MG:NYTT
|

NO 03 OKTOBER 2010 INFORMASJONSAVIS FOR MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

GSK – til hverdag og fest
Grunnvann til
Støren
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Ordfører Erling Lenvik

Rådmann Grethe Metliaas

Høsten er ei fin tid! Årets høstmåneder så langt har hatt
mye godt med seg. Fokus for vår del har vært, og er
fortsatt, innflytting i nye skolebygg. Takk til alle som har
deltatt for å gjøre dette på en så god måte som mulig for
elevene. Nye arbeidsplasser for lærerne er også viktig i
denne sammenhengen. Jeg håper dere alle er fornøyde
etter skolestarten i høst.

Høstfargene preger nå landskapet og vemod over at
sommeren er over streifer oss fra tid til annen. For mange
av oss er imidlertid høsten med villrein, elg og småviltjakt
en av årets høydepunkter. Høstfargene, klar og frisk luft,
og ikke minst trasking i kommunens mangeartede natur
og biotoper gir oss energi til å møte kommende mørke
kvelder.

Videre framover er det fortsatt skole vi skal arbeide med.
Det planlegges og tegnes. Soknedal skole skal rehabiliteres, og til skolestart neste høst skal den også fremstå
som en moderne og ny skole. Barnehagen og skolen i
Budal står også for tur. Der planlegges det utvidelse
og forbedring av barnehagens lokaler. Dette utgjør til
sammen en formidabel satsing på skolebyggene. Vi har
tidligere sagt at fokus etter hvert må dreie seg mer om
innholdet i skolen. Skal vi bli bedre på det området, er det
viktig at skolen blir satt høyt opp på prioriteringslista.

GSK og ny skole på Singsås er behørig åpnet og tatt i
bruk. Jeg vil benytte anledningen til å takke involverte
på alle nivå for at prosjektene på en god måte kom i mål
innen angitte tidsfrister. Ikke minst går takken til ansatte
som har arbeidet. og fremdeles arbeider, utover ordinær
arbeidstid for at alle større og mindre detaljer skal falle på
plass slik at elever, personalet, og ikke minst innbyggere
skal kunne få et best mulig tjenestetilbud.

Vi har også fokus på framtidas helsetjenester i kommunen.
Jeg har lyst til å dele resultatet fra Kommunebarometeret
2010 med alle lesere av MG:nytt. Kommunebarometeret
er en sammenligning av landets kommuner, basert på til
sammen 47 nøkkeltall. Hensikten er å gi beslutningstakere
en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan
kommunen driver.
Det barometeret forteller om Midtre Gauldal, er at vi
kommer ut med topp karakter på pleie og omsorg, mens
vi havner midt på treet når det gjelder skole. På kultur er
vi blant dem som bruker minst i hele landet. Kommunen
er godt i gang med budsjettarbeidet, og det er fortsatt en
utfordring å få pengebruken på linje med det vi til en hver
tid har til rådighet. Vi må komme dit før vi kan klare de
nødvendige løftene vi står foran på mange områder.
Jeg håper til slutt at mange av dere vil benytte seg av det
flotte tilbudet vi har fått i Gauldal skole- og kultursenter.
Kulturhuset og kinoen er i tillegg til nye skolebygg en
gave til oss alle sammen. Der blir det mange fine og flotte
opplevelser å ta del i utover mot jul. Bruk huset, er min
oppfordring til dere alle.
Jeg ønsker dere alle en fortsatt fin høst!
Erling Lenvik

MG:NYTT

Administrasjonen er nå i en fase hvor økonomiplan med
handlingsplan for 2011 til 2014 prioriteres. Målsettingen er
å gi folkevalgte organ et best mulig beslutningsgrunnlag
for å fatte vedtak som oppfyller kommuneplanens visjon
og mål slik at kommunens innbyggere får et så godt tilbud
som mulig. Pleie og omsorgsplan med delplaner skal
behandles, kommunen må avklare spørsmålet om
formalisert og forpliktende samarbeid interkommunalt
samarbeid, og ikke minst må strategier i forhold til
”Samhandlingsreformen” legges. Videre står det sentralt å
arbeide for at kommunen bibeholder en sunn økonomi når
nye ønskelige tjenestetilbud og investeringer skal
vurderes. Som vanlig må relativt utfordrende prioriteringer foretas.
I forhold til næringsliv og arbeidsplasser med mer, er jeg,
i lag med mange andre, særs glad for at usikkerheten som
var omkring fremtiden til ”Trelasten” nå ser ut til å være
avklart.
Høsten vil med andre ord bli spennende og innholdsrik, fra
venting på elgpost til vedtak av nytt finansreglement. Med
løsningsfokuserte tilnærminger vil vi oppnå gode vedtak
som bidrar til fortsatt vekst i folketallet og fortsatt
utvikling av infrastruktur, næringsliv og tjenestetilbud.
God høst til hver især!
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Støren
Kulturhus er
i full sving.
Under Folkefesten på Støren tidlig i september ble Støren Kulturhus tatt i
bruk for første gang, med konserter og kinovisning. Dette var første test
for kulturhuset. Nå er også den ordinære kinopremieren unnagjort, og
snart står den offisielle åpningsuken for døren.
Støren Kino
Kinopremieren var fredag 24. september, med Norgespremiere på barnefilmen Knerten gifter seg. Og premierer
blir det mer av, grunnet digitaliseringen av kinoen, som er en stor fordel

og på skrekkfilmen Fritt Vilt 3. Kinoen
kan også skilte med førpremiere på
animasjonsfilmen Grusomme Meg
i 3D med norske stemmer. Film er
ferskvare og Støren Kino har spesielt
tilgang til de nyeste filmene.

Kulturprogrammet

Kino

i den sammenhengen. I tillegg har
Støren Kino 3D, og dette satses det
på i høst. Det blir Norgespremierer
på Maskeblomstfamilien 8. oktober,
et drama basert på den bestselgende
romanen av Lars Saabye Christensen,

Under den offisielle åpningsuken i
oktober er det et
variert program
som presenteres.
Det starter med
Dansegalla for
funksjonshemmede
fredag 15. oktober. Onsdag 20. er
det Kulturskolens
markering av åpningen, torsdag 21. er
den offisielle åpningskonserten med
Trondheimsolistene, Sigstein Folgerø
og mange lokale kor. Åpningsuken
avsluttes med konsert med Dance
With A Stranger. Videre utover høsten
kommer både Jørn Hoel, Nord Trøn-

Kultursal

delag Teater, Jul i Skomakergata og
Celine og Malins Juleshow.

Billettsalg og kiosk
Den enkleste måten å kjøpe billetter
på er via kulturhusets hjemmeside,
www.storenkulturhus.no. Her kan
man kjøpe og skrive ut billetten selv.
Da slipper man å hente billetten på
Posten eller andre utsalgssteder.
Alternativt kan man betale billetten
på nett og hente den på kulturhuset
når billettsalget er åpent. Man kan
også kjøpe billett på kulturhuset fra
en time før arrangementet/kino
starter. Da kan man også kjøpe billett
til andre arrangementer fram i tid.
Faste åpningstider for betjent billettsalg vil være på kinokvelder, onsdag,
fredag og søndag fra 17.00 – 20.30.
Støren Kulturhus driver egen kiosk
og kafé som er åpen samtidig med
billettsalget. Tilbudet skal være det
publikum forventer, som popcorn,
brus og godteri, og det som passer de
forskjellige arrangementene i Kultursalen og ellers på kulturhuset.
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Offisiell åpningsfest
for Støren
kulturhus
Støren kulturhus åpnes offisielt med et rikholdig underholdningsprogram gjennom hele uke 42. Lokale, nasjonale og internasjonale entertainere er med på markeringen!

