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Rådhusposten
Det har vært et år med noe utskifting i administrasjonen. I perioder har stillinger vært ledige, men
vi har også fått flere nye medarbeidere. Vi er glad
vi får presentere noen av dem i dette nummeret.
Samtidig må vi markere når noen går inn i
pensjonistenes rekker etter en lang tjeneste i
kommunen. Når Ole og Lise nå slutter er det to
som har opparbeidet en betydelig kompetanse om
kommunen og kommunal forvaltning og tjenesteyting. Vi ønskeri dem lykke til som pensjonister.

RÅDHUSPOSTEN

Nr. 153 – Utgave 5/09– desember 2009

I siste nummer prøvde vi oss med en konkurranse.
Noen har sendt inn svar på “Hva er dette?” og
løsningen finner dere i bladet.

UTGIVER: Snillfjord kommune
REDAKTØR: Åge Røe
Redaksjon: Torill Sveen Volden og Tormod Sæthre

I våre anstrengelser etter å få til en god publikasjon har vi denne gangen brukt et for oss nytt
dataprogram. At vi ennå ikke behersker det fullt ut
kan nok synes i dette nummeret.

ADRESSE: Rådhuset, 7257 Snillfjord
www.snillfjord.kommune.no
E-POST: rp@snillfjord.kommune.no
TRYKK: Trykkpartner Grytting AS

Denne ugivelsen vil også bli publisert på hjemmesida vår. Håper vi kan få til en spennende presentasjon der.

OPPLAG: 650 stk.
FORMÅLET MED RÅDHUSPOSTEN:
Rådhusposten skal først og fremst benyttes til å
orientere kommunens befolkning om aktuelle
saker i kommunal forvaltning.

Vi har ikke kunnet ta iinn alt mottatt stoff, men vi
håper at alt som går på kunngjøring av arrangement lokalt har kommet med.

Frist for innsending av stoff til neste utgave
kunngjøres på kommunens hjemmeside.

Redaksjonen må omarbeide stoff som skal inn.
Derfor er det enklest både for oss og dere at det
som sendes inn ikke er bearbeidet. Det viktigste er
at teksten stemmer.

E-postadresse til Rådhusposten:
rp@snillfjord.kommune.no

Så vil vi i redaksjonen få ønske dere ei
riktig god jul og et godt nytt år!

Bilder i Rådhusposten er gjengitt med samtykke
iflg. Lov om åndsverk § 45.
Bilder i artikler må sendes som vedlegg i jpgformat.
Forsidefoto: Førjulssteming ved Snillfjord omsorgssenter. Foto Åge Røe

Åge Røe
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Ordføreren
FRA ORDFØRER

Da har vi snart lagt enda ett år bak
oss, og de fleste er vel inne i den
travle førjuls-stria med rundvask,
baking og julegavekjøp. Travelt som
vanlig før jul, men er det en ting som
er sikkert er det at det blir jul i år
også uansett.
Først i november var det kulturarrangement på Krokstadøra i
forbindelse med kulturminneåret.
Det var veldig mye folk samlet denne
kvelden, og det ble ett kjempearrangent. Det var helt tydelig at det
har vært mye arbeid i forkant av
denne kvelden. Jeg vil rette en stor
takk til alle dere som har vært med
og bidratt for å få til dette arrangementet.
På det politiske plan har det i året
som er gått vært mange spennende
saker. De 3 største sakene i år er
vel Ny rv. 714, vindkraftplanene og
bygging av ny skole og barnehage på
Hemnskjela.
19. november fattet kommunestyre
vedtak på å sende bompengesøknad
for bompengefinansiering av Ny rv.
714. Dette vedtaket ble deretter
sendt til Sør-Trøndelag fylkeskommune som skal behandel den i
fylkestingets møte den 15. desember.
Blir den godkjent der blir den deretter sendt til stortinget for godkjenning. Rv 714 hører inn under kategorien ”øvrige riksveier” og blir fra

11. januar 2010 overført fra staten til
fylkeskommunen.

ÅPNINGSTIDER PÅ
RÅDHUSET

Når det gjelder vindkraftsaken så skal
firmaene som vil søke om konsesjon
på utbygging levere konesjonssøknad
innen 1. april 2010. Dette gjelder
også Statnett som ønsker å bygge
ny 420 kV overføringsledning for å ta
unna en eventuell strømproduksjon
fra vindkraft i Snillfjord. Konsesjon til
å bygge ut vindkraft behandles etter
energiloven og behandles av NVE.
NVE har bedt vindkraftaktørene om
å legge til rette for i sine søknader
å kunne foreta en utbygging som
tilpasses den ledige kapasiteten i
eksisterende nett. Den ledige kapasiteten er på i underkant av 100 mW,
noe som vil si en vindmøllepark på
ca. 50 møller. Vindkraftaktørene må
også sende søknad til Snillfjord kommune om dispensasjon til å bruke
områdene til vindkraft, samtidig som
også konsesjonsøknaden blir oversendt fra NVE til Snillfjord kommune
på høring. Det er mange som har
lurt på hvilket tidsperspektiv en ser
for seg hvis en vil ha vindkraftutbygging i Snillfjord. Til det kan jeg si at
en 420 kv linje neppe står ferdig før
i 2016-17. Men hvis en skal bruke
ledig kapasitet i nettet kan en park
stå ferdig ca. 2013.

Jule- og nyttårsaften stenger
kontorene på rådhuset kl. 12.oo

Det er nå skrevet kontrakt med
entrepenører for bygging av skole og
barnehage på Hemnskjela. Summen
for bygget kom på ca 8,5 mill eks.
mva. I tillegg kommer inventar etc.
17. desember har kommunestyret
sitt budsjettmøte. Det blir også neste
år et stramt budsjett for Snillfjord
kommune. Rammeoverføringene fra
staten blir i 2010 mindre enn de var
i 2009. Dette skyldes flere forhold,
men den største grunnen er endring i
aldersammensetningen.
Til slutt vil jeg ønske alle en riktig
god jul, og et godt nytt år.
Med vennlig hilsen
John
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Åpningstider/ekspedisjonstid i mellomjula er i tiden kl. 10 – 14.00.
Husk at mange tar ut ferie eller
avspaserer i mellomjula. Gjør avtale
på forhånd så er du sikker på at du
treffer den du søker i dette tidsrommet.

