlf: 47 27 16 02
astrid.hoyning@activ-regnskap.no

activregnskap.no

Vi støtter Teaterklubb’81
fordi kultur er viktig for
Bladet Vesterålen.
Og vi mener det er viktig for
Vesterålen å ha et rikt og variert
kulturtilbud med høy kvalitet.
Hold deg orientert i distriktet!
Les...

8485 DVERBERG

Vi ønsker deg en riktig

Vi støtter Teaterklubb’ 81 og
ønsker lykke til med forestillingene
musikkvideoene.

– og ikke minst – et godt og friskt nytt år.
La oss ta vare på hverandre og gjøre
2022 fantastisk.

polarquality.no

www.lns.no

Fiskerne på Bleik

Vill & Vakker

Sortland medisinske hud, fot og laserklinikk

ønsker god jul og godt nytt år.
Lykke til med årets aktiviteter i TK’81.
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Behandlingsmeny
FOTONA LASER (kun på Sortland)
FOTTERAPI
MEDISINSKE HUDBEHANDLINGER
INJEKSJONER
HUDPLEIE
KROPPSBEHANDLINGER
VIPPER & BRYN
BEHANDLINGSPAKKER

Storgata 28, 8480 Andenes
Tlf. 76 14 10 33
andoybok.no
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Vill&Vakker avd. Andøya:
Risøyhamn aktivitetssenter
- Fotterapi

NORGES STØRSTE BYGGEVAREKJEDE

Lykke til og...

Luggen frisørsalong, Andenes
- Hudbehandlinger & injeksjonsbehandlinger

Velkommen til meg!.
Mvh Mariann Lanesskog
Tlf. 9006 1563
Torggata 10A
8400 Sortland

Telefon
761 200 20

Mobil
91 80 16 12

Montér Andenes

e-post
post@villogvakkerspa.no

webside
www.villogvakkerspa.no

Storgata 30, 8480 Andenes
Tlf. 975 99 982 | skaarn74@gmail.com

Industriveien 12, 8480 Andenes • Telefon: 48093300
Mandag - fredag: 07.00 - 17.00 Torsdag: 07.00 - 18.00
Lørdag: 09.00 - 15.00
Følg oss på

Når du velger strøm fra Andøy Energi,
får du en avtale som rommer mer enn
lys og varme.

Entreprenør • Konsulent • Byggmester
8480 Andenes • Tlf. 97186770/ 90638704

Lykke til med
årets juleaktiviteter
Vi er opptatt av kultur og idrett – og støtter lag
og foreninger i hele Andøy – 365 dager i året.
Teaterklubb’81 er en del av disse – som vi er
svært stolt av. Lykke til og god jul.
www.andoy-energi.no
Apotek 1 Neptun. Storgata 9A, 8480 Andenes. Tlf. 761 41 600.

FOTO: TOBIAS BJØRKLI/PEXELS

De beste ønsker
for julen
og det nye året
Hilsen oss i
SpareBank 1 Nord-Norge
snn.no

Extra
ønsker Andenes
lyk
årets a ke til med
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o
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VI ER ANDØYPATRIOTER
og synes det er viktig å være støttespiller
i lokalsamfunnet. Derfor støtter vi TK’81
og ønsker dere lykke til.

Andenes kirke

Tradisjon & kvalitet
siden 1927
For over 90 år siden registrere Johannes Meier Nilsen sitt firma,
J. M. Nilsen. Mye har forandret seg på 90 år, men vårt fokus på kvalitet
er det samme.

Spør etter våre kvalitetsprodukter
i din dagligvarebutikk

Industriveien 4, 8480 Andenes Telefon: 916 30 531
E-post: andenes.extra@coop.no Åpningstider: 07:00-23:00
(Søndag 14:00-20:00) (19/12 – 3. søndag i desember 14:00-20:00)

Dverberg kirke

Bjørnskinn kirke

V

i ønsker alle en riktig god julehøytid
og et velsignet godt nytt år.

Lykke til med årets aktiviteter i TK’ 81.

J. M. NILSEN FISK AS | 8489 NORDMELA
| TELEFON 76 11 52 50
Følg oss på facebook/J. M. Nilsen Fisk AS

Andøy menighet

Alveland ønsker alle
en riktig God jul og
et godt nyttår.

VI ØNSKER TK’81 LYKKE TIL.
Trenger du rørlegger? Kontakt oss!

Vi holder åpent hver dag til og
med lillejulaften fra 11-16.
Vi har koselige julegaver for
liten og stor og også til de som
har «alt» Vi har god god plass
til overholde «en-meteren».
Vi tar juleferie og åpner igjen
torsdag 6. Januar i 2022.
De beste ønsker for jula, og
takk til våre trofaste kunder
i året vi snart legger bak oss.
Hilsen ho Rita, ho Beate
og reesten av gjengen hos
Alveland.
En helt spesiell takk til våre
pakkelubb-engler.

VI HOLDER STENGT I
ROMJULA, MEN NETTBUTIKKEN ER ALLTID ÅPEN
www.alveland.no
FOTO: SIMEN BERGVIK

Lykke til
og god jul

ANDØY TAXI KJØRER DEG DIT DU
VIL – NÅR DU VIL, HELE JULA!
Andenes: 761 41 200
Sør-Andøy: 761 40 200

Nilsson Haras As

Industriveien 2a • 8480 Andenes

Verkstedveien 5 • 8400 Sortland

Tlf. 76 14 61 93

Tlf. 76 20 30 00

post@nilssonharas.no
www.nilsson.no

Kunder og
forbindelser
ønskes en riktig
God Jul!

Karl Behrens
Tlf. 930 45 152

God Jul og et
snørikt nytt år

DVERBERG

Lykke til med juleteateret!

