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Gode sambygdinger!

Utgiver: Midtre Gauldal Kommune
Adresse: 7290 Støren

I skrivende stund er vi i månedsskifte februar/mars. Ei fin
tid ligger foran oss med lysere og lengre dager. Om ikke alt
for lang tid vil vi også kjenne at varmen kommer tilbake til
vår del av verden.
Det er et stort og økende fokus på klima, og klimaendringene vil etter alle ekspert
ers mening komme sterkere for hvert år som går. Dette ønsker vi i Midtre Gauldal
å ta på alvor. Kommunestyret har vedtatt at vi skal ha stort fokus på klimaplan og
administrativt jobbes det godt på dette feltet. Spørsmålet blir etter hvert, hva kan vi
i vår ”lille” kommune bidra med? Et annet spørsmål er – er vi, den enkelte av oss
villig til å bidra? Er vi villige til å betale litt mer for bensin, strøm, fyringsolje o.s.v?
Klimaendringene er alvorlige, og selv om det kan være uenighet om hvor alvorlig
det er, så er det viktig å starte nå med lokale tiltak. Vi bør alle bidra der vi kan!
Kommunestyret har nettopp behandlet saken om skole og skolestruktur. Det er en
kjensgjerning at vi har store økonomiske utfordringer i Midtre Gauldal. Jeg mener
bestemt at skal vi i framtida klare å gi innbyggerne våre en kvalitativt god skole, så
må vi ta et skikkelig tak i hvordan vi fordeler de midlene vi får tildelt hvert år. Er vi
ikke villige til å endre noe som helst, ja, så klarer vi ikke å gjøre de investeringene
vi skulle gjort. Vi bruker langt mer i drift en hva vi har av inntekt. Vi har berget med
god avkastning på finanssiden, men det er ikke bærekraftig å fortsette slik. Det er
krevende prosesser og vi har fått med oss ekstern hjelp til dette. De prosessene vi
gjennomfører er finansiert av fylkesmannen, som også ser oss litt i kortene og mener
det er nødvendig å se på hvordan vi fordeler resursene.
Store økonomiske utfordringer vil vi alltid ha i kommunal sektor. Vår utfordring
blir å sørge for gode tjenester innenfor de rammene vi får tildelt.
Jeg vil til slutt ønske dere alle sammen en riktig fin vår.
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Økonomi er fortsatt den aller største utfordringen for kom
munen vår, noe som også gjenspeiles i lokalavisene. Mens
det skapes store forventninger til stadig mer og bedre
kommunale tjenester fra sentralt hold, opplever vi at de
økonomiske rammene lokalt gjør det nødvendig med
reduksjoner. Noe av forklaringen ligger i at kommunen
gjennom flere år har hatt et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene, men i tillegg
ser vi at flere kommuner har fått utfordringer i løpet av det siste året som følge av at
lønns og prisvekst har økt mer enn kommunenes inntekter. Det er en stor utfordring
for alle involverte å gjenopprette den økonomiske balansen slik at vi får et driftsnivå
som er i tråd med inntektene og som også gir rom for nødvendige investeringer til
bygninger og veier. Politisk og administrativ ledelse samt tillitsvalgte har inngått et
forpliktende trepartssamarbeid for å ha et best mulig grunnlag for å løse oppgaven i
fellesskap, og det aller viktigste er at en har en felles forståelse av de store utfordrin
gene vi står overfor. Dess lengre tid det tar før en får redusert merforbruket, dess mer
tærer en på de verdiene kommunen rår over, når det gjelder kapital i form av både
penger og eiendom.
Samtidig som vi arbeider med å få en sunn kommuneøkonomi må vi ha fokus på
den positive utviklingen vi ser på mange områder. Kommunestyret vedtok i febru
armøtet en miljøstrategi for kommunen, og det arbeides videre med en klima og
energiplan som skal bidra til at kommunen bidrar aktivt til å nå målene for redu
serte utslipp av klimagasser. I dette arbeidet er det svært positivt at vårt lokale ener
giselskap, Gauldal energi, er en aktiv medspiller både for kommunen og for andre
kunder; både bedrifter og privatpersoner. Som en kommune med store naturverdier
bør vi framstå som et godt eksempel ved å gjennomføre konkrete tiltak for å redusere
energibruken og også være bevisste på å velge fornybar energi.
Ellers er kommunen i disse dager i fokus i forbindelse med NM på ski. Det er en fin
anledning til å vise fram både natur, kultur og dugnadsånd, som er viktige verdier å
bygge videre på! Med ønske om en god vår!
Grethe Metliaas
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Midtre Gauldal
sykehjem

På jobb i kommunen
Din egentlige
”
alders tid er summen

Midtre Gauldal sykehjem har inngang mot Statoilstasjonen på Støren. Det ligger i bygget som ofte benevnes som
”senteret” på folkemunne. Det totale bruksarealet her er på
omkring 7700 kvadratmeter, og rommer mange helse- og
omsorgsrelaterte tjenester.

av de tidløse øyeblikk
i ditt liv.

I byggets underetasje finnes tannlege, helsestasjon, jordmortjeneste,
legekontor, fysioterapi, samt kontorene for kommunens hjemmetjeneste. I andre etasje finnes audiograf,
øyelege, kiropraktor, homøopat og
akupunktør. I hovedetasjen finner
du til slutt det som du kanskje forbinder med sykehjemmet, nemlig
”pasientplassene”.

gamle. Den nyeste delen er bare for
”barnet” å regne med sine fem år.
Lokalitetene oppleves som lyse og
trivelige og miljøet det samme. Likevel: Vi er ikke i tvil om at det eldste
bygget er langt mindre funksjonelt
enn det nye, selv om det gamle fremstår som nyoppusset. Korridorene er
lange og avdelingene er bygd etter
den såkalte sykehusmodellen. Det
gjør sitt til at vi ikke får til den hensiktsmessige og intime inndelinga i
smågrupper som vi har på nybygget, men innenfor de mulighetene vi
har, prøver vi å få til ei gruppeinndeling også her.

for en god del av dette programmet
– det være seg avislesing, bowling,
bingo, vaffelsteking, kaffeservering
for å nevne noe.
Annen hver torsdag kommer
”gammelorganisten” i Singsås på
besøk til ”Hongrø-stua”. Jens Fløttum setter seg mer enn gjerne til
pianoet og gir sangstunda vår både
liv og innhold. Da synges det - sang
etter sang. Titter du innom stua da,
er det et begrep som kommer til bevissthet: ”Frem fra glemselen”! Både
gamle og nyere sanger blir det pusset støv av.

