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Folkefesten 2011
bli med på bør!
midler til næringsutvikling
Pilegrimsvandring
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Ordfører Erling Lenvik

Kjære leser!
Siste møte i kommunestyre i denne perioden er unnagjort, mange
lokalpolitikere takker for seg og mange nye vil komme til fra høsten.
Dere som har deltatt gjennom en eller flere perioder har vært med å
ta ansvar, og gjort en formidabel jobb for fellesskapet. Det er i denne
sammenhengen viktig for meg å takke for samarbeidet, takke for
innsatsen, for tid og arbeid som er lagt ned fra den enkelte.
Kommunestyret har det politiske ansvaret for all drift og investeringer som blir gjort. Mye av det som skjer handler om å legge til
rette for å kunne møte framtida på en god måte. Dette være seg
tjenestetilbud og økonomi. Det er gjort vedtak som har gjort det
mulig å rehabilitere skolebygg. Alle skoler i kommunen framstår
etter hvert som moderne, framtidsretta og fleksible arenaer.
Politikernes oppgave blir nå å fylle de fysiske rammene med et
godt innhold, kvalitet og innholdet i skolehverdagen må ha stort
fokus på framtida. Barnehagene får også helt nødvendig opprusting/utbygging for å møte framtidas økende behov for flere
barnehageplasser.
Det neste ”store” som vi må håndtere er Samhandlingsreformen.
Dette er en reform som vil føre til kortere opphold på sykehus, mer
forebygging, og det skal bygges ut et lokalt tilbud til de som skrives
ut fra sykehus tidligere en før.

Rådmann Knut Dukane

God sommer!
Dette nummeret av MG:nytt inneholder noen ideer til inspirasjon for turer langs vei, i seterdaler, i skog og fjell. Kommunens
vekslende natur dekker de flestes behov, og det er et vell av
kultur og fornminner å oppleve. Ta også del i det som skjer! Det
er stor aktivitet i kommunen om sommeren, med store og små
arrangement som alle representerer en del av helheten som er
Midtre Gauldal.
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Krav og forventning til kommunen øker, kommunen må nå sørge for
å bli flinkere til å premiere relevant kompetanseheving. Behovet for
flere kompetente ansatte øker, derfor er kompetanseheving av egne
ansatte viktig.
I Midtre Gauldal er det nå lagt et godt grunnlag for å møte framtida,
men det krever strenge prioriteringer både på skole og helse. Andre
viktige områder er kommunale veier, renovasjon, brann og redning
og vann og avløp. Dette er også områder som det stilles strenge
krav til fra sentrale myndigheter og oss selv som oppdragsgiver. Det
skjer mye på disse områdene hele tiden, spesielt vil vannkvalitet og
leveringssikkerhet på Støren bli mye bedre. Vi har nettopp vedtatt å
bruke rundt seks millioner kroner for å ruste opp kommunale veger.
Renovasjonsselskapet driver godt, og har ikke hatt økte kostnader
på mange år.
Frivilligforum er et av temaene i denne utgaven av MG nytt. Jeg
håperat et frivilligforum skal bidra til å synliggjøre kulturlivet og det
frivillige liv sin betydning i samfunnet. Det rike og mangfoldige lagsog organisasjonslivet er bærebjelken i kulturlivet i Midtre Gauldal.
Hva som motiverer til frivillig engasjement er ulikt. Det kan være
å dyrke egne interesser, skape aktiviteter for barn og unge, eller
arbeide for ideelle saker. Frivillig arbeid er verdiskaping og arbeidskraft.
Folkefestuka er også et av temaene i denne utgaven, det ble en
suksess i fjor sommer, og det er viktig å videreføre etter samme
opplegg i år. Her gikk næringslivet i kommunen, kulturaktører og
kommune sammen om ei ”festuke”. Gode resultat for kunder og
butikkene. Det blir spennende å se hva årets folkefestuke vil ha av
innhold.
Vi nærmer oss sommerferietid. Jeg vil benytte anledningen til å
ønske dere alle en god ferie og en god sommer videre!

Foran meg ligger årets første ”laksestatistikk”; 15 kg, 17 kg,
to ganger 10 kg, tatt i x-vald og y-vald, på mark, flue og sluk.
Gaula er ei utrolig bra lakseelv, og jeg håper mange får oppfylt
drømmene sine om en skikkelig rugg på kroken.
En annen statistikk er det også trivelig å gløtte til - prognosen for
antall barn mellom 1-5 år i årene fremover. Vi skal få en markant
økning, og dette indikerer at unge trives i kommunen, vil bosette
seg her, og stifte familie.
Vi har investert tungt i skoler og barnehager de siste årene,
og nå er den neste utfordringen å få en god oppfølging av
”samhandlingsreformen”, og ikke minst legge gode planer
for næringsutvikling, infrastrukturtiltak og kunne bibeholde
kommunens rike kultur- og idrettsmiljø.
Jeg ønsker innbyggere, besøkende og ansatte en riktig god
sommer, og bruk de lyse kveldene godt!
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Turbok for

Midtre Gauldal
”Turbok for Midtre Gauldal” ble veldig godt mottatt da
den ble lansert i 2009. Boka beskriver og foreslår turruter
i skog og mark, til fots, på sykkel og på ski rundt om i vår
vidstrakte kommune.
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.
Bakerst i boka finner du 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
kommunen, og inneholder interessante og morsomme
historiske anekdoter og sagn.