Ledig stilling som
konstabel/ røykdykker
på stasjon Sunde
Snillfjord brannvesen søker etter
konstabel/røykdykker på Sunde,
stillingsstørrelse 1 %. Snillfjord
brannvesen er deltidsbrannvesen
uten vaktordning.
Søkere må være villige til å ta utdanning som konstabel/røykdykker.
Utdanningen betales av
kommunen. Søkere må ha god
psykisk og fysisk helse da det
kreves fysisk test av mannskapene.
Søkere med førerkort kl C og som
har bo- og arbeidsplass på Sunde
vil bli foretrukket. Hvis kommunen
må dekke utgifter til opplæring
for førerkort kl C, vil kommunen
pålegge plikttjeneste i 5 år. Lønn
i henhold til kommunale avtaler.
Godtgjørelse for pliktmessig bæring
av personsøker f.t. kr 16.000,- pr.
år utbetales i tillegg. Søkere må
være bosatt i område Sunde som
fortrinnsvis dekkes av varsling via
personsøker.
Spørsmål om stillingen rettes til
Brannsjef Reidulf Myren,
tlf. 970 90 715.
Søknadsfrist 31.12.09
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Rådmannen
Nå er det like før de aller fleste av
oss skal ha noen dager med ro og
fred før vi igjen tar fatt på våre vanlige arbeidsoppgaver. Også den kommunale aktiviteten reduseres noe de
siste dagene i året. Det er imidlertid
noen av våre medarbeidere som ikke
kan senke innsatsnivået og ta ferie.
Innen vår pleie- og omsorgssektor er
det også i julen behov for service og
bistand, og våre ansatte her sørger
for at alle får det fint.
Årsskifter er et tidspunkt hvor mange
arbeidstakere finner det naturlig å
slutte i jobbene sine. Også i Snil-

lfjord opplever vi i år at mangeårige
medarbeidere nå velger en aktiv
pensjonistkarriere i stedet for fortsatt aktiv yrkeskarriere. Ved slike
overganger blir det for arbeidsgiver
en stor utfordring å både videreføre
og erstatte betydelig kompetanse og
kjennskap til kommunen.
Informasjon om kommunale tjenester og åpningstider blir også i finne
på våre hjemmesider.
Med ønsker om en fin jul
Kai Terje
Rådmann

Vi takker av trofaste medarbeidere
Ole Skårild
Ole slutter i Snillfjord kommune etter
42 år i tjeneste ved landbrukskontoret.
Det har i denne perioden vært ulike
arbeidsgivere. Da han startet i 1967
var kontoret kommunalt. Fra 1981
ble kontoret statlig, men fra 1994 ble
det igjen kommunalt.

De siste 10 årene har han vært
fagansvarlig på området.
Snillfjord kommune takker Ole for
innsatsen disse årene.

Ole har arbeidet med jordbruksforvaltning og bygdeutviklingsmidler.
Lise Skårild
Lise blir også pensjonist fra nyttår.
Da har hun vært i kommunens tjeneste siden 1970.
Hun arbeidet i fellestjenesten de
første årene. I en tiårsperiode mens
barna var små tok hun oppdrag for
hjemmetjenesten. Hun tjenestegjorde også i Hemne kommune i
denne perioden.
Da det nye aldershjemmet ble ferdig
ble Lise tilsatt som kontormedarbeider her. Her har hun hatt arbeidet
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sitt siden. I denne perioden har hun
arbeidet under 10 forskjellige ledere.
Så det er tradisjonsbærer vi nå takker av etter så mange år i kommunens tjeneste.
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Vi presenterer nye medarbeidere
Helsesøster i vikariat
Åshild Kubban Larsen
Fra 22.september har Åshild vikariert
som helsesøster i Snillfjord kommune. Vikariatet varer frem til 31.
august 2010. Hun har allerede rukket
å møte mange både små og store
barn og deres foreldre siden hun
startet. Hun har også møtt endel av
den voksne befolkningen i forbindelse med vaksineringen mot
svineinfluensa tidligere i høst.

Reidar Samskott
Reidar er nylig ansatt som kemner
og har ansvaret for innkreving av
skatter og avgifter for kommunen.
Fakturering av kommunale varer og
tjenester hører også med. Han har
overtatt etter Wenche S. Vuttudal, og
dere finner han på et kontor i 2. etg.
ved siden av de andre på økonomiavdelinga.
Det er sikkert noen som kjenner han
fra før for han har arbeidet i Orkdal
Sparebank i mange år. Der hadde

Åshild bor i Trondheim, og har jobbet
som sykepleier på Barne og ungdomsklinikken ved St. Olavs hospital
siden 1998. I 2008-2009 tok hun
videreutdanning for å bli helsesøster.
Hun synes hun har vært utrolig heldig som fikk denne jobben her i
Snillfjord og trives allerede veldig
godt.

han mange hyggelige kunder fra
Snillfjord.
Hobbyen er travsport, og de siste tre
årene har han drevet en
hesteutstyrsbutikk på Nidarvoll i
Trondheim inntil dattera tok over
tidligere i år.
Reidar bor på Sølberget i Orkdal
og har dermed en overkommelig
pendleravstand til Krokstadøra.

Egil Selnes
Egil begynte i august som rådgiver
med ansvar for næringsliv og informasjon. Egil har fra før av lang
erfaring med næringsutviklingsarbeid
og bedriftsfinansiering. Herunder
12 år som rådgiver i det statlige
virkemiddelapparatet, i dag Innovasjon Norge. Ved siden av det å
gjøre seg kjent med folk og bedrifter,
har samarbeidet med nye Snillfjord
Næringsforum vært en nyttig del av
jobben så langt. Egil er svært opptatt
av å få fram at hans dør på rådhuset
bestandig er åpen for alle som har

interesse og glede av å bidra til en
positiv utvikling i Snillfjord. Fagområdet er i utgangspunktet vidt, og
ingen ting er for smått eller lite viktig
til at det kan tas opp.
Egil bor i dag i Børsa. Med bakgrunn
i sine røtter og syv første leveår på
Vennastranda, har han alltid titulert
seg selv som snillfjording. Dette er
med på å sette en ekstra spiss på
en utfordrende og fra før av artig
jobbtilværelse i samarbeid med kollegaer og innbyggere.

Ny MOT-informatør
Anne Marit S Røvik er nå sertifisert som MOT-informatør. Vi gratulerer!
Snillfjord som MOT-kommune har ikke hatt egen informatør på mange år. Hun
har nå tatt over kontakten med elevene på ungdomstinneg og har alt
gjennomført besøk i både 8. og 9. klasse. Etter jul blir det foreldremøte i 8.
klasse. Det står også besøk i 10. klasse på programmet.
Hvis kommunen går inn i samarbeidet “MOT i Lokalsamfunnet” vil også det
arbeidet som MOT står for i holdningsskapende arbeid, komme til nytte også
utenfor skolen.