Stor aktivitet

Hver mandag får vi besøk fra kulturskolen. Da er det Marie Bjerkenås og
Unni Reese som har regien. Unni ved
pianoet og Marie som pådriver for å
Forts. side 4

Sykehjemmet

Hva finner vi av tjenestetilbud innenfor sykehjemmets ”fire vegger”?
Aktivitetsnivået er stort! Aktivitøren vår, Inger Tove Fløttum, står

Per Arneberg

Av Kirsti Sveås, enhetsleder

Musikkterapi

Foto: Tore Wolden

Midtre Gauldal sykehjem har i alt 77
plasser fordelt på ni ulike grupper.
Gruppene er litt ulikt organisert ut
fra om det er gammel eller ny bygningsmasse de befinner seg i. Vi som
har vår daglige arbeidsplass ved sykehjemmet tenker ikke på at vi har
tilhold i gamle lokaler, men begynner vi å regne etter, finner vi fort ut
at de eldste fløyene faktisk er 30 år

”

Nybygget er fem år gammelt og innrettet etter moderne pasientpraksis. ”– Bygdas ”pulserende liv” også skal kunne gjenspeiles i sykehjemmets
daglige virksomhet.”
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Foto: Tore Wolden

det noen som er glade i sure kirsebær, ja, så er det mulighet for både å
plukke og å spise det også.

Tilsynsleger

Unni Reese, ved pianoet, og Marie Bjerkenås aktiviserer brukerne med sang og rytme. Tilbudet
ble møtt med skepsis – nå er det med stor glede pasienter og pleiere kaster seg ut i dansen hver
uke.

få pasientene til å være med på å
utføre bevegelser i takt med sangen
og musikken. Det blir god trim også.
Til å begynne med var dette uvant
for mange. De vegret seg for å være
med på denne ”leken”, og ville helst
trekke seg unna og bare se på, men
det skulle ikke gå mange gangene før
de mest reserverte var blitt de mest
ivrige! I dag er det feststund når Unni
og Marie dukker opp. Det begynte
først som et lite ”prøveprosjekt” fra
kulturskolens side, sammen med ei
gruppe på åtte pasienter. Det gikk
ikke lange tida før to andre grupper
også la inn ”søknader” om å få være
med i det syngende fellesskapet, og
det fikk de. Etter hvert er også de
siste gruppene ved sykehjemmet
blitt inkludert, så nå forgår denne
aktiviteten på to forskjellige steder.
Det er en aktivitet som pasientene
og de ansatte nødig vil miste.

gruppe som har lange og gode erfaringer med hensyn til demensproblematikk. Det som kjennetegner pasientene her, er at de har ekstra stort
behov for og nytte av å være i et lite
og tett miljø, og å ha stor nærhet til
betjeningen. Disse såkalte ”skjerma”
plassene burde vi ha flere av, og det
arbeides for å finne løsning for det.
Sykehjemmet er bygd slik at vi har
to fine atrier. På sommertid er dette
godt brukte areal. Her lukes ugress,
plukkes blomster, drikkes kaffe, her
grilles det og her spaseres det. Og er

For meg er det vanskelig å presentere sykehjemmet uten å nevne tilsynslegene våre. I vårt vokabular
heter de bare Erik og Knut. Erik Takyi og Knut Solberg har vært med og
bygd opp ei tilsynslegeordning som
de kan være stolte av og som vi ved
sykehjemmet er svært glade for. Den
tjenesten legene yter, gir pasientene,
pårørende og oss ansatte en følelse
av trygghet og kvalitet med tanke på
det medisinsk faglige feltet!
Det er ikke lett å presentere sykehjemmet bare med ord. Likevel har
jeg prøvd å gi et lite bilde av hvordan
vi har det, men det er så mye mer.
Det går an å ha mange og ulike visjoner for dette ”landemerket” som
Midtre Gauldal sykehjem er. Hvis jeg
som enhetsleder skulle få lansere én
visjon for sykehjemmet, så måtte
det være at bygdas ”pulserende liv”
også skal kunne gjenspeiles i sykehjemmets daglige virksomhet. Der
skal det foregå ulike aktiviteter, og
der det skal være naturlig og godt å
komme og besøke slektningen sin,
naboen sin, sambygdingen sin!

Rehabilitering

Foto: Tore Wolden

Pasientgruppa som har absolutt
størst inn- og utskrivingsfrekvens, er
Rehabiliteringsavdelinga vår. Der har
vi åtte korttidsplasser hvorav fire er
forbeholdt pasienter som trenger en
eller annen form for rehabilitering. I
løpet av ett år har vi ca. 220 inn- og
utskrivninger her, og mange av pasientene som har vært innom avdelinga, har reist ut etter noen uker for å
fortsette livet i eget hjem – både med
mot og forutsetninger for det.

Bestestua og utemiljøet

”Bestestua” har vært et begrep hos
oss i mange år. Dette er ei lita gruppe med plass til seks pasienter, ei
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Inger Tove Fløttum er vår egen aktivitør, og setter i gang avislesing, bowling, bingo, vaffel
steking, kaffeservering for å nevne noe. Her er det julebaksten som sikres.

Næring - klima og energi

Foto: Odd Arne Bratland

Midtre Gauldal kommune
har startet arbeidet med en
egen klima- og energiplan.
Samtidig jobbes det med
muligheten for utnytting av
bioenergi i Midtre Gauldal.

Av Siri Solem, kommuneplanlegger
Vil fremtidige generasjoner i Midtre Gauldal få muligheten til å oppleve gleden med snø og
hvit vinter slik vi har i dag? Kommuneplanlegger Siri Solem utvikler kommunens klima og
energiplan.

Midtre Gauldal kommune

lager klima- og energiplan

Klimaendringene var tydelige for alle i det
som skulle være våre kaldeste måneder.
CO2-

Lokale klimamål

nå gevinst i denne sammenhengen.
Vi har ikke de store kraftkrevende
industriforetakene og heller ikke de
store forurensende bedriftene. For
Midtre Gauldal vil det i hovedsak
være snakk om utslipp fra transport,
oppvarming av bygningsmasse og
utslipp fra landbruk.
Kommuneplanen for Midtre Gauldal, som forøvrig er under revisjon,
skal etter hvert følges opp. Her er et
av delmålene at ”kommunen aktivt
skal bidra til en nasjonal målsetting
om 30 % reduksjon i utslipp av klimagasser”. En utfordring for kommunen i plansammenheng vil være
den fremtidige arealdisponeringen
vedrørende bolig- og fritidsbebyggelse med de store avstandene som
her foreligger.

