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Økonomisk kontroll er nødvendig
Økonomi er og vil bli en stor utfordring i offentlig sektor. Jeg ser og
hører av og til uttalelser fra folk som mener kommunens økonomi
er ute av kontroll, skakkjørt, meningsløs i bruk av offentlige midler
o.s.v. Jeg vil her prøve å gi et bilde på hvordan situasjonen er i
kommunen. I offentlig sektor vil det nesten alltid være behov for
mer, slik er det i Midtre Gauldal også. En annen ting som er helt
sikkert, er at vi må tilpasse drifta til den økonomien vi har.
Kommunens rammer bestemmes i hvert års statsbudsjett. Etter at statsbudsjettet er lagt fram
i oktober, vet vi hva vi har å legge til driften for påfølgende år. Vi har også finansielle inntekter
som er mer usikker. I mange år har vi brukt mer en det staten legger inn i kommunens økonomi,
og for hvert år som går øker underskuddene. I stedet for å gjøre endringer i drift, så har det blitt
gjort gjentatte forsøk på å fortsette som før.
Alle kjenner historien og tiden før de strukturelle endringene skjedde. Etter 2007/08 har mye
skjedd i Midtre Gauldal. Store investeringer på skolene våre, ny skole på Støren. Stor opprusting
på Singsås og i Soknedal, og det er vedtatt store utbygginger i eldreomsorgen med mange nye
boliger.
Investeringene er i størrelsesorden 250 millioner kroner. Penger som vi nå bruker for å bygge
nytt for framtiden. Mange undrer seg over at dette er mulig, og det har vært nødvendig med
store endringer for å få det til. Vi må ha en god kontroll på økonomien og drifta i Midtre Gauldal.
Vi hadde ikke på noen måte kunne investert så mye uten en økonomisk kontroll. Budsjettene
for 2010 og årene videre i fire år er bærekraftig, men vi har fortsatt et lite stykke å gå før alt er
på plass.
I 2009 er det fremdeles underskudd på drifta. Vi får et godt år på finansinntekter og totalt kan
det se ut som vi kommer ut med et overskudd på 25 – 30 millioner kroner. Det er viktig å plassere overskuddet i bufferfond. Bufferfondet brukes hvis avkastningen ikke blir som forventet.
Det er viktig at vi satser ytterligere på skole med flere lærere samtidig som vi tar i bruk nye
skoler. Det er nødvendig å gi våre lærere en mulighet til etterutdanning. Frivillig sektor er også
viktig. Idretten og barn og ungdom under 18 år skal ha en større innsats fra det offentlige. Det
vil vi følge opp.
Konklusjonen er at vi har kontroll på drift og økonomi. Alt i alt er situasjonen god i kommunen vår. Vi skal fortsatt gi gode tjenester både i eldreomsorgen og i skolene våre. Kommunale
veier skal også få et løft videre. Asfaltering er nødvendig og reduserer vedlikeholdsbehovet. I
2009 har vi klart mye i den kommunale virksomheten. Vi styrker alle områder og vi kan møte
framtida med optimisme.
Det er nå viktig å komme videre, og at vi alle bidrar til at kommunens innbyggere får ei god
framtid.
Kjære sambygdinger, ha ei god og fredelig jul og et riktig godt nytt år.

Erling Lenvik

Rådmann

Foto: Tore Wolden
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Når MG-nytt når ut til alle husstander, er det nok fortsatt hektisk
førjulsaktivitet før vi går inn i en fredfylt høytid. Vi håper dere tar
dere en pust i bakken og leser siste nummer av bladet for å få
informasjon om hva som skjer i kommunal regi.
Årsslutt er tida for å ta et tilbakeblikk på året som har gått. I
2009 har dramatiske hendelser som finanskrise og pandemi preget nyhetsbildet. På lokalplanet har en gjennom året også hatt
mange medieoppslag knyttet til kommunale problemstillinger og større hendelser. MG-nytt har
et annet fokus enn avisene og har som mål å formidle de hverdagslige hendelsene og den
positive aktiviteten som skjer i lokalsamfunnet. Hver dag skjer det stor verdiskaping for enkeltmenneskene gjennom de velferdstjenestene som ytes og ikke minst gjennom alle tilbud og aktiviteter innen kultur og frivillig sektor. MG-nytt gir noen smakebiter på denne store aktiviteten.
Ungdommens kulturmønstring er et godt eksempel, og denne årlige mønstringa viser de
gode utviklingsmulighetene dagens barn og unge får, blant annet gjennom et godt tilbud innen
kulturskole og grunnskole. Dansegallaen er også en lang tradisjon som er et årlig høydepunkt
for de som deltar. Gjennom frivilligsentralen skapes et fellesskap for småbarnsmødre, og et nytt
tiltak derfra, er kursing av unge barnepassere.
Ellers presenteres status for de store byggeprosjektene som kommunen er i gang med. Prosjektene er godt i rute, og det er stor aktivitet fra skolene for å forberede innflytting i nye og
nyrenoverte lokaler. Særlig lærere og elever ved Singsås skole har et spesielt år, med undervisning spredt på flere og provisoriske lokaler, men med forventingen om ny skole til høsten, gjør
de det beste ut av situasjonen.
Når status for 2009 skal gjøres opp, vil vi nok se at året har vært begivenhetsrikt for kommunen og ikke minst at det har vært stor innstats fra alle engasjerte og dyktige medarbeidere
rundt omkring på de kommunale arbeidsplassene. Så får vi se fram mot 2010, med innvielse av
de nye byggene og bedre arbeidsforhold for svært mange elever og ansatte.
Med ønske om en god jul og et godt nytt år til alle innbyggere, samarbeidspartnere og
ansatte!

Grethe Metliaas

Turbok for Midtre Gauldal
Enhet for kultur, fritid og voksenopplæring har gått i bresjen for å få
til en turbok for Midtre Gauldal. Arbeidet startet egentlig i 2006, men
kom ikke skikkelig på skinner før
Jon Solem ble engasjert inn i prosjektet. I samarbeid med bred, lokal
kompetanse er boka jobbet fram og
ligger nå klar for salg.

mune. Hver tur er vurdert ut fra hvor
krevende den er, og gir anbefaling
om passende form og alder. Sånn
sett blir boka en ypperlig ressurs
for alle friluftslivsinteresserte, enten
det er barnefamilier, aktive idrettsutøvere eller den gjengse turgåer som
gjerne vil trø ut av sine vante stier for
å se mer av Midtre Gauldal.

