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Ordfører Erling Lenvik

kan på ingen måte tro at vi kan slippe taket i utfordringene.
Økonomi vil det også i årene som kommer være stort fokus på.

Det er jul igjen

En av årsakene til merforbruket er de store investerings
planene som vedtas. Det er med voksende folketall behov for
å øke kapasiteten på barnehagesida, vi må bygge en ny «Lysgård» og opprustingen av sykehjemmet er de største investeringene som kommer.

Høsten går fort. I år slapp vi unna den
strenge kulda og fikk vente til slutten av
november før snøen kom. Det er helt greit.
De siste fire årene har vi gjort mye vi skal
glede oss over. Det står nye skolebygg i
hele kommunen, barnehagene er bygd ut og har moderne og
fine lokaler. Det bygges også omsorgsboliger. 12 nye er ferdige
og seks er under oppføring og tas i bruk til våren. Sykehjemmet skal moderniseres, og planen var å starte på blå avdeling.
Men så skjer det uforutsette ting. I skrivende stund er det få
dager siden det oppsto en stor vannskade på rød avdeling.
Dette fører sannsynligvis til at rekkefølgen på rehabiliteringen
av huset må endres.
Økonomisk har vi kommet ganske greit ut i 2013. Merforbruket
på drift er fortsatt høyt og det jobbes videre med å redusere
utgiftene. Året 2014 ser litt bedre ut enn på lenge, men vi

Rådmann Knut Dukane
Hei!
Innledningsvis vil jeg rette en særskilt takk
til ledere og ansatte ved sykehjemmet og
andre enheter som gjorde en meget god
jobb når vannlekkasjen oppstod på sykehjemmet fredag 22.
desember. Beboerne ble tatt godt vare på, pårørende ble varslet,
og det ble arbeidet intenst for å begrense skadeomfanget. Takk!
Jeg vil og rette en takk til media som dekket saken. I den innledende fasen opplevde jeg at aviser og NRK var på ”tilbuds
siden” i forhold til å formidle informasjon som det var viktig for
kommunen å få ut til befolkningen.
Når dette skrives, arbeider folkevalgte med rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan for 2014 – 2017.
Kommunen gir på mange områder et godt tilbud, mye positivt
skjer, men folkevalgte må gjennom krevende prosesser i forhold til hva som kan og skal prioriteres innenfor et mulig økonomisk handlingsrom.
Kommunen opplever befolkningsvekst, næringslivet er preget
av initiativ og tiltakslyst, og spesielt i Størenområdet så er det
nå press på bolig og næringsareal. Det er derfor viktig at vi får
vedtatt kommunedelplan Støren våren 2014.
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Utbyggingen på sykehjemmet vil føre til at våre pasienter
og beboere må flyttes ut av de avdelingene som skal moder
niseres. Jeg opplever at dette skjer på en trygg måte, og det
mye takket være de ansatte der – de gjør en flott jobb!
Tusen takk til alle som hver dag går på jobb for kommunen –
takk for godt utført arbeid i året som har gått. Dere har bidratt
godt i ei tid der utfordringene har stått i kø.
«No sett vi oss å kvile, å puste på ei stund» kan være gode ord
å ta med seg inn i jula.
Ei Riktig God Jul og et spennende
Godt Nytt År ønskes dere alle!

Kommuneplanens samfunnsdel er og under revisjon. Muligheter, utvikling og målsettinger for Midtre Gauldal samfunnet
frem mot 2030 skal fastsettes. Det er lagt opp til en prosess
som skal sikre bred medvirkning, og jeg håper at næringsliv,
lag og organisasjoner og innbyggere bruker anledningen til å
komme med innspill og gode forslag før vedtak fattes.
Regjeringen har varslet en kommunereform hvor målsettingen
blant annet er å få større og mer robuste kommuner. Hvor
ledes vi skal arbeide med utfordringer og muligheter som kan
ligge i reformen blir et sentralt tema i 2014 og fremover.
Både frivillige lag og organisasjoner og enkeltpersoner utfører
et stort og viktig arbeid for fellesskapets beste. Dette spenner
fra trenerjobber i idretten til folkehelsearbeid og mye mer.
Mye av innsatsen foregår i det ”stille”, og jeg vil benytte anledningen her til å takke hver enkelt som bidrar på dette feltet.
Bør Børson var og i år et meget vellykket arrangement.
Grunnen til dette er blant annet kompetansen og engasje
mentet som er blant alle de som engasjerer seg i kulturlivet
i vår kommune. Kulturlivet gir oss gode opplevelser, skaper
fellesskap, og gir og et fundament for næringsutvikling og jeg
håper derfor på fortsatt vekst og utvikling innen området.
Avslutningsvis takker jeg og hver enkelt ansatt for innsatsen
som er ytt inneværende år, samt alle lesere og innbyggere
en God Jul og et Godt Nytt År!
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Ny ArEALPLAN FOr STørEN
Ny arealplan for Størenområdet skal vedtas i løpet av våren 2014.
Sentrumsprosjekt Støren ble påstartet i mai 2012, med mål om
«å utvikle et tydelig og attraktivt Støren sentrum for innbyggere,
næringsliv og besøkende». Målet var tenkt oppnådd blant annet
gjennom å få realisert en Sentrumsplan Støren, en strategisk
næringsplan samt revisjon av kommunedelplan Støren. Disse
prosessene er delvis kjørt parallelt, og de to førstnevnte planene
ble vedtatt i kommunestyret den 21. oktober i år.

Kommunedelplan Støren
Som en oppfølging av disse planene jobbes det nå for fullt med
arealplanen, kalt kommunedelplan Støren, som i praksis er et
kart med bestemmelser. Planen blir på en måte «verktøyet» for å
gjennomføre vedtatte mål og strategier i Sentrumsplan Støren.

disponering av areal
Kommunedelplan Støren angir detaljert hvordan arealene skal
brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved
disponering av arealene. Samtidig har den et langsiktig perspektiv. Kommunedelplan Støren vil, når den er vedtatt, være en
juridisk bindende plan i henhold til plan- og bygningsloven. Det
vil si at dersom arealene ønskes brukt til noe annet en fastlagt i
denne planen, vil det være en omfattende prosess opp mot kommunen og regionale fagmyndigheter før arealet da eventuelt kan
omdisponeres til et annet formål.

høring før vedtak
Målet er at planen skal legges ut til høring og offentlig ettersyn
i slutten av januar, og at det vil bli et nytt folkemøte i høringsperioden. Det vil bli orientert om dette i lokale media.
Ellers er vi fortsatt i en åpen fase i planarbeidet og det er mulig å
komme med innspill.