5

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Ny krimhylle i biblioteket

Dette mener Snillfjordinger

Nå i mørketida er det mange som
liker å lese krimbøker.
For å gjøre krimbøkene lettere
tilgjengelig har vi nå en egen hylle
med bare krim. Nye og spennende
bøker står og venter, alt fra thrillergrøss til økokrim.

Hva betyr bomplasseringene på
rv 714 for deg, og hva betyr de
for utviklinga i kommunen?

Odd Petter Dyrnes, Krokstadøra
Jeg kjører drosje, og dette vil bli en
merutgift på 25000 kroner i året for
Helse Midt-Norge.

Anne Lise Snildal Nordsæther,
Vingvågen
For meg vil bommene få betydning
både som næringsdrivende og som
privatperson. Vi driver bensinstasjon
på Vaslag, bommen som kommer
der betyr at vi mister kundene som
kommer innenfra. Jeg vil nok også
ha bommene i tankene når jeg skal
kjøre privat.

Dette tror jeg fører til at snillfjordingene vegrer seg for å kjøre til
kommunesentret dersom de bor på
andre siden av bommen. Bommene vil
virke splittende på kommunen.

Privat får ikke bommene særlig stor
betydning for min del, men handleturene utover til Vaslag og Sunde blir
nok heller lagt innover nå. For oss er
det flaks at vi kan kjøre bomfritt inn
til kommunesentret.
Det hadde vært mere naturlig at
bommene haddse stått på kommunegrensen for å samle kommunen. Jeg
tror dette får negative konsekvenser
for Snillfjord som kommune.

I høst har vi satset på å bedre
utvalget for barn og unge. Både
filmer som Harry Potter, lydbøker,
PC spill og selvfølgelig bøker. Blant
dem finnes for eksempel ”Dogge”
av Mikael Engstrøm og ”Genesis”
av Bernard Beckett. De er to av de
mest anbefalte romaner for ungdom
i år.
Det er flott at flere har begynt å
bruke innleverigsboksen på utsiden
av biblioteket, som er tilgjengelig
utenom bibliotekets åpningstid. Velkommen til biblioteket på nyåret!

Bommene vil føre til at kommunen
blir oppdelt, det liker jeg ikke.

Jan Øyan, Moldtun

Jo Nesbø og Unni Lindell er spesielt
aktuelle krimforfattere.
I tillegg har vi fått inn nye fine lydbøker med Knut Hamsuns ”Markens
grøde” og ”Sult”.

Dag Fegstad, Sunde
Jeg har en datter på Orkanger og en
på Hitra, men bommene vil ikke få
noen betydning i forhold til kontakten
med de. Øvingene med Snillfjordkoret vil også fortsatt gå sin gang på
Krokstadøra.
Ellers er jeg ingen tilhenger av Frp,
men når det gjelder bommer er jeg
enig med de, det bør være en statlig
sak å finansiere veiutbygging.
Forøvrig er jeg enig med gammelordfører Kåre Berdal i at bommene som
nå blir plassert innad i komunen vil få
store negative konsekvenser for Snillfjord som kommune.
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BASSENGTRENING

FYRVERKERI OG JULEPYNT SVØMMEHALLEN –
Nå er det snart høysesong for
FOLKEBADET

Vi minner om at vi har bassenget
på SOS åpent hver første tirsdag i
måneden fra kl. 11 - 12.
Alle voksne som føler for å bevege
seg i vann er velkommne. Du trenger
ikke å kunne svømme!
Vi har også enkel servering på bassengkanten.
Følgende tirsdager er det åpent før
sommeren:
5. januar - 2. februar - 2. mars
6. april - 4. mai - 1. juni

fyrverkeri. Har du spørsmål tar du
kontakt med brannsjef Reidulf Myren.
Husk vernebriller!
Vis forsiktighet ved bruk av
fyrverkeri!
Viser vi forsikghet også ved alle
former for åpen ild kan vi redurere
faren for branner.

Åpner igjen i 2010 – tirsdag 12.
januar
Åpningstider: tirsdager kl. 18-21
”
		
fredager kl. 18-20

God jul og godt nytt år fra Snillfjord
brannvesen.

Nye rutiner ved innsøking
til videregående skole.

Anne Marit S. Røvik og Bente Mostue
Snillfjord kommune

Røykfrikontrakter

Hemne – og Snillfjord
hørselslag

til reparasjon om noen har glemt
adressen. Vi kan også være rådgivere for nye brukere og sist men ikke
minst fortelle hvilke andre tekniske
hjelpemidler en hørselshemmet kan
ha bruk for. Hjelpa vår er gratis. Du
betaler bare for materiell.

Jeg kan bare beklage at det er blitt
lite aktivitet for medlemmene våre i
Snillfjord. Med de store avstandene
vi har, er det ikke lett å samle folk
til medlemsmøter, noe som nok ikke
bare gjelder hørselslaget. Noe har
vi da gjort i Snillfjord også som dere
så i forrige Rådhuspost der lydørene
til barnehagene ble omtalt. Vi har
fortsatt 2 likemenn for høreapparatbrukere (hørselshjelpere) som gjerne
kommer på besøk til alle som trenger
det. Vi hjelper til med rensing,
skifter slanger, kan sende apparater

8. klasse inngikk denne uka avtale
om å holde seg røykfri mens de går
på ungdomsskolen.

Da ønsker jeg alle en riktig god jul og
håper at vi kan få til noe mer aktivitet i det nye året.
Øystein Myrholt
Leder

LYDØRER I BARNEHAGEN

Siste åpningsdag våren 2010 er fredag før palmesøndag – 26. mars.

Til deg som skal søke om:
• skoleplass
• lærlingplass.
Nye rutiner fra 2010.
Nå må du bruke MinID.
NB! Ta vare på PIN-kodene
Se mer på vilbli.no
Mer informasjon på vilbli.no

Hemne – og Snillfjord
hørselslag

Jeg har fått melding fra noen få
lag om at de har bevilget penger til
lydøreprosjektet i barnehagene, noe
vi selvsagt er svært glade for. Jeg vil
også takke Snillfjord kommune det
positive samarbeidet og den økonomiske støtten.
Dersom det er noen flere som kan
tenke seg å støtte prosjektet, kan
pengene sendes til Hemne og Snillfjord Hørselslag b. konto 4312 07
59583.
Øystein Myrholt
leder

Barna er klar over at det er for mye
støy når det innerste i lydøret lyser
rødt.
Her er det Erik som kommenterer at
det er mye støy mens han skal spise.
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Ny skole og barnehage

Eks. vegetasjon,
løvtre

Det er klart for byggestart på ny skole og barnehage
på Hemnskjela. Det er inngått avtale med Kystbygg
Hitra AS som er hovedentreprenør på dette
prosjektet. Det er forventet å stå ferdig til skolestart
2010.

