Rådhusposten
Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Nummer 3 - september 2018

Snillfjord - Porten til havet

Fra innholdet:

Jenny på pallen • Bibliotekdag
Turstiåpning i Vuttudalen

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Det skjer
Det kan komme inn info om arrangement etter at
Rådhusposten har gått i trykken. Husk derfor også
å følge med på kommunens hjemmeside under
Arrangementskalenderen på
www.snillfjord.kommune.no.

RÅDHUSPOSTEN

Kjentmannpakke kan kjøpes hos:
Coop Krokstadøra, Marit Myrholt Ytre Snillfjord og
Vaslag Service, Vasslag.

Nr. 189 – Utgave 3/2018 – september
UTGIVER: Snillfjord kommune

Oktober
03.10 Formannskapsmøte
		Eldres dag
10.10		Verdensdagen for psykisk helse
13.10		Basar med Snillfjord Helselag
Uke 41 Høstferie
14.10		Orklandtur Snillfjord
21.10		TV-aksjonen
24.10		Formannskapsmøte
25.10		Halloween-kveld på biblioteket

REDAKTØR: Birger Hellan
Grafisk produksjon: Trykkpartner AS
ADRESSE: Ågjerdet 8, 7257 Snillfjord
www.snillfjord.kommune.no
E-POST: rp@snillfjord.kommune.no
TRYKK: Trykkpartner AS
OPPLAG: 600
Rådhusposten er en gratis informasjonsavis for
Snillfjordkommunes innbyggere. Andre som er
interessert i å motta Rådhusposten per post,
kan abonnere på den. Rådhusposten har
4 utgivelser i året. Gjeldende pris i 2018 er 270,-.
Ved adresseendring og start/oppsigelse av
abonnement er det viktig å gi beskjed til
postmottak@snillfjord.kommune.no eller
tlf. 72 45 55 55.

November
02.11 Lysmesse med konfirmanter
07.11		Kommunestyremøte
14.11		Formannskapsmøte og Admin
17.11		Basar IL Fjordglimt
22.11		Dataspillturnering på biblioteket
26.11		AMU-møte
Desember
01.12		Julegrantenning Krokstadøra
05.12		Formannskapsmøte
		Nissemarsj Vennastranda bedehus
12.12		Kommunestyremøte
16.12		Vi synger julen inn i Snillfjord kirke

Rådhusposten skal først og fremst benyttes til
å orientere kommunens befolkning om aktuelle
saker i kommunal forvaltning.
Bilder (også logoer) må sendes med teksten
som egen fil med god oppløsning. Bilder som
gjengir personer på en slik måte at det regnes
som personopplysning krever samtykke. Lov om
åndsverk §45.

Send gjerne inn foto fra Snillfjord
som kan brukes på forsiden av
rådhusposten til
rp@snillfjord.kommune.no.
Bildene må være i stående format.

Utgivelser 2018:
Nr. 4, frist for innsending er 01. desember
Forside: Ordføreren deler ut Drømmestipendet
til Markus Amund Sæther
Foto: Åge Røe

Nytt kommune- og fylkesnummer

Snillfjord: 5012 (tidl. 1613)
Trøndelag: 50 (Sør-Trøndelag, tidl. 16)
2

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Ordfører
Snillfjord fikk i høst en stor glad
melding da summene fra havbruksfondet ble offentligjort. Snillfjord
får hele 22,6 millioner som kommer
utbetalt i oktober. Havbruksfondet er
et fond der oppdrettere som vil kjøpe
vekst må betale inn for det de kjøper.
Av den samlede sum som kommer
inn på fondet skal 70% betales ut til
kommuner med oppdrettsproduksjon.
Det fordeles mellom kommunene etter
hvor stor del av landets produksjon de
har. Snillfjord har litt i underkant av
1% av landets produksjon.

Jeg vil åpne med å få gratulere to våre
ungdommer som har utmerket seg
siden siste utgivelse av Rådhusposten.
Jenny Valstrand med fremragende
prestasjon på Landsskytterstevnet og
Markus Amund Sæther for Drømme
stipendet. Takker også for den flotte
konserten jeg ble invitert til i forbindelse med prisutdelingen.
Vi har nå lagt bak oss en sommer som
har vært den varmeste og tørreste på
lange, lange tider. For de av oss som
ikke trenger å tenke på avlinger har
det vært strålende å oppleve et slikt
sommervær. Samtidig har det vært
frustrerende for bøndene som har sett
at avlingene har krympet som følge av
lite nedbør.

