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Fungerende ordfører Bjørn Enge
Midtre Gauldal kommune våren 2013,
sett fra en fungerende ordførers ståsted
Ved inngangen til sommeren kan vi se til
bake på en periode med mye omtale av vår
økonomiske situasjon og ulike utfordringer
i tilknytning til økonomi. Jeg har registrert at
både politikere og andre aktører mener at vi har for sterkt fokus
på økonomi og for lite på de som har behov for kommunens tje
nester.
Når det gjelder fakta rundt dette, så er det all grunn til å merke
seg den beskrivelsen som økonomisjef Frode Larsen gir i sitt inn
legg. Det er en nøktern og realistisk beskrivelse som gir et godt
bilde av våre utfordringer samtidig som den peker på muligheter.
Kommunestyrets førsteprioritet i denne sammenhengen er å
sørge for at de som har behov for tjenester får det de har krav
på. Samtidig må vi innrette oss slik at kommunens økonomi
forvaltning er forsvarlig. Så enkelt og så vanskelig. Vi er så heldige
at vi har en stab med ansatte som ikke er redde for å ta et tak og
som gjør det mulig å løse utfordringen. Selv om vi må foreta kutt i
driften, så vil jeg sende en hilsen til alle ansatte med forsikring om

Rådmann Knut Dukane
Hei!
Våren kom brått i år. Sterk varme kombinert
med nedbør medførte at vi noen dager hadde
særskilt fokus på beredskapsplaner i forhold
til flom. Gaula kan vokse utrolig fort, men vi berget oss bra i år
også. Det blir imidlertid mer og mer klart at vi må ha større opp
merksomhet enn tidligere på konsekvensene av klimaendringene
og ta hensyn til dette i areal og utbyggingsplaner fremover.
Kommunen har de senere årene investert tungt i skoler, barne
hager og omsorgsboliger, og vi må påregne å måtte investere
videre i blant annet nye barnehagebygg. Veksten i folke- og
barnetalleter positivt, men det gir og kommunen utfordringer.
Investeringene må betjenes og arbeid med hvordan driftskost
nadene kan bli så lave som mulig, pågår kontinuerlig. En følge av
dette er reduksjoner i bemanningsrammer både i staben, pleie og
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at vi både politisk og administrativt skal gjøre det vi kan for at kon
sekvensene skal bli minst mulig.
Ellers kan vi glede oss over at vi har fått ny skole og barnehage
i Budal. Her blir det offisiell åpning før sommerferien. Det er all
grunn til å glede seg over at vi bor i en kommune der skoler og
barnehager gjennomgående har svært høy standard. Særlig er
det grunn til glede seg over dette all den tid vi samtidig har vært i
stand til å betale ned på gjeld i betydelig grad.
Vi leser i aviser og ser i våre egne statistikker at vår kommune er
i positiv vekst. Ved utgangen av april måned var folketallet her
6305. Prognosene tilsier at veksten vil fortsette frem mot 2030.
Dette gir oss en del utfordringer, men først og fremst nye mulig
heter. Jeg har god tro på at Sentrumsplan Støren vil være et godt
strategidokument som kan hjelpe oss til å ta vare på mulighetene.
Det er all grunn til å være tydelig på at det nå haster med iverk
settelse, både med tanke på boligområder og næringsareal i hele
kommunen.
Ferien nærmer seg, og i skrivende stund er det grunn til å være
forsiktig optimist i håp om noe bedre vær i sommer enn det vi
erfarte i fjor. Det kan vel egentlig bare bli en opptur i forhold.
Ha en god sommer!

omsorg og eiendom og kommunalteknikk. Prosessene omkring
dette har en del ansatte forståelig opplevd som vanskelige, men
jeg vil berømme alle for innstillingen om at våre brukere og inn
byggere skal få så gode tjenester som mulig i en krevende arbeids
hverdag.
Vi skal nå i gang med å revidere kommuneplanens samfunnsdel.
Samfunnsdelen beskriver kommunens visjon, strategier og over
ordnede målsettinger for kommende år. Mitt mål og ønske med
prosessen er at vi får mange bidrag og innspill fra innbyggere,
lag og organisasjoner og ansatte slik at kommunestyret neste år
vedtaren god og fremtidsrettet samfunnsdel.
Sommeren nærmer seg med stormskritt. Laksefiskere, fjell
vandrere og andre som søker rekreasjon og opplevelser i et
fantastisklandskap går gode dager i møte. Ta og en kikk på
kommunenshjemmesider og sett av tid til kulturarrangement og
annet som kan interessere
God sommer til hver især!
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Kyllingklekkeri
i Støren barnehage
I forbindelse med påsken ble det endel snakk om kyllinger og hvor
de kommer fra. Barna syntes det var vanskelig å forstå at kyllingene
kom fra egget. Dette ville vi vise dem.
Vi fikk låne rugekasse av Odd Jomar Heggvold
og egg fikk vi av Erling Halset. Barna fulgte nøye
med på kalenderen hvor mange dager rugingen
pågikk. På dag 21 startet klekkingen. Fem kyllin
ger brøt seg ut i barnehagens åpningstid. Det var
spennende for både liten og stor. Tilslutt endte
vi opp med seks søte små kyllinger. Disse fikk
navnene Møllia, Kamille, Minni, Emma, Plomma
og Pippipa. Det var barna som kom med nav
neforslag, og så ble det avstemming om hvilke
navn som skulle brukes. Etter noen dager flyttet
kyllingene hjem til Erling Halset og får forhåpent
ligvis et langt og lykkelig liv der.

Mye oppmerksomhet. De små
nøstene fikk mye oppmerksomhet
og alle ville selvsagt klemme litt.
Her får Linn sin tilmålte kyllingkos.
(Fotos: Støren barnehage)
Spennende. Rugekassa var
spennendefor store og små, både
før og etter klekking.

Vi vil takke Odd Jomar og Erling for at vi
fikk hjelp til å gjennomføre dette prosjektet!