LAVTERSKELTURER

TURBOK FOR MIDTRE GAULDAL

TURBOK FOR MIDTRE GAULDAL

5. KULTURSTIEN VED STORBEKKØYA MUSEUMSSETER
Utgangspunktet er Storbekkøya museumsse
ter i Budalen. Kulturstien utgjør
en rundtur med start og innkomst i museumsom
rådet. Startstedet er skiltet, og
derfra følger man en rundtur på i underkant
av 3 km. Selv om det ikke er så
langt kan man godt beregne en time eller
to. Ta deg tid, for det er mye å se
på underveis, særlig av kulturhistorisk interesse.
En rekke informasjonsskilt gir
nærmere orientering om det meste. Sentralt
blant kulturminnene står de mange
jernutvinningsanleggene (se rammetekst).
Men også utmarksslått, fangstanlegg
og gamle veifar utgjør viktige innslag. Turen
er verken spesielt lang eller tung,
og skulle egne seg godt til å ha med unger
på. Flere gamle slåttebuer/løer underveis egner seg godt til rasting, likeledes
den gamle årestua fra 1700-tallet. Det
er relativt våtlendt i enkelte partier, så godt
skotøy er en fordel. Sommers tid er
setra åpen, og med salg av setermat. Spekemat
på setervollen skulle være en fin
avslutning på turen rundt kulturstien. Husk
bompenger på seterveien innover
mot museumssetra.

Jernutvinning: Slik forestiller man seg at
det kan ha sett ut da jernutvinningen
ble drevet i stor skala de første århundrene
av vår tidsregning.

”Turbok for Midtre Gauldal” får du kjøpt i Servicetorget, i
bokhandelen og på Gaula Natursenter.

50

INNSAMLING AV MOBILTELEFONER
Har du utrangerte mobiltelefoner, så har du sjansen til å slå et slag
både for miljøet og ditt lokale idrettslag.
Norges idrettsforbund har inngått
en avtale med Telenor som gjør at
idrettslag kan tjene penger på å samle
inn brukte mobiltelefoner. Avtalen er
både et miljøtiltak og en inntektskilde
for idrettslagene som deltar.
Ordningen gjør at idrettslag får
samle utrangerte mobiltelefoner i
sitt nærmiljø og tjene 35 kroner per
returnerte telefon. Idrettslag over
hele landet fikk anledning til å melde
seg på, og i Midtre Gauldal er det
nif_hovedlogo_900.jpg (JPEG-bilde, 900x559 punkter)

Singsås IL, Sokna IL og Budal IL som
vil delta i innsamlingen.
Innsamlinga vil bli gjennomført som
en dør-til-dør aksjon. Telefonene
skal samles inn i spesialemballasje
og sim-kortet skal tas ut, slik at man
skal være trygg på at telefonen eller
lagret informasjon ikke skal komme
på avveie. Telenor har funnet ut at syv
av ti har en eller flere brukte mobiler
hjemme. Det betyr potensielt mange
mobiler å samle inn og mange penger
for idrettslagene som henter dem.

Singsås IL gjennomførte innsamlinga
siste uka i juni. Sokna planlegger
sin innsamling til slutten av august,
mens Budal ikke har avklart det ennå.
Nærmere beskjed om tidspunkt
annonseres.

LAVTERS
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Vi vet at mange vil ta turen ut i
naturen,oppsøke kulturminner og
delta i forskjellige aktiviteter rund om
i kommunen i sommer. Kameraet har
blitt en trofast følgesvenn for mange,
og vi vil se dine blinkskudd!
Tema er kort og godt ”Sommer i
Midtre Gauldal”.
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De beste fotografiske bidragene
premieres.
Kommunen har hele tiden behov for
gode bilder, til alt fra brosjyrer, nettsider og ikke minst MG:nytt. Vi håper
vi får lov til å benytte de innsendte
bidragene fritt. Ved bruk blir alltid
fotografen kreditert bildet, og det
kan jo være artig å se bildet sitt igjen
på trykk, kanskje på forsiden av et
framtidig nummer av dette bladet.

Vinnerne presenteres i julenummeret
av MG:nytt

LYKK E TI L!

Foto: Visu
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Dersom du ikke vil gi oss den rettig
heten, gir du bare beskjed om det.

Få med navn på fotograf og hvor
bildet er tatt.
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Send bidragene dine på e-post til
mg-nytt@midtre-gauldal.kommune.no
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Midler til næringsutvikling
Midtre Gauldal kommune har to næringsfond som benyttes til å støtte næring og næringsutvikling i
kommunen. Dette er konsesjonsavgiftsfondet, også kalt kraftfondet, og næringsfondet. De har i de siste
åra årlig blitt tilført 1,3-1,4 millioner kroner til sammen. Bruken har vært vesentlig lavere, noe som betyr
at det i dag er et relativt stort beløp innestående på næringsfond i kommunen.