Boka tegner opp og foreslår turer i
skog og mark, til fots, på sykkel og
på ski rundt om i vår vidstrakte kom-

Turbok for Midtre Gauldal favner
vidt. De første sidene er dedikert
generell turkunnskap, med tur- og

Turbok for
Midtre Gauldal

fjellvettregler, tips om oppakking og
bekledning. Boka gir også en enkel
og lettforståelig veiledning i bruk
av kart og kompass. Turforslagene
utgjør hoveddelen i boka. Teksten
angir retning, stier og veier gjennom landskapet, og som en ekstra
og interessant dimensjon er særskilt
natur og kulturminner langs traseen
beskrevet. Boka inneholder også
historiske opplysninger om hendelser og virksomhet i områdene. Turbok for Midtre Gauldal er i så måte
også en opplevelse fra sofakroken,
som gir kunnskap og interesse om
og for vårt eget nærmiljø.
Bakerst i boka ligger et kart over
kommunen. Det må selvsagt være
med. På kartet er startpunktet for
alle rutene tegnet inn. Forskjellige
strategiske GPS-koordinater er også
tatt med. Boka er rikt illustrert med
bilder fra hele Midtre Gauldal.
Turbok for Midtre Gauldal er den
perfekte julegave! Boka koster 250
kr og kan bl.a. kjøpes i servicetorget
på Rådhuset.

Over 50 turforslag
Fotturer, ski og sykkel
Historie og kultur
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På jobb i kommunen

Velkommen
til biblioteket
Midtre Gauldal folkebibliotek hadde tidligere lokaler i
aulaen på Basmoen. Da den
ble revet for å gi plass til
Gauldal skole- og kultursenter, flyttet biblioteket med
videregående over til avdelingen på Korsen, over veien
for Rådhuset. Det er det nok
ikke alle som har fått med
seg. Biblioteksjef Elisabeth
Galten hører av og til at biblioteket er nedlagt.
Ny biblioteksjef
- Biblioteket lever i beste velgående,
bare at det lever i en skoeske for
tiden!
1. mai i år tok Elisabeth Galten over
som biblioteksjef etter Kenneth Sørensen. Hun jobbet i skoleverket i 30
år som lærer, fordelt mellom Støren
ungdomsskole og Gauldal videregående, før hun tok over ansvaret for

vår felles bok- og mediesamling. Det
å gå over til bibliotek, synes hun var
spennende.
- Bibliotek har alltid interessert meg,
og det er sunt for hodet å lære noe
nytt, sier hun og følger opp med det
som antagelig er lærernes mantra: Det er viktig å lære, hele tiden.

Biblioteket til GSK

Viktige oppgaver

I løpet av februar og mars ble hele
biblioteket pakket ned og flyttet fra
trange kår i aulaen inn i ”skoesken”,
som Galten kaller de nye lokalene
i E-bygget på Korsen. Der kan hun
fungere en stund, i trygg forvissning
om at det bare er midlertidig. Når
GSK åpner i august 2010, har hun
det nyeste og mest moderne biblioteket i landet. Og det vil bli betraktelig større. Nesten 300 kvadratmeter gulvplass er satt av til bibliotek i
GSK. Der vil hun få nok plass til alle
bøkene, det har hun ikke i dag, og
ikke minst plass til å realisere vyer
om arrangement for store og små og
forskjellige utstillinger.

- Bibliotek har et viktig samfunnsoppdrag. Det skal drive opplysning,
gi opplevelse og opplæring. Det ligger mye i de ordene. Biblioteket skal
bidra til å gjøre borgerne til aktive
samfunnsdeltagere, forteller Galten.

Biblioteket har trange kår i E-bygget på Korsen, men det lever. Vegard Valen Sollie fra Soknedal går i 10. klasse ved Støren ungdomsskole. Som så mange, var han en flittigere bruker av
biblioteket da han var yngre, men låner fortsatt av og til medier der. Åshild Haukdal Grøtan er
behjelpelig med å finne interessant litteratur.
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Elisabeth Galten har vært biblioteksjef i et
drøyt halvår, og har mye å sette seg inn i
og planlegge. Det første halvannet året i stillingen må i tillegg hun beregne en nomadisk
tilværelse, før hun kan lande i GSK til neste
høst.

Utadrettet virksomhet er en viktig
oppgave for biblioteket, men kjernen i drifta er likevel utlån. Midtre
Gauldal folkebibliotek forvalter en
stor samling bøker og andre medier.
Fra folkebokkassene som stod rundt
omkring i bygdene i den spede begynnelsen, har bibliotekene fulgt
samfunnsutviklinga og stiller i dag,
i tillegg til bøker, moderne medier
til disposisjon. På biblioteket kan du
låne bøker, selvsagt, fag- og skjønnlitteratur for store og små, DVD-filmer, lydbøker i forskjellige format og
musikk på CD, og alt lån er gratis.
Elisabeth Galten ser mer enn gjerne
at folk kommer og låner av utvalget
– Midtre Gauldal folkebibliotek ligger
på sjuende plass på lista over antall
utlån per innbygger i landet, regnet nedenfra! Til motsetning, ligger
kommunen nesten på fylkestoppen
i antall utlån fra bokbussen som går
i Soknedal og Budal, og har et stort
fjernlån. Fra biblioteket kan du nemlig låne hva du vil, fra alle bibliotek
i landet.
Hun har mye å ta fatt i, Elisabeth
Galten, men antagelig vil utlånstallene bedre seg av seg selv, når biblioteket kommer seg ut av skoesken og
inn i sentrale lokaler i Gauldal skoleog kultursenter.

Pandemivaksinasjon
i Midtre Gauldal
Hvorfor vaksinere seg?
Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot ny influensa A(H1N1), også
kalt svineinfluensa. For de fleste vil
influensaen være mild, men noen
blir alvorlig syke. Helsemyndighetene anbefaler vaksinering for å hindre
at du blir syk av influensa og for å
hindre komplikasjoner og død. Ved
at du er vaksinert, bidrar du i tillegg til at familiemedlemmer og andre nærkontakter unngår smitte. All
vaksinasjon i Norge er frivillig.
Her i kommunen var etterspørselen
etter pandemivaksine liten tidlig på
høsten. Etter hvert som media kunne
fortelle om økning i antall smittede
og alvorlig syke, begynte befolkningen å vente på vaksinen. Kommunen fikk første vaksineforsending
med 500 doser den 21. oktober, og
fra den 27. oktober har vi kunnet
tilby vaksinering ukentlig, men kun
til bestemte grupper ettersom antall
vaksiner vi har fått tilsendt har vært
begrenset. Vi har fulgt prioriteringsrekkefølgen til sentrale myndigheter.
Det vil si at først fikk risikogruppene
tilbud om vaksine og deretter helsepersonell. Etter disse gruppene skal
vi prioritere de yngste først.   Når
dere leser dette, regner vi med at alle
barn til og med grunnskolealder som
ønsker det har fått sin vaksine, og at
vi er godt i gang med den generelle
befolkning.
Usikkerheten mht. når vi ville få
nye vaksineforsendelser har gjort
det vanskelig å planlegge. Dette har
vært utfordrende med tanke på annonsering i tide samt leie av lokaler
og å sørge for nok personell. Både
helsestasjonen, sykehjemmet og
Støren barneskole har vært benyttet
som vaksinasjonslokaler. Ved hver
vaksinering har det vært mellom 1520 personer i virksomhet, og vaksinatører både fra sykehjem, psykiatri,
legekontor og helsestasjon samt div.