Fredag 15. oktober
Dansegalla for funksjonshemmede
med Jan Borseths orkester.

Det skulle ligge an til en storslagen
musikkopplevelse i kultursalen denne
kvelden!

Program Høst 2010
Torsdag 4. november
Gaularock

Onsdag 20. oktober
Torsdag 11. november

Kulturskolekonsert
Konsert med lokale talenter fra
kulturskolen.

Vinterreise – Vårdrøm
Oppsetning ved Nord-Trøndelag
Teater

Torsdag 21. oktober
Offisiell Åpningskonsert med Trondheimsolistene og Sigstein Folgerø.
I anledning åpningskonserten mønstrer også Støren mannskor, Rognes
Songlag, Singsås damekor, Haltdalen
mannskor, Budal songlag, Sangkoret
Samhald, Hauka Dekorum og Hauka
mannskor til sammen 160 sangere i et
mektig kor og gir fire numre, hvorav
ett sammen med Trondheimsolistene.

Lørdag 13. november
Jørn Hoel
Størresbyggen Sigstein Folgerø har blitt en
anerkjent klassisk pianist, og har gitt mange
konserter både i inn- og utland. Sigstein
var også konsulent for innkjøp av flygel til
Støren kulturhus. Åpningskonserten gir ham
mulighet til å bekrefte at han gjorde et godt
instrumentvalg.

Mandag 15. november
Jul i Skomakergata
Teateroppsetning ved
Oslo Barneteater

Lørdag 4. desember
Celine og Malins Juleshow

Lørdag 23. oktober
Dance With a Stranger
Storkonsert med originalkvartetten
som herjet hitlistene på 80- og 90-tallet!

Fra Jerusalem til Støren kulturhus! 10. – 13.
oktober gir kammerorkesteret Trondheimsolistene konserter i kristendommens
vugge. Den 21. kommer de til Støren. Trondheimsolistene ble etablert i 1988 og vokste
raskt til internasjonal anerkjennelse. De er
ettertraktede og turnerer jevnlig utlandet,
men prioriterer like ofte mindre arrangement og scener i hjemlandet.

Tirsdag 14. desember
Kulturskolens Juleforestilling
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Hvordan vil jeg at
hverdagen i det nye
GSK skal være?
Undervisningsåret 2009/2010 var litt spesielt ved Støren ungdomsskole.
Fortsatt i sitt gamle bygg, så elevene Gauldal skole- og kultursenter,
deres nye skole, ta form på nabotomta. Blikkene søkte nok ofte dit
under timene også. Daværende 9. klasse fikk, kanskje som et
kompromiss, i oppgave å skrive om sine forventninger til den nye
skolehverdagen i GSK.
Dette er hva Line Moen Aune
fra Soknedal skrev:
Det første jeg kommer på er at hærverk og lignende skal det bli slutt på.
Det tror jeg også det blir, fordi det
blir nye rom, vegger, møbler, utstyr.
Det tror jeg også gir nytt liv til alt.
Nye elever, lærere og omgivelser gir
nytt håp og med gode forbilder er det
lettere å følge med på deres atferd.
Elevene fra videregående skole er
forhåpentligvis mer voksne enn visse
elever på ungdomsskolen, og det tror
jeg påvirker de yngre elevene. Jeg
håper at det mindretallet av elever
som utfører hærverk og den slags
slutter og at det ikke blir problemer
på grunn av det.
Ungdomsskolen og videregående
elever skal kunne omgås i friminuttene,
på kryss og tvers av rommene. Større
klasserom, med god plass. Hvite, lyse
korridorer, ganger og vegger. Kunsten
på veggene kan være fargerike, kule,
gjerne moderne kunst, med knalle
farger, men likevel klassisk og stilrent.
Rene linjer, ikke rotete, men det bør
være mye å se på veggene sånn at du
får lyst til å ta en titt.
Biljard- og bordtennisbord, fotballspill
og lignende kunne vært i gangene
eller på store rom. Det skulle vært
er stort bibliotek med mange nye
bøker. På biblioteket skulle det være
sofaer som man kan sitte å lese ei bok
i. Det må også være stoler, slik at du

kan arbeide der, med prosjekter og
lignende.
Rundt omkring i gangene kan det
også være sofaer. Kantinen skal være
fylt med mye godt, for eksempel;
bagetter, rundstykker, iste, yoghurt
og kanskje varmretter etter hvert.
Helst skulle hver elev fått sin egen PC,
med kjapt bredbånd slik at man
slipper å vente hele tiden. Vi får i
hvert fall en PC på to elever, det er
bedre enn ingenting, så jeg skal ikke
klage. Håper PC-ene vi får går i normalt raskt tempo.
Å være ute i friminuttene synes jeg
bør være opp til den enkelte. Da blir
forhåpentligvis alle glade. Det må
være lov til å bruke mobil i friminuttene etter visse rammer.
Jeg synes de som ødelegger for andre
ved å gjøre hærverk bør straffes
hardere. Merknader hjelper ikke ved
enkelte tilfeller som straff. Hvis det er
elever som ikke lærer etter feil, må de
straffes hardere. Det er de som gjør
hærverk osv. gang på gang jeg mener
her. Jeg synes også at det må være
lov å glemme ei bok og lignende en
gang i blant. Det er menneskelig, men
en advarsel er nok, da blir det merknad. Lærerstaben må være like når
det gjelder anmerkninger, det er best
når vi vet hvor vi har lærerne.

Line Moen Aune synes hun langt på vei har
fått innfridd forventningene hun hadde til
skolehverdagen ved GSK. Louis Vuitton-sofaen har hun ikke savnet et øyeblikk.

Jeg håper også vi får hvert vårt skap,
det høres i så fall bra ut. Det gjenstår
å se om det blir en suksess. Der
kan vi ha bøker og eventuelt andre
eiendeler. Klasserommene må ha
god ventilasjon for både hygiene og
trivsel. God, frisk luft er fantastisk og
kan gjøre underverker med konsentrasjonen. Elevene burde få lov til å
gå utenfor skolens område. Da er det
opp til hver enkelt å passe på tiden og
komme tidsnok til timene.
Det jeg skriver her mener jeg realistisk.
Hvis jeg skulle skrevet litt mer drømmende måtte jeg ha et stort basseng,
spa, egen PC til hver, klesbutikker, og
skolen skulle blitt designet av kjente
designere, utvendig og innvendig.
Kanskje har det vært noe med Louis
Vuitton-sofaer eller stoler, men det er
vel litt for mye å forlange, så det får
være med det andre.
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Nytt vannforsyningsanlegg
til Støren
Kvernvatnet i Frøsetmarka er i dag den eneste
vannkilden til de kommunale abonnentene på
Støren. Anlegget fra 1968 – 69 skal snart erstattes
av grunnvannsbrønner ved Gaula.

