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Jeg vil starte med å takke alle som gjorde sin borgerplikt og
tok turen til urnene 10. september. Det er viktig at vi bruker
retten vi har til å stemme. Det er demokratiet vi tar vare på
gjennom valgordningen vi har i Norge. Jeg vil også benytte
anledningen til å takke alle som ga sin støtte til Arbeiderpartiet og som ønsker at jeg
fortsetter som ordfører i kommunen vår. Valget viser at vi har gjort jobben på en slik
måte at enda flere av kommunens innbyggere støtter oss.
Det som nå står for tur blir å styrke kommuneøkonomien. Vi ønsker en stor satsing
på skole i kommende periode, dette gjør det nødvendig å komme i balanse på drift.
Skoleutbygging er krevende men vi kan ikke vente lenger, vi må selv ta de grep som
er nødvendig for at vi skal nå våre mål.
Som de fleste har registrert er planene kommet langt når det gjelder Gauldal skole
og kultursenter – GSK. Fem arkitektkontor har levert forslag til hvordan bygningene
skal se ut. En jury oppnevnt av Fylkeskommunen, brukerne og kommunen har utpekt en vinner. Vi har nå et forslag som det blir jobbet videre med. Dette er et langt
skritt i en god retning. Klarer vi dette sammen med fylkeskommunen, kan det bli veldig attraktivt å gå på Gauldal Videregående skole og ikke minst være ungdomsskole
elev i Midtre Gauldal.
Nytt kommunestyre blir konstituert 8. oktober. Noe av det første det nye kommunestyret får av oppgaver blir å fatte endelig vedtak i det som snart er ferdig forslag til ny
kommuneplan. Et stort og viktig arbeid nærmer seg sluttbehandling.
Store prosjekter på veisiden er også under planlegging. Det som vi ser er at fylkeskommunen i den forbindelse ”flytter” penger fra et prosjekt til et annet. Det vil føre til
at våre prioriteringer blir flyttet lengre ut i tid. Vi skal stå på videre for å sørge for mer
til både fylkeskommunale og kommunale veier. FV 622 er det ingen tvil om, den blir
utbedret.
Som ordfører bruker jeg mye tid på å snakke med og lytte til folk jeg møter. Det vil
jeg fortsette med også i tida som kommer. Ta gjerne kontakt.

Nettadresse:
www.midtre-gauldal.kommune.no
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telefon: 72 40 30 00
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Ha en fortsatt fin høst!
Erling Lenvik

Forsidebilde: Blåbærtur.
Foto: Personale ved Støren barnehage
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Rådmann
Å skape gode oppvekstvilkår og gode rammer for barnas
oppvekst og utvikling er en av våre viktigste oppgaver. I en
verden som preges av endringer og som for mange oppleves som utrygg, har vår kommune lokalsamfunn som i stor
grad er oversiktlig og som kan by på nærhet og trygghet.
Bosettingen i de forskjellige lokalsamfunnene har holdt
seg relativt stabil, og vi har et godt utbygd tjenestetilbud. Vi kan derfor tilby gode og
trygge oppvekstmiljø med et godt skole- og barnehagetilbud. I Midtre Gauldal har
vi også et variert kultur- og fritidstilbud som gir mange muligheter. Kulturskolen og
mange lag og organisasjoner har stor aktivitet, og det er viktig at aktivitetene bringer
den eldre og yngre generasjonen sammen. De flotte naturområdene kommunen har
gir også unike muligheter til å styrke den fysiske og psykiske helsen hos barn og
unge.
Vi har nettopp fått et bilde av hvordan et nytt skole- og kultursenter på Støren kan
bli et fyrtårn for hele kommunen hvor kreative læringsprosesser og kulturopplevelser
blir basis for et enda mer levende og positivt oppvekstmiljø. Samtidig trenger våre
skolebygg omfattende modernisering. Det blir nå en krevende oppgave å finne rom
økonomisk til dette. Vi ser fram til et godt samarbeid med det nye kommunestyret om
disse utfordringene.
Med ønske om en aktiv høst!
Grethe Metliaas

Foto: Tore Wolden

På jobb i kommunen

Kulturens koøyne gir innblikk, eller utsyn, alt etter som.

Kultur skaper god
”
livskvalitet og former
framtida vår”

Enhet for KULTUR/FRITID/
VOKSENOPPLÆRING
I forbindelse med siste omorganisering i februar i år ble kulturavdeling, kulturskole og
voksenopplæring utskilt som en egen enhet, etter å ha vært en del av skole og barnehage
sektoren i mange år.
Kulturenheten har tilhold i 3. etasje
på Rådhuset, ved de runde vinduene! Det hender ofte at det strøymer
sang og musikk og ”læven” fra dette
området. Det hører med til kulturens
egenart. Vi liker svært gjerne å skape trivsel og humør rundt oss. Vi tror
faktisk det gir oss mer arbeidslyst,
god helse og arbeidsglede.
I kommuneplanen, som er under
revisjon, heter det at ”Midtre Gauldal kommune skal være et lokalsamfunn med sosiale, kulturelle og
fysiske forutsetninger for trivsel. Tiltak som skaper felles identitet blant
befolkningen, holdningsskapende
arbeid og informasjon vektlegges.”
Her har kulturavdelinga spilt en stor
og viktig rolle i mange år, og vil fortsatt gjøre det ut fra de rammene vi
har i dag.

het for eiendom og kommunalteknikk (LNT).
Skole- og kultursenteret på Støren
er en stor og spennende sak, der arkitektkonkurransen nylig ble avgjort.
Vi venter i spenning på hva som blir
gjort av vedtak videre! Senteret vil
bli et framtidsretta kraftsenter for
livslang læring og allsidig kulturaktivitet som vil binde de ulike bygdene
sammen, bidra til kulturbasert næring og få tilflytting og vekst i kommunen.