personell fra helse og familie har stilt
opp på dugnadsarbeid. Frivillighetssentralen har vært representert med
både Røde Kors hjelpekorps, Gauldal videregående skole samt andre
frivillige. Tusen takk til dere som har
stilt opp som frivillige.
Mye usikkerhet rundt vaksinen samt
at mange har hatt sykdom som kan
være forenlig med svineinfluensa,
har gjort sitt til at etterspørselen ikke
har blitt så stor som forventet. Gjennom media har vi sett at det andre
steder har vært til dels kaotiske tilstander og stor pågang.
Midtre Gauldalingene har vist seg å
være et sindig folkeslag, og gjennomføringen har foregått i fred og
fordragelighet og uten problemer.
Vaksinen skal gi fullverdig effekt etter 2 uker. Barn under 10 år og personer med nedsatt immunforsvar får
bare halv dose. Dette gir fullverdig
beskyttelse, men for å forlenge varigheten anbefales disse å ta en påfyllingsdose. Dette vil først komme
etter at hele befolkningen har fått
tilbud om en dose. Senere kan det
bli aktuelt å tilby hele befolkningen
en dose til, men så langt anses dette
ikke å være nødvendig av helsemyndighetene.
Da mesteparten av vaksineringen
har foregått på ettermiddagstid, har
vi som mange andre kommuner
valgt å ta betaling for vaksinen for
å dekke noen av de ekstrautgifter vi
har med gjennomføringen.
Det har til tider vært stor pågang på
telefonen både på helsestasjon og
legekontoret, og mange har henvendt seg direkte for å få vaksine.
Vi kan imidlertid ikke gi enkeltdoser,
da vaksinen må blandes ut og gis til
10-20 personer avhengig av alder.
Vaksinen har bare 24 timers hold-

barhet etter utblanding, og det som
ikke blir benyttet må i tilfelle kastes.
Hittil har vi ikke hatt tilfeller med
verken alvorlige bivirkninger etter
vaksine eller alvorlige sykdomstilfeller med mistanke om svineinfluensa
i Midtre Gauldal. Et par uker i løpet
av oktober var det imidlertid veldig
stort fravær i skolene. Tidligere var
det anbefalt fra Folkehelseinstituttet
å holde seg hjemme i en uke ved influensalignende sykdom. Nå har de
gått bort fra dette og mener at det
er greitt å komme tilbake etter å ha
vært fri for feber og andre symptomer i ett døgn. For helsepersonell
gjelder fortsatt regelen om å holde
seg hjemme i sju dager. Tamiflu har
vist seg å ha god effekt dersom det
tas innen 48 timer etter utbrudd.
Dette kan kjøpes reseptfritt på apoteket, forutsatt at man har symptomer på influensa.
Hanne Mjøen
Ledende helsesøster
Oddveig Børset
Enhetsleder

MGnytt nr. 3-2009

5

Enorm byggeaktivitet i 2009
2009 var året for de store byggeprosjektene i Midtre Gauldal kommune. I 2005 – 2006 foretok arkitektfirmaet
Arkiplan en totalvurdering av skolebyggene våre, og resultatet, om vi ikke akkurat skal bruke ordet nedslående, fortalte om store utfordringer for kommunen. En fullstendig renovering for å løfte bygningsmassen opp
til gjeldende standard betydde store økonomiske investeringer, investeringer som uunngåelig krevde en
gjennomgang av den totale drifta, implisitt den da rådende skolestruktur.
Vedtak ble gjort og grep tatt – i 2009 startet realiseringa av planene, som omfatter tung rehabilitering på
Singsås, modernisering og utbygging i Soknedal og, i Gauldal skole- og kultursenter, ny ungdomsskole,
kulturhus, nye lokaler for kulturskolen, voksenopplæringa, kino og nytt bibliotek.
Under presenteres prosjektene kort, med status for arbeidet ved utgangen av november, 2009.

Singsås skole
Start: 1. august
Framdrifta er etter planen. Skolen
skal stå ferdig til skolestart høsten
2010.
Singsås skole ble vedtatt renovert i
stedet for nybygd. I vedtaket omfatter alle tilleggspostene fra planforslaget, med blant annet:
-

Nytt ventilasjonsanlegg
Full oppgradering av
svømmehall
Energi: Bygningsteknisk og
energimessig som nytt bygg.
Oppvarming med grunnvannsvarmepumpe.

Bare rota av Singsås skole ble stående igjen.
Fra gammelt fundament og grunnstruktur,
skal nye Singsås skole gjenoppstå og være i
drift fra høsten 2010. (Foto: Mona Heggseth/
Gauldalsposten) 			

Den gamle skolen var nedslitt og det var mye
å utsette på det generelle innemiljøet. Kommunestyret vedtok å rehabilitere framfor å bygge
nytt. (Foto: Mona Heggseth/Gauldalsposten)

Utbyggingsomfanget har gitt prosjektet ei knapp kostnadsramme, og
i og med noen uforutsette merutgifter
blant annet knyttet til det gamle fundamentet, var det i november notert
en budsjettoverskridelse på rundt en
million kroner. På den annen side er
kommunen tildelt midler fra Enova
som vil redusere det beløpet.
Lærere og elever lever for tiden i provisoriske lokaler, men er veldig positive og fleksible i overgangsfasen.
Det har hjulpet mye på prosessen.

Soknedal skole
Soknedal skole har blitt rehabilitert og ombygd i to etapper. I økonomiplanen for 2010-13 er det satt
av penger til ytterligere utbygging.
Fagerlia barnehage har behov for å
bygges ut, og ei prosjektgruppe ser
på flere alternativer. En mulighet er
å samlokalisere med skolen. Byggestart i 2010 avhenger av valgt løsning.
1. etappe:
Start: Juni 2009
Ferdig: Skolestart høsten 2009

Nye undervisningslokaler
og personalrom

Den gamle gymsalen i skolen ble
bygget om for å gi plass til elevene
som ble flyttet fra Hauka skole. Det
innebar også rehabilitering av fasaden, med nye vindu og automatisk
solskjerming. Personalrommene ble
også renovert og ombygd til undervisningsrom. Personalet fikk nye
rom i andre etasje.