Med bakgrunn i denne overføringen
opprettet kommunestyret i Snillfjord
på sitt siste møte et fond på 4 millioner til allmennyttige formål som
lag, foreninger og personer kan søke
på. For mere info om dette henvises
til egen artikkel i denne utgaven av
rådhusposten.
For videre bruk av disse av disse
pengene må Kommunestyret nøye
vurdere gjennom budsjettprosess hva
av viktige tiltak som skulle vært gjennomført som disse pengene kan gå
inn som egenkapital i. Her må man
fordele rettferdig mellom de 3 delene
av vår kommune. Penger fra fondet
bør også brukes til å tilrettelegge for
havbruksnæringa og slike tiltak må
også være en del av diskusjonen.

Bygging av vei til vindparken på Geitfjellet er godt i gang, og i løpet av 2020
skal parken være satt i drift. I forbindelse med vindkraftutbygginga ble det
også ordnet en avtale mellom utbygger
og kommunen. Denne avtalen inneholder en del konkrete avbøtende tiltak
som vil komme befolkningen til gode.
Vi har vært i møter med utbygger om
denne avtalen igjen og sett gjennom,
da det kan være tiltak der som kanskje
ikke er like aktuelle i dag som da den
ble utarbeidet. Men den økonomiske
rammen ligger fast. Kommunen ser i
den sammenheng også på om det er
like hensiktsmessig at frivillige lag
«tar over» deler av denne avtalen.
Dette fordi frivillige kanskje kan
utnytte midler som ligger der på en
like god måte som en kommune. I den
forbindelse har ordfører tatt kontakt
med Krokstadøra Idrettslag for å
diskutere saken.
Når det gjelder utbyggingen av FV714
går den fremover med stormskritt. Det
er gitt signaler om at kryssinga forbi
Krokstadøra kan stå ferdig allerede til
jul i år.
Ønsker alle en fortsatt fin høst
John Lernes,
Ordfører

Trafikksikkerhetstiltak
Vedtak i F-sak 96/18:
Snillfjord kommunestyre bevilger kr 1 475 800 for oppgradering av vegbelysning langs
fv 714 på strekningen Rønningan bru – Åøya, samt kr 587 500 for vegbelysning i området Øybakken,
mellom Krokstadøra oppvekstsenter og gangbru ved brannstasjonen.
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Rådmannen

Lokalsamfunnene i Snillfjord har
gjennom mange år bidratt til storsamfunnet ved at det er stilt naturressurser
til disposisjon. I særlig grad gjelder
det innenfor havbruk, men nå er også
vindkraftutbygginga på Geitfjellet i
gang. Likeså er også de enorme utbyggingene av veier og kraftinstallasjoner
et betydelig bidrag for å dekke viktige
behov for storsamfunnet. For å tilbakeføre verdier til de kommunene som
har lagt til rette for oppdrettsnæringa
er det opprettet et Havbruksfond, og
i 2018 tilføres oppdrettskommunene
over hele landet betydelige beløp.
For Snillfjord kommune utgjør dette
i 2018 ca. kr. 22,7 mill., og Snillfjord
er en av kommunene i landet som
tildeles mest pr. innbygger.

Slike engangsinntekter gir mulighet
til å ha nødvendig egenkapital til investeringer og opprustning av tjenester
og infrastruktur, bl.a. oppgraderes nå
oppvekst- og omsorgssentra.
Kommunestyret ønsker at deler av
disse midlene også skal brukes til
allmennyttige formål i lokalsamfunnene. Dugnadsinnsatsen er alltid den
viktigste faktoren i de fleste drifts- 
og utviklingstiltak som gjøres på
kultur- og frivillighetsområdet, men
ofte trengs også økonomiske bidrag.
I tider med trang økonomi har det
vært begrenset hva kommunen har
kunnet stille opp med, men nå er det
en mulighet for å tilføre særlig lag
og organisasjoner økonomisk støtte
i tillegg til den dugnadsinnsats som
legges ned.
Kommunestyret har derfor opprettet
et fond for allmennyttige tiltak i
lokalsamfunnene i Snillfjord på kr 4
mill. Lag, organisasjoner og enkeltpersoner er nå invitert til å søke om
midler. Midlene skal primært tildeles
kulturtiltak, idretts- , leik- og friluftsformål, forsamlingshus, sosiale møteplasser o.l.

