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Kjære leser!
Jeg håper du var en av de som benyttet muligheten og stemte
ved høstens Stortingsvalg. Uansett resultat så vil jeg takke alle
som deltok i årets valg og benyttet seg av stemmeretten.
Aktiviteten er stor i kommunen vår denne høsten. Vi vil jobbe
videre med det vi er godt i gang med - bygging og utbedring av
skoler.
Kommunale veger er også blitt utbedret og mange strekninger får etter hvert et annet
dekke. Det øker behovet for trafikksikkerhetstiltak. Farten øker og tiltak for å redusere
hastighet i boligstrøkene, der det ferdes og bor mange barn, er nødvendig. Vi skal gjøre de
nødvendige trafikksikkerhetstiltak så snart vi har nytt budsjett for 2010 på plass.
Vi har også en god del fylkeskommunale veger i Midtre Gauldal. Kommunen må bidra
med 50 % av opprustningskostnaden på de såkalte E veger. Veier som er definert som E vei
er blant annet fylkesveg 622 i Budalen. Vi har store investeringskostnader på fylkesveger
som er klassifisert slik, men kommunestyret har vært, og er fortsatt opptatt av å bidra med
den kommunale støtten som må til. Den neste vegen i så måte er Folstadvegen.
Det som blir vårt fokus i tida framover må bli å komme i driftsbalanse på pleie- og
omsorgssektoren. Dette må skje samtidig som det bygges omsorgsboliger. Takk til våre
ansatte som står på for å nå vedtatte mål. Jeg ønsker dere alle en fin høst.
Erling Lenvik

Rådmann

Foto: Tore Wolden
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Det skjer utrolig mye i kommunen denne høsten. Ført og
fremst ser vi at Gauldal skole- og kultursenter blir en realitet
og at rehabiliteringen ved skolene i Singsås og Soknedal er i
gang. Samtidig som byggeprosjektene går sin gang, planlegges virksomheten i de nye lokalene. Høsten 2010 har kommunen et nytt skole- og kultursenter, med kultursal, kino og
bibliotek samtidig som lag og organisasjoner skal finne sin plass i bygget. Ungdomsskole
og videregående skole skal utvikle samarbeid på flere områder og ha gjensidig nytte av
samlokaliseringen både når det gjelder undervisning, administrasjon og på andre praktiske områder. Det nye senteret åpner for aktivitet og arrangement som kan trekke til
seg aktører og publikum fra hele kommunen, så nå er det viktig at alle interessenter tar
senteret i bruk.
Gjennom et godt samarbeid mellom mange aktører, er også kunstgressbanen realisert
på rekordtid. Det er et viktig tiltak som betyr mye for både store og små og er et godt
eksempel på nytten av at flere jobber sammen.
Høsten er ellers ”høysesong” når det gjelder planleggingsarbeid. Det fireårige handlingsprogrammet med økonomiplan rulleres hver høst, og dette er et viktig dokument når
det gjelder prioritering og planlegging av kommunal virksomhet framover. Kommunestyret har lagt grunnlaget for videre utvikling i kommunen gjennom vedtak om ny struktur
innen skole og pleie- og omsorgstjenestene. Dette gir muligheter for å investere i de nye
byggene som reiser seg og muligheter for videre utvikling i kommunen. En av de viktige
utfordringene kommunen nå står overfor er utvikling av Støren som senter både for kommunen og regionen. Det er behov for areal både til boligbygging og næringsetablering.
Dette kan sees i sammenheng med den positive utviklinga vi har som del av Trondheimsregionen, og det er grunn til å tro at vi fortsatt kan planlegge ut fra vekst i kommunen etter
den tendensen vi ser så langt. Det ligger store og krevende planleggingsoppgaver foran
oss, og det blir behov for engasjement og konstruktive innspill fra lokalsamfunnet.
Med ønske om mange fine høstdager før vinteren og snøværet er over oss!
Grethe Metliaas

Samarbeidsprosjektet kunstgras i Idrettsparken og Midtre
Gauldal kommune gikk i vår inn for å bygge kunstgrasbane
på den gamle grusbanen i Idrettsparken. Nå står banen klar.
Leder for samarbeidsprosjektet, Bård
Vagnild, skriver om veien fram og
betydningen av anlegget:
Rognes IL, Singsås IL, Støren
Sp.kl. og Sokna IL står bak samarbeidet om å få bygget kunstgras
i Idrettsparken. Mandag 9. mars
stemte formannskapet enstemmig ja
til prosjektet. At fire av fem idrettslag i kommunen går sammen om
dette, er et veldig viktig samlende
tiltak. Jeg vil spesielt nevne Rognes
IL som kjapt var på banen og varslet
om at dette skulle de være med på.
De aktive fotballspillerne de hadde
spilte i andre lag i kommunen, men
være med i prosjektet, det skulle de
absolutt. Dette står det stor respekt
av.

Prosjektet

Det meste lå allerede klart for bygging. Det er fra før flomlys på den
gamle grusbanen og grunnen under
gjorde at en slapp unna mye arbeid
og store kostnader før kunstgraset

kunne rulles ut. Da formannskapet
vedtok utbygging av kunstgrasbane
i idrettsparken, ble det lagt inn som
forutsetning at de involverte idrettslagene skulle garantere for deler av
finansieringa. Årsaken til dette var
at saken kom opp utenom økonomiplanen, og prosjektet skulle være
selvfinansierende.
Banen var kostnadsberegnet til kr.
4 000 000,-. Av dette var kr. 1 300
000,- spillemidler og kr. 800 000,momsrefusjon. Det er det resterende
beløpet på kr.1 900 000,- lagene ble
bedt om å stille garanti for. Årsmøtene i de respektive lagene har gått inn
for avtalen. Ut fra disse vedtakene er
det utarbeidet en samarbeidsavtale
mellom de fire klubbene og kommunen. Samarbeidsgruppen fant inntektsbringende tiltak for å få realisert bygginga. Kunstgressbanen blir
solgt til næringslivet og private ved
andelssalg. Du kan dermed som privatperson eie et antall kvadratmeter
av kunstgraset i Idrettsparken.

Banen ble åpnet den 19. september, til fint vær og stor aktivitet. Kanskje kan anlegget bidra til
at kommunen ser sin første landslagsspiller? Den nye matta inviterer i alle fall til fotballglede
for store og små.

- En kunstgrasbane i kommunen er et stort
løft for lokalidretten, sier leder i samarbeidsprosjektet Bård Vagnild.

Foto: Bjørn Ivar Haugen, Gauldalsposten

Kunstgressbanen
til Midtre Gauldal

En nettside har presentert andelssalget, der banen er oppdelt i nummererte ruter, og du som registrert
kjøper får navnet ditt i din rute på
skjermen.