Vannforsyningen på Støren har i de
siste årene vært noe ustabil, særlig
i sommermånedene. Det skyldes til
dels stort uttak og følgene det får for
gammelt ledningsnett. I korte perioder har det vært tappet over 2 million
liter i døgnet fra Kvernvatnet, og et
slikt forbruk har gjort at kommunen
har funnet det nødvendig å anmode
om måtehold og innføre restriksjoner
på blant annet hagevanning sommerstid.

bygg, dimensjonert for 500-års flom
etter standard fra Norges vassdragsog energidirektorat. Det skal også
bygges et vannbehandlingsanlegg
der.

Grunnvannsbrønner

Høydebasseng

Kommunen har lenge hatt planer
for utbedring av vannforsyningen til
Støren. I 1998 utredet NGU, Norges
geologiske undersøkelse, på bestilling
av kommunen nye vannforekomster
med tanke på utbygging. På bakgrunn av undersøkelsen ble det først
boret en prøvebrønn ved elva ved
Frøset-ørene. Brønnen ble testet ut
over to år for å ta rede på leveransen
med hensyn til blant annet årstid og
vannstand. Resultatet viste at kapasiteten der var litt for dårlig, og det
ble bestemt å prøve lengre oppe, ved
utløpet av Folstadbekken. Der viser
prøvene bedre vann og langt større
og sikrere leveranse, og det ble vedtatt å bygge ut. I alt skal det bores tre
brønner ved elveleiet mellom Gaula
og jernbanen. To står allerede klare.
Til sammen yter brønnene nesten
dobbel kapasitet av det Kvernvatnet
kan produsere. Brønnene får over-

I tillegg til ny vannkilde
er det bygget vannbasseng, et på Grindahaugen og et i Engan.
Vannbassengene skal ta forbrukstoppene og være en reserve ved brudd
og vedlikehold på ledningsnettet. Det
i Engan, ved Norsk kylling, ble satt
i drift 15. juni. Engan vannbasseng
sørger for å opprettholde trykket
i nettet, slik at en selv med høyt
forbruk klarer å opprettholde dette
til alle abonnentene. Det har fungert
veldig bra. I sommer har det ikke vært
nødvendig å annonsere vannsparing i
pressperiodene.

dagers drift til stordelen av husstandsabonnentene på Støren. Det
gir stort handlingsrom både i forhold
til vedlikeholdsarbeid og utbedring av
eventuelle lekkasjer i fremtiden.

Grunnvannsbrønnene
skal etter planen gå
på nett i august 2011.
Kvernvatnet vedlikeholdes for å kunne fungere
som reserve ved behov.

Høydebassenget på Grindahaugen
skal etter planen settes i drift rundt
juletider. I disse dager legges det rør
til eksisterende nett derfra. Bassenget på Grindahaugen har en kapasitet
på 2 millioner liter, nok til to til tre

Forslag til reguleringsplan for
Frøset vannbehandlingsanlegg
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legger Midtre
Gauldal kommune forslag til
reguleringsplan for Frøset vannbehandlingsanlegg ut til offentlig
ettersyn.
Frist for uttalelse: 15.11.10
Du kan lese planbeskrivelsen og
forslag til reguleringsplan med
bestemmelser på kommunens
hjemmeside: www.midtre-gauldal.kommune.no.
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VAKSINERING MOT
ÅRETS SESONGINFLUENSA
Forhåpentligvis vil vi slippe slike epidemiske tilstander som vi
hadde sist høst, og så langt har ikke helsemyndighetene gitt
varsler om svineinfluensa eller andre epidemier slik tilfellet
var i fjor. I år forbereder vi oss derfor bare på å gi et ordinært
tilbud om sesonginfluensavaksine og pneumkokkvaksine (vaksine mot lungebetennelse).
All vaksinasjon i aldersgruppa 0-20
år samt til gravide gjennomføres av
helsestasjon og skolehelsetjeneste,
med unntak av reisevaksine som nå
gis ved legekontoret etter timebestilling. En av fastlegene har ansvar for
reisevaksinering.
Det tilbys vaksinasjon på helsestasjonen på Støren på ettermiddags/
kveldstid tre dager i løpet av høsten.
Dette gjelder personer i risikogruppene i alle aldre. I spesielle tilfeller kan
legekontoret være behjelpelig med
vaksine, da etter nærmere avtale.

Sesonginfluensavaksine og
pneumokokkvaksine gjennomføres slik:
• Tre ettermiddager/ kvelder på
helsestasjonen åpen for alle i risikogruppa. Dato og tidspunkt følger
under, men vil også bli annonsert
i lokalaviser, hjemmeside og ved
oppslag.
• De som ikke har mulighet til å
benytte seg av annonsert tilbud om
sesonginfluensavaksine, kan etter
nærmere annonsering få vaksine på
dagtid ved legekontoret. Da kommer egenandel for konsultasjon i
tillegg til det vaksinen koster.
• Pasienter som har annen avtale
på legekontoret kan i samråd med
fastlege få tilbud om sesongvaksine
ved samme konsultasjon og betaler
bare ekstra for vaksinen.
• Sykehjemmet, hjemmetjenesten og
psykiatritjenesten vaksinerer de av

sine pasienter som ikke kan benytte
seg av de annonserte tilbudet på
helsestasjonen.
Priser: Sesonginfluensa: kr. 150,Pneumokokk:
kr. 250,Egenandel for konsultasjon kommer
i tillegg dersom vaksinasjon bestilles
på legekontoret.

Datoer for vaksinering
Helsestasjonen har allerede gjennomført en ettermiddag med influensavaksinering.
De to resterende tidspunkt for influensavaksinering på helsestasjonen er:
Onsdag 03.11.10 kl.16.00-18.00
Torsdag 25.11.10 kl.16.00-18.00
De som ikke har anledning til å møte
til disse tidspunktene vil bli henvist til
legekontoret for avtale.

Vaksinen er som tidligere
spesielt anbefalt til personer
som tilhører risikogrupper som:
1. Barn og voksne med:
- alvorlige luftveissykdommer
- kronisk hjerte/karsykdommer
- sykdommer som gir nedsatt
		 immunforsvar
-diabetes type 1 og 2
2. Beboere på alders og sykehjem
3. Personer over 65 år

Pneumokokkvaksine
Det anbefales samtidig vaksine mot
lungebetennelse for de samme

risikogrupper. Vaksinen må gjentas
når det har gått 10 år siden forrige
vaksine.

Reisevaksinering
Tilbud om reisevaksinering gis av en
av fastlegene på legekontoret, og det
bestilles time på samme måte som
annen timebestilling. Det benyttes
samme priser for vaksine og egenandel for konsultasjon som ved vaksinasjonskontoret i Oppdal og Trondheim.
Det lønner seg å være tidlig ute, da
det i noen tilfeller må bestilles spesielle vaksiner avhengig av reisemål. I
tilfeller hvor pasientene er sent ute og
må ha vaksine straks, vil vi anbefale å
henvende seg til vaksinasjonskontoret i Trondheim, ettersom de har de
aller fleste vaksinene på lager.