Av Eva Amtoft
Støren barnehage

Sang i Erkebispegården
under Stiftsdagene

Skrevet av
Jannike Øien og
Kristin Langlete

Vi i 6. klasse på Støren barneskole fikk komme på Erkebispegården
under Stiftsdagene og vise fram et selvskrevet skuespill om mobbing og synge to sanger. Vi fikk også omvisning i Nidarosdomen.
Torsdag den 4. oktober sto elevene for flere innslag under guds
tjenesten i forbindelse med bispevisitasen i Støren kirke. Biskop
Tor Singsaas likte klassen sitt innslag om mobbing og takket oss
etter gudstjenesten. Like før jul kontaktet bispekontoret i Trond
heim rektoren Brit Laila Hage og sa vi var hjertelig velkommen i å
underholde under Stiftsdagene. Det takket vi selvfølgelig ja til! Vi
fikk også tilbudet om å komme å se inne i Nidarosdomen. Vi syntes
det var kjempemorsomt og ærefullt og bli plukket ut til dette!
Bispekontoret spanderte skyss til oss for 3000,-. Da vi kom til
Nidarosdomen kom kateketen og tok oss med til Erkebispegården.
En liten generalprøve, så var vi i gang. Først gikk vi inn på ’’scenen’’
og en dame fra bispekontoret sto og snakket , og presenterte oss
for publikumet. Vi ble litt nervøse da vi så at det var over 200 men
nesker der, men da var det for sent å angre. Så skulle vi synge for
dem. Vi startet med ’’Være den du er’’ der Marit Røttum Tangstad,
Ingrid Catrine Høgsteggen og Tuva Jeanette Arvidsson var solis
ter. Så et skuespill av Sara Renate Lange, Oda Hogsteggen Gyl
land, Frida Holshaug Vaagan, Guro Storrø, Jonas Folstad og Tomas
Moe. Og så avsluttet vi med ’’Stopp, ikke mobb’’ og fikk stående

6.-klassekoret i
Øysteinsalen

Sangsolistene
Tuva Jeanette
Arvidsson, Marit
Røttum Tangstad
og Ingrid Catrine
Høgsteggen.
applaus. Det var stas. Etterpå fikk vi se malerier av gamle biskoper.
Så gikk vi ned i ’’hvelvrommet’’ og fikk baguetter.
Etterpå dro vi til Nidarosdomen og der vi fikk omvisning i noen rom
der ikke alle fikk være. Vi så oktogonen, Mariakapellet og Olavs
brønnen. Vi var inne i mange mørke rom og vi hadde det kjempe
morsomt. Det var lærerikt og spennende. På bussen hjem fikk vi is
og sjokolade av lærerne, fordi vi hadde vært så flinke!
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Energiske avgangselever
10. trinn ved Støren ungdomsskole samarbeidet direkte med fagmiljøet da de fordypet seg i
fornybar energi.
Midtre Gauldal kommune er en miljøkommune. Det vil si at vi
blant annet er opptatte av klimautfordringene og problematik
ken rundt det. Vi ønsker også å skape bevissthet om miljøvennlig
energiforvaltning og våre egne naturverdier. Gjennom et pro
sjekt om fornybar energi og Lektor2-ordningen, som innebærer
at fagpersoner fra industri og annet næringsliv deltar aktivt i
undervisningen, lærte elvene på avgangstrinnet på ungdoms
skolen mye om akkurat det.

Gode presentasjoner. Elevene hadde jevnt over jobbet grunding, og gjort
seg flid med presentasjonene og modellene. Her er det Melanie Hasse,
Vegard Sommervold og Daniel Bogen som presenterer gruppearbeidet sitt.
Utfordringen til elevene våre i 10. klasse var som følger: Dere
jobber hos Gauldal Energi, der dere som representanter for
bedriften skal forklare kommunestyret hvordan energi kan
hentesut fra fornybare energikilder.

Mentorer fra fagmiljøet. Lektor2-ordningen er et prosjekt for å
fremme realfagene i skolen, og involverer lokale fagpersoner fra
industri og annen næring i undervisninga. Her er det Ola Wang
(f.v) og Ola Haukdal som forklarer elevene om prinsippene bak
bioenergi. (Fotos: Merete Singsaas).

Elevene valgte blant tre tema – vannkraft, bioenergi og utnyttelse av
termisk energi slik det skjer i varmepumper. Med seg på laget hadde de
faglige veiledere fra nettopp Gauldal Energi. Over fire uker jobbet elev
ene fram foredrag og modellerav prosessene, og avsluttet oppdraget
med en presentasjon for medelever og gjesteri kommunestyresalen.
Flere av de flotte modellene elevene laget i prosjektet er stilt ut
til allmenn beskuelse i resepsjonen til Gauldal Energi i sommer.

Munch-inspirert utstilling
I 2013 er det 150 år siden Edvard Munch ble født, og det markeres over hele landet. 8. klasse i Midtre
Gauldal kommune laget utstilling med egne bilder inspirert av kunstneren.
Hensikten var at vi elevene skulle lære om farger, komposisjoner
av bilder, forgrunn, bakgrunn, balanse m.m. Vi skulle også lære
om Edvard Munch, om livet hans og hans måte å male på.

Vi fikk se bilder av malerier han hadde laget. Oppgaven gikk ut på
at vi skulle la oss inspirere av hans malerier og at vi skulle male bil
der selv. I løpet av prosessen har vi skrevet logg slik at vi ble klar
over hva vi kunne forbedre.

Prosjektet startet med at vi fikk informasjon om Edvard Munch.

Om Edvard Munch

Resultatet av prosjektet, elevenes inspirerte bilder,
blir å se i Kjellergalleriet på GSK ut uke 25.

•	Edvard Munch ble født den 12. desember i 1863. Han døde den
23. januar 1944 i Aker.
•	Moren hans døde i 1868, Laura Munch. Han hadde tre søsken,
og en av dem døde tidlig.
•	Edvard begynte malekarrieren allerede som 12 åring. De første
tegningene han tegnet var av møbler og stilleben hjemme hos
familien sin. I november 1880 kom Munch inn på Den kongelige
tegneskole og utpå våren 1881 begynte han på linjen for fri
håndstegning. Som 19-åring kom Munch inn i Bohemmiljøet.
• Hans mest kjente verk er Skrik, Madonna, Syk pike, Pubertet og
Dagen derpå. Han har også laget andre godt kjente malerier, blant
annet Pikene på broen, Melankoli, Stemmen, Sjalusi, Vampyr og Aske.
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Den økonomiske situasjonen
i kommunen
Kommunens regnskap for 2012 har vært mye omtalt i lokalpressen og gjennom denne
omtalen har en kunnet få et inntrykk av at kommunens økonomi er langt bedre enn de
faktiske forholden tilsier.