Det generelle kulturfeltet
Det er sikkert mange innbyggere
i kommunen som lurer på hva vi
egentlig driver med på dette området, og det er sannelig ikke lett å
forklare ”i en bisetning”, da kulturen
er grenseløs! Derfor er det fint å få
nevne opp, i MG-nytt, de viktigste
områder hvor vi gjør en innsats med
de små ressursene vi har:
ü UKM – Ungdommens kulturmønstring ü ungdomsklubben ü
Forts. side 4

Kulturlov av 1. august 2007

Norge fikk en egen generell kulturlov 1. august 2007. Dette har vært
en lenge etterlengtet lov for alle kulturambassadører. Vi tror det vil løfte
kulturens status i kommunene, og at
kultur ikke så lett bli gjenstand for
nedskjæringer og uforutsigbarhet.
Nedenfor kommer info om de ulike
områdene som den ”nye kulturavdelinga” har ansvar for. Størenhallen/
idrettsparken var underlagt oss fram
til omorganiseringa 1. februar. Da
ble dette området overflyttet til En-

KFV-familien: (Fv) May Britt Aas, Åge Selven, Arnfinn Solem, Kari Folstad. Kenneth Sørensen
var ikke til stede. Foto: Tore Wolden
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Biblioteket

Biblioteket er et kombinasjonsbibliotek. Det vil si at vi fungerer både som
skolebibliotek for den videregående
skolen, og som folkebibliotek. Vi er
lokalisert på videregående (Basmoen) på Støren, men har åpent for alle
også på dagtid.
I 2002 hadde kommunen i tillegg
tre filialer – Singsås, Soknedal og
Budal. Disse ble etter hvert nedlagt
på grunn av kommuneøkonomien.
Det pågår nå et arbeid for å gjøre de
tidligere filialene om til rene skolebibliotek for grunnskolene. Bokbussen
har i dag stopp i Hauka og Budal.
Å låne på et bibliotek er en av de
få ting som fortsatt er gratis. Vi har
fagbøker, skjønnlitteratur, film, musikk og PC-er med internett gratis
tilgjengelig. Så løp og lån.
Åpningstider
Mandag
10.00–13.00 og
17.00–19.00
Tirsdag
10.00–13.00
Onsdag
10.00–13.00 og
17.00 – 19.00
Torsdag
10.00–13.00 og
17.00–19.00
Fredag
10.00–13.00

Kulturskolen i Midtre Gauldal

Kulturskolen er et kommunalt opplærings- og ressurssenter der man
legger opp til at barn og unge, voks-

4

Foto: Tore Wolden

ungdomsrådet ü MOT-informatører
i ungdomsskolen ü rusforebygging.
ü fritidstiltak for utviklingshemmede
med fritidsklubb, dansegalla og turer/kurs for denne gruppen. ü spillemidler til idrett ü kjentmannsmerke/
topp-tur ü skjøtsel/info pilegrimsleia
ü ajourføring av kulturkalender ü
kultur på hjemmesida ü kulturmidler ü kulturpris (hvert 2.år) ü lokale
utgivelser (Bygdebok Budal nå sist)
ü ajourføring adressekatalog lag/
foreninger ü ivareta kulturminner
ü uttalelser i regulerings-/navnesaker ü friluftsamfi bak Størenhallen
ü saksbehandling ü kundebehandling ü støtteordninger, søknader om
midler.
Vi skal også være en støttespiller
for lag og foreninger og det frivillige
kulturlivet. Skårvold Museum er en
stor sak for kommunen – hvor kulturavdelinga forsøker å ivareta praktiske sider ved arrangement.

Åge Selven styrer Voksenopplæringen med lødig myndighet.

ne og eldre, på tvers av generasjoner
kan få undervisning og anledning til
å møte forskjellige kunstformer og
kulturuttrykk.
Midtre Gauldal kommunale musikkskole ble etablert i 1986. Etter
hvert ble også drama, dans og billedkunst inkludert i undervisningstilbudet og skolen skiftet navn til
Kulturskolen i Midtre Gauldal i 1999.
Samtidig ble Støren prestegård base
for vår virksomhet med kontor, lager, øvingsrom og musikkverksted.
I 1997 ble kulturskolene i Norge lovforankret i Opplæringsloven § 13-6:
”Alle kommuner skal aleine eller i
samarbeid med andre kommuner ha
eit musikk - og kulturskoletilbod til
barn og unge, organisert i tilknytning
til skoleverket og kulturlivet ellers.”
Vår kulturskole har basert sin virksomhet på følgende byggesteiner:
• Opplæring i samsvar med evner
og forutsetninger
• Mestringsopplevelser
• Forståelse og respekt for ulike
kulturelle uttrykk
Vårt mål er:
• at skolen skal omfatte alle kultur
uttrykk
– (musikk, dans, drama, billedkunst og litteratur)
• at alle barn og unge som ønsker
det skal få elevplass
• at kulturskolen skal være en ressurs for skoleverket og kulturlivet
i Midtre Gauldal
Kulturskolen har et allsidig tilbud
innen musikk, bilde og drama. Det
gis individuell/smågruppe undervisning på instrument, og tilbud om aktiviteter i både små og store grupper.

I tillegg arrangerer kulturskolen flere
kurs, seminarer og konsert.
• Kulturskolen har 300 elever.
• Vi har tilbud ved alle skolekretsene i kommunen
• Kulturskolen har 12 lærere, de
fleste i deltidsstilling.
• Kulturskolen samarbeider/admini
strerer dirigenter for kor og korps.
• Kulturskolen samarbeider med
skolene og barnehagene om musikk-/kulturprosjekter og lærerstillinger.
• Kulturskolen er koordinator for
deler av ”Den kulturelle skolesekken” i skolene
• Kulturskolen har flere prosjekter i
samarbeid med helse og omsorg
spesielt rettet mot demente og
psykisk helse.
• Kulturskolen har ansvar for
”Kultur vukku, ”en nyskapning
som handler om bygdeutvikling,
synliggjøring av enkeltpersoner og
ikke minst PR for MG kommune.
• Kulturskolen skaffer underholdning, innhold på arrangement til
lag, foreninger, bedrifter, mm.
• Kulturskolen er en medspiller til
utvikling i skoleverket og kulturlivet. Vi har vært delaktig i prosjekter som ”Prosjekt samspill”,” Kultimer” og flere andre prosjekter.
• Kulturskolen legger til rette for
uorganisert ungdom gjennom tilrettelegging av bandøvelse og
bruk av kulturskolens utstyr under
opptredener og arrangement.
• Kulturskolen samhandler med flere om Barnas kulturmønstring og
Ungdommens kulturmønstring.

Voksenopplæringen
i Midtre Gauldal

Livslang læring er et viktig prinsipp
i norsk utdanningspolitikk. Derfor
har voksenopplæring hatt stor opp-

Kommunestyre og fylkes
tingsvalget 2007 ble gjen
nomført uten dramatikk i
Midtre Gauldal.
Alle foto: Tore Wolden

Manuell stemmetelling: Ikke særlig imponerende, men feilfritt.