Hovedmålet med planen er å få
oversikt over hva kommunen og
andre aktører i lokalsamfunnet kan
gjøre for å redusere energiforbruk
og klimagassutslipp, samt hvordan
Midtre Gauldal økonomisk kan opp-

Planprosess

Foto: Tore Wolden

Midtre Gauldal vedtok i desember
2007 at kommunen innen utgangen
av 2008 skal utarbeide en klima- og
energiplan. Bakgrunnen er den klimasituasjonen vi er kommet opp i
og de overordnede klimamål som
nåværende rødgrønne regjering har
satt. I denne forbindelse gikk kommunalminister Åslaug Haga ut vinteren 2007 med en oppfordring til
samtlige kommuner om å etablere
klima- og energiplaner, og komme
fram til konkrete tiltak i hver enkelt
kommune for reduksjon i utslipp av
CO2 og andre klimagasser.
Det anslås at om lag 20 % av de
nasjonale utslippene av klimagasser
er knyttet til kommunale virkemidler
og tiltak (CICERO – senter for klimaforskning). Regjeringa legger derfor
stor vekt på at det må tas lokalt
ansvar i dette arbeidet, noe Midtre
Gauldal nå er i ferd med å gjøre.

Utarbeidelse av klima- og energi
planen skal følge vanlig planprosess
med sikte på å integrere planen i
kommunens styringssystem slik at
den får status som kommunedelplan. På den måten vil også innbygForts. side 6
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Foto: Tore Wolden

gerne i kommunen kunne komme
med forslag til innspill etter hvert
som prosessen kommer i gang. Styringsgruppe for arbeidet vil forøvrig
være utvalget for Næring, Plan og
Forvaltning.
Kommunen vedtok i desember
2007 å delta i programmet Livskraftige kommuner – med tema klima
og energi. Her vil kommunen være
med i et systematisk arbeid i samarbeid med andre kommuner i SørTrøndelag med mål om å finne best
mulig løsninger.

Eksempel på mulige tiltak

Bioenergi har lenge vært et sentralt
tema i kommunen uten at det foreløpig har vist seg å være et lønnsomt
prosjekt. Dette er et av temaene
det er ønskelig å jobbe videre med
og som vil bli et satsningsområde i
denne klima og energiplanen. Ettersom Midtre Gauldal kommune er en
av de største innen skogbruk i SørTrøndelag bør det være et stort potensial for satsing på bioenergi i hele
kommunen.
Ved eventuell utvikling av nye boligområder på Støren, evt. ny skole i
Singsås eller evt. utbedring av videregående skole i Midtre Gauldal har
kommunen som planmyndighet muligheter til å sette krav til klimavennlige energikilder og energiløsninger.
Ved tilrettelegging for bruk av vannbåren varme og bruk av bioenergi
forventes det en betydelig reduksjon
av CO2-utslipp i kommunen.
Når det gjelder transport vil det
være viktig å øke antall gang- og
sykkelveier i forbindelse med eksisterende bebyggelse der det er behov,

Som en av de største skogbrukskommunene i SørTrøndelag, har Midtre Gauldal stor tilgang
på brensel til bioenergianlegg. Bioenergi er en fornybar og CO2 nøytral energibærer som kan
bidra til å dekke opp landets energibehov, øke sysselsettingen og øke verdiskapningen i byg
dene.

samtidig som det vil være viktig å
legge til rette for gode og trafikksikre
løsninger ved opparbeidelse av ny
infrastruktur i kommunen.
Gaula Adventure og Gaula Natursenter er eksempel på private bedrifter i kommunen som allerede har
satt miljøet i fokus. De er nå godt i
gang med å sertifisere seg etter ordningen Miljøfyrtårn. Det er forøvrig
et vedtatt mål om at alle kommunale
enheter i Midtre Gauldal skal sertifiseres etter samme ordning i løpet av
kommende 3 års periode. Dette vil
være med sette miljø på dagsorden,
samtidig som det i en større sam-

menheng være med å gi reduserte
klimagassutslipp og sparte utgifter.

Veien videre

Arbeidet er i gang og eksemplene
over viser mulige tiltak for å redusere energibruk og klimagassutslipp.
Forhåpentligvis er dette bare starten
på tiltak som vil komme etter hvert
som prosessen skrider frem.
Utfordringen for fremtiden vil være
at mål og tiltak som settes i klimaog energiplanen følges opp. Her blir
kommunen avhengig av folks engasjement og politikernes mot og vilje
til å satse på klima og energi!

Gjerding langs Dovrebanen
– mulig stevning mot Jernbaneverket
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Kommunene Dovre, Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal arbeider
nå med en mulig stevning mot jernbaneverket. Dette har bakgrunn i at Jernbaneverket etter kommunenes syn ikke overholder
sin gjerdeplikt langs Dovrebanen.

Det arbeides nå med å framskaffe relevant materiale. Dette kan
være dokumentasjon på gjerding utført av Jernbaneverket/NSB,
og da spesielt i forhold til husdyr og beiting, informasjon om
erstatningssaker, avtaler m.m.

I forbindelse med etableringen av Dovrebanen innbetalte de
berørte kommunene, samt fylkeskommunene, betydelige kontantbidrag mot at jernbanen overtok ansvaret for gjerdeholdet.
Det er konkretisert i avtalene at dette var en engangsgodtgjørelse.

Dersom noen sitter inne med informasjon som kan være av interesse for kommunene, så er vi takknemlige om vi blir kontaktet.
Odd Arne Bratland
Enhetsleder Næring, plan og forvaltning

Kultur
MOT stilte opp og hjalp til.
Anne Grethe Witsø (f.v.), Ingrid Skavern, Maria
Skrydstrup og Lillian Digre. Ingrid Skavern
tilhører ikke MOT, men var med som konferan
sier for mønstringa.

Scene:

”3 ikke fullt så raske menn” (sketsj)
Vegard Lillebudal, Andreas Steins
mo, Mats Øien.
”Honey” (dans hiphop/latin)
– Wicked Remix, Tone Liabø

– de som gikk videre
til fylkesmønstringa:

“The Shame” (rockeband)
– So whatever (sjølkomponert)
Hanne Kristin Høen, Mats Andre
Malum, Kim Roger Malum, Hans
Tore Malum, Andreas Hovstad.
”Duo – Mari og Trond Erik”
– Now you belong to heaven
(komponert av Mari)
Mari Onsøien og Trond Erik Hans
hus.
”Linn Elise” – Over the rainbow
Linn Elise Solberg Rognes.
”Endpålanj” (rockeband)
– Dødsdømt (sjølkomponert)
Kent Håvard Bjerkenås, Terje
Myhren, Ole Elling Solum, Vegard
Aasenhus.

Singsåsgruppa ”The Shame” gikk videre til fylkesmønstringa. Hanne Kristin Høen og Mats
Andre Malum. Foruten de to, består rockebandet av Andreas Hovstad og Mats Andres brødre
Kim Roger og Hans Tore.