Selv om ret
ningslinjene
for bruk gir et
relativt stort
handlingsrom,
er det visse
begrensninger i
hvilke tiltak som
kan innvilges
tilskudd. Dette
er i stor grad
styrt av sentrale føringer. Vedtekter
og retningslinjer for de to fondene
er i hovedsak sammenfallende. Det
viktigste unntaket er at bruk av
konsesjonsavgiftsfondet også åpner
for støtte til landbruksrelaterte formål. Midlene kan brukes til:
•	Kommunalt nærings- og
tiltaksarbeid (næringsplanleg
ging, etablererprosjekter,
samarbeidskole/næringsliv og
stedsutviklingsprosjekter).
• Fysisk infrastruktur for nærings
utvikling (kommunal tilrette
legging av næringsarealer, fysisk
stedsutvikling, infrastrukturtiltak
for reiseliv og vannforsyning).
•	Bedriftsutvikling (etablerer

Til gårdsturisme. Lousie Siler
Elsouri og Storløkkja gård fikk
midler fra næringsfondet til en
markedstest i forhold til gårdsturisme i Midtre Gauldal. Nå
kan gården markedsføre seg på
veiskilt med Hanen – symbolet
for bransje- og markedsorganisasjonen for bygdeturisme og
gardsmat.

stipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markeds
undersøkelser og planlegging).
•	Investeringer i bedrifter (utstyr,
maskiner og bygninger ved oppstart og utvidelse av bedrifter).
Det er i all hovedsak mindre prosjekter som oppnår støtte fra kommunale
næringsfond. For bedriftsutvikling
og fysiske investeringer er total
prosjektkostnad satt til henholdsvis kr. 100.000,- og kr. 300.000,-.
Fullmaktsgrensene for støtte til
bedrifter er samordnet med Innovasjon Norge, og større prosjekt
faller derfor inn under Innovasjon
Norge sitt arbeidsområde. Maksimale
støttesatser for bedriftsutvikling og
investeringer er henholdsvis 50 % og
30 % av godkjent kostnadsoverslag.
Prosjekter som b
 edrer kvinners og
ungdommers sysselsettingsmulig
heter og velferdstilbud, kan likevel gis
inntil 75 % tilskudd.
Det er ikke anledning til å støtte
ordinære driftsutgifter og sanering
av gjeld i private bedrifter, og det
skal vises varsomhet med å gi støtte

til nyetableringer innen detaljhandel
og annen servicevirksomhet dersom
dette medfører konkurransevridning
mellom bedrifter innen samme
handelsregion. Det er heller ikke
anledning til å gi støtte til lett omsettelig utstyr som for eksempel pc og
firmabiler.
For å oppnå støtte til et tiltak er det
også en hovedregel at støtte skal
være utløsende for gjennomføring
av tiltaket, eller at tiltaket ikke blir
gjennomført i samme omfang uten
støtte. Det betyr for eksempel at
tiltak som allerede er gjennomført og
avslutta på søknadstidspunktet ikke
kan innvilges tilskudd.
Det er ikke utarbeidet eget søknads
skjema for næringsfondene. Søknad
skrives på et vanlig brevark og
sendes Midtre Gauldal kommune.
Minimumskravet til søknaden er at
den må inneholde en beskrivelse av
tiltaket og et budsjett med finansi
eringsplan.
Av Geir Morten Granmo,
nærings- og utmarkskonsulent
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Sirkusvukku i Budal

Verdens sterkeste mann med sirkus
direktørene i bakgrunnen

Små og litt større ballerinaer

Statue av 3.og 4. klasse

Budal oppvekstsenter har i flere år
arrangert ”bokvukku”. Dette for å
øke ferdighetsnivået i lesing, og ikke
minst for å få en forandring i skole
hverdagen. I år ville vi prøve noe nytt,
og valget falt på ”sirkusvukku”. Og
dette ble ei annerledes uke. Tryllekunstner Paul Rocks lærte oss trylle
triks og avslørte noen mysterier for
oss. Sirkusartistene Helene og Axel
inspirerte oss til til å sjonglere og lage

skulpturer av oss selv. I tillegg laget vi
kostymer, sceneeffekter, billetter og
”levende” dyr.

hjulpet av teknikere, billettører og
kjøkkenpersonale. Det var også salg
av popcorn og sukkerspinn.

Uka ble avsluttet med ei sirkusfore
stilling med fullt hus. Der var det
underholdning av både klovner,
akrobater, tryllekunstnere, verdens
sterkeste mann, slangetemmer og
grasiøse ballerinaer. Forestillingen
ble ledet av sirkusdirektører, godt

De fleste syntes dette hadde vært ei
morsom, lærerik og interessant uke
utenom det vanlige.

Besteforeldrekaffe
ved Budal barnehage
På kveldstid onsdag 1. juni var det
besteforeldrekaffe ved Budal barnehage. Historien viser at den har vært
arrangert på kveldstid siden 1998,
og de siste årene onsdagen før Kristi
himmelfartsdag. Alle har hatt stor
oppslutning, og mange av barna har
med seg begge besteforeldreparene.
For de som ikke har besteforeldre
eller de ikke har anledning, har
foreldre, tanter og onkler eller andre
voksne vært gode erstattere. I år var
det rundt 70 publikummere som kom
og hadde noen hyggelige timer i lag
med barna og personalet.
Barna underholdt med sanger,
dans og dramatisering. 6-åringene
dramatiserte eventyret ”Reve-enka”
med stor suksess, og med skue
spillerprestasjonene lagt for dagen,
er nok rekrutteringen til ungdomslaget i Budalen sikret. Barnehagen har

Reve-enka: ”Reve-enka” var en stor suksess under Besteforeldrekaffen. Rekrutteringen til
ungdomslaget i Budalen skulle være sikret for mange år framover.

et stort fokus på språkstimulering,
og sang og dramatisering er to
virkemidler som blir brukt for å
s timulere språkferdighetene.

Til og med noen av besteforeldrene
ble med på underholdningen. De ble
utfordret på å dramatisere ”De tre
bukkene bruse”, og det klarte de med
glans.