Siden det også denne sesongen
kan forventes sykdom forårsaket
av2009 A(HIN1)-virus, utvides
anbefalingen med følgende grupper:
• Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide
i 1.trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
• Voksne og barn med kronisk leversvikt
• Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
• Voksne og barn med svært alvorlig
fedme ( BMI over 40)
I tillegg anbefales vaksinen til svinebønder og andre som har regelmessig
kontakt med griser.
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Brannvesenet informerer:

To av tre bioetanolpeiser trukket fra
markedet.

GAULDAL

IKS

Bioetanolpeiser er veggmonterte eller frittstående varmekilder
som bruker bioetanol som brensel. Peisene er ikke tilknyttet pipe
og leverandørene reklamerer ofte med at fyring med bioetanol/peisen ikke slipper ut avgasser fra forbrenningen. Oppvarmingseffekten
er begrenset og en biopeis egner seg derfor best som pynt.
I løpet av det siste året har det vært
flere alvorlige hendelser med boietanolpeiser. Bioetanol er svært brennbart og bør ikke håndteres uten egnet
verneutstyr. Bioetanol finnes både
som væske og gele, og har i praksis
samme egenskaper som napalm. I
tillegg til ulykker i forbindelse med refylling av peisen, har det vært tilfeller
med peiser som har falt ned fra veggen, selv om medfølgende festemidler har vært brukt.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) og Statens bygningstekniske etat (BE) har gjennomført
tilsyn med importører og forhandlere
med bioetanolpeiser for å kontrollere
at peisene som sendes ut på marke-

Hvis du planlegger å kjøpe bioetanolpeis,
eller har kjøpt – sjekk at den er godkjent!

det er sikre nok. Resultatet av tilsynet
var at to av tre peiser ble trukket fra
markedet på grunn av manglende sikkerhetsdokumentasjon.
Hvis du planlegger å kjøpe bioetanolpeis, eller har kjøpt – Sjekk!
-- Om forhandleren kan dokumentere
at peisen er testet og godkjent for
bruk?
-- Hvilket underlag og/eller bakenforliggende materiale peisen er
beregnet for.
-- Hvilken avstand det må være til
brennbart materiale.
-- Hvordan peisen skal monteres.
-- Hvilken ventilasjon rommet der peisen skal stå må ha, eventuelt hvor
stort rommet må være.*
-- Hvilken type brennstoff som kan
benyttes og hvordan dette skal
påfylles.
-- Hvordan opptenning skal skje.
-- Hvordan peisen skal slukkes.
-- Hvordan peisen skal rengjøres og
vedlikeholdes.
Det finnes i dag ikke typegodkjenning
for bioetanolpeiser, men sammen
med produktet skal det medfølge en
skikkelig bruksanvisning. Bioetanol er
svært brannfarlig og må brukes med
den største forsiktighet. Uhellene
som har vært med biopeis i Norge,
har i følge DSB i all hovedsak vært
resultater av feil bruk og mangelfulle
bruksanvisninger. Særlig gjelder

det i forbindelse med etterfylling av
brennstoff.
Levende lys skal aldri forlates i et rom
alene. Det samme gjelder bioetanolpeisen.

Vær forsiktig!
Gauldal brann og redning IKS oppfordrer alle som har anskaffet seg bioetanolpeis til å være svært forsiktig.
Gå aldri fra en tent biopeis og hold
barn og dyr på god avstand.
Mer informasjon ligger på våre nettsider www.gbriks.no.

Enhver forbrenning forbruker
oksygen slik at tilgangen på friskluft er viktig for å opprettholde
et normalt oksygeninnhold i rommet. Et ildsted tilknyttet
skorstein skaper undertrykk i
rommet ved å sende avgassene
ut gjennom skorsteinen. Slik vil
ildstedet hjelpe til med å trekke
frisk luft inn i rommet. Et ildsted
som ikke er tilknyttet skorstein
vil ikke gi samme effekt og det er
derfor særlig viktig at ventilasjonen tas hensyn til når beslutningen om å anskaffe et slikt
ildsted tas.
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En spennende
dag!
Tradisjonen tro var det nok en gang tid for den
årlige overnattingsturen for skolestarterne i
Støren barnehage.

Barna hadde samlet brød for å mate endene i Nidelva.

for at barna og
personalet skulle
få seg litt mat.
Da gikk turen inn
til midtbyen for
å spise på Egon.
Etterpå besøkte
vi Vitensenteret.
Her fikk barna
oppleve et spennende, fantasifullt
og lærerikt miljø
fylt med forskjellige aktiviteter og
Overnattingsturen for skolestarterne ved Støren barneskole har blitt eksperimenter.
en tradisjon. I år fikk barna utfolde seg på Vitensenteret, med ekspe- Det var mange
rimenter og øvelser av mange slag. Det ble en spennende dag.
utfordringer de
I år ble turen arrangert for 10. gang.
fikk prøve seg på,
Vi har gode erfaringer med en slik
som blant annet eksperimenter med
overnatting, og har derfor valgt at
vann og luft. Alle var slitne og fulle av
dette skal forbli en tradisjon hos oss.
nye opplevelser da vi etter hvert fant
Dette er en avslutning som gir barna
igjen bussen, og satte kursen tilbake
en felles opplevelse som de tar med
til barnehagen.
seg videre, og barna er selv med på
På forhånd
planleggingen og forberedelsene til
hadde barna
turen.
blitt enige om
hva som skulle
Årets tur gikk av stabelen 10. og
serveres til mid11. juni. Klokken ni startet vi mot
dag, nemlig panTrondheim med buss. Spenningen
nekaker. Utover
var til å ta og føle på. Barna var ivrige
ettermiddagen
og foreldrene kanskje litt nervøse?
og kvelden var
Første stopp var Nidelva, der mating
det både tid
av ender sto på programmet. I flere
for litt lek, og
dager hadde vi samlet brød for å
barne-tv med
mate dem. Etter en stund var det tid
noe godt til. Da

det ble leggetid, pakket de ut soveposer og kosedyr på Storstuu (barnehagens ”gymsal”) for å legge seg
å sove. Noen sovnet nok fortere enn
andre, men alle fant etter hvert roen
og sov godt hele natten. Etter hvert
som de våknet på fredagsmorgen, fikk
de servert frokost på kjøkkenet. Alle
var enige om at det hadde vært en
flott tur!