Godt, gammeldags tellekorps

tok i mot papirbunkene. Valgsedler
ble talt opp og personstemmer og
slengere (kandidater oppført fra andre lister) registrert i flere omganger
av flere personer. Da valgresultatet
var klart ut i de små timer, var det
ingen som hadde noen grunn til å
tvile på at det var korrekt. Alle registreringer stemte all vei.

Få forhåndsstemmer

kommune tilbyr norskopplæring med
samfunnsfag for fremmedspråklige
voksne med oppholdstillatelse. Undervisningen er gratis og fører fram
til norskprøve 1, 2 og 3. Opplæringen foregår ved Støren Prestegård.

til opplæring kommer an på hvilken
oppholdstillatelse du har.
Reglene gjelder for innvandrere
som får oppholdstillatelse etter 1.
september 2005, og som vil søke
om bosettingstillatelse eller norsk
statsborgerskap. De får plikt til å
gjennomføre 250 timer opplæring i
norsk og 50 timer i samfunnskunnskap eller til å dokumentere gode
norskkunnskaper.

Etter valgnatten den 10. september
ble det gjort opprop i media om at
mange kommuner slet med stemmetellingen. Det var i hovedsak
kommuner som satte sin lit til teknologien og automatiserte prosessen.
På Rådhuset i Midtre Gauldal stod
et godt, gammeldags tellekorps og
merksomhet i Norge i flere tiår. Voksenopplæringen i Midtre Gauldal har
følgende tilbud til kommunens innbyggere:
Spesialundervisning for voksne
Hvem kan søke?
Voksne som trenger særskilt tilrettelagt
opplæring/spesialundervisning for å greie seg bedre i hjem,
samfunnsliv og arbeidsliv:
• Voksne med lærevansker
• Voksne med store lese og skrivevansker
• Voksne som etter sykdom eller
skade må lære på nytt
Det kan være nødvendig at PPtjenesten blir med og vurderer opplæringsbehovet.
Grunnskoleopplæring for voksne
Alle voksne over 20 år og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til
slik opplæring. Retten omfatter til
vanlig fagene: Matematikk, norsk,
engelsk, naturfag og samfunnsfag.
Norsk med samfunnsfag for fremmedspråklige voksne
Voksenopplæringen i Midtre Gauldal

Regler for norskopplæring
fra 1.09.05
For innvandrere som får første gangs
oppholdstillatelse etter 1.september
2005 gjelder det nye regler for norskopplæring. De nye reglene gjelder
ikke for dem som har fått oppholdstillatelse før 1.september 2005. For
dem gjelder de gamle reglene frem
til 1.september 2010. De nye reglene kalles ”Rett og plikt” til opplæring
i norsk og samfunnskunnskap.
Hva menes med rett og plikt til opplæring?
Plikt til å gjennomføre norskopplæring betyr at man må ta 300 timer for
å få bosettingstillatelse. Rett til opplæring betyr at opplæringen er gratis. Noen får plikt til å gjennomføre
norskopplæring, mens andre både
har rett og plikt til opplæring. Om
du har rett og plikt, eller bare plikt

Statistikktallene for Kommunestyrevalget i Midtre Gauldal kommune
2007 er følgende:
– Antall forhåndsstemmer: 353
– Endelig antall stemmer: 2762
– Oppmøteprosent: 62,3 %
Forts. side 6

KONtaKtiNFORMaSjON
Postadresse
Midtre Gauldal Kommune
Postmottak
Rådhuset
7290 Støren
T
Kulturskolen
Arnfinn Solem
May Britt Aas
Åge Selven
Kenneth Sørensen
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Forts. fra side 5
Tallene for siste kommunevalg:
– Antall forhåndsstemmer: 424
– Endelig antall stemmer: 2741
– Oppmøteprosent: 62,32 %
Fremmøtet totalt var omtrent det
samme som ved sist valg. Det Valgstyret merket seg, var at antallet forhåndsstemmer var gått ned. Det er
ikke av spesiell betydning, men trenden ellers i landet var en liten økning
i forhåndsstemmetallet.

Feil mandatfordeling

De offentlige valgresultatene fra
departementet viser at Ap i Midtre
Gauldal kommune har fått 14 mandater og SV ingen. Dette er feil. AP
fikk 13 mandater – SV en.
I Midtre Gauldal oppstod nemlig en litt uvanlig situasjon i og med
at slengertallet fikk betydning for
mandatet. Systemet som registrerer
valgresultatene fanger antageligvis
ikke opp denne eventualiteten.
Så – mandatfordelingen som den
blir presentert av departementet, og
i media for øvrig, er feil. Den korrekte lista finner du her – i MG-nytt.

MIDTRE GAULDAL
MANDATFORDELING
Valgoppgjør kjørt: 11/09-07 kl. 14:11:56
Partiliste
Det norske Arbeiderparti
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Kristelig Folkeparti
Venstre
Høyre
Fremskrittspartiet
Bygdefolkets liste

Totaler..

5,700
332
1,396
1,222
274
554
893
1,278

31,818
1,684
18,302
4,178
3,123
3,846
7,608
8,938

Totalt
37,518
2,016
19,698
5,400
3,397
4,400
8,501
10,216

% Mandater
41.16
2.21
21.61
5.92
3.73
4.83
9.33
11.21

11,649 79,497 91,146

13
1
7
2
1
2
3
4

33

Antall stemmeberetige: 4,447
Valgdeltakelse: 62.11 %

Tellekorpset kikket ikke på uret før valgresultatet var endelig. ”Stikkerne”, de som registrerte personstemmene, var på vei hjem klokka
02.30. De hadde ikke tallene klare som de første i landet, men var langt
fra sist!
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Forhånd Valgting