Eks. vegetasjon,
løvtre

Bærbusker:
Rips,solbær
stikkelsbær
Bærbusker:
Rips,solbær
stikkelsbær

Bærbusker:
Rips,solbær
stikkelsbær

Ny
tt

Nytt nettinggjerde

Bærbusker:
Rips,solbær
stikkelsbær

Bærbusker:
Rips,solbær
stikkelsbær

14 500

Sandkasse

2 500

Huske/
Lekestativ

2 500

Vi viser her planløsningen for bygget og plan for
uteområdet utarbeidet av Sørli arkitekter AS.

Sk
lie

ne
ttin
gg
je
rd
e

Eks. skur rives

GRUS

2 500

De andre entreprisene som er valgt er:
Elektrotekniske arbeider: Elektro eksperten as
Ventilasjonsarbeider: Fosen Ventilasjon as
Sanitærarbeider: Comfort Fosen as

5 000

Utebod
11m2

Einer

Einer

Eks. vegetasjon,
løvtre
Eks. vegetasjon,
løvtre

Admin.

Barnehage

Lysarmatur

10 000

Einer

Eks. vegetasjon,
løvtre

Nytt nettinggjerde

Eks. tak forlenges

BALDAKIN

Kantstein
Lysarmatur

Eks. vegetasjon,
løvtre

4 000

Ny

tt

Einer

6 000

Parkering

ttin

gg

je

rd
e

Kantstein

Eks. vegetasjon,
løvtre

Kantstein

Kantstein

Kantstein

ASFALT

Einer

Eks. bygg

Eks. vegetasjon,
løvtre

Lysarmatur

Lysarmatur

BALDAKIN

GRUS

4 000

Einer

Nytt lerketre

3 500

3 500

Einer

Eks. vegetasjon,
løvtre

Lekestativ/Huske

Kantstein

Kantstein

hit

Eks. vegetasjon,
løvtre

GRUS

ASFALT

Lysarmatur

Lysarmatur

Det vil bli inngått kontrakt med Ingeniør Leif Fordal
as om byggeledelse.

ne

Bålplass

Runde 'kubber'
på høykant
(for balansering)

6 000

N
N

Kystbygg sier at de vil starte med rigging av området
og noe enkel sanering før jul. De vil starte opp for
fullt fra nyttår.
De holder fast på at de skal kunne overlevere skolen
til avtalt tid altså 01.08.2010.

Rogn

15 000
Rogn

BALLPLASS

Eks. vegetasjon,
løvtre

Rogn

20 000

Grus
Rogn

Rogn

ARBEIDSTEGNING
B

Dette blir barnhage og skole for 1.-4. årstrinn. Det er
12 elever på disse trinnene høsten 2010 som bor i
Vågan skolekrets.

Rogn

A

DATO:

REV.NR:

TEGN:

OPPDRAGSGIVER:

Rogn

SNILLFJORD KOMMUNE

OPPDRAG:

0919 HEMNSKJELA
OPPVEKSTSENTER

OPPDRAGSADR.:

7257 SNILLFJORD

TEGNING:

UTOMHUSPLAN

MÅLESTOKK:

1:200

Rogn

DATO:

24.11.09

T/F-LISTE:TEGN.: SAKSBEH.: KONTR.: GODKJ.:
T/F-LISTE:TEGN.:

mk

AAS

AAS

Rogn

Øragata 13 Postboks 111 7200 KYRKSÆTERØRA
Tlf: 72 45 10 60 Fax: 72 45 25 10
arkitekt@soea.no

TEGNINGSNR.:

190

9 800
8 000

s1

Eks. vegg beholdes

RAMPE

Ny vegg
Benk
34,3m2

GROVGARD.
18,4m2

4 900

Eks. vegg rives

FINGARD.
12,9m2

WC
6,5m2

Stollager

GARDEROBE

WC

Bordlager

BARNEHAGE
89,5m2

KJØKKEN/
SKOLEKJØKKEN
29,8m2

Bevegelig vegg /
Scenegulv

Benk

GANG
17,2m2

KORRIDOR
56,0m2

GANG
35,7m2
HYLLE / SKAP

WC
6,3m2

KOPI
6,2m2

FORMING
21,6m2

HYLLE

4 400

WC
5,2m2

RENHOLDSSENTRAL
14,8m2

BASE 1
37,7m2

GRUPPEROM 1
13,2m2

0919 Hemnskjela Oppvekstsenter
Tegning: Plan
Dato: 01.06.09 Rev.C:25.06.09
Målestokk 1:100
Snillfjord kommune

WC
6,9m2

PAUSEROM
15,7m2

700

s2

PERS.GARD.

SAMTALEROM/
MØTEROM
12,5m2

BASE 2
35,5m2

KONTOR
18,9m2

ARB.ROM
18,8m2

s1

TOTALT BRUKSAREAL: 577 m2
HERAV NYE TILBYGG BRUKSAREAL: ca. 210 m2
TOTALT BEBYGD AREAL: ca. 656 m2 (inkl. takutstikk / takoverbygg)

2 700

RAMPE

SOV eller
GRUPPEROM
9,8m2

HYLLE / SKAP

Eks. pipe m.
brannmur rives

LAGER
11,2m2

N

STELLEROM/
WC 7,0m2

Benk

17 600

s2

Stollager

23 000

GARDEROBE

Stellebord m.
integrert håndvask

4 R. @ 150 mm
3 T. @ 300 mm

WC

LEK
28,5m2

GYMSAL
71,2m2

33 000

Øragata 13 Pb 111 7200 KYRKSÆTERØRA
Tlf: 72 45 10 60 Fax: 72 45 25 10
arkitekt@soea.no

Tegningsnr: 021
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Helsesida
Kommunekampen – FYSAK
– og Folkehelsa
Som kjent har det pågått en konkurranse mellom kommunene i Sør
Trøndelag fylke. Denne avsluttes
lørdag, 12. desember. Av to valgte
turmål i Snillfjord, Åhammeren og
Vennaknubben, har Åhammeren fått
flest besøk. I tillegg har det vært ca
50 turmål i hele fylket, to fra hver
kommune.
Jeg ønsker å takke alle som har
gjort en innsats for å gå turer til
turmålene eller har fått med seg flere
til å være aktive. Vi kan være stolte
av statistikken som viser at Snillfjord kommune leder når det gjelder
antall deltakere i prosent av folketall
i kommunen. Hele 8,54 % (pr. 11.
des.) av innbyggerne har vært med
på kampen. Spesielle takk for godt
innsatts og stor gjennomføringsvilje
til Aa skole og barnehagene. Med en
slik mobilisering, tok vi et stort hopp
på statistikken. Vi vet at snillfjordingene også er mye mer aktive enn det
som er registrert gjennom kommunenkampen.
Likevel er det interessant å nevne
en ny rapport fra Helsedirektoratet
som viste at fire av fem nordmenn
beveger seg for lite.