NO 02 juli 2011 | 7

Singsås skole og Gauldal skole- og kultursenter var bare første etappe
Opprustingen av skole- og barnebygg fortsetter. Under presenteres de største pågående og planlagte
prosjektene.

Soknedal skole
Det blir full byggeaktivitet på Soknedal skole i sommer. Den gamle undervisningsfløyen var for dårlig,
og er revet. Det nye påbygget langs veien erstatter
denne, og inneholder primært undervisnings- og
grupperom. Skolen får i alt et mer-areal på rundt
200 m2. Den nye fløyen skal stå ferdig
til skolestarten i høst. Da får elevene
som i dag okkuperer b
 rakkeriggen
flytte inn der. De som får undervisning i den gamle skoledelen
som står igjen, flytter ut i riggen
mens det gjenværende renoveres
utover høsten.
Etter planen skal hele Soknedal skole
stå ferdig til nyttår.

Skole og anleggsområde. Slik ser det ut ved
Soknedal skole i juni 2011. Litt paradoksalt er det
elever i brakkene og anleggsmannskaper
i skolebygget.
Dagslys. Elevene som skal få undervisning i den nye
fløyen, kan glede seg til store lokaler med godt dagslys.

Budal flerbrukshus
Flerbrukshuset i Budal er både skole og barnehage i
tillegg til å være forsamlingshus. Nå skal det bygges
om og få et påbygg. Brukergruppene er i samarbeid
med kommunen, og aktuell b
 yggestart er satt til i
høst. Bygget skal stå klart til skolestart 2012.

Singsås barnehage

Størenhallen

Barnehagen har for liten plass og skal bygges på
250 m2. Aktuell byggestart er også her høsten
2011, med målsetting om drift fra skolestart 2012.

De gamle lokalene til Støren tannklinikk i Størenhallen bygges
om til undervisningslokaler for Gauldal videregående skole
samt kontor- og pauserom for de ansatte ved hallen. De skal
være klare til bruk ved skolestart i høst.
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Kulturonsdager på
Støren kulturhus

Pressemelding
Oslo 28.04.2011

Hedres for topp melkekvalitet
I forbindelse med årsmøtet i TINE i
Oslo fikk hele 17 melkeprodusenter
fra TINE Midt-Norge tildelt sølvtine
for levering av elitemelk i 15 år. Dette
er den høyeste utmerkelsen for god
melkekvalitet som deles ut i Norge.
Arnt Storrøsæter, fra Budal i Midtre Gauldal
har mottatt sølvtina.
Sølvtina er den høyeste utmerkelsen
melkebønder her i landet kan få for
Arnt Storrøsæter fra Budal
utmerket melkekvalitet. Det er flere krav
som må oppfylles for å få Sølvtina, deriblant må det leveres elitemelk
sammenhengende i 15 år. Det vil si melk av aller beste kvalitet i alle
måneder med leveranse.

Kjempeprestasjon
I hele landet fikk 87 melkeprodusenter tildelt sølvtina. Styreleder
Trond Reierstad og konsernsjef Hanne Refsholt stod for utdelinga.
– 15 år med feilfri melkelevering blir 1950 feilfrie leveringer!
Da skjønner alle at å oppnå sølvtina ikke handler om flaks, men
systematisk, hardt arbeid. Sølvtinemottakerne står helt fremst i
TINEs kvalitetsarbeid, i tillegg til å være forbilder for alle yrkes
søstre- og brødre, sa konsernsjef Hanne Refsholt under udelinga
i Oslo 27. april.
For ytterligere informasjon kontakt:
Ola Mogstad, organisasjonssjef i TINE Midt-Norge, mobil: 913 78165 eller
Øystein Syrstad, kommunikasjonssjef i TINE Midt-Norge, mobil 907 45243.

Egengodkjente planer
Reguleringsplan for Svartfjellia hyttefelt
I medhold av plan- og bygningslovens
§ 12-12 har Midtre Gauldal kommune
ved kommunestyret i møte den
11.04.11 i sak 13/11 vedtatt å godkjenne reguleringsplan for Svartfjellia
hyttefelt.
Krav om erstatning etter § 15-3 eller
innløsning etter § 15-2 i plan- og
bygningslovens må settes frem for
kommunen senest innen 3 år.

Planen med kommunestyrets vedtak
kan ses ved Midtre Gauldal kommune
v/næring, plan og forvaltning. Planen
er også lagt ut på kommunens nettsider http://www.midtre-gauldal.
kommune.no/mgk/plan/plansaker/
egengodkjente_planer.

Under Folkefestuka onsdag
31. august lanseres Kulturonsdag
for første gang. Fra da av blir det
Kulturonsdag på Støren kulturhus hver uke mellom
17.00 – 23.00.
Målsettingen er å skape en ny og
åpen møteplass for alle. Onsdager er
kinodager, og biblioteket holder også
åpent. Det blir åpen kafé og kiosk, der
det også vil finnes diverse brettspill,
som for eksempel backgammon og
sjakk, til utlån. Kulturkafeen, det vil
si lobbyen og kantineområdet, skal
være hovedarena for Kulturonsdagene, ikke kultursalen.
Kjernen i Kulturonsdagene skal likevel
være ulike arrangement, og mål
gruppene for dem vil variere. Felles
er at de skal være åpne for alle, og
ha gratis inngang. Ideer til aktuelle
arrangement så langt, er åpning
av kunstutstillinger, quizkvelder,
forfatterbesøk og litteraturkvelder,
allsang, juleverksted, historiekvelder,
seminar og foredrag, håndarbeidskafe, for å nevne noe.
Første gang er altså onsdag 31.
august. Da blir det Frivilligforum og
Kulturtorg, hvor alle frivillige lag og
organisasjoner er invitert til å presentere seg på stands for kommunens
innbyggere.