Fortsatt andelssalg

Samarbeidsprosjektet håper på fortsatt positiv respons når vi nå skal
selge resten av baneandelene. Det
er viktig, selv om banen står klar. Vi
håper på velvilje blant befolkningen
og at nettopp du setter pris på det
arbeidet vi har gjort og at du som
bruker får stort utbytte av kunstgrasbanen i framtiden.

Slik ser det ut, det eviggrønne gresset i Idrettsparken. Kunstfibrene gjør det mulig å utvide
treningssesongen i begge ender av sommeren.
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På jobb i kommunen

En omvei
hjem
Før sommeren tok Målfrid
Bogen fatt som enhetsleder
ved Midtre Gauldal sykehjem. Hun kommer til en
post stilt over for store utfordringer. Det ser hun ikke
svart på.
- Her går det i hundre!

Målfrid Bogen kom til stillingen fra
Orkdal kommune, der hun har fungert som leder innenfor det samme
fagfeltet i åtte år. Årsaken til at hun
søkte hit, var både profesjonell og
privat. Målfrid er nemlig født og oppvokst på Bogen ved Kotsøy.
- Enhver omvei er en vei hjem,
sier hun, og siterer rikssynseren
Herbjørn Sørebø.
Bogen flyttet fra Kotsøy da hun
var 17, og startet karrieren som
sykepleier. Hun tok formell lederutdanning etter at hun begynte i Orkdal, men hadde lederverv før den
tid, blant annet i Finnmark hvor hun
bodde i 15 år. I tillegg har hun hatt
politiske verv, og satt en periode på
Fylkestinget i vårt nordligste fylke.
Når hun nå har tatt fatt på gjerningen ved Midtre Gauldal sykehjem,
føler hun på mange måter at hun har
kommet hjem.
- Jeg har brukt våren og sommeren til å flytte til Støren og her vil jeg
bli. Nå har jeg landet, smiler hun.

Utfordringene

Et knapt halvår uti jobben har hun
orientert seg godt, både i de administrative forutsetningene for virksomheten og på selve sykehjemmet.
59-åringen snakker ut fra et bredt
erfaringsgrunnlag når hun vurderer
betingelsene ved den nye arbeidsplassen.
- Midtre Gauldal sykehjem er forholdsvis stort og fint, men det bærer
preg av at det er bygget i flere trinn.

4

MGnytt nr. 1-2009

Det kreves en del ressurser å drive
der, sånn som det er inndelt. Det er
ikke lett å få til effektiv samdrift mellom avdelingene. Små enheter, som
vi har her, er bra, men det krever
høyere bemanning. Sånn som situasjonen er i dag, bruker vi for mye
penger i pleie- og omsorgssektoren,
og desentraliserte tilbud er en del av
årsaken. Vi jobber med å tilpasse
drifta etter pleie- og omsorgsplanen
som ble vedtatt i 2008. Nå skal den
revideres for å konkretiseres og få
bedre politisk forankring. Vi må ha
et realistisk budsjett, sånn at kart og
terreng stemmer overens.
I henhold til PLO-planen, skal
sSykehjemmet redusere antall plasser med ca. 20 senger. Det bygges
flere omsorgsboliger, som kan være
alternativ til sykehjemsplass. Målet
er at flere skal få hjelp i hjemmet,
og prosessene berører og engasjerer
mange lokalt. Bogen forteller at det
utfordrer den måten vi er vant til å
tenke på eldreomsorg, men at det
kanskje er det på tide å tenke nytt.
- En undersøkelse Trondheim
kommune gjorde i 2006, viste at bare
23 prosent av de spurte ønsket å bo
på sykehjem når de ble pleietrengende. 25 prosent kunne tenke seg
en omsorgsbolig og 32 prosent ville
få hjelpen hjemme. Det er egentlig
et spørsmål om trygghet – hvor føler
vi oss trygge på at vi får hjelp i rett
tid? Trygghet henger også sammen
med evnen til egenmestring. Trygghet styrker evnen til egenmestring,
og egenmestring øker tryggheten.

Den tradisjonelle tenkningen
rundt pleie- og omsorgstjenestene
er også fra storpolitisk hold et hett
tema om dagen, og det stimuleres
til andre måter å organisere dem
på. Samhandlingsreformen ”Rett
behandling - på rett sted - til rett
tid” foreslår å satse i større grad på
forebygging framfor reparasjon, der
hensikten er å redusere behovet for
sykehustjenester. I konsekvens vil
kommunene bli nødt til å bygge opp
sine tilbud innenfor etterbehandling
og rehabilitering samt gi annen oppfølging. Samhandlingsreformen vil
realiseres, men tiltakene er ennå
ikke avklart. Uansett, det vil sette
nye krav til kommunens helsetjenester, og legge nye oppgaver på
Bogens arbeidsbenk. Som leder, har
hun mye og bredt ansvar.
- Jeg forvalter mange av kommunens ressurser, både personal
og økonomisk. Det er en oppgave
jeg er ydmyk for, samtidig som jeg
synes det er veldig spennende. Jeg
føler jo at det er stilt store forventninger til meg, og det er en interessant utfordring. Alle kan ikke få sine
forventninger innfridd, men vi har
en god dialog. Det kan være tøffe
diskusjoner mellom ledere og tillitsvalgte, noe som også er nødvendig,
men det er alltid på sak. Jeg trives
veldig godt og har blitt veldig godt
tatt i mot her, både av ansatte og pasienter. Og det er litt spesielt å komme hjem. Mange av brukerne våre
kjente jeg som barn, og det synes
jeg er helt utrolig.

Helseekspressen

Nytt tilbud for pasienttransport
Ekspressbussen kjører strekningen Røros- Trondheim
tur/retur daglig med stopp
på Støren. Tilbudet skal i
størst mulig grad erstatte
pasienttransport med drosje.
Hva er HELSEekspressen?

Helseekspressene er et transporttilbud til pasienter og ledsagere i
Sør-Trøndelag, bussene er ment å
erstatte drosje på strekningene som
trafikkeres. (Det vil bli tilkjøring med
drosje til stoppesteder ved behov).
Helseekspressene er spesialbygd
for pasienttransport, og har førsteklasses komfort. Bussene har plass
til rullestoler og bårer i tillegg til sittende pasienter, og kan dermed benyttes av mange ulike pasientgrupper. Bussene er utstyrt med heis og
toalett. Sittegruppene har god beinplass og setene kan reguleres. Egen
bussvert sørger for en trygg og behagelig reise. Helseekspressene er
utrustet med førstehjelpsutstyr inklusive hjertestarter

Hvem kan benytte
Helseekspressen?

Du kan bestille plass på Helseek-

spressen hvis du har rekvisisjon på
pasienttransport eller innkallingsbrev fra sykehuset/behandler. Reisen bestilles innen kl. 13.00 siste
virkedag før reisen tar til.
Pasientreiser telefon: 05515

Hva koster det?