Her er det gjengitt noen klipp
fra rapporten
For fyrste gong har helsestyresmaktene kartlagt nordmenn sitt aktivitetsnivå.
Undersøkinga stadfestar at det store
fleirtalet av nordmenn er for lite
fysisk aktive.
Resultata viser at berre ein av fem er
aktive i tråd med Helsedirektoratet
sine tilrådingar om 30 minutt dagleg
fysisk aktivitet.
Eit kraftig fall i aktivitetsnivået frå
9-åringer til 15-åringar.
For å få fleire i aktivitet er det
naudsynt å legge samfunnet betre til
rette.
Dette inneber mellom anna å betre
tilhøva for gåande og syklande.
Dersom ein vil ha fleire i aktivitet
må aktivitetane tilpassast betre den
einskilde.
20 prosent oppfyller anbefalinga om
å vere moderat fysisk aktiv 30 minutt
kvar dag
22 prosent av kvinner oppfyller
anbefalingane, mot 18 prosent av
mennene.

Man kan laste ned hele rapporten
fra Helsedirektoratets hjemmesider.
Avslørende resultater om vår
aktivitetsnivå. Dette kan vi gjøre noe
med. La oss komme oss ut på tur i
den fine Snillfjord naturen. Jeg hørte
at det er organisert bl.a. en turgruppe på Ytre Snillfjord. Mer informasjon om det kan sees på www.
klubbinfo/ysil. Dette er kjempebra!
Håper det er flere som ønsker å
starte opp gågruppe eller lignende.
Jeg benytter anledningen til å ønske
dere en Gledelig Jul og lykke til med
det Nye Året, 2010.
Med vennlig hilsen
Zhivko P.
FYSAK koordinator

Fysioterapeuten
Åpningstider i jula
Kontoret stenger fra 23. desember
t.o.m. 28. desember.
Fra tirsdag er det åpent for henvendelser fra kl. 09.00 til 13.00.
Nytt telefonnummer: 909 46 497.
Dermed blir fysioterapeuten bedre
tilgjengelig, også når han ikke er på
SOS. Den stasjonære telefonen
72 45 72 39 kan også brukes inntil
videre.

Fra psykisk helsearbeid.

Nytt om fysioterapilokalene

Jeg vil minne om at jeg har sollampe
til utlån. Denne kan være med å
minske vinterdepresjoner og man
kan få økt overskudd. Mange har god
nytte av en slik lampe, men jeg lover
ingen effekt

Det er planlagt en utvidelse av
treningsrommet som kommer i gang
først på nyåret. Det nye trenings
lokalet skal etter hvert rustes opp
med mer utstyr, og det skal bli mulig
for alle innbyggerne å trene her. Det
vil komme mer informasjon om dette
etter hvert. Treningsrommet er litt
for lite for å kunne innby til at alle
kan bruke den. Likevel er treningsrommet åpent for bruk nå også. Ta
kontakt med fysioterapeuten som vil
klargjøre regler for bruk.

Jeg har også boken: ”Skynd deg å
elske, om å holde sammen når
dagene mørkner” av Laila Lanes og
Jan Henry T. Olsen. Bare å ta
kontakt hvis noen ønsker å låne
denne.
Ellers vil jeg ønske alle en god jul og
ett godt nytt år.

Mistet ring?

Bente Mostue
Sykepleier i psykisk helsearbeid

Kan det være ringen din som er funnet i 2. etasje på rådhuset.
Henv. servicekontoret.
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Jule- og nyttårsturnus ved Orkdal legesenter og Snillfjord legekontor.
Jimmy

Andreas

Marit

Marta

Kontor

Onsdag 23/12

8-12 Snillfjord
12.30-15.30
Orkdal

8-15.30
Orkdal

8-12
Snillfjord
12.30-15.30
Orkdal

8-15.30
Orkdal

Åpent 8-15.30

Torsdag 24/12

Vaktradio
8-12

Fri

Fri

Fri

Stengt

Fredag 25/12

Fri

Fri

Fri

Fri

Stengt

Mandag 28/12

Sykehjem 10-14
+ øyeblikkelig
hjelp Snillfjord

10-14
Orkdal

10-14
Orkdal

10-14
Orkdal

Åpent 10-14

Tirsdag 29/12

10-14
Orkdal

10-14
Sykehjem

10-14 Orkdal

10-14
Orkdal

Åpent 10-14

Onsdag 30/12

Fri

10-14
Orkdal

10-14
Orkdal

Fri

Åpent
10-14

Torsdag 31/12

Fri

Vaktradio
9-12

Fri

Fri

Stengt

Fredag 1/1

Fri

Fri

Fri

Fri

Stengt

Fra den 24/12-31/12 tas bare
øyeblikkelig hjelp på åpne dager.
Kontroller og resepter skal være
avklart innen 24/12-09. Om ikke så
blir det først etter 1/1-09.
Den 24/12-09 begynner legevakten
kl 12 og varer frem til mandag den
28/12-09 kl 9.00.

Fra helsestasjonen
Mine arbeidsoppgaver er primært
helsefremmende og forebyggende
arbeid blant barn og unge. Det innebærer blant annet helsestasjonsundersøkelser av spe-og småbarn
der foreldre kan spørre om det de
lurer på om amming, mat, søskensjalusi, pottetrening, grensesetting, allergier og smokkebruk. Kun
fantasien setter grenser! Barna får
inkalling hver måned det første året,
to-tre ganger andre år, deretter en
gang per år frem til skolestart. Mine

Mandag 28/12-Onsdag 30/12-09 er
legevakten fra 14-09 nest følgende
dag.

Julaften og nyttårsaften tar vi bare
alvorlig øyeblikkelig hjelp.