Sommerstenging
på helsestasjonen
Helsestasjonen vil holde stengt
fredager fra og med uke 25 til og
med uke 33.
Helsestasjon for ungdom følger
skoleruta og holder stengt i
sommerferien, men ungdom kan
ta kontakt med helsestasjonen
ved behov.
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Folkefest 2011
Folkefestuka ble arrangert for første
gang i fjor, som et samarbeid mellom
kultur og næringsliv for å markere
åpninga av Gauldal skole- og kultursenter. Evalueringa i etterkant var
entydig – dette vil vi ha hvert år!

Folkefest

Folkefestuka 2011 bygger videre på
erfaringene fra i fjor, og skal være et
springbrett for folkefesten neste år.
Da skal det bli virkelig stort – målet er
å få til en oppsetning av Bør Børson
på friluftscenen i Prestegården!

Program
Tirsdag 30.8

Grillfest på Ungdomsklubben

Onsdag 31.8

Frivilligforum, Frivilligtorg og start av Kulturonsdag

Torsdag 1.9

Konsert med Hans Bollandsås
Bok- og kulturbussen kommer

Fredag 2.9

Børs marked

Lørdag 3.9

Børs marked
”Gøy på lainne’ ” – diverse underholdning i kulturhuset

Hans Bollandsås

frivillige ønskes!

Bli med på

Bør Børson!

Kulturavdelinga har tatt mål av seg å få til en oppsetning av
Johan Falkbergets Bør Børson jr. allerede til neste år. Da går tiden fort!
Regissør, produsent og hovedrolleinnehaver bør snart komme på plass.
Det er ei u
 tfordring. Det trengs også mange frivillige, som kan bidra
i stykket, med sang og skuespill og som statister. Det trengs også hender
på de praktiske oppgavene, fra rigging til servering på spilldagen.
Kulturavdelinga ønsker å få oversikt over hvem som kunne tenke seg å bli med
på Bør Børson! Frivillige kan melde sin interesse til
Kulturkontoret, på telefoner
72 40 30 67 / 72 40 30 63
E-post: arnfinn.solem@midtre-gauldal.kommune.no

frivillige ønskes! frivillige ønskes! frivillige ønskes!
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Støren KulturhuS

Støren Kino

www.storenkulturhus.no

Støren kino har åpent hele sommeren
FRA PRODUSENTEN AV

KNOCKED UP OG THE 40-YEAR-OLD VIRGIN

®

www.intromusic.no

Verdens Beste Jul
®

SETT AV 8. JULI

KOMMER I DIGITAL

3D OG 2D

KINOSOMMER.NO

KINOSOMMER.NO

FD92

Kung Fu Panda 2 (3D), animasjon/familiefilm

Verdenspremiere 29. juni
Transformers 3 (3D), Action/Sci-Fi,

Vi dansa "hula hula" hele jula, "hula hula"....

0189

Norgespremiere 8. juli
Bridesmaids, Ungdoms-/voksenkomedie

Fra skaperne av TOY STORY 3

Jula 2011 kommer Rasmus & Verdens Beste Band med en splitter ny
konsertforestilling. Det blir en forestilling for hele familien, med
mange nyskrevne sanger, men også noen av de gamle slagerne.
Forestillingen kommer til å handle om å gå barneskirenn og forville
seg i skogen. Om å huske på å ikke spise "gul snø". Om å vente på å
Norgespremiere
13. juli
åpne
julepresangene
-så lenge at man nesten svimer av.
JO NESBØ
Harry Potter og Dødstalismanene Del 2 (3D),
Kort sagt:
Om
jula
slik
den er i dag, og om hvordan den kanskje var
Eventyr/familiefilm
PÅ KINO
FRA 5. AUGUST
den gangen Rasmus og bandet var
barn.
AKSEL HENNIE

•

S

N I KO L A J CO ST E R-WA L DAU

JA K T E N STA RT E R 2 6 . AU G U ST

disney.com/cars
© 2011
0 Di
01
Disney/Pixar
sney/Pixar

Norgespremiere 5. august

Norgespremiere 26. august

2 (3D), Animasjon/Familiefilm
Rasmus & Verdens Beste BandBiler
leverer
alltid solide konserter og
Hodejegerne, Action/Thriller
engasjerer hele familien i god Knutsen & Ludvigsen ånd.

Kultursalen

♪
♪♪

Ane Aass har regien, Monica Nestvold er scenograf, og forestillingen
www.intromusic.no
Verdens Beste Jul
blir produsert av RohdeAass Produksjoner.
Vi dansa "hula hula" hele jula, "hula hula"....

Et utvalg av høstens arrangement:

Jula 2011 kommer Rasmus & Verdens Beste Band med en splitter ny
konsertforestilling. Det blir en forestilling for hele familien, med
mange nyskrevne sanger, men også noen av de gamle slagerne.