Alle som ikke har frikort må betale en egenandel som er fastsatt av

Røros – Trondheim
Sted
Avg.

Ank.

Røros Sykehus
Røros Jernbanest.
Harborg
Ålen helsesenter
Haltdalen Coop
Singsås Coop
Forsetmoen
Kotsøy
Rognesbrua
Støren Helsesenter
St. Olavs Hospital

*7 minutter stopp

Stortinget, ledsagere og barn under
12 år betaler ikke egenandel. Pasienter som benytter sin rett til fritt sykehusvalg betaler etter egne satser.
Denne egenandelen må også betales av de med frikort.
For mer informasjon se også:
www.pasientreiser.no

Trondheim – Røros
Tid
09:15
09:20
09:35
10:02 *
10:17
10:40
10:47
10:52
10:59
11:25 *
12:15

Sted
Avg.

Ank.

Tid

St. Olavs Hospital
Støren Helsesenter
Rognesbrua
Kotsøy
Forsetmoen
Singsås Coop
Haltdalen Coop
Ålen Helsesenter
Harborg
Røros Jernbanest.
Røros Sykehus

15:15
16:15 *
16:33
16:40
16:45
16:52
17:15
17:37 *
17:57
18:12
18:15

*7 minutter stopp
NB! Kjører via Rørøs Rehabiliteringssenter ved bestilling
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Opp s l a g

stavla

Støtt lokale lag
og foreninger – med din «Grasrotandel»
Siden Norsk Tipping ble etablert
har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til
være med å bestemme hva noe av

Vernegrenser
Nye stadfestede vernegrenser
for kommunen er nå innlagt i
«Kart på web»-løsningen. Disse
kan du se ved å slå opp lenka
under på nettet.
http://tinyurl.com/kqjpoo

overskuddet skal gå til. Du kan nå
velge hvilket lag eller forening som
får fem prosent av din spillerinnsats.
Det vil si at dersom du spiller Lotto
for hundre kroner, går fem kroner til
din grasrotmottaker. Grasrotandelen
gjelder for alle Norsk Tippings spill,
bortsett fra Flax og Extra. Dette fordi
alt overskuddet i Extra allerede går
til stiftelsen Helse og Rehabilitering
og Flax spilles uregistrert. Ved spill
på Multix tilfaller halvparten av overskuddet Grasrotandelen. Og best av
alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres.
Hver dag beregnes Grasrotandelen ut ifra forskjellen mellom innsats
og gevinster, og fordeles til spillernes
grasrotmottakere.
I 2009 vil det første laget eller foreningen du knytter deg til, få grasrotmidler av det du har spilt for siden 1. januar 2009. Du kan bytte din
grasrotmottaker når du måtte ønske
det, og så ofte du vil. Den nye grasrotmottakeren får grasrotmidler fra
det tidspunktet du endrer. Din grasrotmottaker behøver ikke å være lokalisert i ditt nærmiljø, men må drive
regional eller lokal virksomhet.
Det er Kultur- og kirkedepartementet som bestemmer hvem som
kan motta grasrotmidler. For at ditt
lag eller forening skal motta midler
fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregisteret (brreg.
no) og godkjent som grasrotmottaker. Ut året 2009 er det ingen avgift
for å registrere seg som grasrotmot-

taker, så herved oppfordres flere av
kommunens lag og foreninger om å
benytte anledningen til å sikre seg
støtte for sitt arbeid.
Kilde: www.grasrotandelen.no
Registrerte lag og foreninger i Midtre
Gauldal pr. 17.09.09
Budal Idrettslag
Budal Røde Kors Hjelpekorps
Budal Skolekorps
Budal Skytterlag
Gauldal Gatebil
Hauka Dekorum
Hauka Mannskor
Landsforeningen for Hjerte og
Lungesyke Midtre Gauldal Lag
Midtre Gauldal Frivilligsentral
Narvas Venner
Rognes Songlag
Singsås Damekor
Singsås Idrettslag
Singsås Motorklubb

Spørsmål til faktura?
Fakturering for kommunale tjenester
skjer i dag fra tre forskjellige kontorer. Har du spørsmål vedrørende
faktura, står telefonnummer trykt på
giroen.
Spørsmål angående renovasjonsregning rettes til Envina IKS på telefon 72 85 35 60.
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Regninger som ikke blir betalt,
purres normalt to uker etter forfallsdato. Da påløper det i tillegg et purregebyr. Er regningen ikke betalt tre
uker etter forfall på purrefaktura, går
den til inkasso.
Det er en fordel å ta kontakt så
tidlig som mulig dersom du skulle

få betalingsvansker. Da slipper du
purregebyret, og i neste omgang inkassogebyr. Kommunen fleksible i
forhold til å gi betalingsutsettelse og
eventuelt inngå en individuell nedbetalingsavtale.

Femunden

Opp s l a g

stavla

Av Frida Haugen og Ida Langmo, 9. klasse ved Singsås skole

Det hele startet som en stor
spøk av lærerStig Jensås,
helt til klassen skjønte det
ikke var spøk.
Mandag 24. august dro vi av gårde
med buss fra Singsås skole. Vi stoppet ved Langen gård, der vi leide 11
kanoer. Deretter kjørte vi videre til
Feragshåen, der hele ekspedisjonen
startet. I starten måtte vi bære kanoene 200 meter gjennom skogen,
fordi tømmerrenna var for smal. Så
dro vi videre til Langtjønna, deretter
Litjlangtjønna, Lorthølet og Nordvika
(Femunden) der vi skulle ha den første leirplassen. På kveldstid laget vi
oss mat og koste oss rundt bålet.
Tirsdag tok vi den samme turen
tilbake. Da kjørte vi gjennom to tømmerrenner, mens noen prøvde den
tredje, noe som ikke gikk så bra. Da
vi kom fram til Feragselva igjen, kom
kontaktlæreren vår Kari Randi Gorseth og Ida Kristine Høen og sluttet
seg til oss. Kari Randi og Ida Kristine
hadde med seg en skikkelig god middag. Her slo vi leir for natten.

9. klasse utenfor Olavsgruva.

Torsdag var det bare Rambergsjøen som stod igjen. Der var det bare
snakk om en til to timer i kano.