MIDTRE GAULDAL
Kandidatkåring
Valgoppgjør kjørt: 11/09-07 kl. 03:01:21
Antall stemmeberettiget: 4,447 Valgdeltakelse: 62.11 %
Kand Kandidatnavn
Det norske Arbeiderparti
01 x Lenvik, Erling
06 x Hammerås, Ragnhild K.
05 x Midthjell, Aina
02 x Bjørnevold, Jorid Endal
04 x Vinsnesbakk, Kjell Arne
03 x Heggvold, Olav Edvin
07
Halvorsen, Helge Arnfinn
13
Aasen, Per Kristian
12
Skårvold, Stine
28
Jonli, Lars
14
Krogstad, Bjørg
27
Sørløkken, Halgeir
15
Martinsen, Martin Embret
Sosialistisk Venstreparti
02 x Hov, Jens Olav
Senterpartiet
01 x Fløttum, Jens Gunnar
05
Hovstad, Bjørn
02
Moen, Ingrid Wahl
07
Vårvik, Odd
03
Moen, Eli
06
Vingelen, Arve
18
Bjørkan, John
Kristelig Folkeparti
01 x Buseth, Harald
02 x Sveås, Bjarne Kristian
Venstre
01 x Haugen, Ann Karin
Høyre
01 x Gunhildsøien, Kristin M
07
Skavern, Odd
Fremskrittspartiet
01 x Flagestad, Tor
02 x Refseth, Roger
05
Engen, Herman Jørgen
Bygdefolkets liste
04 x Enodd, Nils Kjetil
03 x Bonesvoll, Per Bjarne
01 x Rognes, Harald
02 x Storrø, Berit J Sølberg

Født
år
1957
1969
1984
1971
1947
1958
1944
1986
1984
1965
1954
1956
1942

VALGT
VALGT
VALGT
VALGT
VALGT
VALGT
VALGT
VALGT
VALGT
VALGT
VALGT
VALGT
VALGT

1961

VALGT

1958
1957
1989
1955
1951
1958
1943

VALGT
VALGT
VALGT
VALGT
VALGT
VALGT
VALGT

1955
1979

VALGT
VALGT

1967

VALGT

1948
1958

VALGT
VALGT

1943
1967
1958

VALGT
VALGT
VALGT

1945
1944
1949
1971

VALGT
VALGT
VALGT
VALGT

Foto: Arnfinn Solem

Musikk knytter vennskapsbånd på tvers av alder og bosted.

Barnas

egen kulturleir

Fra perioden 2.8. juli ble det arrangert et nytt prosjekt i kulturskolen i Midtre Gauldal.
Nyskapningen fikk navnet Kulturleir. Elever fra og med 4.klasse og oppover til 7. fra Midtre
Gauldal ble invitert. Det ble 18 påmeldte til slutt.
Vårt faste tilholdssted var Prestegården på Støren. Barna ble aktivisert
med sang, dans, lek, tekstskaping
og produsering en hel uke. Vi øvde
for det meste ute da solen var med
oss hele uka. Siste dag hadde vi en
avslutningskonsert ute på tunet på
Støren prestegard. Der framførte vi
det vi hadde øvd på samtidig som
vi hygget oss. Vi brukte lydanlegget til kulturskolen slik at alle hørte
godt både tekst og sang. Rundt 60
publikummere overvar showet. Det
var veldig hyggelig å se at så mange
satte pris på tilbudet og støttet opp.
Det faglige målet for uka var at barna skulle få et positivt forhold til musikk, sang, dans, sceneoppsetting
og øving. Barndommen er den tiden
hvor mennesket har en direkte kontakt med sin skaperkraft. Derfor er
det veldig viktig å få utviklet denne

evnen i ung alder før mange mister
denne kontakten. Dette lyktes i stor
grad. Barna ble bedre kjent med seg
selv som musiker, skuespiller, danser, tekstforfatter og kunstner.

mange andre morsomme ting ble
den en kjempefestlig uke.
Instruktør
Ingrid Anita Solem

Minst like viktig var det å knytte
vennskapsbånd. I løpet av denne
uka fikk vi oppleve at musikken er
et universelt språk på tvers av alle
grenser. Alder og bosted satt ingen
hindring på å lære hverandre å kjenne. Alle var åpne og positive, noe
som gjenspeilte seg i godt felleskap.

Foto: Arnfinn Solem

Det å ha et fritidstilbud i skoleferien,
hvor mange barn sitter hjemme alene mens foreldrene er på jobb, ble
også påpekt som positivt av mange
foreldre.
Prosjektet ble en suksess og barna
koste seg. Med sang, dans, lek og

Et stort publikum overvar musikalen som
markerte avslutningen på Kulturleiren 2007.
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Tur til Bjørgan!
Tirsdag 14. august arranger
te Frivillighetssentralen med
Ingrid Solberg i spissen, tur
til Sommervollsetran i Sok
nedal for beboere ved Sokne
dal tjenestesenter.

Det fine været ga deltagerne anledning til å nyte dagen ute på vollen.

11 beboere og 7 frivillige fra Frivillighetssentralen deltok på turen. Ingrid
Solberg stilte sæteren sin til disposisjon, og Bård Stensås sto for produksjonen av den medbrakte maten.
Til middag ble det servert lapskaus,
med riskrem til dessert.
Værgudene smilte til reisefølget
denne tirsdagen i august, så mellom
middag og kaffe var det muligheter
for å sitte i solveggen og nyte det
gode været, eller ta en gå-tur rundt
omkring på vollen.
Under kaffen ble det også mulig-

heter for å teste vinnerlykken med å
kjøpe årer.
Praten gikk livlig under hele turen,
så det var tydelig at alle satt pris på
utflukten. Turer ut i skog og mark blir
sjeldnere når man blir eldre og dårligere til beins. Mange av deltakerne
har hatt hyppige besøk i dette turområdet når de var yngre, og dette
gjorde det ekstra trivelig å få muligheten til å delta på denne utflukten.
Beboerne på tjenestesenteret i
Soknedal nyter godt av Frivillighetssentralens tjenester – Ingrid Solberg

Det står ikke på bevertningen. Sætertausa
Ingrid Solberg serverer riskrem.

og Aslaug Solbergløkk organiserer
en tur til for sommeren, og kveldsmat med underholdning for beboerne en kveld for måneden i mørketiden. Dette er en tjeneste det blir satt
stor pris på.
Tekst og foto: Trude Heggdal

Mobiltelefonkurs
Frivillighetssentralen arrangerte mandag 3. september kurs i mobilbruk for voksne mobil
brukere. Kurset ble arrangert i Frivillighetssentralens lokaler på Aktiviteten. Ungdommer
fra ungdomsskolen og videregående skole ble brukt som instruktører.
Det var totalt 10 deltakere på kursets første kveld, fordelt på 8 kvinner
og 2 menn.
Deltakerne satt to og to, avhengig
av hvilken type telefon de hadde,
hvert par disponerte en instruktør.
Nivået på deltakerne var varierende.
Noen trente på å sende og motta
sms, andre forsøkte seg på å ta bilder og å videresende disse. Konsentrasjonen var det i alle fall ingenting
å utsette på, så det var enkelte som
hadde vanskeligheter for å ta pause.
I pausen ble det servert kaffe og
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vafler, og da fortsatte praten livlig
både om mobiler og om familieforbindelser.
Ungdommene synes det var moro
å delta på en slik aktivitet, da det ga
dem muligheten til å inneha en annerledes rolle enn hva de vanligvis
har.
Etter ønske fra deltakerne og andre som ikke hadde anledning denne
kvelden, ble det arrangert kurs en
kveld til. Frivillighetssentralen har
også tidligere arrangert tilsvarende
kurs.