To Spellemannspriser: Debut-cd "KYSSING E HESLIG" (2007) og
“PUPPAN TE PAPPA” (2010), fikk SPELLEMANNSPRIS for BESTE
Rasmus og Verdens Beste Band
BARNEPLATE
Tenke sjæl
Verdens Beste Jul
– en aften med
Trond-Viggo

Forestillingen kommer til å handle om å gå barneskirenn og forville
seg i skogen. Om å huske på å ikke spise "gul snø". Om å vente på å
åpne julepresangene -så lenge at man nesten svimer av.
Kort sagt: Om jula slik den er i dag, og om hvordan den kanskje var
den gangen Rasmus og bandet var barn.
Rasmus & Verdens Beste Band leverer alltid solide konserter og
engasjerer hele familien i god Knutsen & Ludvigsen ånd.
Ane Aass har regien, Monica Nestvold er scenograf, og forestillingen
blir produsert av RohdeAass Produksjoner.
To Spellemannspriser: Debut-cd "KYSSING E HESLIG" (2007) og
“PUPPAN TE PAPPA” (2010), fikk SPELLEMANNSPRIS for BESTE
BARNEPLATE

Billettsalget har startet!

kl. 19.00.
PrisSmalås
360,- - kontrabass/tuba/sang
Erlend

Bandet består av:
Rasmus Rohde - gitar/sang
Jovan Pavlovic - trekkspill
Carl Haakon Waadeland - trommer/perc
Erlend Smalås - kontrabass/tuba/sang

Turnédatoer fra 19 nov - 20 des 2011

For mer info:

Fredag 2. desember kl 18.30
Pris 230,-/170,- Familie (2v/2b) 680,-

Turnédatoer fra 19 nov - 20 des 2011
Gavekort kan kjøpes både via hjemmesiden,
i billettskranken og på Støren Kulturhus

Kjøp billetter på: www.storenkulturhus.no

www.intromusic.no

Følg oss på facebook

www.intromusic.no

Kontakt:

Intro Music AS
Fossegrenda 3, 7038
Trondheim
Tlf: 97 49 90 99
Mob: 90 57 37 23
morten@intromusic.no

Layout og produksjon: Trønderbladet

Gjennom en uslåelig
kombinasjon av standup
og sang girBandet
Trond-Viggo består av:
innblikk i sin livsfilosofi
Rasmus
– en filosofi som har preget Rohde - gitar/sang
Søndag
generasjoner
allerede! Pavlovic - trekkspill 20. november
Jovan
kl 19.00
Kr 370,Lørdag
24.Haakon
september
Carl
Waadeland - trommer/perc
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Utsmykningsdugnad
i biblioteket
Biblioteket inviterer alle kommunens innbyggere til å bidra i en
utsmykningsdugnad. Heklede lapper skal bli et stort verk.
Alle som har lyst kan bidra med så
mange strikkete eller heklete ”øyne”
de selv vil. Se oppskriften nedenfor.
Veggsmykket skal symbolisere våre
lesende øyne, eller vårt litterære
syn. Det skal representere gleden
vi har av å lese eller høre bøker, se
filmer eller andre litterære uttrykk.
Verket skal settes sammen av symbolske øyne formet som runde eller
6-kantete grytekluter i mange farger
og mønstre. Har du gamle kluter som
ikke bærer preg av bruk, tar vi gledelig i mot dem også.

Oppskrift på ”grytekluter” til
bibliotekutsmykking 2011
Oppgave:
Strikke eller hekle en rund eller
6-kantet ”gryteklut” som skal symbolisere et øye.
Materiale:
Middels tykt eller tynt garn, litt fast
tvunnet så det er godt å hekle eller
strikke av. Ull, bomull, silke eller
kunstfiber.

Din del i en felles helhet. En hvit veggflate i bibliotekets 1. etasje trenger en
utsmykning.Tanken er at dersom mange
av kommunens innbyggere bidrar med
en liten, heklet lapp, får biblioteket en
spennende helhet som kan gi biblioteket
særpreg – ”Bibliotekets smykke”.

• Fest løse tråder med nål på en
usynlig måte.
•	Produsentens navn + årstall 
(+ klasse for elever) kan skrives
medvannfast tusj på bendelbånd
som festes bakpå lappen hvis
ønskelig.

Innlevering av lapper
”Øynene” leveres på biblioteket
g jennom hele sommeren.

Navnekonkurranse og avduking
Krav til produktet:
•	Rund eller 6-kantet form.
•	Størrelse som din egen håndflate.
”Øynene” skal ikke være nøyaktig
like store.
•	Valgfrie masketyper.
•	Valgfrie farger og mønstre.
•	Avslutt med en kort hempe til
opphenging.

De som vil, kan levere forslag til tittel
på utsmykkingen samtidig med at
lappene leveres. Avduking vil skje
når monteringen er fullført i løpet
av høsten 2011.

Åpningstider i sommer
Mellom 27. juni og 19. august holder vi åpent bare

TORSDAGER kl 14 – 19

Lesetips til ferien
Å telle duer
Originalens tittel: La tête en friche
Forfatter: Marie- Sabine Roger, oversatt
av Agnete Øye
Pax forlag 2010
Dette er en nydelig
fortelling om vennskap
og lesekunstens utrolige
påvirkningskraft. Handlingen er lagt til Paris. Bokas
hovedperson, Germain,
vokste opp uten far hos
en ukjærlig mor. Midt i
sitt skakkjørte, men likevel ikke kvalitetsløse, liv møter Germain
gamle, nesten blinde Margueritte.
Å telle duer er en gripende, morsom
og vakker bok om hvor rikt livet kan bli
når man kan lese litteratur og har gode
venner. La deg rive med!