Kontaktinformasjon
Kontaktperson for arbeidet er Siri Solem
Telefon: 72 40 31 22
E-post: sir@midtre-gauldal.kommune.no
Sentrumsplan Støren kan for øvrig ses på
kommunens hjemmesider: http://www.mgk.no/getﬁle.
aspx/document/epcx_id/1449/epdd_id/1607
Eller

Arealplanlegging er viktig.Kommunedelplan Støren skal blant
annet legge føringer for hvor bo- og næringsarealer skal utvikles
på Støren i framtida. I kommunesenteret er det mange forhold som
begrenser mulighetene – Gaula, landbruk og jernbaner. En bred
prosess og god planlegging var nødvendig og et viktig forarbeid ble
gjort med sentrumsplanen.

4 | NO 02 desember 2013

NærINGSPLAN FOr MIDTrE GAuLDAL
Kommunestyret har vedtatt en tiltaksplan for næringslivet i kommunen for perioden 2013-2016.
Planen ble utarbeidet i samarbeid mellom politikk og næringslivet i kommunen, et arbeid som tok til i januar 2013. Planen tar
utgangspunkt i den strategiske næringsplanen i Trondheimsregionen og selvangivelsen for næringslivet i Midtre Gauldal
kommune.

Grunnlag for tilrettelegging
Tiltaksplanen er grunnlaget for det videre tilretteleggingsarbeidet for næringsutvikling i kommunen. Planen skal garantere at næringsrettet arbeid skjer i tråd med de overordnede

nasjonale politiske mål med hensyn til lokalmiljøet. Næringslivet
i Midtre Gauldal har vist stort interesse i arbeidet og mange av
tiltakene er tatt med i planen etter ønsket fra bedriftene.

Ta kontakt!
Kontaktpersonen for næringsrettete tiltak i kommunen er
næringsrådgiver Katharina Berit Fugger. Hun har også ansvar for
gjennomføring av planen. Hun ønsker at bedriftene i kommunen
tar kontakt hvis de er interessert i å medvirke i noen av planens
tiltak eller har andre næringsrelaterte spørsmål.

Næringsrådgiver Katharina Berit Fugger
Tlf.: 72 40 31 26 E-post: kfu@midtre-gauldal.kommune.no
Tiltaksplanen med tilhørende rapport og næringslivsanalysene som ble gjennomført i prosessen, kan lastes ned
på kommunens hjemmesider:
http://www.mgk.no/Modules/articlecategory.aspx?
ObjectType=Category&Category.ID=1476
Eller

OPPLEVELSESTur TIL HJErKINN
Psykisk helsearbeid og Mental helse har siden 2004 samarbeidet om ei fysisk aktivitetsgruppe i kommunen.
I september dro ti personer til hjerkinn på gruppas første overnattingstur.
Hytte ble leid av Statsskog, et flott utgangspunkt for turer på
Dovrefjell. Været var perfekt, og vi fikk fine turer de to dagene vi
var der. Det var en fin opplevelse for alle deltagerne, og målet er
nå å kunne arrangere en lignende tur neste år.
– Gruppa møtes hele året, og har ukentlige turer, sommer som
vinter. Om sommeren er vi oftest på fjellet, mens vi om vinteren
benytter oss mest av nærområdet.
– Turene gir både fysisk aktivitet og sosialt samvær, og oppleves
som et fint tiltak for å få og bevare god helse. Hvert år setter
gruppa seg mål så deltagerne har noe å strekke seg etter.
Turene, som foregår på onsdager, er et tilbud til alle i kommunen
som har lyst til å gå sammen på tur.

GÅ TUR SAMMEN. Aktivitetsgruppa er et tilbud til alle som
ønsker å gå tur sammen med andre. Her fra flotte dager på
Hjerkinn i høst.

Påmelding skjer til Psykisk helsearbeid i kommunen eller til
Mental helse:
Eli Dragåsøien 934 07 719
Ketil Gorseth
948 38 396
Olga Kjøtrød 959 98 038
åse Marit Sletten 970 85 601
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STEIN På STEIN
”Før du har ﬂyttet møblene på innsiden av hodet til den enkelte, har du ikke endret noe som helst!”
”Endring kan kun skje via fokus på kultur. Kultur bygges via repetisjon og repetisjon.”
- Dr. richard Elmore, Harvard university

Midtre Gauldal og rennebu kommune har gått sammen om et
prosjekt med fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid. Vi
har søkt skjønnsmidler hos Fylkesmannen og fått dette innvilget.
Prosjektet består av to deler, første del handler om tidlig innsats
i barnehage. Andre del handler om å gi barna en enklere overgang fra barnehage til skole.

Metoden

Tidlig innsats

Språkutvikling
Oppfatning av størrelser
Sensorisk utvikling (Skape forståelse av former og farger)
Motorisk utvikling
Sosiale ferdigheter (å lære folkeskikk)

Prosjektet springer ut av et ønske om å bidra til et godt utviklingsgrunnlag for hvert enkelt barn i forhold til læring og sosial
fungering så tidlig som mulig. Gjennom prosjektet skal barna øve
på samspill, empatievner, og lære å ta hensyn til andre. I lek med
hverandre og voksne ansatte skal barna skape førstekunnskap
om omgivelsene, lære enkel strategiutvikling for problemløsning og grunnlag for sin egen kultur gjennom malerier, kunst og
musikk.

200 barn deltar
Prosjektet inkluderer de fra 2-3 år i barnehagene og opp til
elevene på 1. trinn, i alt over 200 barn. Barnehagene fra Midtre
Gauldal kommune som deltar er Hauka Villmarksbarnehage,
Singsås barnehage, Støren barnehage og Liøya barnehage.
Fra rennebu kommune er det en barnehage som deltar, og det
er Vonheim barnehage. Alle førsteklassinger fra både Midtre
Gauldal og rennebu kommune deltar i prosjektet.

Bredt samarbeid
Arbeidet forutsetter et godt samarbeid mellom PP-tjenesten,
barnehager og skoler. Det legges ned stor arbeidsinnsats i både
PP-tjeneste, barnehager og skoler med produksjon av materiell for å få prosjektet til å fungere optimal. De ansatte i barnehagene og skolene gjør en god jobb for at barna skal trives i
arbeidsøktene.