Av Frode Larssen
økonomisjef

Regnskapet året 2012

Fremover

Regnskaper kan være vanskelige å forstå. Informasjon som er
nødvendig for å analysere regnskapene, er heller ikke alltid like
lett å finne, og tall tatt ut av sin sammenheng kan lett lede til feil
konklusjoner.

Selv om kommunen har brukt for mye penger og nå må foreta
kutt i driften, er det flere positive elementer som lover bra for
fremtiden. Skatteinngangen er god – den økte med kr. 13,0 mill.
fra 2011 til 2012. Kommunen opplever en fin befolkningsvekst,
og ved årsskiftet var det 6.266 innbyggere her. Økt befolknings
vekst stiller på den annen side også nye krav til kommunen – i
første rekke i form av økt barnehage- og skolebehov, men også
pleie og omsorgstjenestene får nye utfordringer. Derfor er det
viktig at næringslivet går godt og genererer nye inntekter til
kommunen. En ny sentrumsplan skal bidra til dette.

Kommunen har igjennom flere år hatt økonomiske utfordringer.
Etter bruk av fondsmidler, er regnskapet for 2012 gjort opp med
et « 0-resultat». Enkelt forklart betyr dette at kommunen, ved
hjelp av avsatte midler, klarte å balansere økonomien.
Holdes alle poster som ikke direkte har med driften i 2012
utenfor, hadde kommunen et merforbruk på kr. 12,5 mill. Dette
betyr at kommunen i 2012 brukte mer penger til drift enn
den hadde inntekter til. Over tid er dette ikke bærekraftig, og
kommunes tyret har derfor vedtatt en rekke tiltak for å bringe
kommunens økonomi i balanse. Disse tiltakene fremkommer
både i kommunens økonomiplan for 2013 og i fortløpende ved
tak som blir gjort. En reduksjon av driftsutgiftene er derfor helt
nødvendig.

De folkevalgte har også tatt grep for å gjøre kommunen i stand
til å løse de fremtidige investeringsutfordringene som vil
komme. Gjennom salg av aksjer og obligasjoner, er kr. 163 mill.
av gjelden nedbetalt. Dette resulterer i første omgang i sparte
renter og avdrag. I tillegg gjør det kommunen i stand til å låne
finansiere nye investeringer, om dette skulle bli nødvendig.
Etter gjennomførte tiltak og med god kontroll med virksomhet
ene, burde alt ligge til rette for en fremtidig sunn økonomi.

Oversikt over aktiviteter
ved Storbekkøya museumsseter sommeren 2013
I 2013 vil Storbekkøya museumsseter ha åpent f.o.m. 15. juni t.o.m 15. september.
I juni kun lørdag og søndag. Resten av sesongen er det åpent torsdag - fredag - lørdag og søndag.
Rømmegrøt serveres hver helg.
22. juni	Unghundfremvisning
6. juli
Jernbrenning og formidling av jernutvinningsanleggene
7. jul	Familiedag med ulike dyr, aktiviteter og konkurranser
10.-12. juli	Skjøtsel og formidling av kulturminner
Disse dagene vil kulturminneforvaltninga ved Sør-Trøndelag fylkeskommune, grunneiere samt fri
villighet ta skjøtsel på noen av kulturminnene i området. Dette vil også arrangeres igjen i august, men
dato er enda ikke satt. På disse skjøtselsdagene er alle velkommen – enten som deltaker eller tilskuer.
På denne måten vil man oppleve å komme enda nærmere vår kulturarv.
11. juli	Gøbbkoking i kokehuset
25. juli	Brunostkoking i kokehuset
8. august	Opplevelsestur i hele Budalsføret – både i Synnerdalen og Endalen – deriblant et stopp ved Storbekkøya museumsseter
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Trivsel i nye lokaler
Fredagskvelden 14. juni er det offisiell åpning for den nyombygde
skolen og barnehagen i Budal. Barn og voksne har funnet seg til rette
for lenge sida.

Orden i hyllene. Det er enklere å holde orden i nye garderober. Iver Tovmo fikk holde
på med ballen inne for anledningen. Det er
ikke lov ellers, så det er sagt.

Trivelig på skolekjøkkenet. Emilie Storrø (f.v.), Nora Øien, Ida Kolstad, Anne Forodden,
Mari Storlimo, lærer Grethe Nordtømme og Mathias Hindbjørg lager potetkake.
Alt er ikke helt på plass ennå, men de
som skal virke der på daglig basis, trives
åpenbart allerede. Nye, rene flater og lyse
lokaler gjør en forskjell.

Bygginga har pågått i omtrent et og et
halvt år. Skolen var midlertidig i Hauka.
Midt på januar kunne både skole og
barnehage ta i bruk nyhuset sitt.

Innvirkning på læremiljøet

Gratulerer og lykke til!

- Vi er kjempefornøyde, sier Odd Arne
Haugen, enhetsleder for Budal oppvekst.
Han mener han merker det på miljøet på
skolen også.

Ny hverdag
Barnehagen har fått en helt ny hver
dag. Pedagogisk leder Ingrid Brandegg
er spesielt fornøyd med at de har fått
lokalene“for seg selv”.
- Før var det sambruk av våre lokaler. De
ble blant annet brukt til avlastning ved
fester og sammenkomster på huset. Vi
visste egentlig ikke hva som ventet oss
når vi kom om morgenen. Det var spen
nende hver mandag det. Nå får vi ha ting
ene våre i fred, for å si det sånn, og det er
godt.

På tur. Sol og sand gjør sommeren. Sivert Broen
(f.v.), JørgenEnlid Tovmo, Ana Bakken og Johanna
Nordløkken Fjæran i den stasjonære rutebilen på
lekeplassen. Det øvrige utemiljøet rundt oppvekst
senteretskal ferdigstilles i løpet av sommeren.

➜

Ny skole og barnehage i Budal. De nye skole
lokalene i Budal er hovedsakelig etter ombygging på eksisterende areal bak den gamle
fasaden. Barnehagedelen ligger i derimot i et
nytt tilbygg og har fått ny inngang bak.

➜

- Jeg føler det er mye roligere her, faktisk.
Det er mindre støy og ståk i gangene. Det
er færre situasjoner. Kanskje skyldes det
at det er nytt og fint, at det har en virkning
på barna. Nå er det gjort mye i forhold til
lyddemping her. Når det er roligere rundt
deg, roer du deg ned selv også, tror jeg.