Mandø
Forfatter: Kjersti Vik
Aschehoug forlag 2009
Forfatteren har lagt
romanens handling til
Mandø, en flat, liten,
forblåst øy i Vadehavet
på vestkysten av SørGylland i Danmark. En
gjeng urban ungdom
havner på Mandø i
mangelav noe bedre
sted å tilbringe høst
ferien. De slår i hjel tiden med råkjøring,
kiting, fyll, sex og intrigemakeri. Vik
skriver troverdig om ungdommenes
selvopptatte ferieliv. Men hun lar dem
også påvirkes av den naturen de oppholder seg i og mennesker de møter
der.

Hvor er søsteren min?
Originalens tittel: Var är min syster?
Tegner og forfatter: Sven Nordqvist,
oversatt av Tor Edvin Dahl
Cappelen Damm
2010
I denne billed
boken er teksten
minimal og
fullstendig underordnet fantastisk
frodige landskapsbilder. Detter er
Nordqvists underfundige detaljrikdom på sitt beste. Virkelig en ”godbit”
for dem som liker Gubben og Katten
Findus.

Ill. foto: Hans Erik Gynnild
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Årets pilegrimsvandring
Kort sagt om ruta:
Vi følger Tangen nordover, tilbake til
Storbekkøya Museumsseter.
Husk gode klær, fjellsko, mat og
drikke!
Det blir friluftsgudstjeneste på
musumssetra kl. 16.00, med salg av
seterkost og kaffe.
Arr: Kulturavdelinga og Pilegrimsforum

10

01
2
–

1

Pilegrims

staf
ett
2

0

Årets pilegrimsvandring starter fra
Budalen, søndag 11. september
kl. 10.00, med oppmøte på
Busetvollan. Lokale guider vil ta oss
med opp f jellet.

Pilegrimsstafetten er kulturavdel 
ingasfriluftstilbud over to sesonger.
Det er Pilegrimsveien, som er rundt
sju mil i Midtre Gauldal kommune,
som er oppdelt i åtte etapper som
utgjør stafett-traseen. Gå alle før
1. november 2011 og bli med i trekning av turutstyr til en verdi kr 5000.
Du kan selvsagt også gå etappene
utenfor stafetten for å bli kjent med
pilegrimsleia og den flotte naturen i
kommunen vår!

Langs pilegrimsleia: Pilegrimens sju
lengsler har appell for mange også
i dag: Frihet, enkelhet, bekymrings
løshet, langsomhet, stillhet,
fellesskap, åndelighet.

Heftet fås ved Servicetorget.
Der kan du også fortsatt få Toppturbeskrivelser (3 hefter), med ruter til
turtopper fra hele kommunen.
Heftene gir fine turbeskrivelser for
deg som er ukjent i områdene, og er
gode som turtips generelt.
For mer informasjon:
Kulturavdelinga
Tlf: 72 40 30 63

trekning
Bli med i
erdi
yr til en v
t
s
t
u
r
u
t
av

kr 5000,
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Babytrill med babytema
Å sitte hjemme alene med fødselspermisjon kan bli litt stusslig. Hver
torsdag stiller Frivilligsentralen
Prestegårdstunet til rådighet for
småbarnsforeldre for sosialt samvær og erfaringsutveksling. En
gang i m
 åneden blir det også fokus
på spesielle tema etter ønske fra

deltagerne, som for eksempel sikring
av barn i bil, påkledning, amming og
lignende aktuelt.
Oppmøte ved GSK kl. 10.30
for trilletur, deretter blir det sosialt
samvær og lunsj inne på Prestgården
rundt kl.11.30.

Sosialt. Linn Skei, med Marcus og Silje Marie Skei Østlyng i vogna, Også for barna. I de nyoppussede lokalene i Støren Prestegård
legger ut på trilletur sammen med Annbjørg Johansen og datteren finner alle det de trenger. Her er kjøkken, stellerom og s pennende
leker.
Emilie Nybjerkan. Småbarnsforeldrene setter pris på å kunne
møtes i Babytrillen hver uke.

Frivilligforum 2011
Frivilligsentralen har et stort engasjement under Folkefestuka. Uke 35
er satt av, og Frivilligforum, som ble
startet i fjor, er ett av arrangementene.
Frivilligforumet holdes onsdag
31. august, med foredragsholder
og kulturtorg i GSK. Lag og organisasjoner og kommunale enheter vil
stå på stands og informere om sine
aktiviteter.

Kåring av årets frivillig!
Kjenner du noen som har gjort noe
som har stor betydning for de som
bor der du bor, satt i gang noe nytt
eller bidratt ekstra utover det som er
vanlig?
Vi ønsker at folk engasjerer seg og
kommer med forslag på personer
som fortjener prisen for Årets
Frivillig! Det bør være en person
som har gjort seg bemerket for sitt

engasjement innen frivillig arbeid
over tid, eller som har bidratt til at
det er gjort et løft for nærmiljøet.
Vinneren blir kåret og hedret under
Frivilligforumet.
Forslag sendes Frivilligsentralen:
frivillig@midtre-gauldal.kommune.no
eller meldes på telefon 72 40 36 36
eller 412 11 427.
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Første år ved GSK

Halvard Kjelås - rektor

Første driftsår i GSK er nå en realitet.
Våre forventninger til GSK var store,
og vi må med hånden på hjertet si at
de er innfridd. Bygget og samarbeidsrelasjonene har fungert godt og har
vært til berikelse for alle parter. Det
kortsiktige målet er nådd og tiden vil
vise om de langsiktige målene nås
ved at lokalsamfunnet og regionen
får enda bedre tilgang til kvalifisert
og konkurransedyktig arbeidskraft.