AV SVETLANA ROGNES
PSYKOLOGISK OG PEDAGOGISK RÅDGIVER,
PPTMIDTRE GAULDAL KOMMUNE

Prosjektet er utviklet med utgangspunkt i barns mest gunstige
utviklingsperioder, når barn kan lære mest.
I følge Maria Montesorri er barnas sensitive perioder for læring
fordelt på flere områder:
0-6 år
0-3 år
0-6 år
1-4 år
2-6 år

Det første året skal barna lære de sju hovedfargene (rød, gul,
oransje, mørkeblå, lyseblå, grønn og lilla), skape forståelse av
fem former (runding, firkant, rektangel og oval triangel), og størrelse (mellom stor og liten). Barna blir kjent med ulike eventyr og
flere dikt fra norske forfattere. De skal bruke byggeklosser til å
bygge opp gjerder, bru og vei både til mennesker og biler. Disse
øvelsene foregår som lek sammen med voksne gjennom hele
året, hver dag på to økter på 15 - 20 minuter i grupper med seks
til åtte barn. Opplegget er systematisk og forskning viser at det
er særlig bra for gutter.

Overgang fra barnehage til skole
Andre del av prosjektet er for 1. trinn. Overgangen fra barnehage
til skole er en sentral overgang for de fleste barn. Det er et tydelig skifte av miljø, nye regler/normer og helt andre krav på skole
enn det er på barnehage. Oppstart på skole kan påvirke hele det
videre skoleløpet, og av den grunn er det viktig å gjøre en innsats tidlig på dette området. På den ene siden forstår barnet at
de har begynt på skolen, på den annen side har det ikke klart for
seg hvilke krav og forventninger den nye situasjonen møter med.
Det blir kjørt et opplegg i forbindelse med dette som heter ”å bo
på skole” ved Svetlana rognes. Dette skjer engang i uken. Det er
en sosial time hvor barna kan bli bedre kjent med hverandre og
bearbeide sin nye status som elev. Det gjennomføres også en
kommunikasjonsøvelse for å skape et godt miljø i klassen.
PP-tjenesten takker alle som deltar i dette prosjektet for et
godt samarbeid, og god innsats dette året.

Fotos: Liøya barnehage

– FOr LærING OG uTVIKLING
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Kan ikke helsesøstrene slutte
med vekt- og lengdemåling?
Midtre Gauldal kommune ligger over landsgjennomsnittet for andel overvektige for enkelte årskull.

I følge Folkehelseinstituttet har det vært
en jevn økning av overvekt blant barn
og unge de siste 30 årene. Det er gjort
en barnevekstsstudie blant et utvalg av
landets åtteåringer i 2008, 2010 og 2012
hvor også Midtre Gauldal har deltatt.
Resultatene viser at andelen barn som
var overvektige på landsbasis i 2008 steg
fra 15 % til 18 % i 2010, men hadde en nedgang til 2012 på litt under 16 %. Målinger
gjort i Midtre Gauldal både i forbindelse
med barnevekststudiet og ved andre
helseundersøkelser, viser at andelen
overvektige for enkelte årskull ligger over
dette.

Inaktivitet og dårlig kosthold
Hvorfor har overvekt blant barn og unge
blitt et økende problem, og et av de
største utfordringer vi har i folkehelse
arbeidet? En økende inaktivitet parallelt
med endrede kostvaner er en del av
årsaksbildet. Selv om barn og unge i dag
har tilbud om mange ulike fritidsaktiviteter, brukesmye tid på stillesittende
aktivitetersom data og TV. Mange blir
kjørt til og fra s kolen og fritidsaktiviteter
selv om avstanden ikke er lenger enn at
de kan gå eller sykle. De fleste familier har
økonomi til å kjøpe det de vil av mat og
drikke, og ofte har man litt på ”lager” til
enhver tid. Porsjoner av smågodt, snacks
og brus er blitt større, og mange barn får
lommepenger som de kjøper det de vil
for. Kommersielle krefter må ta en del av
skylda for at det er blitt slik. Alle kjenner
vi litt på fristelsen til å kjøpe det som er på
tilbud og få tre varer til prisen av to.

Endre levevaner
Det handler i mange tilfelle om å endre
levevaner. Helsedirektoratet kom med
nye faglige retningslinjer for vekt og
lengdemåling i 2011 med flere måletidspunkter i sped og småbarnsalderen samt
i skolealder i forbindelse med målrettet
helseundersøkelse i 3. og 8.trinn. Alderen 8-12/13 år ansees som svært viktig
for å bryte eventuell etablering av uheldige levevaner med hensyn til utvikling
av vektavvik. Erfaringer tilsier at det å
endre levevaner ikke er noen enkel oppgave. Det er imidlertid viktig å starte så
tidligsom mulig. Levevaner man har med
seg fra barndommen, vil man som regel
ta med seg inn i voksen alder. Jordmor
starter allerede i svangerskapet helseopplysning til de gravide med fokus på
sunne levevaner for å fremme god fysisk
og psykisk helse. Gravide får tilbud om
trening i svømmehallen og når barnet er
født, tilbys babysvømming. Helsesøster
følger barnet med regelmessige målinger samt veiledning til foresatte om kost,
aktivitet og nødvendige tiltak for å forebygge vekstavvik.

Skolehelsetjenestens oppgave
I skolehelsetjenesten har vi fokus på
trivsel, helse, kost og aktivitet i forbindelse med målrettet helseundersøkelse i
3. og 8.trinn. Opplevelsen av egen vekt og
høyde i forhold til selvbilde kan avvike fra
det som er målt. Noen overvektige opplever ikke vekten som noe problem, mens
enkelte undervektige kan si at de er tykke.
Barn skal ha saklig informasjon i samsvar
med sitt behov og utviklingsnivå. Tilbakemelding om vekstavvik er et vanskelig og
sårbart tema for både barn og foresatte.
Hvis barnet ikke selv tar opp temaet, skal
det allikevel gis tilbakemelding på måleresultatet? På hvilken måte skal foresatte
få beskjed, skriftlig eller muntlig? Dersom
målingene viser avvik, skal det i følge
retningslinjer fra helsedirektoratet gis
tilbud om videre oppfølging og eventuell utredning. Vi h
 elsesøstrene opplever
årlig å få noen negative tilbakemeldinger
fra foresatte etter at tema om vekstavvik

har vært tatt opp i forbindelse med helse
undersøkelser.