Lyse klasserom. Dagslyset slipper helt inn.
Tavle og kritt er byttet ut med smartboards.
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Laboratorieanalyser
for vann, mat og miljø

Av Lone Grønbech
Næringsmiddelteknolog
Trondheim kommune Analysesenteret
Tlf 72 54 10 49
e-post lone.gronbech@trondheim.kommune.no

Før Mattilsynet ble etablert (i 2004) hadde vi mange Næringmiddeltilsyn som bestod både av tilsyns
avdeling og laboratorium, men etter at Mattilsynet ble etablert ble laboratoriene fristilt. Noen av
laboratoriene drives fortsatt av kommuner, som for eksempel Analysesenteret i Trondheim kommune.
Hvorfor ta prøver til analyse?
Drikkevann
I vårt land drikkes det for det meste over
flatevann, det vil si vann fra innsjøer. Slikt
vann er utsatt for påvirkning av miljøet
rundt vannkilden i langt større grad enn
grunnvann. Det er stilt krav til at drikke
vann skal ha barrierer mot forurensning.
Slike barrierer kan være at drikkevanns
inntaket ligger dypt i kilden, beskyttet
mot overflateforurensninger, og at van
net hygieniseres med tilsats av klor eller
ultrafiolett stråling. Vannverk og andre
som produserer vann er ansvarlig for at
vannkvaliteten skal være av tilfredsstil
lende kvalitet. Et vannforsyningssystem
er godkjenningspliktig dersom det for
syner minst 20 husstander/hytter eller
minst 50 personer, helseinstitusjon, skole
eller barnehage. I Drikkevannsforskriften
er krav til vannkvalitet angitt, for eksem
pel ulike typer bakterier og grenseverdier
for disse. Det er det lokale Mattilsynet
som fører tilsyn med vannverkene.
For de som ikke er tilknyttet godkjen
ningspliktig vannforsyningssystem, er det
opp til den enkelte å ta ut prøver for ana
lyse. Alt etter vannkilde, kan vannet bl.a.
undersøkes på:

•	Surhetsgrad og bufferevne: Vann bør
ha en surhetsgrad mellom pH 6,5 og
8,5 for å unngå at vannet har negativ
innvirkning på rørnettet med korrosjon,
rustdannelse og utløsing av tungmetal
ler fra rørnett og sanitærinstallasjoner i
bygninger.
•	Fargetall: Organisk stoff (humus),
jern og mangan gjør vannet brunt og
smaker vondt. Indikasjon på tilførsel av
overflatevann til grunnvannsbrønner,
tilførsel av myrholdig vann til innsjøer.
Dersom kilden endrer farge ved regn
skyll kan dette indikere tilførsel av
forurensninger.
•	Konduktivitet (vannets innhold av
mineraler/ioner): Indikerer saltvanns
innslag i brønner, tilførsel av forurenset
overflatevann til drikkevannsledninger.
•	Turbiditet (innhold av grums/sveve
partikler): Indikerer forurensning og løs
ning av innvendige belegg (rust, slam) i
drikkevannsledninger.
•	Metaller: Gir informasjon om vannet
løser ut tungmetaller fra rørnett. Der
som vannet blir stående lenge i en rør
streng øker kobberinnholdet drastisk.
La vannet renne før en tapper til bruk!
•	Bakteriene kan gi helsemessige
problemer i seg selv eller indikerer at

Analysesenteret er en egen enhet i
Trondheim kommune og laboratoriet
er lokalisert på Leangen (vis á vis IKEA
Leangen). Laboratoriet er akkreditert
etter NS-EN ISO/IEC 17025 og tilbyr
over 100 akkrediterte analyser av mat,
vann, miljø og luft. www.trondheim.
kommune.no/analysesenteret

vannet kan inneholde smittestoffer fra
mennesker og dyr.
Legionella
Legionellabakterien finnes ”over alt” i
naturen, men det er først når den får for
mere seg over lengre tid i lunket vann i
tekniske installasjoner at de kan medføre
smittefare. Tekniske installasjoner som for
eksempel boblebad, dusjanlegg, innendørs
fontener, befuktningsanlegg, bilvaske
anlegg og kjøletårn slipper ut aerosoler
(små vanndråper) som vi kan puste inn og
få i lungene. For virksomheter med nevnte
tekniske installasjoner er det viktig å ha
gjennomført en risikoanalyse og ha gode
driftsrutiner for å unngå vekst av legionella.
For kontroll av driftsrutiner kan det bl.a. tas
prøver av vannet for analyse av legionella.
Inneklima
Fuktinntrenging kan medføre råte og
vekst av mugg- og gjærsopp, med dår
lig inneklima som konsekvens. Lukten av
mugg- og gjærsopp blir ofte oppfattet
som kjeller- og jordlukt. I løpet av en dag
spiser vi ca. 1 kg mat, drikker 3 liter vann
og vi puster inn ca. 10.000 liter luft. Ca.
90 % av tiden oppholder vi oss innendørs.
Hvordan er luften i din bolig?

Marit ser etter parasittene
Giardia og Cryptosporidium.
T.v.: Mugg- og gjærsopp
på agarskål
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oppslagstavla

Midtre Gauldal folkebibliotek

Biblioteket ligger i GSK på Støren og er både skolebibliotek for Gauldal vgs og Støren ungdomsskole og folkebibliotek. Her kan alle komme og låne bøker, film, lydbøker, tidsskrifter, tegneserier og
musikk, bruke arbeidsplassene og publikums-PC, møte andre eller bare slappe av. Innimellom har vi
kulturelle arrangementer åpne for alle. Tjenestene våre er gratis og kan brukes av alle som ønsker
det. Bøker kan også lånes i ”Bok i butikk” på Coop Kotsøy og på Bokbussen
som besøker skolene i Singsås og Budal en gang pr. måned.

Sommeropplevelser

Biblioteket holder åpent
hver torsdag kl. 14.00 – 19.00
i hele skoleferien (fra og med
uke 26 til og med uke 33).
Les en bok! Se en film!
Lydbøker og musikk kan
anbefales til bilturene!

Visste du at
•	Lånekortet kan gjelde på alle folkebibliotek i hele landet?
•	Vi skaffer fra andre bibliotek det vi ikke har på egne hyller?
•	Skal du studere, kan vi skaffe litteraturen du trenger?
•	Lån kan leveres inn ved andre bibliotek enn der lånet er
utlevert?
•	Vi hjelper deg å søke og finne det du ønsker å låne?
•	På biblioteket kan du bruke internett, skrive ut og kopiere
dokumenter?
•	På biblioteket kan du lese aviser på nett og papir; spille
sjakk og andre brettspill?
•	Småbarn kan legge puslespill på biblioteket?