Utstillling

Sigrid Elise Bordal – maleri ”Løv”
Tine Mathea Harstad Johansen
– foto ”Looking in”
Ida Holte – stein ”Anywhere”
Benedikte Løkken
– maleri ”Prestekrager”
Line Aune – maleri ”Bølger”

3 hedersbevis
fra Coop á kr 500,–:

«Rått og godt»
– X-boys (Budal)
«Ferskt og frodig»
– The Capital (Budal)
«Sprekt og spicy»
– Step up (Singsås)

Linn Elise Solberg Rognes trollbandt salen med sin framføring av ”Over the rainbow” fra filmen
The Wizard of Oz. Under Fylkesmønstringa på Oppdal ble hun tildelt Coops stipend i katego
rien Fersk og Frodig.

Fylkesmønstringa gikk av stabelen
på Oppdal 8.–9. mars. Dessverre
gikk ingen av våre videre til Landsmønstringa.
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Ung skaperlyst 2008:

Bredde i gode produkter

”Ung skaperlyst” samlet bortimot 350 smågründere i fri dressur.

Det tredje året for entreprenørskapsmessa ”Ung skaperlyst” viste en positiv utviklingskurve blant gründerne, både når det kom til produkt og presentasjon. Nøkkelordet er erfaring.
Årets entreprenørskapsmesse la beslag på Rennbuhallen for noen dager
tidligere i vinter. Messa er et samarbeid mellom kommunene Mel-

dal, Rennebu og Midtre Gauldal, og
kommunene bytter på å huse arrangementet. I år stilte hele 40 bedrifter
med til sammen 325 deltakere. De
svenske skolene Vargentin skolan og
Palmcrantz skolan var spesielt invitert fra Jämtland, og kom som totalt
17 konkurrerende foretak. Vrimmelen inne i hallen ble supplert med
publikum som kom som støtte og
nysgjerrige. Det totale besøket ble i
ettertid stipulert til 500–600 personer. Det borger for stor interesse for
ungt entreprenørskap.

Kvalitet

Soknedal skole har vært flinke på elevbedrift.
I fjor bygde denne klassen olabiler. Hva er
mer naturlig enn å følge opp med en garasje
til doningene? Stian Anhus Amundsen (f.v.),
Øyvind Gynnild, Oskar Lillebordal, Kristin
Therese Hov, Marte Eggen, Kristin Sollie og
Andrea Fossum stod på stand.
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En stand stikker seg ut for oss der
vi passerer. Den er stilren, produktet
godt synlig og markedsføringa tydelig. – Vi har lært mye fra i fjor. Anne
Grethe Witsø og Katrine Ustad representerer ”Fristende kvalitetsmat
UB” fra Gauldal videregående skole.
De har satset på sunn og fristende

mat, et samarbeid med restaurantog matfaglinja ved samme skole.
”Fristende kvalitetsmat UB” har til
og med lyktes i å realisere konseptet sitt utenfor klasserommet. De har
solgt mat til medelever og drev kantina som betjente alle under messa.

Konkurranse

Messa for ung skaperlyst har en klar
profil som en konkurranse. Thomas
Hjelm er koordinator for de svenske
elevbedriftene, og peker på konkurranse som én faktor som er med på
å drive opp nivået fra år til år. – Vi
ser også på muligheter for å fordype
samarbeidet, blant annet ved elevutveksling mellom de norske og svenske skolene. På den måten kan vi
alle løfte entreprenørskap i skolen
enda noen hakk.
Juryen ga ”Fristende kvalitetsmat
UB” tredjeplass for beste ungdomsbedrift. I bedømmingen blir det blant

NM på Støren
Foto: Tore Wolden

28. mars arrangeres NM i lagsprint i Frøsetmarka på Støren. Dagen etter går Rensfjellrennet, som i år er langdistanserennet i NM. Fra Kulturskolens side forberedes barna i skolealder på en jubeldag fredag, da nesten alle skolene i kommunen har meldt sin ankomst.
NM på ski er et stort arrangement,
og i år deler Støren Sportsklubb,
Vikvarvet IL og Selbu IL NM på ski
del II. NM på ski del II starter med
lagsprint i Frøsetmarka 28. mars, før
Rensfjellrennet 29. mars forflytter løperne til Selbu og NM for juniorer og
funksjonshemmede 30. mars.

Liv på stadion

Fredag 28. mars vil bli den store
dagen for folkefest i vår kommune.
Denne dagen foregår alt på den nye
stadion i Frøsetmarka. I en lagsprint
er det to løpere på laget, og disse
skal gå en sløyfe på 1,2 km rundt
stadion til sammen seks ganger. All
veksling foregår på stadion, og med
mange lag som starter samtidig, er
det duket for høy fart og rå posisjonering underveis.

sadør, med oppgave å samle mest
mulig engasjerte unger på stadion
løpsdagen. Foreløpig har 500 skolebarn sagt at de vil komme, og mange av disse har allerede lært hvordan
en skal heie best mulig underveis i
et skirenn. Som en del av opplegget
som de deltakende skolene får tilbud
om, er innøving av en egen NM-sang
som vil fremføres i Frøsetmarka med
alle ungene som forsangere.

Utedag

Arenaen i Frøsetmarka ligger klar til å ta i
mot NM 28. mars.

I oppkjøringen før NM har Ingrid
Storlimo fått tittelen Kulturambas-

Sjøl om hovedaktiviteten denne dagen er å heie på skiløperne, vil komiteen lage en ramme rundt arrangementet slik at de som ønsker det
også kan bruke egen energi. Det er
planlagt rigging av to skilekbakker,
der alle kan få prøve sine ferdigheter
blant annet i hopp, kulekløype og orgeltramp. Og rundt løypa kan hvem
som helst sitte i solhellingen og grille
pølser og koke kaffe på bål. Dette vil
bli en folkefest for alle!

annet lagt vekt på produkt, stand,
logo og forretningsplan. Gjengen var
med den prestasjonen beste bedrift
fra vår kommune. Ellers var de sven-

ske foretakene grådige ved premiebordet.
Neste år er det Meldal kommune
som skal arrangere messa. Det er

grunn til å tro at elevenes kreativitet
og erfaring vil føde nye, spennende
konsepter for entreprenørskap til
da.

NM-sang

Eivind Smith (f.v.), Esten Gylland, Elias Askim og Ole Jonny Solberg
har utviklet ei praktisk vanntett mobillomme. Lomma har også plass
til turentusiastens kompaktkamera, opplyser guttene.