Ny gymsal
Start: 1. august 2009
Ferdig: Uke 49
Et helt nytt gymbygg ble reist i tilknyting til skolen. Arbeidet tok bare
drøye fire måneder, og ble utført
innenfor den bevilgede kostnadsrammen.
I tillegg til gymsal, inneholder bygget
fast scene og bakenforliggende rom.
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Gauldal skole- og
kultursenter
Start: 31. mars 2009

Den gamle gymsalen ble bygget om til to
lyse, fine klasserom. Beate Fossum (f.v.), Silje
Fagerbekk, Malin Rise, Robert Gylland, Kine
Sæther, Maren Stensås, Vilde Bordal, Vegard
Rognes og Ingrid Oddan finner seg godt til
rette i nye omgivelser.

Framdrifta er etter planen. Den første
store milepælen er tett bygg, og det
skal være en realitet til jul. GSK skal
stå ferdig til skolestart høsten 2010.
GSK bygges i samarbeid med SørTrøndelag fylkeskommune, og er det
største offentlige byggeprosjektet i
kommunens historie. Mens entreprenøren gjør sine ting, jobbes det
kontinuerlig i ulike delprosjekt- og
brukergrupper. Mange avgjørelser

skal tas i forhold til innredning, med
tanke på utstyr og materialer.
Bygget skal huse et bredt spekter av
aktiviteter, og krever mye spesiell
fagkompetanse i både planlegging
og installering:
-

Kantine og kjøkken
Bibliotekinnredning
A/V- og lysinstallasjoner i
blant annet kultursal
Kinosal og digitalt framvisningsutstyr

Investeringer for framtida

Det har vært en lang prosess, men
når jobben er gjort og de nye byggene er tatt i bruk, har Midtre Gauldal kommune tatt et kjempesteg,
med moderne og driftseffektive offentlige bygg som gir grunnlag for
gode undervisningsmiljø og flotte
opplevelser for alle i mange, mange
år framover.            

Åpen dag på GSK

Fra vegg til vegg i hver enkelt blokk er det
store arealer. Komplekset består av i alt
fire blokker i to etasjer samt kulturhus og
kinosal. GSK blir monumentalt, og er, med
den utstrakte sambruken, unikt i Norden, og
kanskje i verdenssammenheng.

Er du nysgjerrig på å se GSK
med egne øyne? En dag på
nyåret blir det arrangert åpen
dag. Da blir det anledning til å
ta bygget i selvsyn og høre mer
om bruk og innhold. Bestemt
dato vil bli annonsert.

Den nye gymsalen ble åpnet i uke 49.
Bygget ble reist på imponerende fire
måneder.

Gauldal videregående skole med sine studieretninger skal også inn i GSK, og det
setter krav til en del spesialrom. Bildet er fra monteringshallen for tømrerfagene.
I kjelleren har Norges eneste børsmakerlinje fått egen skytebane.

Lærerrommet er flyttet opp en etasje. Gunvor
Staverløkk (f.v.), Mari Hustøft, Anne-Mette
Halland, Eli Holshaug, Inger Østhus, Per Olav
Skjevdal og Sigrid Løkken har fortsatt sine
gamle kaffekopper, ellers ble mye annet nytt.

Den første spaden gikk i jorda 1. mars i år. Det er imponerende at arbeidet har kommet
så langt på knappe åtte måneder. Ganske nøyaktig midtveis i prosjektet gjenstår mye
arbeid, men etter jul vil nesten all aktivitet være innomhus.
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Næring og teknikk

Seterdalene i Budal er
Utvalgt kulturlandskap
Idyllen og særpreget i Synnerdalen og Endalen har
lenge vært verdsatt av både
innbyggere i kommunen og
tilreisende, som har brukt
dem som utgangspunkt for
rekreasjon og aktivitet. I
år utpekte regjeringen 20
spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket, og hele
landet hadde vært under
lupen. De kom ikke utenom
seterdalene i Budalen.
Synnerdalen, sett fra brua ved Hognarasten, mot Bjerklivollen og sørover mot hogna. Bakerst i
bildet skimtes så vidt Forelhogna, litt til høyre for Kløftan.

I Landbruks- og matdepartementets
avgjørelse heter det blant annet:
Seterdalene i Budal representerer et
landskap som er preget av variert og
kontinuerlig bruk gjennom lang tid.
Her har våre forfedre satt spor etter
seg gjennom årtusener. Disse sporene
ser vi i dag i form av steinalderboplasser, fangstanlegg, jernvinneanlegg,
kullmiler, høyløer, seteranlegg, beiteområder og slåtteområder med stort
mangfold av plantearter. Pilegrimsleden går gjennom området. I Budal
har det trolig vært drevet setring siden 1600-tallet, og mange av bygningene i området er fra 1700-tallet.
I seterdalene drives det fortsatt aktiv
setring, og området er representativt
for seterdaler i regionen. Seterdalene
i Budal dekker et stort areal, og er
lite preget av moderne tekniske inngrep. Det er melkeproduksjon på ca

20 setre om sommeren. For den som
kommer til Budal for første gang,
gjør det inntrykk å se så mange aktive setre innenfor et såpass begrenset
område. Husdyra beiter i utmarka
hele sommeren, og bidrar til å holde
kulturlandskapet i hevd. Her beiter
både kalver, ungdyr, sauer og geiter
i seterdalene, foruten melkekyrene.
For den som er interessert i botanikk,
er Budal også et spennende landskap. Det er stort biologisk mangfold
i området, og det finnes flere sjeldne
plantearter som indikerer at dette er
gamle slått- og beitemarker. Tradisjonen med utmarksslått har levd lenge
i Budal, og fortsatt er det områder
som skjøttes på denne måten. I dalsidene og på elveslettene er det også
områder som bærer preg av tidligere
slått. I dag beiter det husdyr der.
Seterdalene i Budal er mye brukt i
forbindelse med forskning og un-

dervisning, og det er foretatt mange
slags kartlegginger. Storbekkøya
museumsseter er et godt utgangspunkt for den som vil lære mer om
seterkulturen og historien i seterdalene i Budal.