Den 31/12-09 Begynner legevakten
kl 12 og den varer frem til mandag
4/1-09 kl 8.00 og da åpner legekontoret med vanlige tider 8-15.30.

arbeidsoppgaver innebærer også
skolehelsetjeneste på de to skolene
vi har i kommunen. På skolene har
jeg samtaler med barna på de ulike
trinnene ut fra statlige føringer hva
gjelder tema. I tillegg kan lærerne
bruke meg i undervisningen til ulike
tema. Kanskje noen barn allerede har
fortalt om meg ved middagsbordet
hjemme? Dessuten kan dere foreldre
kontakte meg hvis dere lurer på noe
angående deres barn eller er bekymret på noe vis. Helsestasjonen har
mange samarbeidspartnere som står
parat! Dessuten har jeg ”åpen dør” i
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forhold til skolebarna, spesielt ungdomsskoleelevene. Jeg slår gjerne av
en prat om alt eller ingenting :-)
1-2 ganger pr. mnd er jeg på Ven
oppvekstsenter, ellers er jeg på
helsestasjonen på Krokstadøra. Jeg
er i barnehagene ved behov eller kan
også komme på hjemmebesøk når
det er ønskelig. Jeg har arbeidstid
hver dag fra kl. 9-15.
Åshild

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Kirkesida
FØRJULSKONSERT MED
TRONDHEIM GOSPELKOR
Den 6. desember hadde vi besøk
fra Trondheim Gospelkor i Snillfjord
kirke. Koret besøkte oss også
tidligere i år og ville gjerne komme
tilbake og skape julestemning for
oss!
Dette greide de med glans – sjøl om
det utomhuses blåste sur høstvind.
Inne var det stemningsfullt og vakkert!
Nærmere 60 tilhørere hadde
funnet veien til kirka denne kvelden,
og fikk på plass julestemninga midt i

en travel førjulstid.
Gospelkoret serverte tradisjonell
gospelmusikk i starten på konserten,
og avslutta med julegospel!
Kor og komp består av opptil flere
med aner i Snillfjord, og en av disse,
Bente Farstad, har for et års tid siden
komponert en julesang, ”Juletona”.
Den ble urframført, og vi fremmøtte
fikk et møte med jula på ungers forventingsfulle vis. En kjempefin sang,
skrevet på trøndersk.

dette gjorde det veldig behagelig å
sitte i kirkebenkene å høre på.
Snillfjord kirkekontor vil med dette
takke gospelkoret for besøket,
menighetsrådet for at de bidrog med
mat til sangerne – og til DEG
for at du kom og hørte på !!!
Mvh
Kirkeverge
Anne Marit

Lydnivået denne gangen var lagt
noen hakk ned i forhold til sist, og
Snillfjord menighet og kirkekontoret
ønsker alle en velsignet julehøytid og
et godt nytt år!
Kirkevergen i Snillfjord har følgende
kontortid fra 01.01.10:
torsdager 09.00 - 11.00
Henvendelser utenom dette gjøres til
mobilnr: 940 35 658

Bente Farstad i Trondheim gospelkor hadde med seg stor familie på denne konserten.
Her er hele 5 generasjoner samlet. Fra venstre: Odd Dalsaune (oldefar), Janne
Farstad (mor), Beret Dalsaune (tipoldemor), Bente Farstad (bestemor) med Tia Christine Dahl på armen og foran Celina Farstad Dahl.

Gudstjenester i Snillfjord
menighet
Julaften
SOS kl.12.00: Juleandakt ved Jon
prest.
Snillfjord kirke kl. 14.30: Familiegudstjeneste ved Jon prest.
Bjørkly, Sunde kl. 16.15: Familiegudstjeneste ved Jon prest.
25. desember 1. juledag
Snillfjord kirke kl. 11.00: Høytids-

gudstjeneste ved Jon prest.
Søndag 3. januar Kr. åp. dag
Vennastranda bedehus kl. 11.00:
Gudstjeneste og julefest. Snillfjordkoret?
Søndag 24. januar
Snillfjord kirke kl. 11.00: Høymesse
med nattverd ved Frode prest.
Søndag 7. februar
Snillfjord kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste med utdeling av nytestamenter til 5.-klassingene.
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Søndag 28. februar
Snillfjord kirke kl. 11: Høymesse med
nattverd.
Søndag 7. mars
Skiandakt ved Steinvassbu kl. 13
sammen med Lensvik og Agdenes
menigheter.
Søndag 14. mars
Snillfjord kirke kl. 11: Høymesse med
nattverd.
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Julehilsen fra Snillfjord omsorgssenter

Tirsdag var det duket for julebord på omsorgssenteret. Zhivko og Lise er tydleig fornøyd med pynting av borda.

Her kommer en jule- og nyttårshilsen
fra oss som bor og arbeider ved omsorgssenteret.
Alle sier at tida går så fort, det er
ikke noe unntak for oss på ”heimen”
heller.
Dagene flyr og snart er året omme
og et nytt og ubrukt år ligger foran
oss.
Vi i omsorgstjenenesten vil benytte
anledningen; å ønske alle ei riktig
god og trivelig julehøytid.
Takk for alt samarbeid vi har hatt
i 2009, det være seg beboere,
pårørende, kolleger eller andre vi har
hatt forbindelse med i året.
Takk til alle lag og foreninger som
har bidratt med gaver og besøk.
Uten hjelp fra dere, har ”heimen” vår
ikke vært det den er i dag!
Takk til dere alle som har gitt bidrag

til vår gavekonto. Uten den har vi
ikke hatt så mange muligheter til
”utskeielser”.
Også i år har vi vært på busstur, vi
dro til Heim kirke, hvor vi fikk både
preken, musikk og sang. Deretter
kjørte vi til Vinjeøra hvor vi fikk servert middag.
En tur til Moa besøksgård var en
annen tur. Denne var det Snillfjord
Helselag som ga midler til. Sang
og musikk har vi også ”kjøpt” hit til
omsorgssenteret takket være gavekontoen. Nye hvilestoler kom til jul.
De gamle er fra 1983 og 1985 og har
dermed gjort sin tjeneste.
Så er vi kommet i gang med sansehagen. Den er nå planert og venter
på våren for at vi kan få ta den i
øyesyn. Her skal det bli gapahuk,
bålplass, frukttrær og annet som kan
sanses og spises. Det er ment som
en ”opplevelsespark” for de som har
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blitt litt glemsk. Til dette prosjektet
er det også kommet inn penger.
Takk til dere!
Det er med på å gi oss tro på at
dette blir fint for våre brukere.
Så vil vi minne om juletrefesten på
omsorgssenteret 10. januar kl. 15.00.
Her blir det mye sang, gang rundt
juletreet, utlodning, kaffe og kaker.
Det er tradisjon tro, Frelsesarmeen,
som leder festen. Alle er hjertelig
velkomne!
Så sier vi på omsorgssenteret
GOD JUL TIL DEG OG DINE!
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FRA LAG OG ORGANISASJONER
Hemne og Snillfjord
hørselslag

I oktober 2008 sendte Hemne og
Snillfjord hørselslag ut brev til flere
bedrifter, lag og foreninger i Snillfjord
med spørsmål om de ville være med
å koste støyører/ lydører i barnehagene kommunen. Som det går fram
av dette nummeret av Rådhusposten,
er støyørene nå kommet på plass.
Jeg har fått melding fra noen få

lag om at de har bevilget penger,
noe vi selvsagt er svært glade
for. Svarprosenten er så lav at vi
lurer på om noen ventet for å se
om støyørene virkelig kom på plass
eller om de rett og slett har glemt
oss. Dersom det er noen flere som
kan tenke seg å støtte prosjektet,
kan pengene sendes til Hemne – og
Snillfjord Hørselslag b. konto 4312 07
59583.