Veiledningssamtale
Alle som kartlegges med overvekt skal
ha tilbud om veiledningssamtale, enten
sammen med foresatte eller bare til foresatte. Det for å vurdere helserisiko og
videre oppfølging. Som tidligere nevnt er
det å få motivasjon til å endre levevaner,
og da ofte for hele familien, ingen enkel
oppgave. Hittil har vi bare hatt tilbud om
individuell oppfølging samt at noen har
deltatt i aktivitetsgruppe med fysioterapeut. Det å følge opp enkeltindivider er
ressurskrevende, og skal det ha effekt
kreves regelmessige konsultasjoner over
lang tid.

Prosjekt for 3. trinn
I 2013 har vi imidlertid fått prosjektmidler
for å styrke helsestasjons- og skolehelse
tjenesten gjennom gruppetiltak. Vi har
valgt å ha fokus på tidlig innsats gjennom
å fremme sunne levevaner overfor dem
vi kartla med overvekt i 3. trinn. Grunnen
til at vi valgte denne aldergruppen, er
at dette er en alder hvor det enklere å
endre levevaner enn når de kommer opp
i tenårene. Alle foresatte har fått tilbud
om en kartleggingssamtale. Barna er
forespurt om å delta i en aktivitets- eller
helseopplysningsgruppe sammen med
fysioterapeut og helsesøster. Foresatte
får tilbud om fem temakvelder med tema
som blant annet kosthold, folkehelse,
aktivitet, motivasjon og grensesetting.
Halvparten av de som har fått tilbudet har
takket nei. Vi har derfor utvidet tilbudet til
noen få av de vi kartla med overvekt også
ved skolestartundersøkelsen.

Viktig for selvbildet
Forskning viser at mange barn som er
overvektige får psykiske vansker i form
av negativt selvbilde og dårlig selvtillit.
Noen blir mobbet og kvier seg for å kle av
seg i forbindelse med gym og svømming.
Andre får fysiske plager med smerter i
bena og problemer med å bevege seg.
Mange som er overvektige i barndommen
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SNøSCOOTErLøyPEr

FOr FOrNøyELSESKJørING
Forsøksordningen med etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring er iverksatt.
I mai i år sendte Miljøverndepartementet ut høring over forslag til endringer i forskrift for
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt invitasjon til kommunene
om å søke om å delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper. Midtre Gauldal
søkte. For at kommunen skal delta i ordningen, må kommunestyret først vedta Forskrift
om kommunalt forsøk med snøscooterløyper.

Stor andel overvektige. Overvekt
blant barn og unge er i ferd med å bli
et stort folkehelseproblem i Norge, og i
Midtre Gauldal er andelen overvektige
over landsgjennomsnittet. Veiing
og måling er nødvendig for å kartlegge utviklingen og sette inn tiltak på
gruppenivå. (Foto: ﬂickr)

vil fortsette å være det i voksen alder
med fare for å utvikle helseproblemer
som blant annet hjerte- og karsykdommer og diabetes.

Prosess rundt ny ordning
Forskriften sier i formålsparagrafen at den “skal gi grunnlag for å undersøke virkningene
av at kommunene gis myndighet.” Forskriftens paragraf §3 beskriver kommunens adgang
til å etablere løyper og gi utfyllende bestemmelser for bruk av dem. Den sier også at
kommunen ikke kan treffe vedtak før private og offentlige grunneiere har gitt samtykke i
kjøring over deres eiendom. Det vil bli igangsatt en prosess i forhold til hvordan prosjektet
skal gjennomføres med hensyn til valg av traseer og bestemmelser knyttet til dem i
Midtre Gauldal. Det vil bli rikelig med muligheter til å komme med synspunkter til dette
etter hvert.
Hele forskriften ser du her:
http://regjeringen.no/upload/Md/2013/Forskrifter_forsoksordning_snoscooter.pdf

Frisklivssentral
Overvekt hos barn og unge er
blitt et folkehelseproblem. I følge
samhandlingsreformen er alle
kommunens virksomheter nå forpliktet til å ha fokus på forebyggende
arbeid. Det er derfor ikke bare helsetjenestens ansvar å ha fokus på
sunne levevaner. Både barnehager
og skoler skal tilby sunn kost samt
tilrettelegge for fysisk aktivitet både
innendørs og utendørs. Kommunen skal tilrettelegge for gang og
sykkelveier. Frivillige organisasjoner og idrettslag skal ha tilbud om
ulike aktivitetstilbud. I 2014 skal det
etableres Frisklivssentral i kommunen. Frisklivssentralen skal ha fokus
på ulike tiltak innen folkehelsearbeid
og blant annet ha oversikt over
hvilke aktivitetstilbud som finnes
i kommunen til enhver tid. Helsestasjon og skolehelsetjenesten ser
frem til å kunne samarbeide med
blant annet Frisklivssentralen om
ulike tiltak.

Fornøyelseskjøring. Midtre Gauldal kommune har søkt om deltagelse i forsøksordningen med
etablering av snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. (Foto: ﬂickr/olegeorg)

SKuTErTrASEEr På NETT
Oversikt over eksisterende skutertraseer
i kommunen finner du også på nett.
Trasekartet er utarbeidet sammen med
grunneiere og interesseorganisasjoner.
Traseene er digitalisert og ligger inne som
grunnlagskart i kommuneplanens arealdel
(se bildet).

AV HANNE MJØEN
HELSESØSTER

Skutertraseene i Midtre Gauldal er digitalisert og ligger inne som grunnlagskart i kommuneplanens arealdel. Du ﬁnner kartet på vår hjemmeside www.mgk.no, under lenkebanneret
“Kart på nett”.
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Så mange som mulig skal være
med å lage ny samfunnsplan
Midtre Gauldal skal lage en ny samfunnsplan. – Jeg håper at så mange som mulig bidrar med innspill til
den nye planen, sier prosjektleder Anita Grimsrud.
driver vi med? Hvordan skal det være å
vokse opp her? Hvilke omsorgstjenester
skal vi ha? Dette er eksempler på spørsmål vi stiller i prosjektet og som jeg
ønskerat folk engasjerer seg i. Men også
tema som folkehelse, befolkningsutvikling
og klima og miljø jobber vi med, og ønsker
innspill på.
Anita Grimsrud ønsker seg engasjement
rundt samfunnsplanen.
Samfunnsplanen forteller hvilke mål
Midtre Gauldal skal ha fram mot 2030 og
hvordan vi skal nå målene. Planen angår
alle som bor og jobber i kommunen.
Kommuneplanens samsfunndel er
sammen med arealdelen kommunens
viktigste styringsdokument. Derfor er det
viktig å involvere så mange innbyggere
som mulig til å komme med forslag og innspill før planen skal sys sammen, forteller
Grimsrud.