Som en avslutning på barnehagefasen av livet, hva er vel bedre enn
å overnatte der sammen med alle de andre som skal ta steget over
til skolen?
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Den Gyldne
Omvei
- busstur til Inderøya.
Mental Helse Midtre Gauldal og
Spjeldet Dagsenter arrangerte 21.
september busstur til Inderøya. Dette
er ett av flere vellykkede samarbeidsprosjekter mellom Mental Helse og
psykiatritjenesten i Midtre Gauldal.
Målet for turen denne gangen var
”Den Gyldne Omvei”, en veistrekning
gjennom et vakkert kulturlandskap i
Inderøy kommune. Her får man kulturopplevelser der både tradisjon og
nyskapning er ivaretatt.
Første stopp på turen var ”Gulburet”
på gården Verdal Østre. Smørbrød og
kaffe ble servert oss oppe på ”låven”.
Vevstua og gårdsbutikken med sine
lokale spesialiteter ble besøkt, og det
var tydelig at gjestene trivdes i den

VERDAL ØSTRE: Reisefølget samlet på tunet på Verdal Østre. Her sammen
med buss-sjåfør Ola Martin Røe, leder i Mental Helse Eli Dragåsøien, og
betjening ved Dagsentret May Britt Gyløien og Gunn Eggen Reitan.

spesielle atmosfæren på dette gårdstunet.
Videre fraktet vår stødige bussjåfør,
Ola Martin Røe, oss videre til Berg
Gård. Her var det dekket til langbord
på ”slakteriloftet”, og god middag av
egen gårdsmat ble servert. Vertskapet på gården, Kirsti og Svein, gjorde
oppholdet her helt spesielt. Med
skjemt og alvor fikk vi et innblikk i den
nåværende gårdsdriften og mange
gode historier ble fortalt.
Det ble kvelden før reisefølget ankom
hjemkommunen. ”Den gyldne omvei”

Nye nettsider
Støren Idrettsarena omfatter idrettshall, svømmehall og idrettsparken i
Soknesøra med friidrettsbane og fotballbaner med gress og kunstgress.
Støren Idrettsarena har nå fått egne
nettsider. Der finner du blant annet
treningstider, kampoversikter samt
bookinginformasjon.
Nettstedet har adresse www.storenidrettsarena.no.
Støren kulturhus har også fått nettside. Her ligger arrangementsoversikt
og kinoprogram med omtaler. Du kan
bestille alle billetter direkte på nettet.
Støren kulturhus har adresse
www.storenkulturhus.no
Siden er undre utarbeidelse.
Du kan også finne veien til begge
sidene via kommunens nettside
www.midtre-gauldal.kommune.no.

var slettes ingen blindvei denne dagen – og jeg vil takke alle sammen for
en riktig trivelig tur.
På vegne av oss i psykiatritjenesten,
Olga Kjøtrød.

Spjeldet Dagsenter
Dagsentret har tilhold i kommunale
lokaler på Spjeldet. Dette er et lavterskeltilbud, og sentret har åpent
3 dager i uka, fra 10 – 14. Her er det
mulighet til en kopp kaffe og noe å
spise i godt lag.

NO 03 OKTOBER 2010 | 11

- Rooo ned, og
ring 113
Når ulykken først er ute, er det greit med en enkel
tommelfingerregel å forholde seg til.
Frivilligsentralen arrangerte førstehjelpskurs for småbarnsmødrene i
trillegruppa som møtes hver torsdag.
Barnas ve og vel er nok det som opptar en mor mest, og mye gjøres for å
forebygge uhell og ulykker i hverdagen. Likevel kan ting fort skje, og da

Førstehjelp. Hjerte og lungeredning er kanskje det første vi tenker på når det er snakk
om førstehjelp. Vetle Skatvoldsmyr fra
ambulansetjenesten demonstrerte hvordan
dette gjøres på barn under ett år.

Slik utfører legfolk hjerte-lungeredning på baby (under 1 år):
1.
Sjekk om barnet reagerer på tilrop
og forsiktig risting. Hvis barnet ikke
reagerer: Rop på hjelp!
Åpne luftveiene. Snu barnet på ryggen
først, hvis du ellers ikke får til å åpne
luftveiene. Hold hodet i nøytral stilling og
løft haka fram.
2.
Sjekk om barnet puster normalt - se,
lytt og føl etter normal pust i inntil 10
sekunder.

er det viktig å vite hvordan man skal
gå fram.

gjøre to innblåsninger. Dette gir mer
effektiv livredning.

Vetle Skatvoldsmyr fra ambulansetjenesten informerte
om hva som bør gjøres ved
åndedrett- og hjertestans og
ved akutte skader. Gjennomgående budskap var ”rooo
ned - ring 113” - skal du kunne
gi god førstehjelp er det viktig
at du ikke mister hodet.
Kurset ble oppfattet som
Livreddende kunnskap. Å kunne gi førstehjelp til
nyttig og var sikkert også et
barn, kan være livreddende kunnskap, men grunnbetryggende tiltak for deltaleggende og like viktig er det å bevare roen og koble
gerne. En undersøkelse Norsk
inn det profesjonelle hjelpeapparatet. Det så ut
Luftambulanse fikk gjensom om kursets yngre deltagere også fikk med seg
nomført i fjor, viste at sju av ti
budskapet.
mente de komme for lite om
Internett er en fin ressurs for den som
førstehjelp til barn. Dessuten har det
vil finpusse eller oppgradere kunnskaskjedd utvikling på feltet som det kan
pen om førstehjelp, blant annet har
være greit å bli oppdatert på. Blant
lommelegen.no og Norsk Luftambuannet kom det i 2007 nye retningslinlanse gode, trinnvise veiledninger for
jer for hjerte- og lungeredning. Det er
slutt på to innblåsninger etterfulgt av
forskjellige typer traumer og hjerte15 brystkompresjoner. Heretter skal
og lungeredning
du starte med 30 kompresjoner og så
Legg barnet i sideleie bare hvis pusten
fortsatt er normal etter ett minutt.
Fortsett nøye observasjon av pusten.
3.
Hvis barnet ikke puster normalt
eller slutter å puste normalt: Gi
først 5 innblåsninger. Deretter hjertelungeredning med 30 brystkompresjoner
og 2 innblåsninger i ett minutt før du
eventuelt forlater barnet for å ringe etter
hjelp (113).

Kompresjoner: Trykk midt mellom
brystvortene. Komprimer en tredjedel av
brystkassens tykkelse med en takt på 100
kompresjoner i minuttet. Trykk med to
fingertupper (pekefinger og langfinger) på
brystkassen eller grip rundt spedbarnets
brystkasse med begge hender og trykk
med begge tomlene på brystkassen.
5.
Innblåsninger: Hver innblåsning bør ta
ca. ett sekund og avsluttes når brystkassen hever seg.

Hvis mulig, få noen andre til å ringe 113.
4.
Fortsett hjerte-lungeredning med 30
brystkompresjoner og 2 innblåsninger til
profesjonell hjelp kommer.

Innblåsninger utføres ved å dekke både
nese og munn til spedbarnet med egen
munn.
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Gauldal videregående skole.