Da den biten var ferdig, vasket vi
kanoene og ventet på drosjen som
skulle frakte oss til Bergstaden hotell
på Røros. Da vi ankom Bergstaden
måtte vi vente i ca. to timer før vi fikk
rommene våre. Det var lange timer,
for alle lengtet etter en god dusj. Da
vi skulle hente bagasjen som vi hadde lagt igjen på hotellet var flere ting
borte, det var litt skuffende, men dusjen var likevel god. Om kvelden ble
det både bowling og mat på Lauritsen
og Bruse, før alle gikk egne veier.
Fredag stod vi opp ganske så tidlig, da vi måtte sjekke ut av hotellet
klokken 10.00. Bussen kom og hentet oss klokken 10.30, der vi ble fraktet til Olavsgruva for en omvisning.
Det var veldig spennende. Klokken
13.00 gikk kursen hjemover igjen.
Noen hoppet av på turen nedover,
mens andre ble med helt ned til skolen og tok den vanlige skolebussen
hjem igjen.
Det var en fin opplevelse for livet.
En tur vi aldri kommer til og glemme
takket være Stig Jensås.

Startklar, men en liten matpause først.

Jentene i Olavsgruva.

Onsdag var den nest siste dagen i
kano. Vi startet dagen med å dra nedover Feragselva, noe alle syntes var
veldig artig. Videre over til Håsjøen
og deretter Litjelva. Håsjøen var veldig lang. Det ble alle veldig slitne av.
Robert Kirkvold og Gurid Hovstad var
også med på turen, men Robert fikk
en skade i foten, så Kari måtte kjøre
ham rett hjem, mens vi fortsatte videre. Den siste overnattingen i telt tilbrakte vi på en veldig fin plass, men
det var fullt av mygg og knott der.

Frida Haugen og Odin Rundberget koser seg
ved bålet.

De som var med på turen :
Frida Haugen, Ida Langmo, Anne
Lise Børø, Helle Bogen, Ingrid Marie
Bjørnli, Eila S. Brurok, Astri Bakken,
Anne R. Hagen, Ida Kristine Høen,
Ingebrigt Aune, Bjørnar Elda, Odin
Rundberget, Erik Fløttum, Erik Kosberg, Stein Løvrød, Fredrik Kirkhus,
Even Reitstøen, Marcus Å. Hov, Vidar
D. Lysevold, Jan Kåre Klausen.
Voksne:
Stig Jensås, Gurid Hovstad, Robert
Kirkvold og Kari Randi Gorseth.

Matpause før den lange tømmerrenna..
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Hipphipp Hurra

Av enhetsleder Berit Stornes, Støren barnehage

Støren barnehage
–10 år i Soknesøran
Det var en gang... Slik starter eventyrene. Om det ikke var et eventyr,
så var det vel slik vi opplevde det vi
som arbeidet i gamle Støren barnehage, Støren private barnehage og
Soknes barnehage i 1990-årene. De
to førstnevnte lå på Spjeldet og sistenevnte i den gamle prestegården.
Etter år med lange ventelister, uten
plasser for barn under tre år, mange
klager ved opptak, og oppstart av
Soknes barnehage som en midlertidig løsning, ble det i 1998 vedtatt å
bygge en ny barnehage som skulle
samle alle de tre barnehagene i ett
bygg med fem avdelinger.
Personalgruppene i de tre barnehagene ble satt sammen på tvers og
drøftet både pedagogiske tanker og
ideer, og naturligvis de bygningsmessige planene. Vi kan vel med hånden
på hjertet si at vi fikk et bygg og et
uteareal som vi var meget godt fornøyd med. Det er sjelden vi i løpet av
ti år har sagt ”det tenkte vi ikke på”.
3.august 1999 tok vi med oss epletreet på Spjeldet, låste døren, marsjerte i tog via prestegården og ned
i Soknesøran, der epletreet ble plan-

Jubileet ble feiret med fest i barnehagen. Små
entertainere stod selv for underholdningen.
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Støren barnehage har vært i Soknesøra i 10 år denne høsten. Her er den representert ved
noen av dem. Mange av de ansatte har vært med siden de flyttet dit.

tet. I starten delte vi inn bygget i 3
baser/avdelinger, Grankongla med
de eldste barna, Kvitveisen og Hestehoven med de yngre. Den femte
avdelingen lånte skolen. Etter to år
var behovet økt og vi tok i bruk hele
bygget selv. Da ble Solgløtt en avdeling for de aller yngste, Hvitveisen
og Hestehoven ble sammenslått til
Furukvisten, en base med samme aldersammensetning som Grankongla.
Etter hvert har vi foretatt endringer
i alderssammensetningen og er nå
delt i de yngste som er ca. 0,5-1,5 år,
mellomgruppen som er ca 1,5 år – 3
år og de eldste som er ca. 3 – 6,5 år.
Men et bygg i seg selv gir ikke automatisk en bra barnehage. Vi måtte
arbeide oss sammen til en personalgruppe med en felles kultur og en felles praksis, så gjennom de ti årene så
er det jobbet aktivt med temaet sosial kompetanse. Vi har øvd oss på
å ta godt imot alle, skape trygghet,
bry oss om hverandre, ha respekt for
hverandres ulikheter og skape mye
glede og humor. Dette har vi prøvd å

få til gjennom alle andre tema vi har
arbeidet med. Mange av personalet
har vært her i alle ti årene og det tyder på trivsel og godt samarbeid. Vi
håper alle de ungene som har vært
innom barnehagen i de ti årene også
har fått med seg noe av denne ballasten videre. Man kan klare mye her
i verden om man har gode venner
å være sammen med. Venner som
er der både når verden går litt i mot
og når latteren bobler opp. Vi jubler
for de ti årene vi har vært her og håper på mange artige, spennende år
fremover.

Geitekillingen forarget dyra ved å telle til ti,
men det var før han kom på båten.

Skogdag for skolene
Tidligere i høst ble Singsås og Soknedal skoler invitert ut i
skogen av kommunen i samarbeid med Allskog og Skogselskapet. Det er i fellesskapets interesse at barn og unge får
en større bevissthet omkring skogens betydning for miljøet,
og skog som næringsgrunnlag. Skogdagen for skolene er
noe kommunen vil bygge videre på og videreutvikle i årene
som kommer.
Rapport fra Soknedal skole:

Trivelig og lærerik skogdag!

Torsdag 27. august arrangerte Soknedal skole sammen med Helge
Grenne, skogansvarlige i kommunen, Hans Christian Brede fra Skogselskapet, Ståle Solem og Ola Bjørnli
fra Allskog og Odd Erling Ree, skogbruksleder, skogdag på Hovsmoen
for alle elevene på skolen.
1. – 4. klasse hadde eget opplegg
med dramatisering, livet i dammen,
småkryp og insekter, konglegård og
sangleker. 5. – 7. klasse hadde skogplanting, ungskogpleie og natursti.
Det ble satt ned over 700 granplanter – flott arbeidsinnsats fra elevene! På postene på naturstien måtte
elevene vise at de kunne både kappe
og kløve ved, rekne ut høgda på et

bestemt tre, finne volumet på en trestokk og å tenne opp bål med fuktig
tennmateriale. Kjennskap til dyre-,
fugle- og planteliv måtte de også vise
at de kunne.
Klokka 11.30 var det mat for alle
ute i det fri, på det indre området av
travbanen. Det ble fyrt opp i bålpanna, slik at alle som ønsket det fikk
grillet seg pølse. Eleven var svært
ivrige etter å vise hva de kunne, og
det var full innsats på alle trinn. Som
et minne om den fine augustdagen,
fikk alle som hadde deltatt en sammenleggbar turkopp fra Skogselskapet. Vi retter herved en stor TAKK til
skogbruksavdelingen i kommunen
for all hjelp, tilrettelegging og støtte.
Med hilsen Soknedal skole
1. september 2009

Singsås skole fikk også en dag i skogen.
Brede Reitstøen Mathiesen (f.v.), Iver Hovstad
Raphaug, Jo Fløttum og Petter Digre (foran)
fikk planteinstruks av Ola Bjørnli fra Allskog.