Hva er det folk skal komme med
innspill på?
– Jeg ønsker at folk skal fortelle meg hvordan de ønsker å ha det her framover. Det
er særlig områdene å bo, å drive næring,
oppvekst og omsorg folk skal mene noe
om. Hvor mange gauldalinger skal vi være
i 2030 og hvordan bor vi? Hvilke næringer

Variert medvirkningsmeny
10. klassingen Erlend Fløttum utfordret
ordfører Erling Lenvik gjennom filmsnutter.
Her fikk prosjektet mange innspill. I tillegg
pågår en nettdiskusjon på Facebook. Det
har vært dialog- og arbeidsmøter med
både det lokale næringslivet og regionale
myndigheter, og nær sagt alle ansatte i
kommunen har jobbet med problemstillinger i tilknytning til den nye planen. Mange
følger også prosjektet MidtreGauldal2030
på Instagram. På nyåret vil det i tillegg
arrangeres et stort folkemøte, hvor alle
som ønsker det kan komme med innspill til
planen. Kommunen håper folk møter opp
på folkemøtet og generelt fortsetter med å
engasjere seg omkring planen framover.

Ønsker over 1500 bidrag
Fram til 31. januar 2014 foregår det en
tegne-/skrive-/foto-konkurranse i kommunen. Her er barn fra 4-6 år, og elever

fra 1.-7. trinn, ungdomsskolen, videre
gående og voksenopplæringen invitert til
å delta. Dersom alle tar oppfordringen, gir
det over 1500 bidrag! De beste bidragene
fra konkurransen vil utgjøre utstillingen
«Hvordan blir framtida?» på Støren kulturhus i mars.
– Barn og unge er viktige i denne pro
sessen! De er framtida, klart de skal få
mulighet til å gi sine innspill, og det er
vår oppgave å legge til rette for det, sier
prosjektleder Anita Grimsrud.

Tenk om? “Tenk om Gaula i 2030 ligger i rør
og at Midtre Gauldal blir et internasjonalt
kraftsentrum innen fornybar energi. Hva
tenker du om det?”. Facebook er ett forum
hvor prosjektet har prøvd å engasjere
innbyggerne. Illustrasjonen av en vannkraftstasjon på Kotsøy fikk en del oppmerksomhet.
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KUlTURKAlENdER

Hva skjer i Midtre Gauldal?

Erlend utfordrer ordføreren. Framtida
utfordrer det etablerte – under prosessen
skal det være lov å stille alle spørsmål.
Mange har sett filmsnuttene med Erlend
Fløttum og Erling Lenvik som ligger ute på
Youtube.

DATO

ARRANGEMENT

HVOR

27. desember 2013

3. juledagskonsert
med Stephen Brandt Hansen
og Øystein Løvli

Singsås kirke
kl.19:30

21. januar 2014

Hyggekveld i LHL

Berghall Rognes

26. februar 2014

Sangaften med 60-talls musikk

Bakerikafeen i
Soknedal
kl.19:00

11. mars 2014

Hyggekveld i LHL

Soknahallen

22. mars 2014

Magnar Solberg-rennet

Hauka Skiarena

BOLIGFINANSIERINGSORDNINGER
Startlån:

Ved finansiering til kjøp, bygging eller utbedring
av bolig.

Boligtilskudd:

Til etablering i bolig og utbedring/tilpassing/
vedlikehold av bolig.

Bostøtte:

har du høye boutgifter og lav inntekt?
har du glemt å søke?

Nærmere informasjon og søknadsskjema
Midtre Gauldal kommune v/EKT
Bostøttekontoret
Tlf.: 72 40 30 86

På kommunens hjemmesider
www.mgk.no kan alle levere sine
innspill til planen. Prosjektet har sin
egen underside der.
Samfunnsdelen vedtas formelt av
kommunestyret. dette skjer i løpet
av våren 2014.

OPPSLAGSTAVLA

Kommunen har midler til videre fordeling etter
begrunnet søknad for:
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OPPSLAGSTAVLA

HVORDAN

MØTE DE VANLIGE
UTFORDRINGER BARN GIR OSS?
Tilbud om foreldrekurs i barneoppdragelse i regi av Midtre Gauldal kommune.
Enhet for Helse og familie tilbyr gratis kurs rettet mot foreldre og foresatte som synes grensesetting
og samarbeid med barnet er utfordrende, og ønsker å lære mer. Kurset har blant annet fokus
på hvordan man kan møte dagligdagse utfordringer som ulydighet, krangling, somling,
leggerutiner, problemer med måltider osv.

LES MER PÅ
http://dua.uit.no

Oppstart JANUAR/FEBRUAR 2014.

Webster-Stratton

Kurset bygger på forskning og utviklingsarbeid gjort av Carolyn Webster-Stratton. Gjennom
dette har hun utviklet De utrolige årene – et program for foreldre, barn og lærere.
Foreldrekurset vektlegger foreldreferdigheter som fremmer selvtillit og samarbeid hos små barn (3 – 6 år).

Dette programmet har gjennom forskning vist at det
• Styrker foreldreferdigheter • Øker barnas sosiale kompetanse og ferdigheter • Reduserer uønsket atferd

Interessert?

Ta kontakt med en av oss innen den 03.01.2014:
Pia Karin Skjerdingstad
pia.skjerdingstad@midtre-gauldal.kommune.no
Tlf.: 72 40 30 80
Karina Berge Moen
karina.berge.moen@midtre-gauldal.kommune.no
Tlf.: 72 40 30 90

FØRSJULSKVELD FOR 9. TRINN

Amﬁet var fullt. Elevene sto for underholdningen selv.
Selvgjort er velgjort. Det var mat i rikt
monn. Marit Evjen (f.v.), lærer på Mat og
helse, Sivert Rise, Tarald Haanshus og
Arne Magnus Halset tok godt for seg.

Fotos: Magnhild Nordbø

Vi på 9. trinn ungdomsskolen arrangerte en førjulskveld tirsdag 26. november.
Vi laget mat på skolekjøkkenet i hele høst som vi serverte foreldre og foresatte.
Vi elevene stilte med underholdning. I tillegg hadde vi loddsalg til inntekt for
katastroferammede på Filippinene. Det ble en veldig trivelig kveld som vi tror
alle var godt fornøyd med.
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TAKK FOR GAVEN!
Kommunene har en stor utfordring i å ta imot alvorlige syke pasienter fra sykehus til pleie mot livets
slutt. Noen av disse pasientene har et ønske om å
avslutte livet hjemme.