Ordinære åpningstider
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

09.00 – 14.00
09.00 – 14.00.
09.00 – 14.00 & 17.00 – 19.00
09.00 – 14.00 & 17.00 – 19.00
09.00 – 14.00

Anbefalte opplevelser:

Keplers krim: Hypnotisøren, Ildvitnet, Paganinikontrakten
og Sandmannen.
Levi Henriksens romaner, noveller og dikt. Spennende hand
linger som maler frem miljøer og menneskelige forhold alle
kan kjenne seg igjen i, men også bli overrasket av.
Ketil Bjørnstads siste bok: Verdens ende om å miste sitt
barn i en ulykke, men like mye en reise i litteratur og musikk.
Arto Paasilinnas forfatterskap byr på de gode fortellingene
med mye humor, så utenkelig usannsynlige. Velegnet som
merlektyre.
Pingle-dagbøkene og andre i samme sjanger er for tiden
populær lesing for den yngre garde. Utvalget av billedbøker
for barn i alle aldere (også voksne) er stort. Lettleste bøker
finnes også for enhver smak.

Velkommen
til biblioteket!

Kontaktinformasjon

Tlf.: 72 40 32 52 E-post: biblioteket@midtre-gauldal.kommune.no
Hjemmesiden vår med søkbar katalog finner du via www.mgk.no eller

Sommerstenging

Pilegrimsvandring
til museumssetra

Helsestasjon for ungdom
følger skoleruta og
holderstengt i sommerferien, men ungdom kan
ta kontakt med helse
stasjonen ved behov.

Årets pilegrimsvandring blir på søndag 8. september. Det er
oppmøte ved Øiavollen kl. 10, med vandring nordover fjellet.
Målet er Storbekkøya museumsseter (8 – 10 km) og konfirmasjons
gudstjeneste ute kl. 16.00. Sogneprest Oddbjørn Stjern vil følge.
Ta med klær og sko for all slags vær. Husk niste. Det blir ellers matsalg ved museumssetra.  Arrangør: Kulturavdelinga og Kirkekontoret

på helsestasjonen for ungdom
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INVITASJON TIL FJELLTURER
Trimutvalget i Budal IL gjør et fremstøt for
bedring av folkehelsen i vårt nærområde.
Fra 1. juli blir det satt ut en del poster på noen fjelltopper og
vann i Budalsfjella. Noen av postene har en slik beliggenhet at
barn, men også de litt eldre, kan komme dit.
Foldere med postbeskrivelser blir å få kjøpt på Litjbua og Budal
Samvirkelag fra 1. juli. Flotte premier blir trukket ut blant de som
leverer inn igjen folderne innen 15. oktober.

I folkehelsens tjeneste– ALLTID!
Støtte til lokalt trafikksikkerhetstiltak
Det er adgang til å søke om midler for 2014 til ”støtte til lokalt trafikk
sikkerhetstiltak” for skoler, FAU, frivillige organisasjoner, idrettslag,
grendelag, ungdomslag og lignende. Det kan være arrangement eller
fysiske tiltak innenfor maksimalt kr. 60.000,-.
Informasjon og søknadsskjema:
Midtre Gauldal Kommune, eiendom og kommunalteknikk,
tlf. 72 40 30 86
Søknadsfrist 20. juni 2013.

Trafikksikkerhetsplan
Innspill til trafikksikkerhetstiltak vedrørende rullering av kommunens
trafikksikkerhetsplan kan sendes til
Midtre Gauldal kommune, Postmottak, 7290 Støren
eller på e-post til postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Foto: Bente K. Enlid

Boligfinansieringsordninger
Kommunen har midler til videre
fordelingetter begrunnet søknad for:
Startlån:
Ved finansiering til kjøp, bygging
eller utbedring av bolig.
Boligtilskudd:
Til etablering i bolig og utbedring/
tilpassing/vedlikehold av bolig.
Nærmere info og søknadsskjema
Midtre Gauldal kommune v/EKT
Tlf. 72 40 30 86
eller se kommunens hjemmeside
www.mgk.no under
”Tjenester”.

Pensjonister i Midtre Gauldal kommune 2012
Vi takker gode kollegaer for god
tjeneste! (Antall år i kommunen i parantes.)

F.v: Per Arnfinn Røttum (26), Kristen Haukli
(34), Eli Hjelmen (14), Jan Roar Rognes (37),
Alfhild Rønning (25), Johanne Solem (33),
Solveig Heimsbakk (37), Kristin Gunhilds
øien (33), Jorunn Annbjørg Haugen (24),
KirstenSoknes (28), Astrid Elise Bøe (27),
Kari Sanderud (21) May Myhre (14).
Guri Kosberg Høen, Nils Granmo, Arne M.
Solberg, Rita Løhre og Janne Pettersen var
ikke til stede da bildet ble tatt.

oppslagstavla

Frist 1. juli 2013
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Stortingsvalget 2013
i Midtre Gauldal

I Midtre Gauldal er valglokalene åpne den 8. september i tillegg til den
offisielle valgdagen den 9. Er du forhindret fra å stemme da, finns det mange
andre muligheter.
Forhåndsstemmegivning
Du kan forhåndsstemme i perioden fra og med mandag 12. august til og med fredag 6. september.
Hvis du forhåndsstemmer, kan du ikke stemme på nytt valgdagen.

Du kan forhåndstemme på følgende steder og tider:
Sted:

Tidspunkt:

Stemmegivningssted:

Støren

1. juli – 9. august, mandag – fredag kl. 08:00 – 14:00
etter avtale med valgmedarbeiderne i kommunen.

Midtre Gauldal rådhus,
servicetorget.

12. august – 6. september mandag – fredag kl 08:00 - 14:30.
Torsdag 05. september kl. 08:00 -18:00
Mandag 2. september kl. 10:00 - 12:30.