Bevaring og utvikling

Kulturlandskap er et resultat av drift,
med beiting, dyrking og hogst, og
endrer seg over tid. Gjengroing er
et generelt problem i dag, og fører
til tap av både naturtyper og arter.
Tiltaket ”Utvalgte kulturlandskap” er
ment å skulle motvirke dette, og ta
vare på og sikre særskilte områder
for framtida.

Tilskudd

Med tittelen Utvalgt kulturlandskap
følger det også et årlig tilskudd.
I 2009 var beløpet på 500.000,-, og
i samråd med blant andre fylkes-

Storbekkøya museumsseter.
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Aril Røttum fra Midtre Gauldal og et stort
antall representanter fra andre utvalgte kulturlandskapskommuner og annet publikum
overvar den offisielle utnevnelsen, gjort av
Kronprins Haakon på Spællmovollen i Vanngrøftdalen i Os kommune. Foto: Aril Røttum

Opp s l a g

Gudstjenestene
i jula

stavla

Julaften 24. des.

Soknedal kirke kl 13.00. Gudstjeneste v/ prestevikar Oddbjørn Stjern.
Ofring til menighetsarbeidet. Budal
kirke kl 15.30. Gudstjeneste v/ prestevikar Oddbjørn Stjern. Ofring til
menighetsarbeidet. Støren kirke kl
16.00. Gudstjeneste v/ prost Øystein
Flø. Ofring til SOS Barnebyer.

Singsås kirke

1. juledag 25. des.

Singsås kirke kl 13.00. Høytidsgudstjeneste v/ prestevikar Oddbjørn
Stjern. Ofring til misjonsprosjektet.

2. juledag 26. des.

Soknedal kirke kl 11.00. Høytidsgudstjeneste v/ prestevikar Oddbjørn Stjern. Ofring til Redd Barna.

3. juledag 27. des.

kommunen, Budal og Endal allmenningsstyre, Budal Bondelag og
Budal fjellstyre, ble det vedtatt å
bruke pengene slik:
Årlig tilskudd til de som driver melkeproduksjon på setra, kr. 5000,- x 20
stk kr. 100.000,-

Støren Alderspensjonat kl 11.00.
Gudstjeneste v/ prestevikar Oddbjørn Stjern. Ofring til Redd Barna.

1. nyttårsdag 1. jan.

Soknedal kirke kl 11.00. Høytidsgudstjeneste v/ prostiprest Hans-Ole
Sveia.

Årlig tilskudd til de som har dyr på
beite i seterdalene, kr. 5000,- x ca
40 stk kr. 200.000,Engangstiltak/investeringer som bidrar til å fremme seterdrifta/formidling kr. 200.000,Herunder kommer enkeltsaker som
støtte til formidling av seter/slåttekulturen gjennom Budal
bygdeutvikling sine arrangementer
og investeringssaker, som restaurering av bygninger og rydding av
slåttemark, og nye investeringssaker som bidrar til ivaretakelse av
seterkulturen med mer. Det ble også
enighet om å gi tilskudd som stimulans til reetablering av seterdrift,
f.eks kr. 10.000,- pr år i 3 år for nye
seterbrukere med melkeproduksjon
fra 2010.

informerer
Åpningstider i jula:
Miljøstasjoner

Kontor

BruktButikken

Lillejulaften

Stengt

Ordinær åpningstid

Stengt

Julaften

Stengt

Kl 8.00-12.00

Stengt

28.-30.12.

Stengt

Kl 9.00-14.00

Stengt

Nyttårsaften

Stengt

Kl 8.00-12.00

Stengt

Vi ønsker alle våre abonnementer en riktig god jul og et godt nytt år.
PS: Julegavepapir er restavfall, ikke papir.
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I fjor var det 21400 deltakere som stilte opp på UKM
på nærmere 400 forskjellige lokalmønstringer! I
Midtre Gauldal var hele 69
i ungdommer med, fordelt
på 28 innslag og grupper.
UKM har blitt arenaen der
ungdommene viser fram
talentet og alt det positive
som spirer og gror blant
de yngre aldersgruppene i
kommunen.
Generelt om UKM
Ungdommens
kulturmønstring
(UKM) er et kulturtiltak for barn og
unge i hele Norge. Gjennom små og
store festivaler, (kulturmønstringer)
har du en enestående mulighet til å
vise frem det du driver med og til å
treffe likesinnede.
Alle er velkommne, enten de
sampler på beats & loops,
danser halling, skjærer store
treskulpturer med motorsag,
spiller klassisk piano eller
lager 3-D animasjoner på PC.
   UKM er delt inn i tre nivåer;
kommunemønstring,
fylkesmøn
    string og landsmønstring. Alle som   
melder seg på til kommunemønstringen
får være med. Herfra blir det plukket ut
noen deltagere som representere kommunen i fylkesmønstringen.

2010
Fra fylkesmønstringene blir det
sendt ca. 25 deltagere til landsmønstringen, som vanligvis arrangeres i
Trondheim.
UKM er ingen konkurranse. Juryenes
utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt
og kvalitet, og de utvalgte deltagerne skal speile bredden i den lokale
mønstringen. Premien for de som går
videre er å få stå på en enda større
scene, og treffe andre ungdommer
fra andre steder.
Historikk
UKM har pågått siden 1987. Prosjektet Ungdommens Kulturmønstring
var Kulturrådets største satsing på
feltet barne- og ungdomskultur, og
rådet ønsket at det skulle gi signal
om høyere prioritering av målgruppen og på sikt også at prosjektet
skulle skape ringvirkninger i forhold
til kommunenes og fylkenes satsing
på barne- og ungdomskultur.
Siden 1991 har den årlige landsmønstringen vært holdt i Trondheim,
og det nasjonale sekretariatet (UKM
Norge) holder også til her.
(Kilde: UKM.no)
UKM 2009: Andreas Steinsmo (f.v.) og Arnt
Joar Røttum fra bandet “The Capital” fra
Budalen gikk videre til Fylkesmønstringa i
Hemne i 2009.

UKM 14. februar 2010
Alle ungdommer i 10 - 20 år er velkomne til å delta i Ungdommens
Kulturmønstring! Du kan delta med
musikk, teater, dans, design, billedkunst, litteratur, video, foto, kunsthåndverk, husflid - kort fortalt:
Alt av  ungdomskultur!
Sted: Budal Flerbrukshus
Påmelding:
www.ukm.no eller
Kulturavdelinga, tlf. 72 40 30 63
Søknadsfrist er 20. januar.
BKM 13. februar
Alle barn 3-10 år er også velkomne
til å delta i Barnas kulturmønstring!
Du kan delta i alle kultursjangre, slik
som i UKM.
Sted: Budal Flerbrukshus
Påmelding:
Kulturskolen, tlf 72 40 30 67
Påmelding kan skje helt fram til den
12. februar.