Skitrim

Noe for hele familien. Alle i kommunen er velkomne i lysløypa på Krokstadøra.
Torsdager mellom kl. 18.00 -19.30
Januar: 14.-21.-28.- Februar: 04.-11.-18.- 25.- Mars: 04.
Påmeldingsavgift for skitrimkveldene :
Barn kr 80,- Voksne kr 100,- Familie kr 25,Ønsker noen å betale for en kveld koster det kr 25.Telenorkarusell: Ett ekstra tilbud på skitrimkveldene for alle barn den
21. januar klas. 04.02 fris.
18.02 fris.sprint. NB. START KL 19.00
Utdeling av Telenors premier den 18.02 2010
de som har gått 2 av karuselløypene .
NB!! 5 skikvelder er kravet for fullført. Varm saft på skitrimkveldene.
Medaljer 1.-2.-3. året. Krus 5. året. Lue 7. året. T.skjorte 10. året Ostehøvel
15. året.
Premiering på basaren 12. mars 2010 i gymsalen på Aa skole

STEINVASSBUA

Selvbetjening av brus, kjeks, sjokolade og kaffe. Vaffelsalg starter fra
søndag 10.januar 2010 foregår mellom kl. ca.11 til ca.kl. 15.

Øystein Myrholt, leder
PS: På Krokstadøra selger onsdagskafeen og Lise på SOS høreapparatbatterier for oss. Prisen er kr 25,- for
6 stk. DS

Klubbmesterskap
Krokstadøra idrettslag

Torsdag 25. februar
Start kl. 19.00
Startkontingent : Barn kr 40.- Voksne kr 80.Alle blir premiert ved målplassering i
konkurranseklassene.
Idealtid der de 5 nærmeste premieres.

Konkurranser på ski

De som vil gå konkurranser melder
seg på en uke før løpsdato til
Lars Einar Berg tlf. 414 50 619/
72455641.
Fellestrening tirsdag/torsdag
kl. 18.00 i lysløypa el. Auseten (se
hjemmesida).
Trenere: Lars Einar Berg og Rune
Aune Snildalsli

Avslutning idrettsskolen
05.12.09

Tusen takk for pengestøtte og dugnad i år. Ingen nemnt ingen glemt.

43 personer deltok i avslutningen
som også i år gikk til skøytehallen på
Fosen. Da vi hadde ledige plasser på
bussen var dette inkludert 11
personer fra Ysil.
Vi hadde fire timer til rådighet i
hallen og tilbakemeldingene var at
små og store koste seg med de
aktiviteter som hallen har å tilby.
Takk til alle for et hyggelig samvær
Takk til Gabriel Slørdal som kjørte oss
trygt fra og til.

Idrettslaget oppfordrer fortsatt å
gi støtte til løypekjøring til konto
4270.32.19955
Krokstadøra IL			

ÅRSMØTE

8. februar kl. 19.00 på Aa skole
Se www.krokstadøra-il.no
GOD JUL OG GODT NYTTÅR
				
Krokstadøra IL

Med vennlig hilsen Hemne og
Snillfjord hørselslag

Krokstadøra IL
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Best
Bensinstasjon Krokstadøra

Ivrige engasjerte medarbeidere søkes
til Best Krokstadøra. Vi åpner snart
og søker i den forbindelse folk som vil
være med på laget for å bygge opp
en fullverdig bensinstasjon.
Søknad med CV sendes på e-post til
krokstadora@beststasjon.no
Eventuelle spørsmål kan rettes til
mob. 988 27 072

Seniordans

Seniordans Norge har blitt en velorganisert organisasjon med flere
tusen medlemmer. Da fleste av medlemmene er i pensjonsalderen, men
en mener at 50 + kan være ideelt.
Interesserte kan melde seg til
kontaktpersonene i Snillfjord:
Liv Greta og Årstein Volden.
Tlf: 72 45 57 05

JULETREFEST

Vingvågen Grendahus
4. juledag kl. 16.00.
Andakt ved Jon Prest
Musikk av Toril og Leslie
Gang rundt juletreet
Besøk av nissen
Utlodning
Bevertning
VELKOMMEN
Arr: Imsterfjord og Vingvågen Sanitetsforening

Snillfjord senterparti

Årsmøtet har valgt nytt styre:
Leder: Wenche Snildalsli Vuttudal
Nestleder: Grete Stolpnes
Kasserer: May Elise Jamtøy Stolpnes
Studieleder: Nina Astrid Mjør
Sekretær/Gruppeleder: Anders
Krokstad
IT-ansvarlig: Jens Selnes
SU-representant: Geir Inge Fiske
SK-representant:Turid Mjønesaune
1.vara: Gerd Tove Gunnes Mjønes
2.vara: Tomas Berdal

Trafikksikkerhetstiltak

Det er gjennomført trafikksikkerhetstiltak langs rv 714 i høst. Kantryddinga
langs Åstfjorden og fra Mjønes til Feneskrysset har både åpnet landskapet
igjen og gitt bedre oversikt over trafikken. Det er betydelig mengde trevirke
etter et slikt prosjekt slik bildet til høyre viser.
I Vaslagvågen har vegvesenet anlagt en lenge etterlengtet busslomme.
Dermed har vi fått en tryggere venteplass for skolebarna her.
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Sissels salong

God jul og godt nytt år ønskes både
”gamle” og ”nye” kunder.
Åpningsdagene er: mandag – onsdag
og fredag.
Ta gjerne kontakt på tlf 72457146
eller på mobil 452 72 116
Julehilsen fra Sissel

Takk fra idrettsskolen

Tusen takk til alle foreldre, ungdom
mer / søsken, Olav S. og styret i
idrettslaget som har hjulpet til med
gjennomføringen av årets idrettsskole.
Gunn Eva og Marit

Fæst 2. juledag

Snillfjord Ungdomslag arrangerer fest
på Krokstadøra 26. des. kl. 21.00
Musikk av: Urban Cowboys
Inngang: Medlem kr 180,- / Ikke
medlem kr. 200,Buss fra Sunde og Kyrksæterøra
kl. 21.00. Pris: Kr 150,- tur/retur
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Gjeterbua på Aunfjellet også et kulturminne.
På en av mine søndagsturer på det
fantastisk lette føret som vi har
hatt i terrenget vårt i november
og desember tok jeg turen innom
et av våre kulturminner i utmarka.
Her, som mange andre steder
i naturen vår, har grunneieren
tilrettelagt for almenn ferdsel ved
at du finner informasjon om stedet.
Og så kan du skrive deg inn i den
utlagte gjesteboka. Dette gjør at
du føler deg velkommen, og
opplevelsen gir en ekstra
dimensjon over turen.
Også i dag kan du søke ly i bua
hvis du sitter sammenkrøpet.
Denne gangen har jeg lyst til å
dele informasjonen med flere,
og den gjengis derfor nedenfor.
Kanskje litt feil tid å fokusere på
gjeting av bufe som hører en helt
annen årstid til ... eller kanskje
dette er akkurat rette tida for en
gjeterhistorie?
Åge

Hva er dette?