Neste år

Vi er nå opptatte med planlegging

av et nytt skoleår. Vi hadde stig
ende elevtall siste år og det ser
ut til at vi får enda flere elever til
neste. Tilbudetblir likt det som vi
har hatt i mange år, med unntak av
at Restaurant-og matfag legges ned.
Restaurant- og matfag er et programområde som i flere år har hatt liten
søkning både nasjonalt og ved vår
skole. For øvrig er vi fornøyd med
søkertallene til de seks program
områdene vi har. Det er økende interesse for bygg- og anleggsfagene og
teknikk og industriell produksjon. Her
blir det flere elever til neste år. Søkertallene for helse- og sosialfag kunne
for vår del ha vært bedre. Helse- og
sosialfag er et fagfelt hvor det forventes store behov for arbeidskraft.

dette til. Skal vi få til bedre gjennomføring, er det viktig at arbeidslivet
tar ansvar for at elevene får mulighet
til å gjennomføre opplæringa, og
da må arbeidslivet ta det samfunns
ansvar som det er, at alle som søker
læreplass, får en plass. Dette er også
viktig for rekruttering til egen bransje
og eventuelt for å dekke eget behov
for arbeidskraft.

Lærlingeplasser

Gauldal videregående skole er også
en godkjent opplæringsbedrift, og
Mikael Wolden er en av våre lærlinger. Han er første års lærling i IKTfaget. Her er hans erfaring med det å
være lærling:

Det er skoleeier, Sør-Trøndelag
fylkeskommune, som har ansvar for
at alle elever i fylket får mulighet for
å gjennomføre videregående utdanning. For yrkesfagene er arbeidslivet
en viktig samarbeidspartner for å få

Vi håper lokalt arbeidsliv ser nytten
av at alle elever fra vårt område får
mulighet for å gjennomføre utdanninga si, og det kan de gjøre ved å
opprette flere læreplasser. Bedrifter
som tar inn lærling før 15. juli får et
ekstra tilskudd fra fylkeskommunen
på kr. 10 000,-.
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Mine erfaringer
som laerling
§
pa Gauldal VGS

Det å være lærling, gir deg mange fordeler. Du får
prøvei praksis det du har lært om på skolen. I stedet
for å lese om hvordan du bytter en disk på en maskin,
så får du prøve det. Min erfaring er at du lærer mye mer
når du gjør ting i praksis enn bare å lese om det i en
bok.
Mitt mål er å få fagbrev i IKT-faget og jeg er svært glad
for å ha fått læreplass. Det gir meg mulighet til å fullføre
udanninga mi. Fagbrevet dokumenterer at du er kvalifisert som fagarbeider i faget, og at du har kompetanse
god nok til å jobbe selvstendig. For å få jobben jeg
ønsker meg, er det en stor fordel å ha fagbrev.

Jeg har mange positive erfaringer som lærling. For det
første, så har jeg fått jobbe med oppgaver som jeg
liker og som er relevant i forhold til krava for å oppnå
fagbrev. Dette er viktig, og det gir meg motivasjon til å
jobbe mot det som er mitt mål.
For andre så har jeg fått læreplass på hos en arbeidsgiver hvor jeg kjente de fleste fra før, noe som er en
fordel ved at en blir fort kjent med de som en skal jobbe
sammen med, og jeg trives god i arbeidsmiljøet som er
her. I min jobb som lærling treffer jeg i tillegg til ansatte
mange elever i ungdomsskole og videregående skole,
ungdom som jeg kjenner fra før.
Jeg opplever at jeg får interessante og utfordrende
arbeidsoppgaver, jeg får jobbe med mennesker som jeg
trives sammen med og derfor er mine erfaringer som
lærling så langt svært positive.
Mikael Wolden

RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

Kunngjøringer
Kulturkalender for Midtre Gauldal
2011 nr. 2 – juli
DATO

TID

ARRANGEMENT

STED

ARRANGØR

16. juli

Offentlig fest
Musikk: Bøgdabråk

Budal Flerbrukshus

Budal IL fotball

16. og 17. juli

Budalscupen

Budal Stadion

Budal IL fotball

13. august

Plattfest med Ole Ivars

Singsås

Singsås arrangement

27. august

Loppis i Leiren

Støren

Støren Sportsklubb,
fotballgruppa

1.-3. september

Folkefestuke

11. september

10.00

Pilegrimsvandring
Start fra Øyavollen i Synnerdalen
Vandringen går til Storbekkøya museumsseter
Seterkost og kaffe. Helst påmelding til kulturavd.

Budal

Kulturavd.
Pilegrimsforum

24. september

19.00

Tenke sjæl – en aften med Trond Viggo
Billettsalget har startet.

Kultursalen

Støren kulturhus

20. november

19.00

Vårres jul
Få billetter igjen

Kultursalen

Støren kulturhus

2. desember

18.30

Familiekonsert:
Rasmus og verdens beste band

Kultursalen

Støren kulturhus

Støren kulturhus
Salg av billetter og mer informasjon om arrangementene finner du på hjemmesiden www.storenkulturhus.no

Støren kino har visninger hver onsdag, fredag og søndag.
	Det er betjent billettsalg i kulturhuset onsdag, fredag og søndag kl. 17.00- 20.30. Da kan billetter til alle
arrangementfås kjøpt.

G o d s o m m e r!