Rune Lilleholte (f.v.), Ruben Rise, Sigrid Løkken, Ole Henrik Bjerkset og Margrete Stenbro
fikk fyr, selv med rått materiale.

Julie Solberg (f.v.), Inger Østhus, Lillian Merket, Anders Wang, Ola Solberg, Malin Rise og
Jørgen Aune bryner seg på naturstien. Det
stod bra til med kunnskapen, og enda bedre
ble den etter en dag i det fri.

Soknedal skole koste seg i det fri. Ansatte og elever hadde en flott dag, og lærte mye nytt om
hvordan skogen kan brukes til drift og fritidsaktiviteter.

Satta Darcas Seh laget en flott skogsgård.
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Frivilligsentralen på nett:

mg.frivilligsentral.no
basert møteplass for alt som skjer
innen kulturlivet og frivilligheten i vår
kommune. Som en del av nettstedet
lanseres det derfor et KULTURTORG.

KULTURTORG PÅ NETT

Midtre Gauldal frivilligsentral åpner for
informasjon og tjenester på internett. Her kan
du blant annet søke på bistand og melde deg
som frivillig.

Nå har Midtre Gauldal Frivilligsentral
fått egne nettsider. Disse ligger under
en felles portal for mange av landets
frivilligsentraler på www.frivilligsentral.no, men har også egen webadresse: www.mg.frivilligsentral.no.
Nettstedet er fortsatt under oppbygging og mer informasjon vil bli lagt ut
fortløpende. Nettstedet vil informere
om frivilligsentralens arbeid, men har
også ambisjoner om å være en nett-

Midtre Gauldal Frivilligsentral ønsker å være et felles kontaktpunkt
for mennesker, foreninger/lag og
det offentlige og vi lanserer derfor et
KULTURTORG på nett med oversikt
over hva som skjer og hva som finnes av ulike aktivitets- og kulturtilbud
i kommunen. Foreløpig legger vi inn
kommunens Kulturkalender og link til
Midtre Gauldal kommunes hovedside
og oversikt over lag og foreninger i
kommunen.
Etter hvert håper vi gi oppdatert
informasjon om og fra alle lag og
foreninger i kommunen. I disse dager vil det bli sendt ut et brev til de
lag og foreninger som er registrert i
kommunen med forespørsel om de
vil benytte dette kulturtorget til å informere om seg selv og aktiviteter de
driver. Det vil være mulig å legge inn
linker til egne nettsteder for de lag og
foreninger som har det. For de lag og

foreninger som ikke har egne hjemmesider kan deres side på kulturtorget fungere som en basisside med
nøkkelinformasjon om foreningen.
Slik kan kulturtorget fungere som en
felles oversikt og informasjonskanal
for alle lag og foreninger i kommunen. Håpet er at dette både vil bidra
til bedre koordinering og samarbeid
mellom foreningene, men også til økt
rekruttering av «nye krefter» i kulturlivet.
Det vil ikke være noen krav til organisasjonsform eller lignende, det
er nok at man er en gruppe (for eksempel en syforening) som er åpne
for å få nye «medlemmer» eller holder åpne arrangement. Det eksisterer sikkert mange små lokale lag
eller grupper som ikke er registrert
av kommunen og de kan ta kontakt
med frivilligsentralen dersom de har
informasjon de ønsker skal legges ut
på kulturtorget.
Finn ut hvordan du kan kontakte
frivilligsentralen ved å gå inn på
www.mg.frivilligsentral.no eller ring
72403636/41211427.

Elever med bruktbutikk
Envina har åpnet bruktbutikk i Stasjonsvegen 8 på Støren, lokalt kjent som Røskaftbutikkens pakkhus. Sentralt i drifta står elever ved Støren barneskole.

BruktButikken, som den heter, skal
nemlig drives med hjelp av 7. klassen der, et samarbeid både skolen
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og Envina selv ser fram til med iver
og spenning.
Bakgrunnen for åpningen av butikken er et ønske om å sette fokus
på gjenbruk. Det som er ”gammelt”
for noen, er nytt for andre. Butikken
har derfor både et ”inn” og ”ut”: Du
kan kjøpe ting, selvsagt, men du kan
også levere det du ikke lengre har
bruk for. Så, dersom du har ”ting og
tang”, klær, sko, bøker, musikk kopper/kar eller annet som kan komme
til nytte for andre, tas dette imot direkte i butikken. Det eneste kravet

er at det som leveres må være helt
og rent.
BruktButikken skal ikke være et
profittiltak for Envina. Inntektene går
til drifta, men elevene i 7. kan regne
med noen kroner i klassekassa som
takk for innsatsen.
BruktButikken vil holde åpent tirsdager og torsdager mellom kl 11.0017.00 og lørdager kl 10.00-14.00.
Det vil også være mulig å kjøpe
kaffe og kake.
Envina og elevene ønsker deg velkommen til en hyggelig handel!

Nye lærlinger i
kommunen
Midtre Gauldal kommune er godkjent lærebedrift i fagene
kontor- og administrasjon, barne- og ungdomsarbeider og
helsearbeider. I høst kunne vi ønske tre nye lærlinger velkommen.
Lærlingordningen har vært etablert
i Norge i flere år og baserer seg på
en hovedmodell med to år videregående skole, avsluttet med praktisk
opplæring i bedrift i to år. Etter gjennomført læretid kan lærlingen gå
opp til fag- eller svenneprøve.
Det kan være en utfordring for
eleven å få kontrakt som lærling etter
endt skolegang, og derfor er vi veldig
glade for å kunne tilby lærlingplasser.
Vi synes det er viktig at kommunen
stiller opp og bidrar sånn at unge får
fullført utdanninga si. På den måten
håper vi også å være med på å stimulere til at flere vil velge å jobbe i
kommunen og bosette seg her på
sikt. For, mens lærlingen kommer
ut av praksisen med et fagbrev, ser
vi også tiltaket som et ledd i vår rekrutteringsstrategi.
Kommunesektoren står overfor en bemanningsutfordring for framtida, og håpet er at

lærlingene, som har fått et innblikk i
virksomheten, skal ønske å ta jobb
her senere. Å tilby lærlingplasser, er
også en måte å utvikle kompetanse
til egen bedrift på. På den annen side
ser vi for oss at lærling også kan virke
motsatt, og bidra med nye impulser
til hvordan vi kan gjøre ting på nye
måter.
Lærlingen har rettigheter både
som ansatt og som student. Arbeidsdagen er i stor grad som for en for
en ordinær ansatt, men opplæringen
blir gitt med de faglige målsettingene fra læreplanen for øye. Lærlingen følges opp av veiledere som
skal sørge for at hun utvikler den
påkrevde kompetanse og kunnskap
for fagutøvelse, i første omgang relevant for fagprøven og senere i det
aktive arbeidslivet.
Kristine Sørgård Gaustad er lærling innenfor kontor- og administra-