”Trykk OK”: Generasjoner forenes over mobiltelefonen.

GSK – Gauldal skole- og kultursenter
Arkitektkonkurransen
er avgjort

Omtrent slik vil kommunens storstue møte
de besøkende når de kommer opp mot inngangen (fasaden på Størenhallen er fotomanipulert).
Foto og behandling: Tore Wolden

Dyrvik arkitekter leverte det beste forslaget og vant konkurransen. Foto: Kristin Gunhildsøien

14. september avslørte juryen hvem av de konkurrerende
arkitektkontorene som i deres øyne hadde det beste for
slaget til et skole og kultursenter for Midtre Gauldal.
Vinneren er…

Midtre Gauldal kommune lyste ut
arkitektkonkurransen etter at det i
2002 ble gjort vedtak i kommunestyret om at det skulle jobbes videre
med kulturhusprosjektet i samarbeid
med Fylkeskommunen. Utfordringen
til arkitektene var å skape et bygg
som skulle forene kommunens behov for et kulturhus og ny ungdomskole med den videregående skolens
ønske om å samle all sin aktivitet på
ett område. Gauldal videregående
drives i dag på to tun.
Fem arkitekter deltok i konkurransen. Blant de kreative og til dels
originale forslagene skilte ett seg ut
som det mest attraktive for den enstemmige juryen: Vinneren er Dyrvik
arkitekter.

le. Bygget rommer da også alt det
det er ment å skulle romme: Idrettshall, kulturhus med bibliotek, kino
og konsertsal, ungdomsskole og
hele Gauldal videregående skole. I
følge jurymedlem og begeistret rektor for kulturskolen, Arnfinn Solem,

finnes det bare ett lignende anlegg i
hele Norden, og det ligger på Island!
Dermed er det en sjanse for at GSK
kan bli et pilotprosjekt i Norge, med
de fordeler det bringer med seg av
oppmerksomhet og tilskudd.

Veien videre

Selv om det nå altså er valgt arkitekt og plan og design delvis er klart,
gjenstår det mye drøfting og tilpassning av lokalene. Forhold omkring
økonomi og drift må også greies ut
før en eventuell bygging kan starte.
Pr. nå har kommunen og fylkeskommunen tegnet en intensjonsavtale
om fordeling av kostnader. Samarbeidspartene har håp om at GSK
skal stå ferdig i 2010.

Unikt bygg

Modellen over det antatte forslaget
viser en bygningsmasse som strekker seg fra den integrerte Størenhallen og opp mot Støren ungdomssko-

Sett fra luften får en først skikkelig inntrykk av prosjektets omfang.
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Opp s l a g

stavla

Sæterleir

Vikarleger
i Midtre Gauldal
Foto: Magnar Kosberg

Alle som blir engasjert som vikarleger
her i kommunen legger fram norsk
autorisasjon med personlig ID-nummer
tildelt fra Statens Autorisasjonskontor
for helsepersonell. Byrået som skaffer
vikarene, sjekker at legene her godkjente papirer fra hjemlandet og fra norske
helsemyndigheter før de sender kopier
over til oss. Alle leger med godkjent
lisens ﬁnnes i offentlige
registre.

Midtre Gauldal kommune arrangerte i sommer sæterleir for femte året på rad.
Dette er et tilbud til alle barn i kommunen i alderen 8-13 år. I år var etterspørselen stor, og vi mottok over femti søknader. Dessverre kunne vi bare gi tilbud til 34
barn.

Legekontoret har fått
forespørsel om en
lege uten autorisasjon har vært i
arbeid her. Vi vil
informere om at
det ikke medfører
riktighet.
Uten mat og drikke, duger helten ikke.

Eric Takyi, Kommunelege I
Kristin Sunnset Horgøien, Kontorleder

Tre sætrer er tilknyttet prosjektet; Bente Kaasen Enlid, Kjerstin Kosberg og Kari
Sandrød. Sætrene driver tradisjonell sæterdrift, og barna ﬁkk delta i sæterstellet,
ﬁsking, fjellturer osv.

Motorferdsel
i utmark

Hensikten med sæterleiren er å gi barn og unge et tilbud om aktivitet i løpet av
sommerferien. Vi er opptatt av å gi barn gode opplevelser og en aktiv fritid i kontakt
med andre barn og voksne. Det er lagt vekt på god voksenkontakt og mestringsopplevelser.

Forslag til nytt regelverk for
motorferdsel i utmark og
vassdrag.

Tilbakemeldinger fra barna og foresatte har vært meget positive, og vi håper at det
også neste sommer kan arrangeres sæterleir.

Som kjent har Direktoratet for naturforvaltning /(DN) sendt ut forslag til
endring av regelverket for motorferdsel
i utmark på høring. Høringsdokumentet
er lagt ut på DN`s motorferdselssider.
Høringsfristen er satt til 15. oktober
2007.

Foto: Kjerstin Kosberg

Ingrid Langlete, Helse og familie

Det oppfordres derfor til at kommunens
innbyggere kan komme med innspill til
høringsprosessen. Dette må skje snart da
høringsfristen er meget kort.
Landbruksveileder Aril Røttum
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Barna fikk delta på melking både morgen og kveld.

Sk o l e r o g b ar n e h a g e r

Av Svanhild Hindsverk

Markens grøde
Foto: Persoale ved Støren barnehage

på Støren barnehage
Foto: Persoale ved Støren barnehage

Nok en gang er sommerferien over, og et nytt skoleår har
begynt. Støren barnehage har dermed fått nye barn som
skal bli kjent med oss.

Mer enn åtte blåbær på et lokk.