Inn i en ny tid!
I tidligere nummer av MG-nytt skrev vi
om historien til skolen på Basmoen og
Korsen. Det å skrive historie er enklere enn å skive om framtid og utvikling.
Historie kan forankres i fakta, mens
framtid må baseres på senarioer og
spådommer.
Basmoen og Korsen er historie,
Gauldal skole- og kultursenter er et
faktum. Vi har fått den skolen vi har
ønsket oss, med de samarbeidspartnere vi har planlagt og forberedt
prosjektet sammen med. Vi er stolte
og glade over at storsamfunnet har
satset på oss, og funnet rom i sine
budsjetter for den investeringen
som er gjort. Dette forplikter oss til å
realisere de forventninger som er lagt
inn i prosjektet.
Vi har så vidt startet på det som skal
bli framtida for skolen de neste femti
åra. Vi har fått et tidsriktig bygg som
gir oss nye muligheter til å skape en
variert og interessant hverdag for

elever og ansatte, noe som
gir oss muligheter for å øke
elevenes læringsutbytte. Vi
har fått omgivelser som kan
være med å prege ungdommens personlige uvikling
på en positiv måte.
I tillegg til å ha fått et
tidsriktig bygg, så har vi
kommet inn i et unikt fellesskap som gir enda flere muligheter til
utvikling og samarbeid. Jeg tenker her
på ungdomsskole, voksenopplæring,
frivilligsentral, kulturskole, bibliotek
og kulturhus. I tillegg går vi tørrskodd
inn til svømme- og idrettshall. Vi har
nå tilgang på arenaer og fellesskap vi
tidligere bare kunne drømme om. Vår
oppgave blir å utnytte disse til elevens beste. Vi har allerede i løpet av de
første ukene fått flere muligheter til å
høste av godene som finnes i GSK, og
vi vet at det kommer flere i framtida.
Det gleder vi oss til.
Det er ingen tvil om at Gauldal videregående skole går inn i en
ny tid med de muligheter
som GSK gir. Etter min
mening så er det veldig
nødvendig. Vi må innrømme at den bygningsmassen som vi har forlatt
hadde utlevd sin tid, og
mulighetene for å drive
en god skole i femti nye
år var ikke i samsvar med
forventninger og krav
fra elever og foresatte.
Derfor er GSK et viktig og
nødvendig løft for at ungdom i vårt inntaksområde skal få en opplæring
som er tilpasset morgendagens krav, noe som vil
komme lokalsamfunnet
til gode i tiår framover.
Det er ungdommen som
er framtida!
For Midtre Gauldal
kommune er GSK et

løft for alle som bor i kommunen, og
gjør kommunen mer attraktiv som
arbeidsgiver og bostedskommunene,
og det er bra for Gauldal videregående skole sin framtid.
Vår opplevelse av starten inn i en ny
tid er positiv. Det var knappe marginer tidsmessig fra innflytting 2. august og fram til skolestart 23.august,
men samlet sett er vi fornøyd med
det som vi har fått til. Vi er enda ikke
ferdig med innflytting og innredning
og det er verkstedene som krever
mest tid for å få alt i orden. Elever i
enkelte utdanningsprogram begynner å bli noe utålmodige, og det kan vi
forstå, men vi må bare erkjenne at det
å flytte en hel skole er en prosess som
tar tid, og som det er lurt å bruke tid
på. Prosessen i seg selv er nyttig lærdom for elever og lærere. Det gjelder
å finne de positive sidene i alle saker.
Mitt inntrykk er at elever og ansatte
finner seg godt til rette og trives i de
nye omgivelsene.
Skolen har i år i overkant av 330
elever, og det er 30 elever mer enn
det vi hadde siste skoleår. I alt er
skolen dimensjonert for 330 elever,
og vi utnytter kapasiteten fullt ut
allerede fra starten av. For skoleeier
er dette god ressursutnytting. Nytt
for skoleåret i år er at alle elever som
begynner på første årstrinn får egen
PC, et følge av elevløftet. Det åpner
for endringer i pedagogisk arbeid
på godt og ondt. Det gode er at PC
og tilgang til ressurser på nett, gir
utvidet tilgang på læremidler som er
med på å gjøre opplæringen mer vari-
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ert og interessant. Det onde er at PC
kan brukes til mange unyttige ting og
kan være forstyrrende i opplæringssituasjoner, samt at den kan være en
tidsstjeler for eleven. Vår intensjon er
å tilpasse bruk av PC slik at den blir et
hjelpemiddel og er med på å øke elevens læringsutbytte.
Nytt er også at samarbeid mellom
skole og hjem skal styrkes. Foresatte
får nå rett til informasjon om skolen
og hvordan opplæringa til elevene
blir gjennomført. I tillegg har alle
foresatte rett til minst en forberedt
og planlagt samtale med kontaktlærer i løpet av første halvår. Vi er glad
for at samarbeid skole/hjem styrkes.
Vi får nå en videreføring av det som
er vanlig i grunnskolen. Av erfaring
vet vi at samarbeid med foresatte er
viktig for elevens læring. Det er viktig
at foresatte interesserer seg for skole
og skolearbeid, og at de er aktive
i forhold til læringsarbeid i skolen.
Tendensen har vel vært at når elever
kommer i videregående skole, så
behøver ikke foreldre å bry seg lenger
om dette, det er noe skolen skal ta
seg av. Slik er det ikke. Forskning viser
at elever som følges opp av foresatte,

og der heimen er levende interessert i
skole, presterer bedre enn elever som
ikke følges opp. Finland er land som
skårer godt på internasjonale skoleundersøkelser, og et særtrekk i Finland
er at foresatte mener at skole og skolegang er viktig, og de bryr seg om og
er interessert i skolen. Her har vi helt
sikkert et forbedringspotensiale.
Foreldresamarbeid er også viktig
for holdningsskapende arbeid rettet
mot helse og atferd. For mange unge
møter på skolen uforberedt, trøtte,
sultne og er i dårlig fysisk form. Dette
kan ikke skolen gjøre noe med alene,
her må foresatte ta et tak. Vi ser også
en økning av forsøpling og hærverk
i samfunnet. Norge er ikke et foregangsland lenger i forhold til orden og
ryddighet. Byene er verre enn landsbygda, men vi kommer etter. Dette
må vi gjøre noe med. Her kan ikke
foresatte lite på at skolen rydder opp,
her må vi ta et tak sammen. Selv om vi
har flyttet inn i nye og flotte lokaler, så
viser elevene liten respekt for orden.
Vi er ikke fornøyd med situasjonen slik
den er i dag og vi vil invitere foresatte
til å arbeide for bedre holdninger til
orden og atferd.

Hva vil så den nye tid føre til? Støren
har i mange år vært et skolested og
Gauldal videregående skole har vært
en viktig aktør. Skolen har et godt
renommè, og det er ikke svekket
gjennom etableringen av GSK. Tvert i
mot, GSK har styrket Støren og Midtre
Gauldal som skolesenter i mange år
framover. Det er grunn til å forvente
at arbeidslivet i regionen vil få tilført
ny arbeidskraft med god kompetanse
og at utdanningsnivået samlet sett vil
øke i regionen. Aktiviteten på kultursektoren vil øke både i omfang og
bredde. Vi har nå gode muligheter for
samarbeid med idrettslag, Størenhallen og idrettsanleggene, slik at
ungdommen kan få bedre tilrettelagt
opplegg for trening og utøvelse av
sine fritidsinteresser. Midtre Gauldal
kommune blir en enda bedre kommune å bo og bosette seg i!