Konkurransen i RP nr. 4

På Vargheian treffer man på noen steinhytter (i alt 3 stykker). Disse hyttene ble i

gammel tid bygd av de som gjette sauer, geiter og storfe. De kunne da søke ly her og
likevel følge krøttera i store deler av området.
Ole O Aune (bestefar min f.1874) fortalte at han gjette husdyra på Aunfjellet
sammen med naboguttene fra han var 11 til han var 16 år. Han fortalte om disse
hyttene som kunne være til ly mot vær og vind.
Jo det var utrygge tider i fjellet den gang. Gjeterne sørget for å jage bort udyr, og
likedan sørge for at krøttera kom heim til kvelds. Sist på 1800-tallet var det bl.a.
observert bjørn i området. En vanelig gjeter hadde halvside vadmelsbukserog tresko
(i heltre) . Nista besto nok av potetkake.
Taket på disse steinhyttene var holdt oppe av en mønsås som over inngangen hvilte
på en trestokk. Derfor har taket på disse buene forlengs fallt ned. Ole Johan (8 år)
hadde lenge ytrer ønske om hjelp til restaurering av ei av disse hyttene. Dette gikk i
orden sommeren 1977. Antakelig fikk vi det til slik den opprinnelig har vært. Dette
er spor etter ei svunnen tid. Kanskje også kultur på sitt vis?
August 1997
Ottar Aune

Løsningen som flere hadde funnet, var
speilbilde i vannet.
Løsningen ser dere nedenfor.

Vinner ble
Inger Klungervik; Sundlandet
Premien er DVD-en “Brurabåtforliset”
utarbeidet av elevene ved Ven oppvekssenter.

Bildet viser Våvasslifjellet som speiler
seg i Våvatnet en klar og stille høstdag.
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Lokal mønstring 22. januar 2010
Den lokale mønstringen ledes i år av
Silje Werness.
Fra dette arrangementet blir det
valgt ut deltakere fra scenekunst,
ut-stillinger og film/video i aldersgruppen 13 – 20 år til å delta og
representere kommunen på fylkesmønstringa.
Du kan delta med foto, billedkunst,
skulptur, kunsthåndverk, video, datagrafikk, dataspill, webdesign, husflid,
musikk, teater, dans, nysirkus, standup, litteratur, journalistikk, dokumentasjonsfoto, TV-produksjon, design,
internettredaksjon, sceneteknikk,
arrangements- produksjon, program-

ledelse.
Innslag på mønstringene skal ikke
overskride 5 min enten det er sceneinnslag eller film/video.
Gå inn på nettstedet www.UKM.no
Der vil dere også kunne melde dere
på. Og dere finner mer om reglene.
Vi forutsetter at foresatte til de som
melder seg på, og som går videre til
fylkesmønstringa, kan være ledere
for vår gruppe med ungdommer.

Workshop 7. januar

I år vil vi tilby veiledning til UKM på en
workshopkveld. Her kan du få veiledning i sang, dans (hiphop, linedance), hjelp med playback, prøve
mikrofonener og mye mer.
Dette er gratistilbud, men du må
melde deg på innen tirsdag 5. jan. til
Silje Werness på e-post
silje_sagmyr@hotmail.com
eller kontakt Torill eller Åge på
rådhuset.
Scenearbeid
Har du lyst til å arbeide med kulisser
og annet scenearbeid vil vi gjerne at
du tar kontakt. 7. januar er også noe
for deg.

Nedenfor viser vi en oversikt over innmeldte arrangement fram til påske. Følg med på hjemmesida.
Dato Tid
24.12 12
24.12 14.30
24.12 16.15
25.12 11
26.12 21
03.01 11
05.01 11-12
09.01 14
10.01 15
10.01 11-15
12.01 18
14.01 18
21.01 18
21.01 19
22.01 18.30
24.01 11
25.02 19
8.01
18
02.02 11-12
04.02 18
04.02 19
07.02 11
		
11.02 18
18.02 18
18.02 19
25.02 18
28.02 11
02.03 11-12
04.03 18
07.03 13
		
12.03 ?
14.03 11
26.03 18

Arrangement				
Juleandakt v/Jon Nilsen			
Familiegudstjeneste			
Familiegudstjeneste			
Høytidsgudstjeneste			
Fest med Urban Cowboys		
Gudstjeneste (m/Snillfjordkoret?)
Bassengtrening				
Juletrefest				
Juletrefest m/Frelsesarmeen		
Vaffelsalg og sosialt samvær		
Folkebadet åpner etter jul (se annonse)
Skitrim					
Skitrim					
Telenorkarusell klassisk (se annonse)
UKM					
Høymesse m/nattverd			
KM – Krokstadøra IL
Skitrim					
Bassengtrening				
Skitrim					
Telenorkarusell fristil			
Familiegudstjeneste, utdeling av
Nytestamentet til 5. klassinger		
Skitrim					
Skitrim					
Telenorkarusell fristil sprint		
Skitrim					
Høymesse m/nattverd			
Bassengtrennig				
Skitrim					
Skiandakt
sammen med Lensvik og Agdenes
Basar – Krokstadøra IL			
Høymesse m/nattverd			
Folkebadets siste åpningsdag for våren

Sted
omsorgsenteret
kirken
Bjørkly, Sunde
kirken
Skogly, Krokstadøra
Vennastranda bedehus
svømmehallen
Fjordgløtt Vågan
omsorgsenteret
Steinvassbu
svømmehallen
lysløypa
lysløypa
lysløypa
gym.salen Aa skole
kirken
lysløypa
sv.hallen
lysløypa
lysløypa
kirken
lysløypa
lysløypa
lysløypa
lyssløypa
kirken
sv.hallen
lysløypa
Steinvassbu trimhytte
gym.salen Aa skole
kirken
sv.hallen