Eksempler kan være opprustning og
utstyr til kultur- og forsamlingshus,
utstyr og tilrettelegging for idretts-,
leik og friluftsaktiviteter, kulturminner og lokalhistorie m.v. Midlene
kan ikke brukes til drift. Det legges
opp til en enkel søknadsprosedyre, og
hvor tildelinger og oppstart av tiltakene skjer mens Snillfjord er egen
kommune.
I tillegg til dette fondet er det også
midler i en avtale mellom Fosen Vind
og Snillfjord kommune om avbøtende
tiltak ifm bygging og drift av vindkraft.
Der er det midler til trafikksikkerhet,
kultur- og friluftsliv, tilrettelegging
for næringsutvikling og saksbehandling innen ei økonomisk ramme på
ca. kr. 11,4 mill. samt et årlig tilskudd
til drift av kultur- og friluftstiltak på
kr. 175.000. Bruken av midlene vil
bli drøftet med berørt(e) idrettslag og
grender.
Jeg håper mange lag og organisasjoner bruker denne muligheten til
å søke om midler til allmennyttige
tiltak i sitt nærmiljø.

Fond for allmennyttige formål i lokalsamfunnene
Snillfjord kommunestyre har opprettet et fond på kr.
4.000.000 for tildeling til allmennyttige formål i lokalsamfunnene.
Midlene skal primært tildeles kulturtiltak, idretts-, leikog friluftsformål, forsamlingshus, sosiale møteplasser o.l.
Eksempler kan være opprustning og utstyr til kultur- og
forsamlingshus, utstyr og tilrettelegging for idretts-, leik
og friluftsaktiviteter, kulturminner og lokalhistorie m.v.
Midlene skal primært tildeles til utvikling av lokalsamfunnstiltak som gir varige verdier, men kan også tildeles til
enkeltarrangementer. Midlene kan ikke brukes til drift.
Midlene tildeles primært etter søknad fra lag og
foreninger, men kan også tildeles til enkeltperson(er) hvis
tiltaket er i tråd med fondets formål.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av tiltaket
samt at finansiering kort beskrives med
• Dugnad/egeninnsats
• Kommunalt tilskudd
• Eksterne midler, eks. tippemidler
Søknad sendes : Snillfjord kommune, Ågjerdet 8, 7257
SNILLFJORD eller postmottak@snillfjord.kommune.no
innen 9. november 2018
Søkere som trenger lengre tid på utredning av tiltaket bes
likevel melde det inn innen søknadsfristen.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til
Servicekontoret v/Linda Johnsen, tlf. 72 45 55 55.
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Drømmestipendkonsert og Drømmestipendutdeling
Våren 2018 ble Markus Amund Sæther en av 100
drømmestipendvinnere i Norge. Dette ble feiret
onsdag 29. august på Ven flerbrukshus med
Drømmestipendkonsert arrangert av Snillfjord kulturskole.
Kvelden ble fylt med ulike musikalske
innslag med Drømmestipendvinneren i
hovedrollen. Publikum ble servert alt fra
saftige storbandballader til energisk funk
og rock. Drømmestipendvinneren var i storform, og leverte med sitt flotte gitarspill. Vi fikk
oppleve Markus i ulike
musikalske settinger, og han
behersket dem alle.
Med et stødig Orkdal Storband i ryggen under ledelse
av Magnus Molund Indergård,
sørget Markus for en pangstart
på konserten. Kommunalsjef
for oppvekst og kultur Åge
Røe, introduserte deretter
Drømmestipendvinneren Mar
kus. Noen av kulturskolens
egne ansatte bidro også musikalsk under denne kvelden.
Silje Werness, nyansatt lærer
i kulturskolen, var kveldens
konferansier og trombonist i
storbandet. Fagleder i kulturskolen, Annette Werness, bidro
som saksofonist og komponist.
Orkdal Storband med sin egen
vokalist, Solveig Meland, fortsatte den musikalske reisen
med en ballade komponert av
Annette og tekst av Silje.
Etter swingende storband
rytmer var det tid for drømmestipendutdeling. Ordfører
John Lernes delte ut blomster og sjekk til drømmestipendvinneren Markus. Den veltalende vinneren holdt en
takketale, og hadde mange å takke. Markus har aldri gått i
kulturskolen. Han er selvlært, og gjennom enorm egeninnsats har han kommet dit han er i dag. Han takket blant
annet sin mor og stefar for hjelp og støtte på veien.
Etter utdelingen fikk publikum høre Markus i musikalsk
samspill sammen med mange flotte ungdommer. Magnus
Vuttudal og Malin Wuttudal sammen med Markus sørget
heftige metal-innslag før pause.
I pausen ble det servert kaffe og kaker av foresatte ved

