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Aleris Overvektsklinikk utfører flest
overvektsoperasjoner i Norge. Kirurgenes 
og støtteteamets erfaring er din trygghet 
for et godt resultat.

Dr. med. Hjørtur Gislason,
fagansvarlig kirurg Helse og omsorg

hele livet

Informasjonsmøter om overvektsoperasjoner

www.overvekt.net

Harstad • tirs 31. aug kl 17 • Grand Nordic Hotel, Strandgt. 9

Finnsnes • ons 1. sept kl 17 • Finnsnes Hotell, Strandvn. 2

Tromsø • tors 2. sept kl 17 • Quality Hotel Saga, Richard Withs pl. 2

Alta • man 6. sept kl 17 • Park Hotel, Markedsgt. 6

Hammerfest • tirs 7. sept kl 17 • Hotell Skytterhuset, Skyttervn. 24

Vadsø • ons 8. sept kl 17 • Nobile Hotell, Brugt. 2

Glade dansedager i Nesset
HADSEL: Dansere fra
fjern og nær svingte seg
på parketten på Hurti-
grutens Hus i helga. –
Dette er meget bra, synes
Jan Petter Jenssen, som
tok turen helt fra Salang-
en. 

S I L J E N I L S E N

s i l j e @ b ø l v . n o

– Vi drar rundt på mange ar-
rangementer i hele landet, og
dette har de fått til meget bra,
synes Jan Petter Jenssen, som
sammen med fruen kom med
bobil for å danse på Stokmark-
nes. 

Det var artistene Frøya,
Steinar Engelbrektson Band,
Countryjenta Chatrin og nord-
lendingene i Polarlys som stod
for musikken både fredag og
lørdag, og det var musikk i to

etasjer.  Lørdag var det helt
fullt. 

– Dette viser at det finnes
gode artister ikke Norge. Vi
trenger ikke hente dansemusi-
kere i Sverige, synes Jenssen,
som var imponert over arrange-
mentet. 

– Det er første gang vi er
her. Parkeringa, bilettprisene...
Det er helt utrolig! 

På parkeringsplassene i hav-
neområdet var det tjukt av bo-
biler, og mange dansere bodde
på hotellet. Andre kom fra næ-
ringsområdet og benyttet an-
ledninga til å få svingt seg sam-
men med andre country- og
danseglade. 

Full fart på dansegulvet i Hurti-
grutens Hus fra fredag til ut i de
små timer natt til søndag.
(Foto: Silje Nilsen) 

Torstein og Rigmor Anfinsen og Vera Alvstad, alle fra Melbu, sy-
nes musikken var bra. (Foto: Silje Nilsen)

Smil og latter til Steinar Engelbrektson Band. Mange tilreisende
tok turen til Stokmarknes, og «ankret» opp med bobiler i havna.
(Foto: Silje Nilsen)
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