TREDEMØLLE
FRA DANSEKLUBBEN

• behov for å gå til anskaffelse av
Høsten 2012 så man et klart
smertepumpe og sykeseng til bruk for denne pasientgruppen.
Forespørsel gikk ut til ulike lag og organisasjoner i Midtre Gauldal.

Da Danseklubben 55+ innstilte aktiviteten, besluttet de å
omsette kassabeholdningen til en gave til rehabiliteringsavdelingen på Midtre Gauldal sykehjem. Nå står en funklende ny tredemølle klar til bruk for dem med opptreningsbehov.

Nok en gang var givergleden stor og i dag er smertepumpe og
sykeseng innkjøpt for gavemidlene.
det rettes en stor takk til:
• Soknedal Sanitetsforening
• LHL
• Singsås Sanitetsforening
• Støren Helselag
• Budal Sanitetsforening

- Vi er takknemlige for gaven! Den blir viktig for i arbeidet,
og vi gleder oss til å ta den i bruk, sier de ansatte.

Etter å ha arbeidet i kommunen i over ti år er det utrolig å se
hva de frivillige organisasjonene har gitt av sitt overskudd til
ulike viktige formål. Jeg oppfordrer derfor innbyggerne i Midtre
Gauldal om å støtte opp om frivilligheten. Arbeidet som utføres
er viktig og kommer alle til gode!

Erik Hanshus og Danseklubben 55+ ga tredemølle
i gave til rehabiliteringsavdelingen ved Midtre
Gauldal sykehjem. Janikke
Soknes (f.v.) og fysioterapeut Ingvill Lidarende
Meslo mottok med takk.

Den kommunale fysioterapitjenesten har sambruk på
lokalene. Slik kommer gaven øvrige innbyggere med opptreningsbehov også til gode.

På vegne av Kreftteamet i Midtre Gauldal kommune
Knut Arne Solberg
Kommunelege

LEI AV LAAAAAAAANGE KID-NUMMER?

FÅ EFAKTURA FRA KOMMUNEN!
Midtre Gauldal kommune tilbyr nå eFaktura. For å aktivere tjenesten må du registrere en eFaktura-avtale med
kommunen i nettbanken din. eFaktura-referansen er ditt kundenummer.
For spørsmål, ta kontakt med økonomikontoret – Telefon 72

GAULDALENS

40 30 00

NYTTÅRSKONSERT

Støren kulturhus
Fredag 10. januar 2014 kl. 19:00
FORElØPIG PROGRAM

Hans Bollandsås
Ingrid Vingelen-Digre
Sytske Pas
Olavs menn

12 | NO 02 desember 2012

INFOrMASJON OM ENdRING AV
LEGEVAKTOrDNINGA FrA 1. JANuAr 2014
Fra 1. januar er Midtre Gauldal tiknyttet legevakta i
Trondheimsområdet.
Legevakta er et døgnåpent legetilbud
for innbyggerne i kommunene ved akutt
sykdom eller skade når fastlege ikke kan
benyttes.
Etter kl. 15.30 hverdager og hele
døgnet på helg og høytid betjener
Legevakta i Trondheimsområdet også
kommunene Klæbu, Malvik, Melhus
og Midtre Gauldal.
På dagtid, hverdager, skal fastlegen
kontaktes.
Du skal alltid kontakte fastlegen når det
gjelder:
• Sykemelding
• Fornying av resept
• Vanlige plager eller kroniske
sykdommer uten forverring
• Oppfølging etter legevaktbesøk
Medisinske spørsmål som blir sendt på
e-post vil ikke bli besvart.

Fra 1. januar 2014:

LEGEVAKT

Overgangsordninger i Midtre
Gauldal kommune fra 01.01.14

PÅ TELEFON

07352

Telefon
Avtalen med legevaktsentralen i Orkdal
er sagt opp fra 01.01.14, og det gamle
legevaktnummeret brukes ikke. Eventuelle henvendelser fra Midtre Gauldal til
legevaktsentralen i Orkdal skal sendes
videre til Trondheim.
I 2014 vil det være lokal bakvakt på
Støren alle hverdager fra mandag –
torsdag kl. 15.30 og 20.00.
All formidling til legevakt/ bakvakt
skjer via telefon 07352
Dette innebærer at akutte henvendelser
i Midtre Gauldal i dette tidsrommet kan
håndteres lokalt, etter henvendelse via
legevaktsentralen i Trondheim.

Ved øyeblikkelig hjelp

NÅR DET HASTER:

Ta kontakt med
legevakta på telefon

Ring

07352

Som en overgangsordning den første
uken etter nyttår – fra 1. til 7. januar 2014,
vil vi også ha en lege tilgjengelig på vakt
på Støren som en bakvaktsordning hele
døgnet.
Dette er et ekstra tilbud for å forebygge
eventuelle overgangsproblemer.
AV KRISTIN HORGØIEN

113

GRUNNLOVSKABARÉT

i Folkets Hus 27. februar 2014 kl. 19.00

Velkommen til en uformell kulturkveld der vi markerer Grunnlovsjubiléet med sang, musikk, bilder,
noen tidsbilder, en tale og bevertning.
Kabarétkokken leder oss gjennom kvelden.
Arrangementet er i samarbeid med
Midtre Gauldal kommune og
Midtre Gauldal Folkeakademi.
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LyST TIL å VærE VEIVISER?
Veiviser er en mulighet til å bli kjent med en innvandrer og gjøre ham eller henne kjent i nærmiljøet.
Gjennom denne ordningen kan innvandrere få hjelp av en frivillig
veiviser til å bli bedre kjent i sitt nye lokalsamfunn. De frivillige
veiviserne får samtidig innblikk i innvandrernes kultur. Veiviser
og innvandrer møtes som likeverdige parter til ulike hverdagslige aktiviteter hver uke eller annenhver uke over en periode. For
at dette skal bli en gjensidig relasjon og positiv opplevelse for
begge legges det vekt på å danne forbindelser der partene har
noe til felles.