Små fingre høster markens grøde. Blåbær blir penger som kommer fadderbarnet Hanane til
gode.

Setersmak
I siste nummer av MG-nytt trykte vi en omtale av Setersmak. Der
glemte redaksjonen å opplyse om noen forhold. Bilder fra Storbekkøya Museumsseter er tatt av Magne Gilberg. Logoen ”Setersmak” var
sakset fra plakaten for arrangementet. Logo og plakaten for øvrig, er
designet av Sigrid B. Lie Gilberg.
Redaksjonen

Hvert år har Støren barnehage Markens Grøde som tema, og denne
høsten er intet unntak. Når vi har
dette temaet om høsten, har vi som
mål å gi barna innsikt i hva som kan
høstes inn fra naturen og hva vi kan
lage av dette.
Vi har allerede vært på et par blåbærturer og skal etter hvert hjem til
noen barn for å plukke epler. I tillegg
til det vi får plukke hjemme hos andre, har vi selv en grønnsakshage
med poteter og gulrøtter, litt bringebær, jordbær og solbær.
Torsdag 4. oktober arrangerte
barnehagen
Verdensbarnedagen.
Dette har blitt en tradisjon på Støren
barnehage. På Verdensbarnedagen
er det de største barna i barnehagen
som må trå til.
Da går vi rundt på utvalgte steder
på Støren og selger varer som vi selv
har laget av bær og frukt som vi har
høstet inn. I tillegg selger vi varer på
barnehagen og grønnsakssuppe til
foreldrene når de henter barna.
All inntekt fra salget går til barnas
fadderbarn i Marokko, som heter
Hanane.
Vi håper at vi også i år får tak i
mye bær og frukt, og at salget går
godt.
Med hilsen
små og store i Støren barnehage.
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Foto: Tore Wolden

Foto: Tore Wolden

Kreative løsninger
i undervisningen
Klasserom anno 2007.

Den nye læreplanen Kunnskapsløftet byr på utfordringer for
skolestrukturen i Midtre Gauldal der den sier at alle elever
har rett på et fremmedspråktilbud i tillegg til engelsk.
Ungdomsskolen tar teknologi i bruk for å
møte kravene i læreplanen. - Bon jour, Budal!

Kommunen har en fransklærer for
ungdomstrinnet. Skolene valgte derfor å tilby fransk. Singsås, Budal og
Støren har ungdomsskoletrinn. Logistikken ble derfor et problem da fire
elever fra Budal og seks fra Støren
tok i mot tilbudet. Hvordan løse dette? Å transportere elever eller lærer
mellom undervisningsstedene for
enkelte timer er å søle med tid.
Rektor ved Budal skole, Odd A.
Haugen, fant ei teknologisk løsning:
Videokonferanse.

håper læringsutbyttet blir like godt.
Undervisningsformen setter nok
større krav til disiplin og innsats fra
den enkelte.
Da MG-nytt trampet inn under den
første undervisningstimen, var det
i lokalene til Gauldal Studiesenter.
Der står det videokonferanseutstyr
oppkoblet til enhver tid. Muligheten
ble benyttet som en midlertidig løsning inntil kommunens eget var på
plass ved Støren ungdomsskole.

Se og bli sett

Kulturavdelinga jobber hardt med
Kulturvukku for tida. Ei hel uke i
høst er kulturen i fokus under tittelen ”Se og bli sett”. Ei slik uke skaper optimisme i kulturlivet; vi står
sammen for kulturen i ei hel uke, på
tvers av gamle kommunegrenser og
kultursjangere.
Alle skal få merke at det er Kulturvukku i Midtre Gauldal kommune
26. oktober – 2. november. I år vil
hovedbasen for Kulturvukku ligge i
Soknahall, men flere arrangementer
vil foregå også andre steder i kommunen.
Og programmet spenner vidt: Lørdag 27. oktober vil unge rocketalenter vise seg fram under ”Rock night”,
onsdag 31. oktober vil vi få både
korpskonsert og pensjonistkveld.
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Kort forklart er det lange ordet en
betegnelse på ”live” undervisning
via lyd og bilde mellom to eller flere
lokaliteter. Kommunen har allerede
teknologien, og med kamera, mikrofoner og skjermer ble den første
undervisningstimen med elever fra
9. klasse i Budal og Støren sparket i
gang over fiberen.
– Elevene er positivt innstilt til dette, sier professeur Tove Riseth. Det
er jo nytt og spennende også. Jeg

Søndag 28. oktober vil Sigstein
Folgerø komme fra Hamburg for å
holde pianokonsert i Budal kirke, en
konsert med klassiske, kjente svisker de fleste har hørt fra før. I tillegg
vil menn få sin egen kveld under
temaet ”Herrenes aften – menn og
kreft, en utfordring”, og lokal folkemusikk vil bli presentert i konserten
”FOLK”. Midtre Gauldal kommune
har mye å være stolt over, og det
er viktig at kulturaktører i et bredt
spekter har en arena for å bli sett.
Publikum oppfordres til å komme og
se!
Utfyllende informasjon og endelig program kommer i Kulturvukkuavisa som totaldistribueres til hele
kommunen 24. oktober. Foreløpig

Foto: Arnfinn Solem

Kulturvukku:

Videokonferanseundervisning

Sangelever fra Kulturskolen og deres lærer
Elisabeth Aune blir å høre under konserten
«FOLK» onsdag 31. oktober.

program ligger i kulturkalenderen for
Midtre Gauldal.

A
Årets bedriftsundersøkelse
fra NaV Sør-trøndelag visste
at hver femte virksomhet
i kommunen har behov for
nyrekruttering.
• 35% av bedriftene melder
om generelle rekrutteringsproblemer.
• 17% av bedriftene melder
om alvorlige probleme.r

Fortsatt økt behov
for arbeidskraft
Behovet for arbeidskraft er fortsatt høyt i Midtre Gauldal. –
Bruk våre nettsider www.nav.no og søk i databasen. Hvis
ikke du finner det du søker der, gjelder det å tenke litt utra
disjonelt, anbefaler Lars Ressem hos NAV Midtre Gauldal.
De bistår gjerne bedrifter som trenger arbeidskraft.