Fagbrev gjennom kommunen: Natalie Engan (f.v.), Kristine Sørgård Gaustad, Marthe Wolden
og Wenche Olsson Bøkseth får praktisk opplæring i kommunen. Ordfører og rådmann er glade
for at lærlingordningen nå er på plass, slik at unge får mulighet til å fullføre utdanningen gjennom organisasjonen.

Kontorfaglærling: Kristine Sørgård Gaustad
får fagopplæring i administrasjonen. – Jeg
trives veldig godt. Dette blir spennende.

sjonsfaget. Fra starten av september
har hun jobbet i Informasjonsavdelingen der hun får opplæring i postog arkivtjenester. Kristine har allerede fagbrev i resepsjon, som er en del
av fagopplæringen hennes, og skal
derfor bare avtjene ett år i kommunen. På det ene året skal hun innom
flere kontorer, blant annet for å lære
saksbehandling og personalforvaltning.
- Da jeg gikk på linja for salg- og
service på videregående, var jeg utplassert i Servicetorget på Rådhuset.
Jeg trivdes veldig godt, og det var
den erfaringa som på mange måter
avgjorde yrkesvalget for meg. Jeg
tenkte egentlig jeg skulle bli politi,
smiler jenta som bor på Singsås med
samboer og deres to barn.
Hun kan bekrefte at det ikke er
enkelt å komme seg til en lærlingplass.
- Jeg ringte rundt til forskjellige
bedrifter, uten å få noen særlig respons. Så ble jeg oppmerksom på
at kommunen søkte lærlinger, og
sendte en søknad. Det var ei nervøs
tid mens jeg ventet på resultatet, så
da jeg fikk positivt svar ble jeg veldig
glad.
I tillegg til Kristine, er tre andre
lærlinger i sving innenfor kommunen. Marthe Wolden har allerede gjort
unna ett år i Støren barnehage. Hun er
lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og jobber på Støren barneskole
fra i høst. Natalie Engan er i Støren
barnehage, og Wenche Olsson Bøkseth får opplæring i helsearbeiderfaget ved Midtre Gauldal sykehjem.
Vi ønsker dem velkommen til oss, og
lykke til.
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Enhet for Kultur-fritid-voksenopplæring

Kulturvukku 2009
– en suksess!
Kulturvukku 2009 – den fjerde i rekken – ble den mest innholdsrike og best besøkte av alle. Med opp mot 1500 besøkende på 14 ulike arrangement har kulturavdelinga og alle
de involverte lag og foreninger all grunn til å være fornøyde.
Hovedbasen var Singsås og tema
for uka var kulturminner, blant annet
innen håndverk- og mattradisjoner.
Tidsrommet var 3.-13. september,
men vi tjuvstartet allerede 22.august
med oppstart av den unike dampmaskina i Fløttumsgruva i Forbygda, med Harald Forodden som guide
og forteller.
3. august ble det Musikk-kickoff
for kulturskolen med sine lærere,
hundrevis av elever og foreldre ute
på Singsås Kulturarena i strålende
solskinn, heldigvis, og behagelig
temperatur. Elevene kunne delta på
rappekurs, sambakurs og alle slags
instrumenter. Blant annet så er fele
blitt svært populært i kjølvannet av
Alexander Rybak, - ”Rybak-effekten”. Deretter gikk det slag i slag utover i Kulturvukku.

trubadur i ”Bestestua”. Husflidslaget
var rause med hjemmebakst og nystekte vafler.

4. august var det Åpen kveld på
Skårvold museum, med silregn ute
og lun varme på ærverdige ovner
inne. De herskapelige stuer ble fylt
til trengsel av nyfikne Skårvoldkulturinteresserte som fikk med seg
orgelbruset fra hele tre organister og
gamle feelgood-viser fra kveldens
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Værgudene spilte på lag med
oss lørdag 5. september, og godt
var det. Da gikk turen ut i det fri, til
pilegrimsvandring med pilegrimsgudstjeneste ved Okstjønna nær
Samsjøen. En pen liten flokk vandrere fikk høre prest Kjell Arne Morland tale om ”liv og kraft i vannet” i
gyldne høstfarger ved pilegrimsbua.
Samme dag var det åpning av ustilling med gamle postkort fra Singsås
i atelier GaulArt.
”Lek på vollen” og avduking av
den 5 meter høye bautasteinen, eller fallossymbolet, som mange liker

hverandre. I tillegg fikk en oppvisning
av Seniordanserne og livat musikk av
Vømmøknektan.

å kalle den, på Singsås museum ble
en suksess med masse folk, lek og
moro, sang og dans, rømmegrøt og
spekemat. ”Bli-kjent-bussen” med
det fargerike fellesskapet av ca 40
utlendinger hadde også lagt inn en
stopp ved bautaen, så det ble en fin
blanding av lokalbefolkningen og
våre nye landsmenn.
I tillegg til Singsås Museum og
Skårvold Museum, hadde også Støren Museum åpent under kulturvukku. Her fikk publikum se et oppgradert museum med egen skolestue
med skambenk og frisørsalong fra
gamle dager med alskens skumle
remedier for å jåle seg til på håret!
Den gang måtte man virkelig lide for
skjønnheten!

ret. Han snakket seg varm om å ta
vare på våre egne norske mattradisjoner og hedret alle de gamle ”kokkjerringainn” rundt omkring. Budskapet var at vi må bli mer stolte av
vår egen tradisjonskost og å bruke
mer kortreist mat. Det duger og er
samtidig miljøvennlig!
Den fulle salen fikk i tillegg høre
om Morset-klokkene av Svend
P.Morseth og kobberslagerkunsten
ved Per Sigmund Nordløkken. ”På
ville veier” hadde mange stands med
lokalt håndverk og den gode båttåsupa fra Stensås Selskapssmat ble fort
revet bort av sultne publikummere.
Samme kveld foregikk det registrering av gamle drikkekar/ølboller ved
husflidskonsulenten. Mange ville se
hvem som var ”storlygarainn” på
Singsås på Mjølkrampa-kvelden. De
frammøtte fikk trimmet lattermusklene etter hvert som historiene overgikk