Man trenger ikke være skolert for å være veiviser, det handler
om å være et medmenneske og å vise interesse.»
Hvis du tenker på å bli veiviser, eller ønsker en veiviser, kan du
henvende deg til Midtre Gauldal frivilligsentral. Frivilligsentralen
organiserer det første møtet mellom veiviser og en innvandrer.
Ta kontakt med Frivilligsentralen for mer informasjon:
telefon 72 40 36 36.

Integrering krever aktiv innsats fra innvandreren selv. Men det
handler også om tilrettelegging og tilpasning fra samfunnet slik
at innvandreren føler seg invitert og inkludert. Da kan det hjelpe
veldig å bli kjent med én person. Dette kan være med på å skape
tilhørighet og bidra til trivsel og deltakelse i nærmiljøet.
Flyktningtjenesten samarbeider med frivilligsentralen om å
rekruttere veivisere. Flyktningkonsulent Astrid Bjørnli opplever
til stadighet at flyktningene kommer og ber om en veiviser, men
dessverre kommer ikke veiviserne og melder seg like ofte.
«Nyankomne flyktninger er veldig motivert for å lære seg språket og bli kjent med nordmenn. Veiviser er en enkel ordning som
begge parter kan ha glede og utbytte av, og vi ser at flyktningen
kan ha behov for hjelp. Dette kan for eksempel være språket,
skolearbeid, å lære seg nettbank eller kjøretrening med bil.
Dette gir veiviserordningen et innhold, og er med og hjelper innvandreren til et selvstendig liv i det norske samfunnet.

Veiviser. Frivilligsentralen og
ﬂyktningtjenesten
samarbeider om å
rekruttere veivisere.
Her representert ved
henholdsvis Trude Heggdal
(til høyre) og Astrid Bjørnli.

VI TrENGEr DEG!
«I dette tilfellet er VI ungdommer i Midtre Gauldal,
og DEG er alle voksne med sunn fornuft»
det er helt ufarlig å være Natteravn! En Natteravn er en
alminnelig voksen med sunn fornuft og interesse for ungdom som ønsker å bidra til et godt oppvekstmiljø for barn
og unge i eget nærmiljø.
I Midtre Gauldal er Natteravnene ute blant ungdommer på
offentlige fester, og ulike rusfrie arrangement. En Natteravn
går aldri alene, men i grupper på 2 eller 3 når de er ute på
vandringer. I løpet av et år må man regne med å delta på
3-4 arrangement.

Å være Natteravn gir deg:
• Møter med trivelige mennesker
• God samvittighet
• Mye ros og positiv omtale
• Mosjon
• Kunnskap om miljøet ungdommer ferdes i
Som Natteravn kan du være med å skape trygghet og trivsel
i lokalmiljøet, og bidra til å skape gode, sosiale møteplasser
mellom unge og voksne. Natteravning gir deg også et innblikk i de unges hverdag utenfor hjemmets trygge vegger.

Din innsats gjør en forskjell, bli Natteravn du også!
Ta kontakt med Frivilligsentralen.
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GAuLDAL VIDErEGåENDE SKOLE

hva skal jeg bli?
Da er det snart jul igjen. Et år går fort. Vi
på Gauldal videregående skole har snart
gjort unna det første halvåret av skoleåret 2013/14, og vi er i forberedelsene til
det neste. I desember vedtar Fylkestinget
skolens tilbud for neste skoleår. Vi er
planlagt med de tilbudene som vi har
dag, altså 6 utdanningsprogram. Studiespesialisering, Bygg- og anleggsteknikk,
Design og håndverk, Helse- og oppvekstfag, Service og samferdsel og Teknikk og
industriell produksjon. Dette er tilbud
som vi har hatt i mange år og som er
godt tilpasset søkermassen som skolen
har. utfordringen er om tilbudene også
svarer til næringslivets behov når de skal
gjøre sine nyrekrutteringer. En annen
utfordring er om elevene som søker
seg inn til de ulike utdanningsprogrammene, kommer ut i det arbeidslivet som
de hadde forventning om? Det er ikke lett
for en 14 – 15 åring å vite hva det betyr

Skal vi få til et skoletilbud som er godt
tilpasset elevenes forventninger og
næringslivets behov, så må dialogen mellom skole og næringsliv bli enda bedre
og den må starte mens elevene er i ungdomsskolen. Her trengs nye arenaer hvor
skole og næringsliv kan møtes. Gauldal
videregående skole er derfor svært tilfreds med at det er etablert næringsforening i kommunen, hvor skolen er
medlem. Gjennom næringsforeningen
er det mulig å skape arenaer hvor elever
og skolen får informasjon om hva lokalt
arbeidsliv tenker om behov for kompetanse og arbeidskraft. Arbeidslivet får
bedre mulighet til å informere om egen
virksomhet og hvilke arbeidsoppgaver de
har, samt at de får mulighet til påvirke, og
kanskje delta, i opplæringa som gis i skolen. Her vil alle være vinnere!
riktig yrkesveiledning er viktig for eleven,
for skolen og for samfunnet. Eleven kommer ut i et yrke og en arbeidsplass som
svarer til forventningene. For skolen kan

Livsglede-sprederne.

Halvar Kjelås
Rektor
Gauldal videregående skole

å bli eksempelvis barne- og ungdomsarbeider, platearbeider eller tømrer. Her
kreves tidlig innsyn og informasjon om de
ulike yrkene, slik at elevene kan gjøre de
riktige valgene når de skal søke seg inn
til videregående skole før den 1. mars. De
videregående skolene er med på informasjonsmøter med 10. klassinger og
foresatte, hvor det orienteres om egen
skole og skoletilbudet, men det gis liten
orientering om de ulike yrkene som de
skal utdanne seg til.

Livsglede for eldre. Ludospilling er en
vanlig aktivitet.
det gi flere motiverte elever og færre
omvalg, og for samfunnet vil det føre til
økt konkurransekraft. God yrkesveiledning er viktig for å få til god ressursutnytting!