I
enn samme tid i fjor.
Vi minner om nytt
telefonnummer til
NaV Midtre Gauldal:
73 43 70 00

Tekst og foto: Elin Børset Eidissen

NAV Midtre Gauldal registrer at det
i kommunen som i landet for øvrig
er en høy etterspørsel etter arbeidskraft. Bedriftsundersøkelsen som
NAV gjennomførte i vår viser at virksomhetene i Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal forventer 21 prosent
økning i sysselsetting i 2007. Nå har
Arbeids- og velferdsdirektoratet justert ned prognosene for antall ledige,
og justert opp veksten i sysselsettingen. Hvordan er situasjonen i Midtre
Gauldal på arbeidsmarkedet, Lars
Ressem?
– Bildet stemmer også for Midtre
Gauldal. Vi har lav ledighet i kom-

Finner du ikke det du søker – tenk utradisjonelt, sier Lars Ressem.

Markedsteamet er møtepunktet mellom NAV, samarbeidspartnere og arbeidsgivere: (f.v.) Jorun
Haugen, Lars Ressem, Solfrid Myhren, Egil Wanvik NAV Arbeidslivssenter, næringssjef Ola
Wang og Berit Stavnebrekk.

munen. I august var det 47 personer
som var registrert helt ledige – en
nedgang på 13 i forhold til juli. Dette
tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er behov for arbeidskraft,
og vi ser at det i vårt distrikt særlig
etterspørres kvalifisert arbeidskraft
innenfor trevare, bygg- og anlegg,
transport og i helse- og omsorgsektoren. At ledigheten er så lav er bra,
men samtidig gir det noen utfordringer for arbeidsgiverne. Det kan være
litt vanskeligere å finne aktuelle
kandidater til ledige jobber nå, særlig når det er krav om spesiell kunnskap og kompetanse.
Hvordan har dere lagt opp arbeidet rettet mot arbeidsgivere og samarbeidspartnere?
– Vi har en arbeidsgruppe som
møtes onsdag hver andre uke for å
utveksle erfaringer og informasjon

med hverandre om arbeidet på dette
feltet. Der deltar flere medarbeidere
i NAV-kontoret foruten kommunens
næringssjef og NAV Arbeidslivssenter i Trondheim. Det er laget en såkalt markedsplan for NAV-kontoret,
hvor de forskjellige kontakter og
møtepunkter med arbeidsgivere og
samarbeidspartnere er lagt inn.
Hva er erfaringen når dere er i kontakt med bedriftene?
– Vi har god kontakt og dialog med
lokalt næringsliv og har gjennomført
om lag 35 bedriftsbesøk hittil i år. I
slike møter informerer vi om NAV
sitt servicetilbud og tar opp spørsmål om rekruttering og arbeidsmarkedstiltak. Videre kommer vi inn på
nye retningslinjer for oppfølging av
sykemeldte arbeidstakere. Bedriftene er opptatt av dette, og ønsker
Forts. side 14
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Utviklingen første
halvår

Nytt fra lensmannskontoret

Av Lensmann Torill Næss Rostad

Resultatene fra første halvår foreligger og hva ser vi?
Volden øker men vinningskriminaliteten går nedover. Opp
klaringsprosenten er på 52 % noe vi håper er en trygghets
faktor i lokalsamfunnet.
Økningen i volden bekymrer oss,
særlig når vi ser at det er trusler og
økt vold blant unge jenter. Hva kan
gjøres med dette? Det er viktig at det
blir meldt fra om voldsepisoder og
trusler. Dette er ikke private saker.
Ved å melde fra er det en mulighet
for at partene får skværet opp og at
en negativ utvikling stopper. Flere
volds -og trusselsaker ordnes opp i
konfliktråd, en løsning vi har stor tro
på. Det at voldsutøveren må møte
sitt offer og få innsikt i hva handlingen har påført offeret kan forhindre
nye voldsepisoder.
Trusler som fremsettes via SMS
og MSN er også økende. Vi tror at
mange ungdommer ikke tenker over
konsekvensene når de skriver trusselmeldinger og legger ut negative
bilder av andre på nettet eller via
mobiltelefonene.

Forts. fra side 13
mer kjennskap til de skjerpede krav
til oppfølging og dokumentasjon
som er pålagt arbeidsgiveren i denne
sammenheng. Vi ser da også at det
legemeldte sykefraværet i kommunen er lavt sammenlignet med andre deler av landet, og dette har nok
sammenheng med at det gjøres et
godt oppfølgingsarbeid i bedriftene.
Hva anbefaler du at de bedrifter
som sliter med å få tak i arbeidskraft
gjør?
– Det er lagt til rette for en internettbasert selvbetjeningsløsning for
arbeidsgivere på www.nav.no. Der
ligger det mye informasjon og der
kan du som arbeidsgiver kostnads-

14

kan føre til
”enVold
tilfeldig seier,
men aldri skape
varig fred.

”

Martin Luther King

Vi etterlyser også foreldrenes holdninger til rusmidler. Å være nykonfirmert gir ungdommene lov til å gå på

offentlig fest, MEN det gir dem ikke
lov til å innta alkohol.
Det bør være en kjent sak for foreldrene i dag at de ungdommene som
får med seg alkohol hjemmefra er de
som statistisk sett drikker mest. Ved
å sende med ungdommene alkohol
så gir foreldre et signal og en aksept
for bruk av alkohol. Vil vi ha et trygt
samfunn med mindre vold, så må vi
også være villige til å sette fokus på
bruken av alkohol og andre rusmidler.
For å få et trygt samfunn må alle
bidra og det må sies i fra. Ta vare på
hverandre og ikke aksepter vold.

fritt selv registrere inn ledige stillinger. Videre kan en registrere bedriften med sitt organisasjonsnummer
og dermed kunne søke i databasen
over mange tusen arbeidssøkere
som har lagt inn sin CV der. Å bruke
nav.no aktivt kan vise seg å være
både lønnsomt og nyttig. Når vi er
ute, demonstrerer vi gjerne hvordan
bedriftene kan bruke nettstedet.
Men hvis man til tross for dette
ikke finner det man trenger?
– Ta gjerne kontakt med oss i NAV.
Vi kan bistå med å søke bredere geografisk eller på annen måte være behjelpelig med å finne noen som kan
passe. Hvem som er tilgjengelig og
ledige skifter hele tiden med avgang
og tilgang til arbeidsmarkedet. Det
kan også være aktuelt å bistå med

arbeidsmarkedstiltak dersom det er
behov for opplæring eller utprøving
i jobben.
Tenkes det for tradisjonelt når det
gjelder å få tak i den arbeidskraften
man trenger?
– Flere begynner nok å se etter alternativer som kan finnes. Å ta godt
vare på sine ansatte er viktig både
på grunn av dagens situasjon i arbeidsmarkedet og fokus på at sykmeldte holdes i aktivitet og beholder
tilknytningen til arbeidslivet. I dag er
det også et mål at seniorer skal stå
lengre i arbeid. Noen bedrifter har
fanget dette, og vi har sett eksempel
på private bedrifter som gir full lønn
til de over 62 år selv om de jobber
redusert tid, som et alternativ til Avtalefestet Pensjon.