Vi ønsker kunder og forbindelser en
riktig god jul og et godt nytt år.

Kjetil Bjørdal
Telefon: +47 971 88 455
kjetil@krauman.no

GOD JUL!

Trykkeri og kommunikasjonsdesign
www.vvas.no

JANGAARD EXPORT AS

Byggmester

kunder en riktig

Vi ønsker alle en riktig
god jul, og lykke til med
årets aktiviteter.

JANGAARD EXPORT AS AVD FRAMNES/SJØANLEGGET
har lange tradisjoner som en viktig og solid industribedrift
i Andøy – lokalisert i Hamnegata på Andenes. Vi tilhører en
bransje med god tro på en fortsatt gunstig utvikling.
ønsker
lykke
Vi gir konkurransedyktige priser på levering
av fangst.
Ta kontakt med oss for tilbud. Vi takker
våre
ansatte,
til og god jul
samarbeidspartnere, leverandører og kunder for et
spennende år, og ønsker alle andværinger en
God jul og et Godt nytt år.

Lykke
forestil til med
lingen
e!

Ønsker alle mine

Andøy Taxi vil fra kl. 14.00
julaften til kl. 14.00 2. juledag,
ha noe begrenset kapasitet.

Lykke til med
aktivitetene!

AVD FRAMNES/SJØANLEGGET
Telefon 965 15 270 (kontor).
991 15 270 (formann Willy Skog)

GOD JUL & GODT NYTT ÅR

JANGAARD EXPORT AS AVD FRAMNES/SJØANL
har lange tradisjoner som en viktig og solid industr
i Andøy – lokalisert i Hamnegata på Andenes. Vi tilh
ønsker TK’81 lykke
bransje med godVi
tro
på en fortsatt gunstig utvikling
til med årets aktiviteter
Vi gir konkurransedyktige priser på levering av fang
vi ansatte,
Ta kontakt med Samtidig
oss forønsker
tilbud.
Vi takker våre ansatt
samarbeidspartnere og
samarbeidspartnere,
leverandører og kunder for et
andværinger en riktig god jul.
spennende år, og ønsker alle andværinger en
KONTAKT OSS
– vi er nytt
klare for år.
God jul og et Godt
Din trygghet – vårt ansvar!

oppdrag i Andøy!

LYKKE TIL MED
ÅRETS AKTIVITETER

Ta kontakt med våre elektrikere på Andenes.
De gir gode råd og tips om de beste produktene
og har gode løsninger for ditt bruk.

designfabrikken.no

Te l. 91 66 41 20/ 91 66 41 28
ANDENES
HERREEKVIPERING
andenesherreekviperingas.insp.no

Markveien 21 | 8402 Sortland | Telefon: 76 11 06 20 |
www.elektroinst.no

Design • Kopi • Plakat • Bilde på lerret
Brosjyre • Banner • Roll-up • visittkort • m.m.
Tel.: +47 45 81 65 43

8480 Andenes // www.designfabrikken.no

GOD JUL
& GODT NYTT ÅR
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BilLiv med...

Åse, 8484 Risøyhamn
T: +47 76 11 54 50
firmapost@kke.no

VI BYGGER FRAMTID I NORD

www.kke.no

8484 Risøyhamn • Åse • Tlf. 76 14 71 60

Nordvik AS

Avdeling Andøy
Saura, 8485 Dverberg
Tlf: 76 14 62 17. nordvik.no
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LYKKE TIL MED
ÅRETS AKTIVITETER!
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GOD JUL

76 14 16 92

Fagforbundet Andøy
ønsker alle sammen
god jul, og lykke til
med årets aktiviteter!

Andøy Friluftssenter AS
Telefon: 76 14 88 04

firmapost@andoy-friluftssenter.no
VI ØNSKER ALLE EI MAGISK JUL,
OG ET OPPLEVELSESRIKT 2022!

Den lille bygdebutikken med
det store hjertet og utvalget

Åpningstider i jula: Lille Julaften; 9 - 20
Julaften; 11 – 14. Alle røde dager; 12 – 18.
Nyttårsaften; 10 – 16.

Lykke til!

BUTIKK OG KAFÉ
Vanlige åpningstider:
Hverdager 9 - 20 | Lørdag 10 - 18 | Søndag 12 - 18

Bleik Landsbyservice

ÅSE SERVICESENTER AS | MATKROKEN ÅSE
Åse | 8484 Risøyhamn | Tlf: 76147220
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VI I ADOLFSEN GROUP
HEIER PÅ TEATERKLUBB’81

GOD JUL & GODT NYTT ÅR

Se på den!

Break a leg!
Th. Benjaminsen AS er:
Skipsekspedisjonen i Risøyhamn – tlf. 76 11 53 90
Nor Lines Risøyhamn – tlf. 76 11 53 90
Formellager for Fiskå Mølle – Tlf 76 11 53 90
Gammelbutikken & Joker – tlf. 76 14 75 05

Bestefar Benn
Teaterklubb’81 har i en årrekke mottatt sponsorstøtte fra Eidissen Consult. I mai i år hadde vi gleden
av å ha Benn, tre av sønnene hans med samboere, et
herlig knippe av Benn sine barnebarn og flotte venner
av dem på besøk i Dverberg samfunnshus. Som det
går fram av bildene – som vi har fått låne fra Jørn
Eidissen – går Benn sin glede av å opptre i arv. Innfelt
ser dere Benn i rollen som onkel skrue.
Vi takker for besøket, og ønsker
Roar, Jørn, Stig, Lars, onkel Jan-Viggo
og bestefar Benn ei god jul og et godt nyttår.
Hilsen Svein Spjelkavik
og hele gjenngen
i Teaterklubb’81