10. trinn Aa skole. Snillfjord
kulturskole stilte også
med utstilling laget
av elever ved visuelle kunstfag. Vi har
Isis Sousa å takke
for den flotte utstillingen og den gode
jobben hun har gjort
med kunstfagelevene.
Etter pausen fikk vi
høre Markus med sin stefar
Hans Petter Vik Sæther, Magnus
Vuttudal, Magnus M. Indergård, Kjetil
S. Reiersen og ikke minst den unge
talentfulle vokalisten Ida Solstad,
framføre «Bohemian Rhapsody» av
Queen. Kvelden fortsatte med Markus,
Magnus V. bak trommesettet, Kjersti
Almli med stødige bassrytmer og Ida
med sin kraftfulle sangstemme. Flerbrukshuset på Ven dirret i takt med
musikken.
Etterpå framførte tidligere kulturskoleelev Thomas Mostue Berdal
«Rain». Han tok med publikum på en
musikalsk reise med sitt fortryllende
gitarspill.
Orkdal storband med Markus og
Ida avsluttet konserten for et fullsatt flerbrukshus. Med
stående applaus sørget publikum for ekstranummer.
Snillfjord kulturskole har samarbeidet tett med drømme
stipendvinner Markus, Hans Petter og Orkdal Storband for
å gjennomføre denne konserten. Hans Petter og storbandet
stilte til sammen med lydutstyr som var nødvendig for
gjennomføring av konserten.
Les mer om Markus på
http://www.drommestipendet.no/profil/?id=4257
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Jenny på pallen i LS
Jenny Margrethe Valstrand opplevde sitt største øyeblikk som
skytter da hun ble nummer tre i eldrerekruttens banefinale.
Det innebærer at Jenny Margrethe er
rangert som den tredje beste skytteren
i de to årgangene som utgjør hennes
klasse i skyttersammenheng. Det
var bare millimeter som skilte Snillfjord-skytteren og de som la beslag
på de første plassene. Valstrand som
for øvrig skjøt opp om andreplassen,
mistet ikke konsentrasjonen selv om
det var flere tusen tilskuere som fulgte
finalen.
- Jeg prøvde å fokusere på det jeg
gjør i vanlige stevner og føler at jeg
lyktes ganske bra med det. Tredje
beste poengsum og bronsemedalje er
nok en indikasjon på det. Men jeg har
skutt bedre på andre stevner tidligere
i år. Med tanke på at dette var Landsskytterstevnet og det er vanskeligere
å lykkes der, må jeg neste si meg
fornøyd med prestasjonen, sa hun til
Avisa SørTrøndelag.
Spennende finale
Det ble som forventet en spennende
finale da landets beste rekrutter møttes

og skulle avgjøre hvem som skulle få
de største pokalene i disse to klassene.
Jenny Margrethe Valstrand var en av
mange som fylte på den innledende
banerunden. Det innebar at tenåringsjenta var i posisjon til å få en god plassering dersom hun gjorde det samme
i banefinalen.
- Jeg visste at jeg måtte ha en god
del sentrumsblinker for å være helt i
toppen. Det har blitt slik ettersom det
er så mange som skyter bra i ungdomsklassene, sa finaledebutanten til
lokalavisas frilanser etter at hun var
ferdig med sin ordinære finaleskyting.
Det viste seg at hun og en annen
skytter begge hadde like mange poeng
og sentrumsblinker. Dermed ble det
omskyting.
Fikk flotte premier
De vanket flotte premier selv om
Jenny Margrethe Valstrand kom til
kort i omskytingen om andreplassen.
Den nybakte midtnorske mesteren
taklet det fint ettersom hun var på

Jenny Margrethe Valstrand kapret
tredjeplass etter meget god skyting i
banefinalen på Landsskytterstevnet.
pallen og hadde oppnådd sin beste
skytterbragd. Hun går allikevel langt
i å antyde at svømming også i fortsettelsen vil ha førsteprioritet. Selv om
hun har tenkt å fortsette med skyting.
Mamma Peggy Marit Krogh var en av
de første gratulantene etter at hun var
ferdig med skytingen.
Teksten er skrevet av Svein Halvor
Moe, og ble opprinnelig
publisert i avisa Sør-Trøndelag.