Halvard Kjelås
rektor

FÅ ELLER VÆR
VEIVISER!
”Veiviser for innvandrer”
Gjennom denne ordningen kan innvandrere, som
snakker litt norsk, få hjelp av en frivillig ”veiviser” til
å bli bedre kjent i sitt nye lokalsamfunn. De frivillige
veiviserne får samtidig innblikk i
innvandrerens kultur.
Veiviser og innvandrer møtes som likeverdige parter til ulike hverdagslige aktiviteter der de snakker norsk sammen
ca 2 timer hver uke eller annenhver uke
over en periode.
For at dette skal bli en positiv opplevelse
for begge parter blir det lagt vekt på å

danne forbindelser der de to har noe til
felles.
Ordningen er et samarbeid mellom
Midtre Gauldal kommune og Midtre
Gauldal Frivilligsentral, der vi etter henvendelser og samtaler organiserer det
første møtet mellom en frivillig veiviser

og en innvandrer. Ta kontakt med kommunen ved NAV eller Frivilligsentralen
for mer informasjon og bli med å styrke
samholdet og bli kjent med nye mennesker fra en annen kultur!
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NAV gir mennesker muligheter

Av Solveig Hofstad,
enhetsleder NAV
Dette er et unikt tilbud som jeg anbefaler andre å prøve,
sier Rita Hagen
-Samarbeid mellom arbeidsmarkedsbedriften Norservice as og NAV gir
gode muligheter for mennesker som
midlertidig er ute av arbeidslivet til
å komme tilbake i arbeid, sier Jorunn
Haugen ved NAV Midtre Gauldal.

i tiltaket og også underveis i løpet.
Jeg stortrivdes fra dag en og ble tatt
imot med åpne armer, og har en god
kontakt med både kollegaer og ledere
ved bedriften.

Muligheter
Norservice Interiør på Støren er en av
flere avdelinger ved Norservice as. De
er en av landets største arbeidsmarkedsbedrifter og en av Midt – Norges
største industri- og servicebedrifter
ifølge Morten Dretvik ved Norservice:
-Vi er en tiltaksbedrift som har avtale
med NAV om å levere tjenester innenfor arbeidsavklaring og kvalifisering
her på Støren. Det vil si tiltak for at
mennesker som midlertidig er ute av
arbeidslivet kan få prøve ut sine muligheter for å komme raskere tilbake i
arbeid.

Kvalifisering
NAV Midtre Gauldal søker inn arbeidstakere til Norservice Interiør
for arbeidsavklaring og kvalifisering.
Forutsetningen for at tiltaket skal
lykkes, er at det sammen med bruker
er vurdert som hensiktsmessig og
relevant tiltak, sier Jorunn.
Rita Hagen er en av arbeidstakerne
som har begynt hos Norservice. Hun
går i dag i et kvalifiseringsløp med
mål om å ta fagbrev som Lager og
logistikkmedarbeider.
-Jeg fikk kjennskap til dette tiltaket
gjennom NAV, sier Rita. Dette tiltaket
bidrar til at jeg får en mulighet til å
komme meg tilbake til det ordinære
arbeidslivet, sier hun. Jeg er glad for
at jeg har fått dette tilbudet, og har
fått god veiledning fra NAV Midtre
Gauldal både i forhold til oppstart

Rita er for tiden tillitsvalgt for de
ansatte og er ”fadder” for de som
starter i bedriften. Det betyr at hun
blant annet har ansvar for å starte
integreringen av nytilsatte.
- det er viktig å ikke tenke begrensninger, men heller ha fokus på muligheter. Dette er et unikt tilbud som
jeg anbefaler andre å prøve, med en
spesiell oppfordring til jenter. Tiltakene ved bedriften er tilrettelagt for
alle, sier Rita.
Det er i dag fire personer som har
som mål å ta fagbrev hos Norservice
Interiør. De kan tilby fagopplæring
innen trearbeiderfaget, kontorfaget
og lager og logistikkfaget. Arbeidsoppgavene hos Norservice Interiør
er varierte i vanskelighetsgrad og
kan tilpasses de som blir søkt inn slik
at arbeidstakere og NAV får svarene
på arbeidsevne og arbeidsmessig
fungering.
Målet med samarbeidet mellom Norservice og NAV Midtre Gauldal er som
sagt å tilby arbeidsledige og sykemeldte et tilbud som gir muligheter til
å komme raskere tilbake til arbeid.
Samarbeidet mellom tiltaksarrangøren og NAV er viktig av flere grunner.
Det er først og fremst viktig for at
brukere får prøve ut sine ressurser
med meningsfylte arbeidsoppgaver
som er forenlig med deres helse og
kompetanse for å komme raskere

Forutsetningen for at tiltaket skal lykkes, er at det
sammen med bruker er vurdert som hensiktsmessig og relevant tiltak, sier Jorunn Haugen,
veileder ved NAV.

tilbake til arbeid. Som industribedrift
og arbeidsmarkedsbedrift danner
to markedsbehov grunnlaget for all
virksomhet i selskapet Norservice:
Samfunnets behov for kvalifisering av
arbeidstakere og næringslivets behov
for varer og tjenester.
NAV Midtre Gauldal står for en stor
del av rekrutteringen av ansatte hos
Norservice Interiør.
-Samarbeidet med NAV er viktig for
at Norservice skal få kompetente
arbeidstakere, sier Morten Dretvik.
Han er videre tydelig på at NAV
Midtre Gauldal er en god samarbeidspartner for Norservice Interiør.
Norservice Interiør kan tilby varierte
arbeidsoppgaver innen møbelproduksjon, lager, logistikk, salgssupport og
kontor. I tillegg til arbeid i et hektisk
produksjonsmiljø, får arbeidstakere
karriereveiledning slik at en får svar
på sin arbeidsevne og det legges
en plan for veien videre mot lønnet
arbeid. Jorunn Haugen er NAV sin
kontaktperson hos Norservice Interiør og det er jevnlige møtepunkter
mellom Haugen, arbeidstakere som
er innsøkt fra NAV, Karriereveileder
og ledergruppen hos Norservice Interiør. Både Jorunn og Morten er enige
om at et godt samarbeid mellom NAV
Midtre Gauldal og Norservice Interiør
sikrer et godt attføringstilbud i Midtre
Gauldal.

NO 03 OKTOBER 2010 | 15

Internasjonale dager
i Midtre Gauldal
I slutten av oktober går for første
gang ”Internasjonale dager” av
stabelen i Midtre Gauldal. Det siste
tiåret har det vært en stor fargerik
befolkningsøkning i vår kommune.
Et mål for dagene er å markere dette
mangfoldet og stimulere til inkludering av mangfoldet i alle samfunnsområder: kulturliv, idrett, foreninger,
næringsliv og offentlig virksomhet.
Alle gode krefter inviteres til å delta
på eller med arrangement som kan ha
tilknytning til tema som; internasjonal
solidaritet, mangfold, inkludering,

flerkulturelle felleskap og møter
mellom mennesker. Under finner du
oversikt over planlagde arrangement
som vi allerede vet om. Skulle det
være andre som planlegger eller har
ideer til en aktivitet som kan sees
i sammenheng med dette, kan de
gjerne ta kontakt med Louise Siler
Elsouri i Midtre Gauldal kommune.
Årets program vil bli annonsert nærmere i lokalavisene, så følg med og bli
med og opplev noe av det kulturelle
mangfoldet i Midtre Gauldal.