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
Et nytt skoleår er godt i gang. Det er det andre i rekken med
Kunnskapsløftet.

Rektor
Halvar
Kjelås.

Nytt i år er at alle elever som begynner på VG2 (andre år), har rett til
gratis læremidler. I tillegg får de et
ikke behovsprøvet stipend til innkjøp
av nødvendige hjelpemidler. Dette er
første ledd i regjeringens innføring
av det såkalte ”gratisprinsippet” i videregående skole. Av media ser vi at
det har vært en del rot med innføringen, men for vår skole så har det så
langt gått greit.

Den store saken for Gaudal videregående dette skoleåret er, uten tvil,
videreutvikling av GSK-prosjektet.
Nå er idé valgt, og vi har fått et arkitektkontor som vi skal samarbeide
videre med. Vi skal inn i en samspillprosess som har til formål å skape
optimale løsninger for både kulturdel, ungdomsskole og videregående
skole. Her er det for skolene snakk
om å finne gode og framtidsretta
pedagogiske løsninger, som i størst
mulig grad utnytter fellesskapets ressurser på best mulig måte. Får man
til det, så har det stor betydning for
økonomien i prosjektet, ikke minst
for driftskostnadene.
Det er viktig å skape medvirkning
og involvering hos alle brukergrup-

per, slik at brukerne får en god følelse
av å bli hørt og tatt med på råd. Det
betyr ikke at alle får viljen sin, men
de løsninger som velges må være
forankret i gode prosesser. Det setter
krav til ledelse hos samarbeidspartene, og prosjektledelsen får en tøff
oppgave med å gjøre endelige valg.
Dette blir arbeidskrevende, men vi
ser fram til den videre prosessen
med spenning og entusiasme.
Når neste nummer av MG-nytt
kommer ut, har vi forhåpentligvis
gjort mange viktige valg som kommer til å gagne kommunens ungdommer i flere tiår framover.

34 elever på overnattingstur
til Storbekkøya Museumsseter
Som et ledd i Gauldal videregående skoles kultur og miljø
prosjekt, dro elevene på Studiespesialisering til Budal på
overnattingstur.

Tekst og foto: Lars Jørgen Endal

En av hensiktene med turen er å
bidra til å utvikle et positivt sosialt
miljø blant dem. Derfor gikk turen
rett etter skolestart.
Vi bruker naturen som klasserom
disse dagene. Det var en glad gjeng
vi hadde med oss, og de bevarte
humøret til tross for at været viste
vrangsida.
Overnattinga i telt ble en våt opplevelse. Elevene fikk prøve orientering
med kart og kompass, og de fikk
lære om natur- og kulturlandskapet
i området.
Fjellturen måtte vi dessverre droppe
denne gangen, for fjellet kledde seg
i vinterdrakt og trakk tåka godt ned
over fjelltoppene.

Elevene beholdt humøret til tross for at naturen ikke riktig fikk vise seg fra sin beste side.

MGnytt nr. 3-2007

15

RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

Kunngjøringer
Kulturkalender for Midtre Gauldal
Høst/vinter 2007 (revidert 28. september 2007)

DATO	TID	ARRANGEMENT	

STED	ARRANGØR

19.10.

Dansegalla med Jan Borseths for funksjonshemmede

Størenhallen

Kulturavdelinga

Kulturvukku i Midtre Gauldal - “Se og bli sett”

Hele kommunen

Kulturskolen

18.30

26.10.		

-4.11.				

Kulturavdelinga m.fl

27.10.		

Kulturvukku – ROCK NIGHT lokale rockeband fra

Soknahall

Kulturskolen

		

kulturskolen m.fl.

28.10.

Kulturvukku – Klassisk aften

Budal kirke

Kulturavdelinga

Engan leir, Støren

MG ungd. klubb

20.00

		

– med pianist Sigstein Folgerø og tysk cellist.

30.10.

Kulturvukku – Halloween i ungdomsklubben.

18.00

		

Utkledning, ”levende musikk” (lokalt band) 		

30.10.

Kulturvukku – HERRENES AFTEN

19.30

Soknahall

		

– Menn og kreft, en utfordring!		

31.10.

Pensjonisttreff for hele kommunen.

18.00

Kulturavdelinga
Familie og helse
Kreftforeninga

Singsås samfunnshus Kulturens venner

		

Trubadur Ola Garli, Arne Rees husorkester m.fl.		

31.10.		

Kulturvukku – Skolekorpstreff i Midtre Gauldal.

		

Øving og konsert

1.11.

Kulturavd.

Soknahall

Kulturskolen

”FOLK” – konsert kulturskolen og gjester (kor)

Soknahall

Kulturskolen

3.11.		

Offentlig fest med Ingemars

Budal Flerbr.hus

Budal samf.hus

5.11.

Håndarbeids-kafé for medl/ikke-medl.

Soknes leir, Støren

Størenhusflidslag

19.30
19.00

		

Utstilling av håndarbeid.

7.11.

Danseklubben 55+

Folkets Hus Støren

Førjulsmesse

Soknahall

Soknedal skolekorps

LHL Hyggekveld

Hauka

LHL

18-22

9.11.		
-11.11.
14.11.

19.00

			

forsamlingshus

17.11.

21.00

Off. fest med Vømlingan

Soknedal

Sokna IL fotball

24.11.

21.00

Off. fest i Soknahall

Soknedal

Soknahall

24.11.		

Nissene i leier’n

Snurruhagen leir

Støren musikkorps

2.12.		

Adventskonsert

Støren kirke

Støren musikkorps

5.12.

18-22

Danseklubben 55+

Folkets hus, Stør

27.12

21.00

Off. fest i Budal Samfunnshus

Budalen

Budal samf.hus

29.12.		

Teater i Budal samfunnshus

Budalen

Budal samf.hus

30.12.

Off. fest i Soknahall

Soknedal

Sokna IL fotball

21.00