2010
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Kom på babytrill!
Hver torsdag møtes mødre fra hele
kommunen for å trille barnevogn
sammen. Og, i følge trillerne, har tiltaket mange positive effekter i tillegg
til den rene mosjon.
Etter trilleturen er det lunsj og lek på
Aktiviteten, Frivilligsentralens lokaler på Støren. Praten går rundt felles
interesser (barn) og annet nært relatert hverdagen som småbarnsmor,
og latteren er aldri langt unna.
- Det er veldig sosialt, dette, forteller de.

- Vi deler erfaringer og får tips av
hverandre. En annen ting som er bra,
er at vi som har barn på samme alder møtes tidlig og blir kjent. Vi skal
jo følges ad og kommer til å treffe
hverandre opp gjennom oppveksten
også, når barna begynner i barnehage og på skole.
Noen av mødrene har nylig flyttet
til kommunen, og for dem har trillegruppa blitt et sted de blir kjent med
andre og gjennom dem få et nettverk
og en introduksjon til hva som ellers
finnes av tilbud og muligheter her.

Eila Røsbjørgen og Renete R. Ranøyen setter begge pris på trilletorsdag.
Sosialt samvær og mat hører sammen.

Barnepasskurs
Er du over 13 år, liker og
har tålmod med små barn
og ønsker å tjene deg noen
kroner ekstra? Da er barnepasskurs noe for deg!
Barnepasskurset kommer etter
at babytrillerne meldte behov om
barnepass for å kunne vaske til
helga, trene, gå på kino eller bare
for å sove litt. Kurset er et samarbeid mellom Midtre Gauldal Frivilligsentral, helsestasjonen, Gauldal
brann og redning og ambulansetjenesten/Singsås røde kors.

Susanne Meland med sønnen Leander André (f.v.), Rita Lilleflott med Leah Emilie, Ann Siri
Steigedal og Sander og Line Skei med Marcus har det alle, store som små, trivelig på torsdagenes trilletur.

Kurset blir holdt i Soknes leir
torsdag 14. januar, og er for deg
som er over 13 år. De som deltar
får kursbevis og blir liggende i en
«base» som Frivilligsentralen og
helsestasjonen har. Da kan foreldre ringe og få navn på ungdom
som har tatt kurset i nærheten av
der de bor. Avtalene om barnepassingen gjør foreldrene direkte
med ungdommene selv, og det er
da prosessen med å bli kjent og
utprøving av kjemien vil starte.
Tanken fra oss som arrangører er
å ha et kurs som skal bevisstgjøre
ungdommer om hva som kreves
for å ha ansvar for andres barn og
ha ansvar i fremmede hus.
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Gauldal videregående skole

Nytt fra Gauldal
videregående skole
Vi er allerede i gang med å kikke inn
i neste skoleår. I desember vedtar Fylkestinget tilbudsstrukturen for alle videregående skoler. For vår del blir det
ingen endringer, vi forventer å forsette
med de tilbud som skolen har i år. På
grunn av økt elevgrunnlag og innflytting i ny skole er det forventet at elevtallet vil øke.
GSK-prosjektet går etter planen og vi
er godt i gang med planleggingen for
å ta bygget i bruk. Det er mange funksjoner i bygget som skal brukes av fellesskapet og dette krever at vi tenker
igjennom hvordan vi i fellesskap utnytter ressursene på best mulig måte,
slik at vi får ut mulige effektiviseringsgevinster og kvalitetshevinger. Vi har
nettopp gjennomført felles ledersamling med ungdomsskolen og persona-

12

let har også i år hatt felles julebord. Vi
opplever at det kollegiale fellesskapet
til våre samarbeidspartnere fungerer
godt, og det er et fortrinn når vi stater
på hverdagen side ved side.
I uke 46 hadde vi besøk av over 150
tiendeklassinger fra alle ungdomsskolene i vårt inntaksområde. Besøket
gikk over to dager og er en del av faget
”Utdanningsvalg” i ungdomsskolen.
Faget har til hensikt å gi elevene bedre
innsikt i innholdet i de enkelte studieprogram, og hvilke karrieremuligheter
utdanningsprogrammet åpner for. Ut
fra valgene til tiendeklassingene ser vi
at det fortsatt er lavere interesse enn
det var tidligere for Bygg- og anleggsteknikk, mens det er økende interesse
for Helse- og sosialfag og Restautrant-

og matfag. Det endelig svaret på dette
får vi når søknadsfristen er ute 1. mars.
I høst har alle elevene på først årstrinn
gjennomført ”Grüdercamp” over to
døgn. Dette er en øvelse for å stimulere elevens kreative egenskaper og
som utfordrer samarbeidsevne. Det
var i alt 16 tverrfaglige grupper som
konkurrerte om å finne beste løsning
for en felles problemstilling framsatt
av næringslivet. I år var det Gauldal
Energi som stod for problemformuleringen som var: ”Dere skal lage et forslag på hvordan ”Korsen” skal brukes”
etter GSK er tatt i bruk.
Det ble kåret vinnere i følgende kategorier: Mest framtidsrettet (beste forretningsidé), mest kreative/spenstige
idé og beste muntlig presentasjon.
Høsten er preget av stor aktivitet
innenfor alle programområder. Elever
og lærere har lagt ned mye godt arbeid
i ulike prosjekter og arrangementer.
Dette er berikende for læringsmiljøet
og er med på å gjøre skolen mer synlig i lokalsamfunnet.
Elevene på Restaurant- og matfag var
med på konkurranse i fylkeskommunen om: “Lag et nyskapende produkt
basert på gamle trønderske mattradisjoner ved bruk av lokale råvarer”.

Hva skjer med Korsen? Det er et sentralt spørsmål for mange i disse
dager, når GSK fra høsten antagelig vil gjøre bygningsmassen
overflødig i skolesammenheng.

Juryen: Følgende jury hadde den krevende oppgaven å kåre vinner
i hver kategori: Markedssjef Kari Anne Aas, Gauldal Energi, ordfører
Erling Lenvik, elevrådsleder Martin Engen og ass. rektor Odd Skavern.

Gründercamp 2009: Oppgaven for den to dager lange campen var i
år ” hvordan skal ”Korsen” brukes etter at GSK er tatt i bruk”. Stine
Sundet (f.v.), Karin Haukli, Maren Kant Jonli, Anette Eggen Kjelstad
og de andre i gruppe 16 gikk til verks med stor iver.