UB tok 3. plass for beste ungdomsbedrift. Anne Grethe Witsø (f.v.)
og Katrine Ustad får representere foretaket, som i alt består av elleve
elever. Fristende kvalitetsmat UB var også kvalifisert til fylkesmessa
for ungt entreprenørskap. Der tok de 1. plassen i konkurransen om
Mesterbrevprisen.
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Ditt Bibliotek

Nytt
fra
Ditt
Bibliotek
Hjemmesider

Bibliotekets bokbase er endelig online igjen. Her kan du søke
etter og se hva som finnes av
bøker, musikk og film. Fra websidene kan du også bestille og
reservere, holde oversikt over
lånetider og fornye lån. Du finner siden gjennom kommunens
hjemmesider, eller direkte på
denne adressen:
http://asp.bibits.no/midtre-gauldal-fb/

MIDTRE GAULDAL
FOLKEBIBLIOTEK
7290 STØREN
Tlf.: 72 40 32 52

E-post:
biblioteket@midtre-gauldal.kommune.no

Åpningstider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

10.00
17.00
10.00
10.00
17.00
10.00
17.00
10.00

–
–
–
–
–
–
–
–

13.00 og
19.00
13.00
13.00 og
19.00
13.00 og
19.00
13.00

Opp s l a g

stavla

Heng ut lappen
– Nye rutiner når feieren kommer
Feierne vil fra i år av ha med egen stige for atkomst til taket (husstige). For at feieren skal vite
at ovnstrekker og spjeld er stengt slik at feiing
kan skje uten fare for utsoting, må huseier eller
leietaker henge ut kvittering på at fyringsanlegget er klart for feiing lett synlig på eller ved ytterdøra.
Informasjon om feiing, sikring av atkomst på tak
og tilsyn er sendt ut til alle som bor eller eier bolig
i Melhus og
Midtre
Gauldal kommuner. Informasjon er også lagt ut på
brannvesenets hjemmeside
www.gbriks.no.
Gauldal Brann og
Redning IKS
Gjør de nødvendige sikkerhetsforanstaltningene før
feieren kommer.

Studiesenteret.no

lanserer 50 studietilbud
Reiseliv, bedriftsøkonomi, vernepleie eller kurs i tegnspråk? Dette er ﬁre av til sammen 50 små og store studietilbud som tilbys
fra nettverket Studiesenteret.no. De aller ﬂeste tilbudene starter
fra høsten, mens enkelte starter våren 2008 og våren 2009.
Studiesenteret.no gir et bredt sammensatt
tilbud dette året med gratis eller rimelige
heltidsstudier, deltidsstudier, enkeltstående
høgskolekurs og videreutdanning for voksne.
Hovedlansering av årets tilbud fra Studiesenteret.no var 15. februar. Det kommer flere
studietilbud utover våren.
De første søknadsfristene går ut allerede 1.
mars, deretter er det ulike frister for de ulike
studiene. På www.studiesenteret.no får du
detaljert informasjon om hvert enkelt tilbud.

Atle Øien ønsker nye studenter velkomne til
å velge blant et stort tilbud av desentraliserte
utdanningsmuligheter.
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Ledalen
LVOP

Nyhaugen

Skaumsjøen

Ulsberg

Fra den 27. februar kunne
alle vi i Midtre Gauldal
referere til hjemkommunen
vår som ”Nasjonalpark
kommune”.

Korsfonnfjellet

Budal

Halland

stavla

10 km
Tynset

Hvor:
85 kommuner
i Norge
areal
Tynset,
Tolga og Os kommuner,
Hedmarkhar
fylke deler av
Holtålen, Midtre Gauldal og Rennebu kommuner, Sør-Trøndelag fylke

sitt areal vernet som nasjonalpark.

Slik
kommer du
til Forollhogna
nasjonalpark: har
Mange
avdeg disse
kommunene
Med fly til Røros, buss, tog eller taxi videre. Med tog eller buss til Berkåk, Ulsberg,
ønsket
å
anvende
dette
i markedsKvikne eller Ålen. Med bil: E6 Støren - Ulsberg, stamveg 3 Ulsberg - Tynset,
rv.føringa
30 Støren - si,
Tynset
Røros.
vegene er det mange muligheter for stopp,
ogom for
å Ved
fåalle
kvalitetssikre
og mange veger innover i seterdalene mot nasjonalparken.

begrepet ”Nasjonalparkkommune”,
Kart:
ble det vedtatt å sette visse kriterier
1619 I og IV, 1620 I - IV (1:50 000)
for bruken.
Direktoratet for naturforvaltning
ledet samarbeidsgruppa som kom
fram til følgende definisjon:
– Kommunen må ha minimum
30 % av det samlede areal eller minst
300 km2 vernet som nasjonalpark,
eller hele nasjonalparker innen kommunen. Kommunen skal ha en godkjent og gyldig kommuneplan med
arealdel.
Forollhogna nasjonalpark har et

TEGNFORKLARING

på 1062 km² og berører
Fylkesgrensekommunene Rennebu, Midtre
Gauldal,
Nasjonalpark

Holtålen, Os, Tolga og Tynset. Totalt
vernet areal i Forollhogna er 1514
km2, hvorav nasjonalparken utgjør
1062 km2 og åtte tilknyttede landskapsvernområder 452 km2. Forollhogna fikk status som nasjonalpark i
2001 som den 19. i rekken i Norge.
Størstedelen av nasjonalparken,
342,46 km2, ligger i Midtre Gauldal,
og utgjør ca. 20 % av kommunens
samlede areal, altså godt innenfor kriteriene. Hvor stort er egentlig
342,46 km2? Det tilsvarer 47.963 og
halv fotballbane etter internasjonale
mål, for å gjøre en enkel sammenligning. Tilknyttede landskapsvernområder i kommunen er Endalen,
Budalen og Forddalen.
Direktoratet for naturforvaltning
er i prosessen med å utarbeide egne
logoer for nasjonalparkkommunene.
Det er rimelig å anta at denne logoen
vil dukke opp rundt om i kommunen
i forskjellige sammenhenger etter
hvert.
Vi gratulerer!

Landskapsvernområde
Naturreservat
Parkering

Villrein over Forollsjøen.

Overnatting
Servering
Nasjonalparksenter
Campingplass

Foto: Kjerstin Digre Kosberg

Ga
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Vellykket samling
for skogsentreprenører som driver med taubaner
7. og 8. februar ble det holdt fagsamling for taubaneentreprenører i skogbruket. Taubaneentreprenør John Olav Snøan har investert i radiostyring
for betjening av vinsjen og i tillegg radiostyrte utløsbare stropper. Dette er så vidt vi vet første gang
det er montert radiostyring på en taubane i skogbruket med
”løpende bærekabel”, og demonstrasjonen viste et utstyr
med imponerende kapasitet.
Av Helge Grenne, skogbrukssjef
Alle foto: Morten Nitteberg, Norsk institutt for skog og landskap

Samlinga er ei årlig samling arrangert av ”Norske Taubanelag” – en
sammenslutning for alle skogsentreprenører som driver skogsdrift med
taubaner i hele landet. Oppslutningen var god – snaut 50 deltakere
hadde møtt opp for å høre om og
diskutere utfordringer og muligheter for skogbruket generelt og i det
bratte terrenget spesielt.