Info fra YSIL
Turstimerking i Ytre Snillfjord
Skilting og merking av de planlagte turrutene er ferdigstilt.
I Vuttudalen er det opptil flere flotte ruter å velge mellom.
Er du ute etter en kort tur som belønnes med fin utsikt
både utover og innover Snillfjorden, så anbefales merket
rute opp til Hartinnan. Den tredje av rutene i vårt område,
går fra Ven til Berdalen via Middagslia og Berdalssetrene.
Eller motsatt vei om du vil! Denne turen er 8,5 km lang.
Den gjøres lett til en rundtur ved f.eks å ta turen om Vika
stien tilbake til utgangspunktet. Denne strekningen er ikke
merket.
Det gjenstår bare å ønske alle riktig god tur!
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TV-aksjonen NRK 2018
Årets aksjon går til Kirkens Bymisjon og aksjonsdagen er 21. oktober.
I Snillfjord er formannskapet valgt som kommunekomite
og leder for komiteen er varaordfører Bernt Olaf Aune.
21. oktober vil bøssebærere gå rundt i kommunen og banke
på dører. Komiteen ber alle ta vel imot bøssebærerne. Er
du ikke tilstede denne dagen, kan du gi ditt bidrag ved å gå
inn på nettet på https://blimed.no
I forbindelse med årets aksjon skriver Kirkens Bymisjon
bl.a.:
Kirkens Bymisjon arbeider for å skape et varmere og mer
inkluderende samfunn.
Med årets TV-aksjon kan Kirkens Bymisjon skape møter
som endrer liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at
flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å
stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og
slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål
og drømmer. Pengene som samles inn skal skape 700 000
møter mellom mennesker.
Du finner mye stoff om TV-aksjonen på
https://blimed.no
Mottoet er: MINDRE ALENE SAMMEN
Kommunekomiteen

Allidrett i gymsalen
Det blir allidrett for barn i
barnehage- og skolealder
i gymsalen på Ven hver
onsdag f.o.m. 8.oktober og ut
november måned.
Nissemarsj
Allidretten avsluttes til jul
med Nissemarsj onsdag 5.
desember. Store og små nisser
er velkomne til turmarsj,
bålkos med gløgg og nissegrøt i bedehuset til slutt.
Startskuddet går i bedehuset
klokka 18.
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Markering av Verdensdagen for
psykisk helse på Aa skole
undervisning i Psykologisk førstehjelp lærer de om røde
og grønne tanker og hvordan de selv kan finne gode måter
å håndtere vanskelige situasjoner på.
Vi avslutter markeringen med felles aktiviteter for hele
skolen og et felles måltid.

“

Aa skole skal i uke 40 markere Verdensdagen for psykisk
helse. Dette er en offisiell FN-dag og markeres over hele
verden 10. oktober hvert år. Den første markeringen var
i 1992, og årets tema er «vær raus». Å være raus med
seg selv og andre kan bidra til god psykisk helse. Mental
Helse, som koordinerer Verdensdagen for psykisk helse,
skriver at målet for årets kampanje er å øke kunnskapen og
åpenheten om at alle har en psykisk helse, øke kunnskapen
om hva som gir gode levevaner og å utfordre folk til å vise
raushet i hverdagen. Under markeringen av Verdensdagen
for psykisk helse på Aa skole vil det arbeides tverrfaglig
med psykisk helse. Skolen og miljøterapeut samarbeider
med psykisk helse i kommunen, PPT og helsesøster om
markeringen.
Ungdomsskolen får besøk av Psykologistudentenes
opplysningsarbeid for unge, som sammen med elever og
lærere jobber med generell psykisk helse. De har fokus
på temaer som tanker og følelser, når problemene blir for
store eller for mange, og tips til bedre psykisk helse.
Helsesøster vil jobbe med Psykologisk førstehjelp på
barneskolen. Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser. Når elevene får

Raushet er å unne andre suksess.
Raushet er å våge åpenhet.
Raushet er å lytte til andre.
Raushet er å våge å feile.
Raushet er å tillate andre å feile.
Raushet er å hjelpe andre.
Raushet er å ta et skritt tilbake
før vi dømmer andre.
Raushet er å tilgi oss selv – og andre.
Raushet er å konfrontere med vennlighet.
Raushet er å sette grenser med vennlighet.
Raushet er å takke vennlig nei
til det som ikke gir oss glede.