Kulturprisvinnere: Torill Gunnes (f.v.), Merete Hovstad og
Håkon Sagen.
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Vinnere ble kåret under Fylkestinget
i september. Våre elver laget tre prosjekter. Det ene var eggost servert
med sjokolade og karamellsaus, mens
de to andre var plommesaft og hjerteformet flatbrød med potet, lokal ørret,
gammalost og budalsnepe.
Ett av prosjektene kom helt til finalen
og fikk kulturprisen med prosjektet
”Gauldalsost”.  Den tradisjonelle eggosten ble servert med sjokolade, karamellsaus, geitost, og tørre vafler.
Halvard Kjelås, rektor

Studietur til Hellas
Studiespesialisering Vg2 på Gauldal
videregående skole skal på studietur
til Athen, Hellas, våren 2010. Denne
turen har et høyt faglig innhold med
for eksempel besøk på ulike museer
og forskjellige historiske steder. Dette
er fjerde år på rad at Gauldal VGS arrangerer en slik tur. For å gjennomføre
denne turen er vi avhengig av finansieringshjelp.
For noen måneder siden bestilte vi
kjeks som hver enkelt skulle selge. På
grunn av kjøpeglade gauldalinger gikk
dette som smurt. Vi fikk solgt ut alt på
en uke, noe som gjorde at egenandelen
per elev ble redusert. Men på grunn av
en stor elevkull på 40 elever, holder det
ikke med bare kjekssalg. Vi bestemte
oss derfor for å lage en kalender. Med
god hjelp av sponsorer og Mediaprofil AS ble dette realisert. Sponsorene
skaffet vi ved å oppsøke bedriftene.
Et stort antall sponsorer fikk finansiert trykkingen av kalenderen. Vi tjener
derfor penger fra første solgte kalender. Et oppslag på 800 kalendere vil bli
solgt i Midtre Gauldal, Melhus og Rennebu kommuner i løpet av desember.
Kanskje er dette årets julegave?

Dansegalla
2009 med
Jan Borseths

Kultur

320 glade dansere fant veien til årets dansegalla for
funksjonshemmede i Størenhallen 23. oktober.
Det var 13. gang den populære festen ble arrangert og orkesteret var
selvsagt Jan Borseths. Jan Borseths
orkester evnet som alltid å skape
den store stemningen, med allsang
og dans. Her var det full fart på dansegolvet hele kvelden. «De glade
trubadurer» stod for underholdningen i starten, etter at Svein Erik Østhus hadde ønsket velkommen. Alle
kommuner i Sør-Trøndelag var invi-

tert, så her var det gjester fra Osen
i nord til Røros i sør. En vellykket
dansegalla for kulturavdelinga, Frivilligsentralen og en stor dugnadsgjeng, som stod som arrangører. Det
rettes en stor takk til alle som hjalp
til!
Kulturavdelingen i
Midtre Gauldal kommune

Det mangeårige dansegallaet i Størenhallen har blitt en tradisjon for mange, også for Jan
Borseths orkester.

Først på januar vil klassen foreta en
flaskeinnsamling. Vi vil da oppsøke
folk i kommunene på døra. Vi oppfordrer derfor alle til å bidra med flasker.
Vi har også vært i kontakt med flere
bedrifter om varetelling. Flere viste stor
interesse, noe vi er veldig takknemmelig for. Er det flere forretninger som
trenger hjelp, er det bare å ta kontakt.
Vi håper at dugnadsarbeidet viser til
gode resultater og gleder oss til studietur!
Studiespesialisering Vg2, GVS

Jan Borseths har opptrådt fast på arrangementet, og evner på en egen måte å skape den riktige
stamningen for kvelden. Her er orkesterlederen flankert av Svein Erik Østhus, representant for
vertskapet.
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skal gi mennesker
muligheter
Veiledere: Jorunn Haugen, Ann Norunn
Moen og Torill Isaksen er primære veiledere
ved spørsmål omkring arbeidsavklaringspenger ved NAV Midtre Gauldal.

Innføring av arbeidsavklaringspenger betyr større
fokus på den enkeltes
muligheter og hva som skal
til for å komme i arbeid eller
aktivitet.
Fra 1. mars 2010 blir det innført
en ny stønad som erstatter rehabiliteringspenger, attføringspenger og
tidsbegrenset uførestønad. Den nye
stønaden kalles arbeidsavklaringspenger.
De som har et vedtak om rehabiliteringspenger, attføringspenger eller
tidsbegrenset uførestønad som varer
utover 28. februar 2010, vil automatisk ha rett til arbeidsavklaringspenger fra og med mars. De trenger ikke
sette fram ny søknad. Brukere som
mottar en av disse stønadene, vil få
tilsendt et brev som blant annet informerer om overgangsreglene i forhold til den enkelte ytelse og hvordan den nye stønaden beregnes.
For å få utbetalt arbeidsavklaringspenger, må alle sende meldekort
hver 14. dag hvis ikke annet er avtalt med NAV. På kortet oppgir en ar-

14

MGnytt nr. 3 -2009

beid og aktivitet de siste 14 dagene,
og bekrefter at en vil være registrert
hos NAV i neste periode. Utbetaling
skjer på bakgrunn av det en oppgir
på kortet.
Nye brukere av meldekort, vil få tilsendt informasjon om dette i løpet
av uke 7 og 8 i 2010.
Meldekortet kan sendes via internett
eller i posten. Sender en kortet via
internett, får en ”teknisk” hjelp til å
fylle ut kortet korrekt, pengene blir
raskere utbetalt og en sparer porto.
Brukernavn og passord får en ved å
registrere seg på www.nav.no.
Alle vil få en henvendelse fra NAV
Midtre Gauldal med spørsmål om
hvilken meldkortform en ønsker.
Arbeidsavklaringspenger blir utbetalt på etterskudd hver 14. dag, i
motsetning til tidsbegrenset uførestønad som blir utbetalt rundt den 23.
i hver måned og rehabiliteringspenger som blir utbetalt rundt den 24.
i måneden. Tidspunkt for utbetaling
fra mars 2010 vil være avhengig av
at en sender meldekortet til riktig tid.
Bakgrunnen for å innføre arbeidsavklaringspenger er at Stortinget

ønsker et enklere regelverk. Bruker
skal slippe å bli sendt mellom ulike
stønadsordninger. Med arbeidsavklaringspenger skal det være et større fokus på den enkeltes muligheter,
og hva som skal til for å komme i
arbeid eller aktivitet. Ordningen skal
bidra til en tidligere og tettere oppfølging fra NAV, som forhåpentligvis
vil føre folk raskere tilbake i arbeid
eller aktivitet.  
Alle vil i begynnelsen av mars 2010
få tilsendt et brev som bekrefter at
saken er overført til arbeidsavklaringspenger og som blant annet vil
inneholde opplysning om dagsats.
I mellomtiden kan en finne utfyllende
informasjon om arbeidsavklaringspenger på www.nav.no/aap

NAV Midtre Gauldal ønsker
alle en riktig god jul og et
godt nytt år.