Deltakerne

Deltakerne kom fra ”hele skognorge”, men med tyngden fra vestlandet
og midtnorge. I tillegg til taubaneentreprenører deltok det planleggere
fra skogeierorganisasjonene, offentlige funksjonærer som arbeider med
utvikling av skogbruket, den eneste
produsenten av taubaner for skogsdrift i Norge – Johs. Owren, og representanter for skogforskning og
skogbruksutdanning i Norge.

Programmet

Det innholdsrike programmet hadde

foredrag om Kystskogbruksmeldinga som varsler en større satsing
på skogbruk også i vår region i tida
framover. ”Nytt fra skogforskningen”
viser en økt satsing på forskning
innen driftsteknikk i skogbruket – et
område som har vært prioritert lavt i
mange år. Markus Langanger, representant for østerrikske Teufelberger
– en av verdens største produsenter
av fibertau og fiberstropper for skogbruket, viste de nyeste produktene
som kan være med å gjøre hverdagen letter og sikrere også for taubaneentreprenørene. Diskusjoner og
erfaringsutveksling deltakerne i mellom preget hele samlinga.

Presentasjon av moderne
vinsjutstyr

Skogdagen ble holdt i forbindelse
med ei pågående skogsdrift der
tømmeret fraktes ut med taubane på
eiendommen til Anders Malum på
Bjørgen. Radiostyringa av vinsj og
stropper innebærer at en mann sit-

”Skogdagen
samlet mange
interesserte.”
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“Vinsj Owren T3 og kvistemaskina på stand
plass”

“Markus Langanger
fra Teufelberger
demonstrerer nye
fibertauprodukter”

ter i kvistemaskina og betjener både
den og vinsjen uten å måtte gå ut for
å stroppe av lassene når de kommer
til standplass. Ute i terrenget er det
den som stropper på lassene som
kjører vinsjen med sitt radiopanel.
Sikkerhetsmessig innebærer dette
en stor forbedring for både mannskap og utstyr. Innvinsjinga ute i
terrenget gjøres mens operatøren i
kvistemaskina arbeider med å kviste
det foregående lasset.

Skogen i bratt terreng
i Midtre Gauldal kommune

Her i kommunen har taubanemiljøet
betydd mye i mange år. 15–20 % av
framdrevet kvantum har i de siste 20
årene blitt drevet fram ved bruk av
taubane. Dette er en betydelig større
andel enn for de andre skogkommunene i Trøndelag. Sannsynligvis vil
skog fra bratt terreng bli enda viktigere i tida framover. I skogbruksplanprosjektet som nå nærmer seg
slutten, vil taubaneterrenget bli kartlagt spesielt for å kunne få et bedre
grunnlag for planlegging av avvirkning og uttransport fra slikt terreng.
I tillegg til Snøan og laget hans driver
brødrene Johansen med skogsdrifter
med taubane her i distriktet.
Med de tømmerprisene og rammebetingelsene vi har nå, er det
god lønnsomhet for skogeier å ta ut
tømmer, også fra bestand som står i
bratt og vanskelig terreng.

– kontor i 17 måneder

NAV Midtre Gauldal ble åpnet 3. oktober 2006 som fylkets Pilotkontor,
og var dermed det første NAV-kontoret som ble åpnet i Sør- Trøndelag.
Piloten gikk opp ”løypa” slik at andre kommuner kunne dra nytte av
de erfaringer vi gjorde i forbindelse
med etableringa. NAV er som kjent
en samordning av Aetat, trygdeetat
og kommunens flykninge- sosialtjeneste.
NAV-reformen er en av de største
velferdsreformene i nyere tid. Den er
en kompetanse- og IKT-reform av
dimensjoner som stiller store krav til
medarbeiderne. Reformen er både
spennende og utfordrende, og samtidig krevende med hensyn til kravet
om å tilegne seg ny kompetanse på
tvers av de gamle etater.
NAV Midtre Gauldal har nå kommet inn i en ordinær driftssituasjon.
Vi har kommet langt i forhold til å bli
et reelt NAV-kontor, men må samtidig presisere at vi fortsatt arbeider
med kompetansetiltak for å bli bedre
til å veilede brukerne på tvers av de

gamle etatsgrenser. Det er viktig at
brukerne møter kompetente medarbeidere og blir tatt imot med respekt
og forståelse.
NAV har som mål å bidra til arbeid
og aktivitet for flest mulig. Det skal
bli enklere for brukerne å benytte de
forskjellige tjenester, og vi er opptatt
av å gi bistand og yte veiledning tilpasset brukernes behov. Det er viktig
at brukerne selv bidrar til løsning av
egen situasjon. Dette gjøres blant annet ved bruk av våre selvbetjeningsløsninger eller vårt nettsted
www.nav.no.
Vi oppfordrer alle til å gå inn på
nettstedet for å bli kjent med de muligheter som ligger der og samtidig få
tilgang til nyttig informasjon.
Mange av NAV sine tjenester har du
tilgang til å gjøre selv på internett:
• Finn/bytte fastlege
• Bestille pensjonsberegning
• Bestille helsetrygdkort
• Søke ledig jobb
• Registrere deg som arbeidssøker
• Registrere ledige stillinger

• Levere elektronisk meldekort
• Informasjon om lover og retningslinjer for de forskjellige tjenesteområder
NAV-kontoret kan vise til gode
resultater for året 2007. Vi arbeider blant annet for at sykefraværet
i kommunen skal ligge på et lavest
mulig nivå og utviklingen har vært
positiv. Kommunen har videre en lav
arbeidsledighet og det har blitt færre som mottar sosialhjelp. Brukerundersøkelser viser at over 90 % av
brukerne er fornøyd med servicenivået, informasjonen og tilgjengeligheten ved kontoret.
Vi viser også til serviceerklæringen
som ble sendt til alle husstander i
kommunen i 2007.