24 syklister stilte til start under
Hultabanen Grand Prix, som ble arrangert for første gang lørdag 12.september. Sykkelrittet på motorsportbanen var hardt og krevende, og
fikk fart på melkesyra til både unge
og eldre sykkelentusiaster. Kulturvukku nærmet seg slutten på denne
lørdagen. Sist på programmets stod
det fest, og godt og vel 450 personer
møtte og hedret Åge Aleksandersen
i Soknahall under forestillingen ”4
pils og en pizza”, der mange lokale
utøvere gjorde sine versjoner av Åges
beste og mest kjente sanger gjennom
tidene.
Under kulturvukku var det også
ulike arrangement for elever rundt
omkring i skolene. Skogdager, fjellturer i nasjonalparken med fokus på
natur og kulturminner og MOT-aktiviteter på gamle Rognes skole for alle
9.klassingene. Arrangementet ble en
energisk-elektrisk blanding av streetdance, trommer, rytme, improvisasjon og jamming, der også MOTambassadør Ida Jenshus var gjest og
deltaker.
Kulturavdelinga vil sende en hjertelig takk til alle lag, foreninger, grupper og enkeltpersoner som har bidratt
med sin arbeidsiver, frivillighet og entusiasme slik at disse arrangementene ble gjennomført så godt. Uten
dere hadde vi ikke klart det!

I stamphuset på Liland i Forbygda ble det sannelig trangt om plassen da ca 70 entusiaster ville inn i
den lille stua til ”redaktøren” Per
Foros (d.1977), for å høre om denne
poetiske originalen, redaktøren, forfatteren og snekkeren.. Det ble en
magisk kveld for de frammøtte da
mørket senket seg over Liland.
Kvelden etter, den 10.september,
var turen kommet til Kotsøy samfunnshus og ”Sus fra fortida”, med
kjendis- og bondelagskokken Inge
Johnsen som det store trekkplaste-
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Informerer
om pasientreiser
Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling
reiseregningsskjema til Helseforetakenes senter for Pasientreiser. NAV
presiserer at reglene for refusjon av
reiser ikke er endret selv om ansvaret
er overført Helseforetaket.

Rettigheter

Alle har rett til å få dekket nødvendige utgifter ved reise til og fra behandling. For å få refundert utgiftene, må reiseregningsskjema fylles ut
og sendes til Helseforetakets senter
for Pasienter (adressen står på skjemaet). Husk å legge ved bekreftelse
på at du har vært til behandling og
alle originalkvitteringer. NAV vil være
behjelpelig med å videresende krav
til helseforetakene i en overgangsperiode. Reiseregningsskjemaet får
du hos din behandler (lege, sykehus
o.l.), eller du kan skrive ut skjemaet
fra www.pasientreiser.no. Hvis du har
spørsmål til utfylling av skjemaet,
kan du ringe Pasientreiser på telefon 05515 eller se eksempel på utfylt
skjema på www.pasientreiser.no
Hvis du av helsemessige årsaker
ikke kan ta rutegående transport,
kan din behandler som skal vurdere

Foto: Per Jostein Wolden, Gauldalsposten

Stortinget har bestemt at Helseforetakene skal overta hele ansvaret for
pasientreiser fra september 2009. På
denne måten kan både behandling og
reise koordineres slik at dette ikke gir
samfunnet høyere utgifter enn nødvendig. Helseforetakene vil sikre lik
praksis og at alle brukerne får oppfylt
sine rettigheter. Det betyr at brukerne
ikke lenger skal oppsøke NAV for å få
refundert reiseutgifter, men sende inn

Bokbussen drives av Sør-Trøndelag
fylkeskommune, tilknyttet fylkesbiblioteket, og er en tjeneste kommunene kjøper derfra. Hensikten er
at det skal bli enklest mulig for flest
mulig å få varierte leser- og kulturopplevelser, enten det er som skrevet tekst, lydbok eller film.
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behovet, skrive ut rekvisisjon. Manglende rutegående tilbud gir også
i noen tilfeller rett til rekvisisjon til
annen transport. Ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 avgjør
om du har krav på dette. For reiser
med rekvisisjon skal du ikke fylle ut
reiseregningsskjema.

Bestilling av Pasientreiser

Reiser bestilles på Pasientreiser på
telefon 05515. Ring innen kl. 13.00
virkedagen før avreise. Flyreiser bestilles så snart du har mottatt innkalling. Når du ringer, vil de vite:
• Navn
• Fødselsnummer (11 siffer)
• Telefonnummer
• Hvor du skal til og fra
• Dato og klokkeslett for behandling
om du har spesielle behov. Spesielle behov skrives på rekvisisjonen
av din behandler.
- Hvis du har spørsmål om reisen, ring
til Pasientreiser på telefon 05515.
- Hvis du har behov for mer informasjon, gå inn på www.pasientreiser.no.

Bokbussen kommer
Bokbussen er et tilbud primært
til elevene på skolene i Soknedal,
Singsås og Budal, og stopper der.
Voksne kan også bruke bokbussen
dersom de ønsker det. Bussen har
godt utvalg skjønn- og faglitteratur
for voksne og barn. I tillegg kan man
låne lydbøker, musikk og filmer. Man
kan også bestille og reservere titler
bokbussen ikke har, som blir med
neste gang den kommer.

Rute Bokbussen
TORSDAG:
22. oktober, 19. november
BUDAL skole		
12.30-14.00
TORSDAG:
29. oktober, 26. november
SOKNEDAL skole
12.00-14.30
TORSDAG:
05. november, 03. desember
SINGSÅS skole		
09.30-11.30

MIDTRE GAULDAL FOLKEBIBLIOTEK – Hovedbiblioteket
Telefon: 72 40 32 52 • E-post: biblioteket@midtre-gauldal.kommune.no
Åpent: Man-, ons- og torsdag 10.00-13.00 og 17.00-19.00 Tirs- og fredag 10.00-13.00

Da har vi kommet godt i gang med et nytt skoleår. Skolestarten i år har gått greit, selv om vi for tiden lever trangbodd og til dels i provisorier.
Rektor Halvar Kjelås

I år er vi ca 310 elever og 20 studenter. Det er mer enn det vi hadde siste
skoleår. Nytt av året er at vi har 20
studenter på fagskole Kart- og oppmålingsfag. Vi er veldig glade for at
fagskolen igjen er en del av skolemiljøet. I år har vi elever på ”snekkerlinja”, som nå heter ”Design og trearbeid”. Dette er et område vi har hatt
vanskeligheter med rekruttering til,
og det er derfor gledelig at det er liv
og røre på snekkerverkstedet igjen.
Vi har de senere årene hatt økning av antall elever som går på Studiespesialisering (allemennfag). I år
er det nesten halvparten av samlet
elevmasse som følger dette studieprogrammet. Det er nok flere årsaker
til at elevtallet på studiespesialisering
øker. Vi tror at skolen gjør tilbudet
mer interessant gjennom opplegg
som ”Toppidrett ski/skiskyting” og
vårt ”Natur og miljøprosjekt”. Elevene som starter første året, i år 47
stykker, har vært på tur til Budalen,
en tur som er en del av prosjektet.
Vi har færre elever på Bygg- og anleggsteknikk, noe som skyldes dårligere søkning på grunn av finanskrise
og mørke utsikter i byggebransjen.
Vi tror dette endrer seg til neste år.