Gauldal skole og kultursenter

Tirsdag 3.september kl. 10:00 - 14:00

Midtre Gauldal sykehjem

Rognes

Tirsdag 3. september kl 16:00 - 18:00

Berghall

Soknedal

Onsdag 4.september kl. 09:00 - 11:00

Soknedal bo og dagsenter

Onsdag 4.september kl. 12:00 - 14:00

Soknedal bakeri

Budalen

Onsdag 4. september kl. 15:00 - 18:00

Coop Marked Budal

Kotsøy

Torsdag 5. september kl. 12:00 -14: 00

Coop Marked Kotsøy

Singsås

Torsdag 5. september kl 16:00 -19:00

Singsås bo og dagsenter

Tidligstemming

Tilhørighet i annen kommune

Ambulerende stemmegivning

Dersom du vet at du ikke kan avgi
stemme i tidsrommet fra 12. august til
6.september, og heller ikke på valgdagen,
kan du fra 1. juli henvende deg til kommu
nen og be om å få stemme og avtale tid
og sted for dette. Ta kontakt med service
torget tlf. 72 40 30 66

Du kan forhåndsstemme i hvilken som
helst kommune i hele landet. Du kan der
for stemme i en annen kommune enn der
du bor/er manntallsført.

Velgere som på grunn av sykdom eller
uførhet ikke kan avgi stemme der det
avholdes forhåndsstemmegivning eller
valgting, kan etter søknad til valgstyret
avgi forhåndsstemme der de oppholder
seg, f.eks i sitt hjem. Ta kontakt med
servicetorget tlf. 72 40 30 00. Frist for å
søke om ambulerende stemmegivning er
3. september 2013.

Valgdagene 8. og 9. september kan du stemme på følgende steder og tider:
Støren krets

Støren barneskole

Søndag 8. september kl.16:00 - 21:00
Mandag 9. september kl.10:00 - 21:00

Soknedal krets

Soknahall forsamlingshus

Søndag 8. september kl.16:00 - 21:00
Mandag 9. september kl.10:00 - 21:00

Singsås krets

Singsås skole

Søndag 8. september kl.16:00 - 21:00
Mandag 9. september kl.10:00 - 21:00

Budal skole

Budal flerbrukshus

Mandag 9. september kl.10:00 - 21:00

Hauka krets

Hauka skole

Mandag 9. september kl.10:00 - 21:00

Husk legitimasjon!
Du må legitimere deg for å få avgi stemmen din.

Du finner
ytterligere
informasjo
n
på reg jerin
gens
valgporta
l
www.valg
.no
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Kulturminner som opplevelse i Budalen
I 2012 utfordret Fylkestinget kommunene og partnerskapet i Røros, Holtålen, Midtre Gauldal og Melhus
til en pilotsatsning på jakt, fiske og friluftsliv. Det ble blant annet avsatt en sum penger som skulle ivareta
bevaring og formidling av kulturminner i form av opparbeiding av stier, skilting og andre tiltak som ville
stimulere til økt attraktivitet i regionen
lag fylkeskommune, Midtre Gauldal Kom
mune og grunneiere, Budal museumslag
og drivere av Storbekkøya museumsseter.
Målet for dette pilotprosjektet er å tilrette
legge for økt formidling av kulturminner i
naturlige omgivelser ved museumssetra i
Budal. Dette ved følgende tiltak:
•	Forbedring av eksisterende kultursti ved
Storbekkøya Museumsseter
•	Økt formidling av området i form av
informasjon, skilting og synliggjøring
•	Utarbeide skjøtselsplan for langsiktig
drift og vedlikehold av igangsatte tiltak

Nytteverdi
I dette fokuset ønsker vi å tilrettelegge for
økt lokalt eierskap til områdets natur- og
kulturarv. Med sin naturlige plassering
i nærhet til kulturminner og ikke minst
Forollhogna Nasjonalpark, vil det være
naturlig å tilrettelegge og synliggjøre
Storbekkø ya museumsseter som en
formidlingsarena. Over tid vil vi med økt
kompet anse og samarbeid kunne oppnå
en ønsket bærekraftig formidling av
natur- og kulturverdiene i Seterdalen.

Valgte målgrupper

Kulturminneforvaltninga ved Sør-Trøndelag
fylkeskommune har sett på hvor de kunne
samle sin kunnskap, igangsette arbeid og
gjøre en innsats på relativt kort tid. Ikke
alle områder er egnet for slik tilretteleg
ging, men det ble umiddelbart bestemt å
se nærmere på Budalsføret med bakgrunn
i dets kulturelle verdi. Både Synnerdalen
og Endalen har store naturlige og kultur
elle verdier, men i og med at Storbekkøya
museumsseter ligger midt i et mangfold
av kulturminner og har en tilrettelagt infra
struktur med parkering, toalett, bespisning
med mer, ble den tidlig utpekt som et godt
utgangspunkt for tilrettelegging av kultur
minner som opplevelse.
Det ble da etablert et samarbeid mellom
Kulturminneforvaltninga ved Sør-Trønde

•	Bevegelseshemmede – tilrettelegging
av universell utforming langs
vei og sti, på toalett og for
midling av informasjon
•	Foreldre med barn og unge
– tilrettelegging for barne
vogn, formidling av natur- og
kulturarv opp i mot barn og
unge
•	Turgåere – tilrettelegging og
formidling av kulturminner
som naturlige mål langs stiene
Etter ett års tid med planlegging, godt
samarbeid og lokalt engasjement, er vi nå
klar for å iverksette tiltak. Rundløypen,
Storbekklia kultursti, er den lengste stien
vi kommer til å forbedre i sommer. Deler av
den og stien opp til jernanleggene, tilrette
legges for rullestol og foreldre med barne
vogn. Kulturminnene ligger som naturlige
mål langs stiene med mulighet for mer infor
masjon ved guiding og informasjonsskilt.

Fylkestinget og Kulturminneforvaltninga
ved Sør-Trøndelag Fylkeskommune la
et viktig grunnlag. Samtidig har lokalt
engasjement - vilje fra grunneiere, eier og
drivere ved Storbekkøya museumsseter,
gjort det mulig. Dette prosjektet er en
regional pilot innen utvikling av frilufts
liv spesielt opp mot kulturminner, og gjør
oss bedre rustet til å kunne gjøre andre
kulturminner i kommunen tilgjengelige for
friluftsliv og opplevelse.
Sist, men ikke minst, skal dette være av
nytte som et lett tilgjengelig tilbud for
alle. Så, unn deg selv og dine nærmeste
opplevelse av natur- og kulturarv på nært
hold ved Storbekkøya museumsseter og
inngangen til Forollhogna Nasjonalpark i
sommer.

prosjektleder

Kari Sunnset
Bygdeutviklingsprosjektet
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Status sentrumsplan Støren
Etter at kartskissen for hvordan Støren skal se ut i 2040 ble vedtatt i Kommunestyret den 15. april, har
arbeidet med Sentrumsplan Støren bestått i å planlegge hvordan det skal jobbes frem mot et første
utkast av sentrumsplanen i september 2013.
Styringsgruppa for planarbeidet har i til
legg til temaene bolig og næring, bestemt
at infrastruktur, grønnstruktur og møte
plasser er viktige temaer å jobbe med
fremover:
- Hva gjør vi med gang- og sykkelveier,
kollektivtrafikk og parkering?
- Hvordan vil vi at grønne områder i og
utenfor sentrum skal etableres, sikres
og videreutvikles?
- Hvordan utvikler vi trivelige treffpunkter
for innbyggere og besøkende i Støren?
Spørsmålene skal besvares med et gjen
nomgående fokus på integrering og folke
helse.