INTERNASJONALE DAGER
I MIDTRE GAULDAL
20. – 31. oktober 2010

Eventyr fra ulike land: program for
barnehagene på Støren (i biblioteket).

Foreløpig program:

Tirsdag 26. oktober:

Onsdag 20. oktober:

To forestillinger i kultursalen om
Bjørnson for elever og lærere for alle
tre skoler.

Global Dignity Day på Gauldal videregående skole. Internasjonal kvinnegruppe arrangerer åpen temakveld
for kvinner og jenter på GSK om tradisjoner rundt “Livets begynnelse”.

Torsdag 21. oktober:
Åpen solidaritetskveld på Liøya
barnehage: Bazar til inntekt for solidaritetsarbeid i India. FORUT’s barneaksjon.

Lørdag 23. oktober:
Markering på Domussenteret

Søndag 24. oktober – FN-dagen:
Felleskirkelig gudstjeneste i Støren
kirke. Kollekt til TV-aksjonen. Kirkekaffe. - Årets TV-aksjon (NRK) arrangeres. I år er Flyktningehjelpen
mottaker. Frivillige bøssebærere går
rundt i alle deler av kommunen.
FN-dagen: Internasjonal aften i Støren
Kulturhus Med sang, musikk, dans, mat.

Mandag 25. oktober:
Offisiell åpning av utstillinger: ”Livets
begynnelse” og ”Gi meg et tegn”

Onsdag 27. oktober:
- OD-dag for ungdomsskolen
- Flerkulturell aktivitetskveld i Støren
Idrettspark. Arr: Støren Sportsklubb

Torsdag 28. oktober:
OD-dag for videregående skole i
samarbeid med Gauldalskonferansen
i Melhushallen, fokus på mangfold i
arbeidslivet.

Fredag 29. – 31. okt.
Helgekurs for begynnere i Orientalsk
dans (magedans) med russiske Svetlana Ree.

Lørdag 30. oktober:
Orientalsk aften i og rundt Støren
kulturhus om kvelden: magedansoppvisninger/kurdisk rekkedans, orientalsk
disco, cafe med orientalsk mat og utecafe med vannpiper/brettspill som sjakk
og Damm. Kino: Bollywood-film.

Søndag 31. oktober:
SPA-kveld i Størenhallen.
Arr: Internasj. Kvinnegruppe.
Halloween-kveld i kinoen med skrekkfilmerog kostymer.

Revidering
Kommunedelplan for
FYSISK AKTIVITET – idrett og friluftsliv.
Anlegg og områder.
I forbindelse med revidering
av kommunedelplan for Fysisk
aktivitet – Idrett, friluftsliv,
kulturbygg - planlegges det
Framtidskveld onsdag 3. november i kulturhuset - kommunens
nye storstuggu på Støren. Du vil
møte foredragsholder og representant fra fylkeskommunen.
Vi ønsker idemyldring og gode
innspill for framtida.
Alle lag, organisasjoner og enkeltpersoner fra hele kommunen
er hjertelig velkommen. Skriftlig
invitasjon vil bli sendt ut til lagene. Sett av datoen 3. november.
Framtidskvelden starter kl 19.00.

RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

Kunngjøringer
Kulturkalender for Midtre Gauldal
2010 – Oktober 30.nov. 30.nov. 30.nov. 30.nov.
DATO

TID

ARRANGEMENT

STED

ARRANGØR

11.okt.

18.00

Temakveld psykisk helse/arbeid

Kultursalen

Psykiatritjenesten og Mental Helse

Kultursalen

18.30
19.00
19.00

Offisiell åpningsuke i Gauldal skole –
og kultursenter
15.10. Dansegalla for funksjonshemmede
20.10. Kulturskolekonsert
21.10. Offisiell åpningskonsert med Trondheimsolistene, Sigstein Folgerø og lokale kor
23.10. Konsert: Dance With a Stranger

Kulturavdelinga
og Støren Kulturhus

Uke
41 / 42

21.00
23.okt.

10-14

Husflidsdagen
Husflidslaget har stand på Domussenteret

Domussenteret

Støren Husflidslag

26.okt.

19.30

Oppstart av hobbykurs
Strikking/hekling, sauskinnsaum, scrapbooking

Soknes leir

Støren Husflidslag
Påmeld. Tlf 92 21 99 32

30.okt.

Offentlig fest
Musikk : dansebandet Vagabond Inngang 250 kr

Budal flerbrukshus

Budal samfunnshus

20.okt.
31.okt.

Internasjonal uke (NB: se program forrige side). Støren Kulturhus
www.kvinnegruppa.com
Størenhallen

Internasj.kvinnegr.
MG folkeakademi

Soknes leir

Støren Husflidslag

2.nov.

19.00

Håndarbeids-kafe

4.nov.

19.00

Gaularock

Støren Kulturhus

Kulturavdelinga

9.nov.

19.00

Skumringstime på biblioteket Gratis inngang
”Det magiske Norden”- opplesing av nordisk litt.
Musikk av Allehånde. Servering

GSK

Foreningen Norden

30.nov.

17.00

Konsert: Carpe Diem
Cecilie Laugsand, Arnstein Storrø, Anita Aune Lien,
Hauka Dekorum + gjesteartist

Støren kirke

6.nov.

17.00

Konsert: Carpe Diem
Cecilie Laugsand, Arnstein Storrø, Anita Aune Lien,
Hauka Dekorum + gjesteartist

Soknedal kirke

11.nov.

19.00

Teaterforestilling: Vinterrreise- Vårdrøm
Med Nord-Trøndelag Teater

Kultursalen

Støren Kulturhus

13.nov.

20.00

Jørn Hoel

Kultursalen

Støren Kulturhus

15.nov.

19.00

Jul i Skomakergata med Oslo Barneteater

Kultursalen

Støren Kulturhus

Åpen for alle

19.nov.

19.30

Juleshow

Soknahallen

Soknedal Skolekorps m.fl.

4.des.

18.00

Celine og Malins Juleshow

Kultursalen

Støren Kulturhus

14.des.

19.00

Kulturskolens juleforestilling

Kultursalen

Kulturskolen

29.des.

20.00

Revygruppa Huslaget viser:
”Dokk kan bærre gruv dokk”
Offentlig fest etterpå

Budal flerbrukshus

Budal samfunnshus

30.des.

20.00

Revygruppa Huslaget viser:
”Dokk kan bærre gruv dokk”

Budal flerbrukshus

Budal samfunnshus

8.jan.

20.00

Revygruppa Huslaget viser:
”Dokk kan bærre gruv dokk”
Offentlig fest etterpå

Budal flerbrukshus

Budal samfunnshus

9.jan.

16.00
20.00

Revygruppa Huslaget viser:
”Dokk kan bærre gruv dokk”

Budal flerbrukshus

Budal samfunnshus

5.-6.feb

Barnas og Ungdommens kulturmønstring

Støren Kulturhus

Kulturskolen og Kulturavdelinga

11.-13.feb

Gauldalscup i fotball

Størenhallen