Åpningstider i jula
Kontoret er stengt julaften og nyttårsaften, men er tilgjengelig på telefonen mellom
kl. 08.00 – 12.00 på Julaften
og mellom
kl. 10.00 – 12.00 på Nyttårsaften.
Åpningstida i mellomjula er fra
kl. 09.00 – 14.00.

Julegavemakerne

Nissens gode hjelpere: På Lysgården
verksted har de stått på inn mot jul for
å fylle butikken med fine gaveartikler.

På Lysgården verksted har
de tenkt på jula lengre enn
de fleste av oss. Der har
det vært stor aktivitet for å
produsere pynt og artikler til
høytiden i mange måneder.
Så har da Lysgården også
kommunens mest spennende gavebutikk.
De må vel kunne kalles nissens gode
hjelpere, de som jobber ved Lysgården. Driftige har de i alle fall vært, og
har laget en mengde flotte og særegne ting som ville glede alle og en
hver, utpakket foran grana på julaften.
Bredden i både artikler og materialbruk er imponerende. Av leire, talg,
tøy og ull har de laget kaffeservise,
krus, pyntegjenstander, lys og lysestaker, duker, puter, krukker, ryer
og, selvsagt, juledekorasjoner, for å
nevne noe.

Keramikk: Hva med en Toppen Beck til
gave? Ingen slående likhet kanskje, men
fjong på håret var figuren i alle fall.

Skattejakt: Julepynt og julegaver. Butikken
på Lysgården er full av unike ting for alle og
enhver. Det er lurt å ta seg god tid – her kan
du finne mye rart.

På Lysgården har de egen butikk,
og i dagene inn mot jul har de holdt
åpent ekstra for å ta i mot folk som
setter pris på godt håndverk og egenartede gaveartikler. Står du i julestria
og mangler noen gaver, finner du helt
sikkert noe for enhver der.

Juletilbud på bøker

I Servicetorget på Rådhuset kan få kjøpt det som finnes av kommunale utgivelser i bokform.
Lokallitteratur må kunne sies å være et nisjeprodukt, og er en spesiell og ideell julegave!
Fjerne tidsalder og Steg i nåtida
Bygdebok Støren bind 1-3
Bygdebok Støren bind 4
Bygdebok Soknedal bind 1-4
Bygdebok Soknedal bind 5
Bygdebok Budal, ett bind
Bygdabok Budal bind 2
Bygdebok Singsås, 4 bind

kr 400,kr 150,- pr. bind
kr 450,kr 150,- pr. bind
kr 450,kr 150,kr 650,kr 150,- pr. bind

Løgnøm lekt (muntre historier)
Kulturhistoria b.1 Fjerne tidsaldre
Kulturhistoria b.2 Steg inn i nåtida
Fotobøker b.1-3 Gamle bilder
Pakketilbud alle 3 fotobøker
Bygdamål og bygdaminner

kr 200,kr 250,kr 250,kr 150,- pr. bind
kr 400,kr 50,-
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RETURADRESSE:

Kunngjøringer

Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren
Åpningstider i jula
Julaften og Nyttårsaften holder Rådhuset stengt.
I mellomjula (28., 29. og 30.): 09.00 – 14.00

Kulturkalender for Midtre Gauldal

Vinteren 2009/2010 - (rev. 19. november. – Kulturminneåret 2009
DATO

ARRANGEMENT

STED

ARRANGØR

26.des.

Offentlig fest

Soknahallen

Soknahallen

26.des.

Offentlig fest

Singsås Samfunnshus Singsås Samfunnshus

27.des.

Offentlig fest m/ Face 84

Budal Samfunnshus

Budal Samfunnshus

28.des.

Offentlig fest m/ Ole Ivars

Størenhallen

Støren sp.kl,håndball

29.des.

Offentlig fest m/ Jupiter

Budal  Samfunnshus

Budal Samfunnshus

30.des.

Offentlig fest m/ Soulmates

Soknahallen

Sokna il, fotball

9.jan.

Offentlig fest

Budal Samfunnshus

Budal Samfunnshus

”På kyrkjeveg”
Konsert med Sondre Bratland og Annbjørg Lien i
samarbeid med Singsås damekor.

Singsås kirke

Singsås damekor

Offentlig fest

Soknahallen

Soknahallen

Berghall,
Rognes

Rognes Songlag

BKM – Barnas kulturmønstring

Budal samf.hus

Kulturskolen

UKM – Ungdommens kulturmønstring

Budal samf.hus

Kulturavdelingen

16.jan.

TID

18.00

30.jan.
30.jan.

15.00
   og
19.00

13.febr.
14.febr.

17.00

27.mars

Kabaret med Rognes Songlag:
Fremdeles på ville veier
Resirkulert              Forhåndssalg av bill.
Etter forestillinga kl 19.00: dans til Per Olaf Greens
orkester         

Støren sportsklubb og
Vikvarvet IL

Rensfjellrennet
Skirenn fra Støren til Selbu

Julegavetips!
Den perfekte julegaven til den som har alt unntatt postadresse i Midtre Gauldal.

Noen du kjenner?
Så er den her igjen - den herlige julestria. Vi vet mange
allerede ligger svette i senga og kjenner den tiltrengte
søvnen splintres av tanken på alle gavene til alle som har
alt og City Syd 23. desember. Her er et forslag som kan
lette på tilværelsen: Til alle du kjenner som ikke er bosatt i
kommunen, kan du tegne et abonnement på MG-nytt - Midtre
Gauldal kommunes eget informasjonsblad!

Abonner!
MG-nytt kommer ut fire ganger i året, og distribueres til alle
husstander og bedrifter i kommunen. Alle innbyggere i Midtre
Gauldal får altså MG-nytt gratis i postkassa. Den som bor
utenfor kommunegrensa må abonnere. Derfor får du nå dette
gavetipset fra oss - MG-nytt er den perfekte gave til en utflytta
Midtre Gauldaling! Kanskje du har en hyttenabo du skylder en
oppmerksomhet også. Abonnementet koster bare 60,- pr. år,
et beløp som i hovedsak går til å dekke portoutgiftene.

Du kan abonnere ved å sende
brev til
Midtre Gauldal kommune
Rådhuset
7290 Støren
eller på mail:
mg-nytt@midtre-gauldal.
kommune.no
eller ring
72 40 31 29 – Tore Wolden