Sentrumsutvikling rundt Prestteigen. Den videre sentrumsutviklinga på Støren skal skje
rundt Prestteigen og oppover mot Korsen.

For å involvere flest mulig innbyggere,
gjennomføres det nå gruppearbeid med
Ungdomsrådet, Eldres råd, Råd for funk
sjonshemmede, Lille flyktning, norskun
dervisningen for innvandrere og frivillige
lag og organisasjoner. Gruppearbeidene
skal resultere i fremtidige målsettinger i
Sentrumsplan Støren 2040. Jobben med
gjennomføring av målsettingene starter

etter at Sentrumsplan Støren er endelig
vedtatt i kommunestyret høsten 2013.

uttalelse for alle som ønsker å involvere
seg.

Sentrumsplan Støren og Kommune
delplan Støren går nå som parallelle
prosesserfrem mot utarbeidelse av et
førsteutkast i september 2013. Utkastet
vil bli sendt til regionale myndigheter,
og lagt ut på kommunens hjemmeside til

Det er fortsatt mulig å komme med inn
spill til prosjektleder:
Siri Solem, tlf. 412 37 267
siri.solem@midtre-gauldal.kommune.no
eller på vår facebook-profil
facebook.com/midtregauldalkommune
Kartskisse Støren sentrum 2040.
Kommunestyret vedtok at videre
arbeidmed Kommunedelplan Støren
tar utgangspunkt i kartskissen og
disse prinsippene:
1. Videre sentrumsutvikling Støren
skal skje i aksen Prestteigen –
Korsen.
2. Områder i Støren sentrum fortettes maksimalt med mindre typer
boliger (blokkleiligheter (med 2. etg
eller mer) hus i kjede, rekkehus, terrassehus, vertikaldelt tomannsbolig, horisontaldelt tomannsbolig
med mindre enn 3 etasjer) – A/B.
3. Strekningen Snurruhagen boligområde – Soknes leir planlegges
før strekningen Gammelgården
– Småplassan – A/B i henhold til
kartskissen.
4. For bygging av mindre typer
boliger/eneboliger (B/C) planlegges
først Frøset nordover mot Kvennvatnet. Deretter planlegges Ner- og
Øverunnet før Flatreitan.
5. Det må legges opp til god utnyttelse
av eksisterende og nye nærings
arealer i Engan, Moøya, Frøsetøran
og Liøya i henhold til ABC-prinsippet for arbeidsplasslokalisering og i
henhold til kartskissen til venstre.
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Bli sett på GSK
Alle lag og organisasjoner i kommunen inviteres til å markedsføre seg selv og sine arrangement på
informasjonsskjerm på GSK.
På Gauldal skole- og kultursenter er det satt opp en informa
sjonsskjerm som lag og organisasjoner i Midtre Gauldal kan
benytte seg av. Skjermen er plassert like innenfor inngangen,
ved skranken og biblioteket, med visning mot kantina.
Vi håper mange vil benytte seg av muligheten til å markedsføre
sitt eget lag og sine aktiviteter og arrangement! Men, vi vil ikke
publisere festplakater .
Det som skal legges ut, sendes som fil til Midtre Gauldal frivillig
sentral, på e-post frivillig@midtre-gauldal.kommune.no
Vi håper dette er interessant for deg og ditt lag, din forening!
Med hilsen
Midtre Gauldal frivilligsentral og Midtre Gauldal kommune

Bli sett. Med annonsering på informasjonsskjermen på GSK, blir din
forening og dine aktiviteter godt sett av elevene på ungdomsskolen
og videregående, frivillige på besøk hos frivilligsentralen og det
kulturorienterte publikummet som ferdes i bygget på kveldstid.
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Allsidig aktivitet ved
Gauldal videregående skole
Vårt siste innlegg i MG-nytt var i september og da skrev vi om at et nytt skoleår så vidt var kommet i
gang. Nå er vi i ferd med å avslutte det samme skoleåret, og godt i gang med å planlegge et nytt.

Bookcover på 1-2-3. De ble kvalifisert på
grunn av idé og miljøprofil. Produktet er
et hjemmesydd boktrekk som kan vaskes
og gjenbrukes.

Rektor Kjelås

Mange av skolens elever deltar i ulike akti
viteter som forgår på andre arenaer enn
her på GSK. Aktivitetene er knyttet opp
mot elevenes læringsmål. Skolen legger
vekt på variasjon for å motivere til mer
læring.
Våre elever på Service og Samferdsel
har i mange år vært flinke til å bruke Ung
domsbedrift som metode for læring, og
skolen har hevdet seg meget godt når vi
deltar i ulike konkurranser og messer. Vi
har vært representert i NM for ungdoms
bedrifter i tre år på rad. Det er vi stolte
over. I år var vi på Lillestrøm med en ung
domsbedrift som kvalifiserte seg under
fylkesmessa i mars, under kategorien
Beste ungdomsbedrift. Bedriften heter

Elevene på Helse- og oppvekstfag er
med i et prosjekt som heter Livsglede for
eldre. Elevene er jevnlig rundt på institu
sjoner i kommunen for å hjelpe til med
aktiviteter og underholdning. Prosjektet
passer også veldig fint for våre elever som
er på Regnbuen.
Elevene på vg1 Helse- og oppvekstfag har i vår arbeidet med et tverrfaglig
tema Kulturelt mangfold, for å lære mer
om norsk kultur, samisk kultur, ulike
innvandrerk ulturer og hvordan vi kan leve
og arbeide sammen i Norge.
VG2 studiespesialisering på Gauldal
videregående skole reiste i vår på ikke
mindre enn en ni dagers utenlandstur
til Polen og Tyskland. De besøkte blant
annet de berømte saltgruvene utenfor
byen og utryddelsesleiren fra andre ver
denskrig, Auschwitz. Turen gikk videre til
Berlin og Tropical Island, som er en innen
dørs tropisk sydhavsøy like stort som åtte

Bookcover på 1-2-3. Ole Martin Svardal (f.v.), Liv Malin Strøm
Kvam, Helene Nebelung representerte GVS på NM for ungdoms
bedrifter tidligere i vår.