«livsglede for eldre»
Det er andre året vi er med i prosjektet
«Livsglede for eldre». 16 elever i første
klasse på Helse- og oppvekstfag er med
på livsgledeaktiviteter ca. en gang i måneden. Grupper av elever fordeler seg på
sykehjemmet på Støren, på dagsentrene
i Singsås og i Soknedal. Elevene forbereder hver gang ulike aktiviteter som de
gjennomfører sammen med de eldre, og
de deltar også ved formiddagskaffen.
Elevene bidrar også ved større arrangementer, som for eksempel eldres dag.
å arbeide med Livsglede for eldre er en
vinn-vinn-situasjon. Generasjonene får
møte hverandre og opplever glede og
fellesskap, elevene får med seg verdifulle
holdninger, kunnskaper og ferdigheter.
Livsglede for eldre har også ført til et
tettere tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom Gauldal videregående skole
og Midtre Gauldal kommune. Vi er også
i startfasen til et samarbeid med Støren
ungdomsskole, hvor det er meningen at
elever i ungdomsskolen får være med å se
hvordan det er å arbeide med eldre. Dette
vil være et viktig bidrag til deres yrkesveiledning. Vi ser at det å være under samme
tak her på GSK gir unike muligheter til å få
til slike tverrfaglige prosjekt.
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Gauldal fagskole
Fra høsten 2009 har vi ved Gauldal videregående skole hatt et fagskolestudium
innen kart- og oppmålingsfag. Dette er et
to års heltids studium. Bakgrunnen for at
vi har dette tilbudet her på Støren er at vi
tidligere hadde et videregående skoletilbud i dette faget. Et av resultatene av
skolereformen i 2006 var at dette tilbudet
ikke lenger finnes i videregående skole.
Behov fra bransjene gjorde at vi satte
i gang et arbeid for å kunne tilby dette
faget som et fagskoletilbud, og første
kullet ble tatt opp høsten 2009.
Fagskolen er et skoleslag som befinner
seg et sted mellom videregående skole
og høyskole/universitet. Hensikten med
dette skoleslaget er å gi arbeidstakere
med fagbrev eller svennebrev en mulighet til å gå videre med teoretisk utdanning innen sitt fag. De som gjennomfører
studiet blir vanligvis mellomledere med
et utvidet ansvar både for tekniske og
administrative forhold i bedrifter.
Vi har studentopptak hvert andre år og er
nå inne i det første året til det tredje kullet.
Studentene kommer fra hele landet men
de fleste er naturlig nok fra Sør-Trøndelag. Studenter ved fagskoler har vanligvis
fagbrev eller svennebrev fra en relevant
bransje i tillegg til praktisk arbeidserfaring.
Det spesielle med vårt tilbud er at opptaksgrunnlaget også kan være generell studiekompetanse. Det betyr at elever som har
fullført et studieforberedende program i
videregående skole også kan søke. Av de
23 studentene vi har i dag er det faktisk 15
som har studiekompetanse.
Jobbmarkedet for uteksaminerte
studenter er meget godt. Av de drøyt 40
som har gjort seg ferdig så langt har alle
fått tilbud om jobb. Det er både i offentlig og privat virksomhet. Typiske bedrifter
er de store landsdekkende entreprenørbedriftene.
Oljebransjen
har også
behov for
denne kompetansen
og rekrutterer blant
våre studenter.
Andre får jobb
i private oppmålingsfirmaer.

ByGDAKAFFEN

VED BuDAL OPPVEKSTSENTEr
Bygdakaffen er et samarbeidsprosjekt mellom barnehagen
og skolen, der hovedmålet er at barna og elevene skal få
økt læringsutbytte fra arbeidet med de ulike temaene.
Det var etter et studiebesøk hos Gåsbakken skole og barnehage vi fikk
ideen om Bygdakaffen. Vi bestemte oss for å adoptere konseptet og
utvikle det til å passe i Budalen. Det har vært en suksess! Når det er kafédag, er det anledning
for hele bygda og andre
å komme, og ved alle
arrangementene har
det vært fullt hus! Folk
tar seg til og med fri fra
arbeid for å få med seg
forestillingene. Det kommer foreldre, søsken,
besteforeldre, naboer
og andre fra fjernt og
nær. Det synes vi er
The Fox. Barna hadde jobbet godt med oppkjempetrivelig!
setningen av Ylvis sin landeplage “The Fox”
til oktoberutgaven av Bygdakaffen. De hadde
Før vi etablerte
det morsomt med framføringen og høstet stor
begrepet Bygdakaffe,
applaus. (Fotos: Oddny Opland)
hadde vi noen år et
prosjekt vi kalte Bokkafé som vi gjennomførte en gang i året. Bok kaféen
gikk ut på at personalet bestemte et tema, som ansatte og barn jobbet
iherdig med et par måneder før vi hadde fremføring. Målet var å øke leseinteressen og leseferdighetene hos elevene. Ved Bygdakaffen har vi de
siste årene latt elevrådet lede oss igjennom arrangementet. De har tatt
utfordringen og gjennomført det på en profesjonell måte. De eldste elevene har satt frem bord og stoler, og vært medhjelpere på kjøkkenet. Der
har vi også hatt uunnværlig hjelp av to pensjonerte damer - Solvor Enlid
og Kari Borgny Storli, som henholdsvis har vært lærer på skolen og assistent i barnehagen.
Inntektene som kommer inn ved kaffesalg går som hovedsak tilbake til
barna og elevene, ved innkjøp av utstyr til uteområdet. Men inntekten er
også blitt gitt til andre formål. Bygdakaffen i oktober gikk til TV-aksjonen.
Inntekten fra arrangementet i desember går til løypemaskinen
Budal IL har anskaffet.
Barnehagen var med.
Barnehagen sjarmerte
salen fra scenen.
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Kjøp gavebilletter på www.kinogaven.no
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ernam, nimpore nis ut el eat.Haribus, sin cus am re et modit que
conempo ratemodis con non conet demporro consedit preperum facJustin
Biebers Believe
Hundreåringen
cuptatia dita quis re ne diasper feritatem consed ma quas aut pore is
doluptatque omnis ditaquibus.
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Mission: iMpossible
- Ghost pRotocol
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Et utvalg fra vårprogrammet!
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Terje Tysland og
Reidar Larsen

Fredag 31. januar kl 21.00
Kr 300,- 18 år

Ciatio. Ut aut voluptat eum quam
reptaspit aut ommolum et excepuda
voluptature seribus veliquia veligni moStein
Torleif Bjella
Hank synger Cash
lupie nectas maximpere voluptae nis
Fredag 7. feruar kl 20.00
– Hans-Erik
”Hank”
doluptur aborro omnissi alit, saperro
et
Kr 290,libus dolorro et aut aut andic tore
Dyvik Husby

Tirsdag 4. mars kl 20.00
Kr 330,-

Klypa – Seiler
i Beltestredet
Lørdag 29. mars

Bjørn Eidsvåg

Onsdag 2. april kl 20.00
Kr 420,-

Layout: TrønderBladet

vidaR KoKsviK
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Stå-opp show på kaféen