NAV – kontorets åpningstid:

09.00 – 15.00
Dersom du ønsker å nå oss utover
åpningstid, ta kontakt for en avtale.
Vårt telefonnummer er 73 43 70 00
og sentralbordet er åpent mellom
08.00 – 15.30

Sør-Trøndelags spesialist i yrkesskader
Etter mange år som trygdesjef i Midtre Gauldal jobber i dag Harald Rognes som spesialist for hele NAV i Sør-Trøndelag som fagansvarlig for menerstatning etter yrkesskade eller yrkessykdom. – Jeg får et inntrykk av
hvordan arbeidslivet tar vare på helsa til folk, sier Rognes.
Som mangeårlig trygdesjef i Midtre
Gauldal er han kjent for sitt samfunnsengasjement. På trygdekontoret i Midtre Gauldal startet han opp
16. august 1971, her gikk han gradene til han tjue år senere ble trygdesjef. I 2006 gikk Trygdeetaten inn
i historien og NAV ble etablert, og for
Rognes ble det andre oppgaver å ta
tak i.

Yrkesskade

I dag jobber han som seniorrådgiver
for NAV Forvaltning Orkdal. Selv om
arbeidsstedet er Rådhuset i Midtre
Gauldal jobber han ikke i NAV-kontoret eller kun for Midtre Gauldal,
men har hele Sør-Trøndelag som
arbeidsområde. Rognes har i mange
år vært regnet som spesialisten på
området menerstatning etter yrkesskade eller yrkessykdom og er i dag

fagansvarlig på området. Årlig er
det rundt 300 saker som behandles
i fylket. – Dette spenner fra helt klare
somatiske saker som å miste en eller flere fingre, til mer kompliserte
saker som hjerneskader etter å ha
vært utsatt for toksiske stoffer, sier
Rognes. Hans syns dette er et interessant og utfordrende arbeidsområdet. – Jeg får litt inntrykk i forhold til
situasjonen i arbeidslivet i forhold til
arbeidsmiljø og hvordan det tas vare
på helsa til de som jobber der, sier
han. Rognes forteller at i en del tilfeller er det mangel på kunnskap om
hvilke skader materialer kan gi, et
eksempel på det er asbest som var
et hyppig brukt materiale på 50 og
60-tallet.

Samfunnsengasjert

Sterkt engasjement har alltid vært et

av kjennetegnene til Harald
Rognes. Å sette brukeren i sentrum, hvor arbeidet
preges av nærhet, løsningsdyktighet, respekt og god serviceinnstilling har vært viktige mål for den tidligere trygdesjefen. Nettopp derfor
så lederne i de tre etatene som i dag
utgjør NAV, allerede i 2005 viktigheten av på samle ressursene og jobbe
tettere sammen. Årene som trygdesjef i Midtre Gauldal betegner Rognes mer som en livsstil enn som en
jobb. Han har et høyt engasjement
for sine medmennesker og innrømmer at det ikke har vært bare enkelt
å gå over i andre oppgaver. – Du veit
sirkushesten som lukter sagmugg,
sier Rognes og gir klart uttrykk for at
han langt fra er enig i alt som skjer i
etableringen av NAV.
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Nytt fra lensmannskontoret

Av Lensmann Torill Næss Rostad

Et lensmannskontor kjennetegnes
av et bredt oppgavespenn med lokal
forankring. Dette gir gode forutsetninger for oppgaveløsning, nærhet
til publikum og samhandling med
lokalsamfunnet. Våre mange oppgaver gir bred kontaktflate med andre aktører og i samvirke med disse
skal vi bidra til økt trygghet i samfunnet. Vi har verken ressurser eller
virkemidler til å løse alle oppgavene
alene, og er heller ikke alltid rett aktør. Det er derfor viktig at vi har gode
samhandlingsrutiner i lokalsamfunnet slik at vi sammen kan øke trygghetsfølelsen
For å lykkes med et slikt samarbeid er det viktig at det lokale politiet
har et tett og forpliktende samarbeid
på tvers av etatene. I Stortingsmelding nr 22 (2001–2002) slås det fast
at politiets nærvær i lokalmiljøet er
av stor betydning for kriminalitetsbekjempelsen og samfunnsberedskapen. Politiet skal være forankret og
integrert i lokalsamfunnet noe som
er en viktig forutsetning for gode
samarbeidsrelasjoner med andre aktører og borgere.
Midtre Gauldal kommune og Midtre Gauldal lensmannskontor har etablert prosjektet SLT – Samordning
av lokale kriminalitetsforebyggende

tiltak. Dette er et prosjekt som går
over 3 år og vi er nå inne i det 3. året.
SLT er en modell for å skape felles
strategi for offentlige etater og andre
i kriminalitetsforebyggende arbeid.
Målet er mer effektivt og koordinert
samarbeid. Hovedsatsningsområdet
er å forebygge kriminalitet i lokalsamfunnet spesielt blant barn og
unge slik at kommunen gir trygge
og gode oppvekstvilkår.
Å følge med samfunnsutviklingen
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt er viktig for å forebygge på rett
arena til rett tid. I SLT prosjektet i år
har vi satt NETTVETT på dagsorden. Dette er et tema som er viktig å
informere om både til barn, lærere,
barnevern og ikke minst til foreldre.
Utviklingen i den digitale verden går
fort og med denne oppstår det nye
arenaer for blant annet kriminalitet.
Midtre Gauldal kommune og Midtre
Gauldal lensmannskontor har tatt
dette på alvor og vi inviterer derfor til
NETTVETTDAG, mandag 31.3.08 i
Folkets hus.
Det vil bli foredag for elever fra
4–7 klasse og for ungdomsskolelever på dagtid. Det blir også et eget
foredrag for ressurspersoner (lærere, barnevern mfl.) På kvelden blir
det åpent for foreldre/voksne til å

Illustrasjonsfoto

Tverretatlig samarbeid

delta på foredag. Dette foredraget
blir i Folkets hus kl 18.00–20.30, og
det er åpent for de som ønsker det.
Spesielt vil det være av interesse for
de som har barn i alderen 9–16 år,
men det kan også være av interesse
for besteforeldre og andre. Foredragsholder er Ola Hoel, en tidligere
politimann som har arbeidet mye
med IKT kriminalitet og holdt mange
foredrag om nettvett.
Vi mener at informasjon om NETTVETT kan forebygge kriminalitet
og gi en tryggere hverdag. Vi i SLT
prosjektet er glad for at vi kan tilby
denne informasjonen til kommunens
ungdommer og voksne.
God informasjon gir grobunn for
gode holdninger som igjen forebygger kriminalitet.

NETTVETT:
Midtre Gauldal kommune og Midtre Gauldal lensmannskontor inviterer alle elever i
4-10 klassetrinn, ressurspersoner og foreldre til foredrag om NETTVETT, 31. mars.
Av praktiske hensyn blir foredraget kjørt enkeltvis for de forskjellige målgruppene:
Kl. 1000 – 1100: Alle elever i 4–7 klassetrinn
Kl. 1230 – 1345: Alle elever på ungdomsskoletrinnet
Kl. 1400 – 1530: Foredraget NETTVETT for ressurspersoner
Kl. 1800 – 2030: Foredraget NETTVETT for foreldre/foresatte
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NETTVETT er et SLT-prosjekt – samarbeidsprosjekt mellom
kommunen og lensmannskontoret for forebygging
av kriminalitet. Foredraget er gratis.