Til Polen og Tyskland. Helt foran fra
venstre: Sander Rise og Ruben Helgemo.
1.rekke fra venstre: Ingvill Storstein, Line
Moen Aune, Anne Lise Talsnes Børø, Øystein Øverkil Vie, Randi Rognes, Odin Rundberget, Vegard Hammerås, Stine Eriksen
Myhren, Mats Øien, Astrid Solberg
2.rekke fra venstre: Eila Singsås Brurok,
Helle Bogen, Saga Ingolfsdottir Dragset, Oda Fagerbekk, Stine Børseth, Eirin
Frøseth, Silje Bones, Ingvil Lyngen Skårvold, Malin Unsgård, June Hugdal, Øystein
Østerås, Heidi Grytdal, Hanne Refseth, Per
Arne Talsnes, Fatemeh Hosseiny. 3.rekke
fra venstre: Elsa Margrethe Reppen, Ida
Margrethe Aune, Sigrid Elise Bordal, Håkon
Myrmo, Stein Erik Gorsetbakk, Sven Tore
Svardal, Jan Kåre Klausen, Vanja Fillan, Julie
Steen, Bente Bordal.

Kulturelt mangfold. Helse- og oppvekstfag vg1 var på ekskursjon
til Røros for å få innblikk i den sørsamiske kulturen.
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• Laksesti
for barn
• Konkurranse
• Premiefiske
• Kastedemo
ns time
• Næringssjefe
emo
• Fluebinderd
• Grilling
rypp fra scenen
• Kulturelle d
• Foredrag
mier!!
Masse flotte pre

Festivaler i Midtre Gauldal kommune

en på Singsås
Familiefestival
fotballbaner. Her bodde elever og lærere i
telt på stranden inne i anlegget!
Deretter fortsatte vi til Wolfsburg og den
gigantiske Volkswagenfabrikken. Her fikk
vi se moderne tysk ingeniørkunst og biler
i absolutt alle klasser og fasonger, foruten
VW og Audi; både Porsche, Bugatti, Bent
ley og Lamborghini.
Gauldal videregående skole har også
toårig teknisk fagskole, Kart- og oppmålingsfag. Vi er den eneste skolen i
hele landet som har tilbudet og vi tar inn
nye studenter annen hvert år. Til høstens
inntak er det 40 søkere til 20 plasser.
Skoletilbudet for kommende skoleår er
nesten det samme som vi har i innevæ
rende år, og vi forventer full skole og et
elevtall på ca. 330 elever. Dette er en liten
økning fra i år, og skyldes økt søking til
Studiespesialisering. Det som blir endret
fra i år, er at tilbudet for vg2 Design- og
snekkerfag går ut grunnet manglende
søking. At tilbudet legges ned synes vi er
veldig trist. Snekkerfag var ett av de to
tilbudene som var med og startet yrkes
skolen her i 1947. Vi gjør våre anstrengel
ser for å få tilbudet i gang, men her må
bransje og lokalt arbeidsliv engasjere seg,
hvis vi også i framtida skal ha snekkeropp
læring på Støren.

28.-30. juni

Villaksens dag

29. juni

F J E LLGÅR D

arks-festival
Øveregga Villm

F J EStLLGÅR
D
øren
Bør Børson jr. på
16.-20. aug.

øren
Strikkefestival St

21. sept.

Turbok for Midtre Gauldal

Siste skoledag i vår er torsdag 20. juni, og
første skoledag til høsten er mandag 19.
august

”Turbok for Midtre Gauldal” ble veldig
godt mottatt da den ble utgitt i 2009. Boka
beskriver og foreslår turruter i skog og mark,
til fots, på sykkel og på ski rundt om i vår vidstrakte kommune.
F J E LLGÅR D

Til slutt vil jeg ønsker
alle MG-nytt lesere en
riktig god sommer!

Boka en ypperlig ressurs for alle friluftslivs
interesserte, 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.

Halvard Kjelås

Boka er rikt illustrert med bilder fra hele
kommunen, og inneholder interessante og
morsomme historiske anekdoter og sagn.

rektor

3. august

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

Pris: 200,-

RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren
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Støren Kino holder åpent hele sommeren, med visninger som normalt, onsdag, fredag og søndag, med unntak av uke 28.

SE DEN I 2D OG 3D
I BÅDE
epicthemovie.com

2D OG 3D

KOMMER PÅ KINO 7.JUNI

Epic 3D Norsk tale
(Am 7 år) Barne/familiefilm.

After Earth

Man of Steel

Pain & Gain

Premiere 7. juni

Premiere 14. juni

Premiere 19. juni

Premiere 28. juni

Action/Eventyr/Sci-Fi

Action/Eventyr

Am 15 år) Action/Komedie

ET NYTT KULL MONSTERELEVER.

PÅ KINO 2013
PÅ KINO FRA 2. AUGUST
FACEBOOK.COM/DISNEYNORGE

The Lone Ranger

Grusomme Meg 2

World War Z

Monsteruniversitetet

Premiere 3. juli

Premiere 5. juli

Premiere 17. juli

Premiere 2. august

Action/Eventyr

3D Norsk tale. Animasjon/Familiefilm

Action/Grøsser

©2013 Disney/Pixar

Animasjon/Familiefilm

Et utvalg fra høstprogrammet!
Øystein Sunde

180,-/150,- (honnør/stud)
Klubbscene m/servering. 18 år.

Søndag 15. september kl. 19.00

Lørdag 7. september kl 19.00

Fullstendig og detaljert program på
www.storenkulturhus.no

- ..men DA må du ha 2..
Kr 430,-

Åge og Gunnar

“Og så kan hunden komme”

To menn akustisk Åge Aleksandersen av Jon Fosse. Med Paul-Ottar Haga
& Gunnar Pedersen
November

Onsdag 20. november

Layout: TrønderBladet

Bjørn Alterhaug Quintet