Studiesenteret

Ellers vil vi nevne at vårt Ressurs- og
Studiesenter har stor aktivitet. Kommunens innbyggere har fått tilsendt

oversikt over tilbud som ressurssenteret tilbyr. Vi håper at mange av
kommunens innbygger finner kurstilbudene interessante.
Studiesenteret driver med fjernundervisning på videregående, fagskole- og høyskolenivå. På videregående nivå har vi elever på Barne- og
ungdomsarbeid og IKT-barnehage.
På fagskolenivå er det studenter
innenfor psykisk helsevern. På høyskolenivå er det sykepleie, vernepleie, bedriftsøkonomi, organisasjon
og ledelse, administrasjon og organisasjonspsykologi, pedagogikk og
ingeniør. Til samme er det ca 40 personer som studerer høyere utdanning ved Studiesenteret. Disse bor
hjemme, og mange av dem er i jobb.
Vi mener at denne aktiviteten er av
stor betydning for lokalt arbeidsliv
og for kommunen som regionsenter.
Allerede nå ser vi ser fram til neste
skoleår. Vi gleder oss til å flytte inn i
GSK. Vi følger daglig med på framdriften, og det har skjedd utrolig mye
i løpet av sommeren. Så langt har
alt gått etter planen, og fortsetter det
slik, så er vi på plass i nye lokaler på
denne tid neste år. Det blir spennende
å komme sammen med ungdomsskole og kulturskole med tilhørende
lokaliteter. Det gir oss nye muligheter
som vi aldri har hatt tidligere. Vi er
i gang med planlegging av hvordan
dette skal bli.

Mange nye vennskapsbånd ble sammensveiset denne dagen. Ingvild Flatås, Åshild
Engesmo og Silje Kant Bjørnli trivdes veldig
godt sammen.

Foto: Ingvild Flatås

Nytt skoleår

Foto: Ingvild Flatås

Gauldal videregående skole

Marita Ranøyen og Silje Kant Bjørnli trivdes
veldig godt på turen, de likte spesielt kulturstien.
Av Oscar Aaslund Hovin, 1STA

På tur i setrenes mekka

Klasse 1STA og 1STB var i begynnelsen av skoleåret på tur til Synnerdalen, en av Budalens to vakre
sæterdaler. Vi fikk låne Storbækkøya Museumsseter. På de to dagene
vi var der fikk alle stifte bekjentskap
med den idylliske naturen i Budalen. Mange nye vennskapsbånd ble
knyttet på turen, og vi er mer sammensveiset og glade i hverandre en
noen gang før! Den andre dagen
gikk turen videre til Forollhogna nasjonalpark, der vi fikk sett den vakre
naturen som vi omgir oss med daglig, men vi dessverre ikke besøker så
ofte. Denne koselige turen ble ikke
bare et faglig løft, men også et løft
for fellesskapet. Vi ser for oss tre fine
år sammen!

Slik så nyskolen ut 29.09.09
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RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

Kunngjøringer

Kulturkalender for Midtre Gauldal
Høsten 2009 - 21.sept. – Kulturminneåret 2009

DATO

TID

23. okt.

18.30 Dansegalla for funksjonshemmede med
Størenhallen
til
Jan Borseths		
23.30			

23. okt.		
18.00
20.00
25. okt.

11.00

		
		

ARRANGEMENT

STED

Bygdekino
Støren Hotell
Se opp (norske stemmer) Aldersgrense 7 år		
Jenta som lekte med ilden Aldersgrense 15 år		
Singsås kirke 125 år – Jubileumsgudstjeneste

Singsås kirke

Biskop Tor Singsås deltar. Sanginnslag ved 		
Singsås damekor, Haltdalen mannskor og SIBA		
Kirkekaffe i menighetshuset etterpå

ARRANGØR
Kulturavd. i
samarbeid med
Frivilligsentralen
Kulturavd.
Se trailer: www.
filmweb.no/bygdekinoen
Singsås
menighetsråd

28. okt.
18-21 Internasjonal sangaften
Folkets Hus,
		
Hyggekveld med masse sang, musikk og litt
Støren
		
dans. Gratis inngang. Salg av mat og drikke.		
				

Midtre Gauldal
Folkeakademi og
Internasjonal
kvinnegruppe

1. nov.

Singsås

19.00

Jubileumskonsert med Singsås damekor,

Singsås kirke

		

Haltdalen Mannskor, Rognes Songlag, Singsås		
Skolekorps og andre lokale sang og musikk-krefter

5.nov.		

Gaularock

Støren Hotell

Kulturskolen

28. nov.		

Nissene i leir’n

Snurruhagen leir

Støren Musikkorps

11.nov.

Syng med Mads Berg

Bakerikafeen,

Kulturens venner

19.30

menighetsråd

			

Soknedal

9.des.

Førjulskveld på Digre

Digre gård, Singsås

Kulturens venner

6.febr.		

BKM – Barnas kulturmønstring

Budal samf.hus

Kulturavdelingen

7.febr. 		

UKM – Ungdommens kulturmønstring

Budal samf.hus

Kulturavdelingen

19.30

Egengodkjente reguleringsplaner
I medhold av (den gamle) plan- og bygningslovens §
27-2 har Midtre Gauldal kommune ved kommunestyret i møte 15.06.09 i sak 36/09 vedtatt å godkjenne
reguleringsplan for Bakkebo.
I medhold av (den gamle) plan- og bygningslovens
§ 27-2 har Midtre Gauldal kommune ved kommunestyret i møte 15.06.09 i sak 37/09 vedtatt å godkjenne
reguleringsplan for Engan leir Sør - lekeplass.

I medhold av (den gamle) plan- og bygningslovens
§ 27-2 har Midtre Gauldal kommune ved kommunestyret i møte 15.06.09 i sak 39/09 vedtatt å godkjenne
reguleringsplan for Gammelvollia hytteområde.
Plandokumentene ligger ute på kommunens nettsider:
http://www.midtre-gauldal.kommune.no/mgk/plan/
plansaker/egengodkjente_planer