Påmelding med navn
sendes til:

Lars Frisvold, Midtre Gauldal kommune.
Telefon 72 40 30 29.
Påmeldingsfrist er 25. mars.

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

Det er alltid hyggelig å være rektor når skolen gjør seg bemerket
med positive fortegn.

Rektor
Halvar
Kjelås.

I den senere tid har vi hatt mange
besøk, og vi har besøkt, elever og
lærere fra andre land. Vi har deltatt
i konkurranser på ulike messer og
når disse evenementene blir omtalt
positivt og framviser gode resultater,
så er det veldig hyggelig i en travel
skolehverdag.

danning går ut i skrivende stund. For
å opprettholde arbeidsplasser og for
å gi godt opplæringstilbud til kommende generasjoner, er vi avhengig
av god søkning til våre studietilbud.
Vi håper at vi klare å opprettholde de
studieprogram som vi har i dag, og
vi vil gjøre vårt ytterste for at opplæringa skal bli interessant og spennende for våre nye elever.

For skolen er det ekstra hyggelig å
få positiv omtale på denne tid, da
fristen for å søke videregående ut-

Her følger noen kommentarer fra
aktiviteter med ungdomsbedrifter og
internasjonalisering.

Elever fra Gauldal vgs gjorde
fremragende innsats i fylkesmesterskapet i entreprenørskap.
Fylkesmessa i entreprenørskap 2008
endte med to 1. plasser til GVS. Hele
53 ungdomsbedrifter konkurrerte i
15 ulike delkonkurranser.
Elevene i VG2 Salg og service i samarbeid med elever fra Restaurant
og matfag tok den prestisjetunge
Mesterbrevprisen. Ungdomsbedriften som heter ”Fristende kvalitetsmat UB” tok prisen etter at følgende
kriterier var vurdert av juryen; Kvalitet på produkt, forretningside, forretningsplan, servicegrad til de ansatte,
utstilling og intervju. Det er Trondheim Håndverkerforening som har
initiert Mesterbrevprisen.
Ungdomsbedriften ”Tacogirls UB”
gjorde også en kjempeinnsats. De
fikk 1. plass i klassen for beste reklamefilm i konkurranse med andre
skoler som har egne medialinjer.
Imponerende! Reklamefilmen vil bli
nominert til Norgesmesterskapet
for ungdomsbedrifter som arrangeres på Lillestrøm nå i vår. – Å bygge
selvtillit og finne elevens sterke sider
er en av årsakene til at elevene fra
Gauldal videregående skole gjør det
så godt, sier teamleder og faglærer
Jorolf Løhre.

Internasjonalisering

Foto: Tonje Størseth Digre

En rekke av skolens elever deltar i
vinter og i vår på ulike internasjonaliseringstiltak. Skolen har nå besøk
av en gruppe med 25 tyske elever
og to lærere. Målet for besøket er
språk og kulturbygging. I april reiser 29 norske elever i klasse 1Sta på
gjenvisitt til sine tyske elever.

Elever fra GVS i forbrødring med kunst og håndverkselever fra skolen i Oulo, Finland.
Øverste rekke fra venstre: Håkon Grimm Torstensen, Saara Kokko, Janne Karvonen, Sigurd
Konstas Haanes, Anna Dalhberg, Caroline Jonsson, Kjersti Høen, Ulla Mellader Nordberg.
Midterste rekke fra venstre: Mari Pohjanvesi, Jonna Kestilä, Aapo Latvala, Tonje Størseth Digre,
Marita Troland, Caroline Falhén, Angela Salomonssen.
Fremmerste rekke fra venstre: Mairka Halme, Andrèas Thyselius.
Fraværende: Miikka Tukia, Johanna Turpeinen, Outi Järvinen, Marit Solem, Marita Bardosson
Svedberg, Maija Myllylä.

Elever fra Design og håndverksfag
besøkte i februar en kunst og håndverksskole i Oulo i Finland. Elene fra
Gauldal deltar i et fellesnordisk prosjekt sammen med svenske elever.
– I Finland hadde vi fokus på ulike
håndverkstradisjoner bl.a. toving,
sier faglærer Marit Solem. Elevene
laget i løpet av oppholdet ulike produkter med fellesnevner Toving, bl.a.
hatter, smykker og skjerf. I tillegg til
praktisk håndverk fikk elevene også
en innføring i entreprenørskap.
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RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

Kunngjøringer
Kulturkalender for Midtre Gauldal
Vinter/vår 2008 (revidert 10. mars 2008)

DATO

TID

28.3. og

STED

ARRANGØR

Soknes leir Støren

Støren Husflidslag

Hauka, Soknedal
Hauka, Soknedal
Budal Flerbrukshus

Sokna IL
Sokna IL
Kulturens Venner

NM på ski og Rensfjellrennet

8.4.
13.4.
30.4.
19.4.
15.00
		
27.4.
?

14.5.

ARRANGEMENT

13.00

Danseklubben 55+
Håndarbeidskafé. Medlemmer /ikke-medl.
LHL Årsmøte/hyggekveld
Magnar Solberg-rennet. Skiskyting, normal
Trøndercup-avslutning. Skiskyting, jaktstart
Midtre Gauldal-kveld. Foredrag, kulturinnslag, servering
Korps95. Kirkekonsert Støren kirke med
Cecilie Laugsand og Singsås Barnekor
Kirkekonsert m/Hauka mannskor
Danseklubben 55+
Konfirmasjon i Støren kirke

Støren

Skårvold-kveld. Foredrag, musikk, servering.
Konfirmasjon i Soknedal kirke
Konfirmasjon i Budal kirke
Danseklubben 55+
Konfirmasjon i Singsås kirke
Hyggekveld LHL

Boksalg på biblioteket

KULTURMIDLER,
Kulturstipend og Fond Ungdomsarbeid
Søknadsfrist 1. april.
Søknadsskjema blir utsendt lag/foreninger.

På nett:

Kulturavdelinga

SPILLEMIDLER
Søke skjenkebevilling?
Skal du søke på skjenkebevilling for ditt arrangement, tilbyr nå Midtre Gauldal kommune elektronisk søknadsskjema for denne tjenesten. Du finner
det på våre nettsider, under ”Elektroniske skjema”
i høyremenyen.

Søknadsfrist ordinære spillemidler – 1. oktober
Søknad på forenkla spillemiddelordning (kostnad
40 – 80.000), kan det søkes hele året.
Søknadsskjema fås ved Kulturavdelinga.
Kulturavdelinga