”

(Kathrine Aspaas, forfatter av boken Rausheten tid.
Teksten er hentet fra www.verdensdagen.no)
Og med det oppfordrer vi alle til å vise raushet, både
ovenfor seg selv og andre! 
Arrangører av markeringen på Aa skole

ELDRES DAG
Arrangeres på Snillfjord omsorgsenter
03.10.18, kl. 15.00.
Det blir underholdning, åresalg og ellers tid til å prates.
Gaver til åresalget mottas med takk. Inntekten fra åresalget
går til årets TV-aksjon, Kirkens Bymisjon.
Inngang kr 150,-.
På billetten serveres middag, kaffe og kake.
Alle velkommen til en trivelig dag!

Arr. Snillfjord eldreråd
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Åpning av turstiene i Vuttudal
Søndag 2. september var det duket for offisiell åpning av turstiene, og ca. 40 personer fra hele kommunen
møtte opp og ble med på tur til Litjvatnet. Dette var samtidig en markering både av at hele turstiprosjektet i
kommunen nå så å si er ferdigstilt, og starten på friluftslivets uke, som er den første uka i september hvert år.

Torsdag 30. august kom de siste informasjonsskiltene, og
Ytre Snillfjord idrettslag hev seg rundt og fikk satt dem opp
nede ved Vennastrandveien, hvor merkinga av turstiene
starter. Her fikk Wenche Vuttudal æren av å klippe den
røde snora, siden hun har vært en av mange engasjerte
frivillige i dette prosjektet.
Etter denne høytidelige seremonien, gikk følget i mer
eller mindre samlet flokk til Litjvatnet, en tur på ca. 2,6
km. Stigningen er slag etter snillfjordsk målestokk og kan
derfor anbefales for familier. Etter omtrent en kilometer
langs skogsveien, finner man skilt som viser merkede
løyper til både Skåttstøa, Vuttudalsmannen og Høystakken.

Vel fremme ble det fyrt opp bål, og kommunen, representert ved Kjell Ivar Framås og undertegnede, spanderte
grillpølser, saft og frukt til de spreke turgåerne. Etter hvert
gikk turen tilbake til parkeringsplassen for noen, mens
andre benyttet den fine høstdagen til å gå videre innover
fjellet.
Tusen takk til alle de oppmøtte for en trivelig tur, og
tusen takk til alle frivillige som har bidratt til å merke stier
rundt om i hele kommunen!
Rebekka Ravnsborg Aanes,
folkehelse- og frisklivskoordinator i Snillfjord kommune.
9
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Sommer i Snillfjord, uke 32
Sommer i Snillfjord var ei uke med aktivitetstilbud for store og små ungdommer i grunnskolen.
Mandag: Åpen gymsal på Krokstadøra, SFO var på besøk og benyttet
seg av tilbudet, det meste av tilgjengelig utstyr ble testet ut 
Tirsdag: Vi kjørte tre biler til Søvassli
ungdomssenter for aktiviteter. Vi
startet dagen med å gå ned til Søvatnet
for å padle. Tre i hver kano, blikkstille
og en nydelig dag. Da vi kom opp til
ungdomssenteret hadde Kari, som er
leder ved senteret, fått fyr på grillen
og vi fikk servert hamburger og
pølse. Etter mat ble det rappellering,
ZIP-linje og noe trening på «team
building» som det så fint heter. De
voksne fikk også testet sine grenser
denne dagen. Ungdomssenteret kan
på det varmeste anbefales til store og
små for gruppeaktiviteter, naturopp
levelser og sosialt hygge. Tusen takk
til Leif og Kari for fantastisk vertskap!

Nordmenn er født med ski på beina,
flere på samme skiparet gir noen
utfordringer.
..mens noen er på tur ned, er andre
på tur opp.

Her skal ungdommene overliste
«edderkoppen» ved å komme seg
igjennom nettet uten berøring, dette
krever strategi!

Leif Martin instruerer ungdommene
før sjøsetting.
Nikodem i Zip-line.

Søvatnet fra sin beste side, her planlegges padlerute.

Rappellering ned klatretårnet på
Søvassli.
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Onsdag: Bowlingen Orkla med
Bowling og pizza og jaggu ble det
ikke en is til dessert. Bowlingen åpner
for at vi får benytte oss av hallen helt
alene, Takk til Frode og betjeningen
for en herlig dag.

Torsdag: Uken siste tur ut av
kommunen la vi til Klatrehallen, der
de tøffeste ungdommene hoppet med
sikring fra 14 meter. Takk til Torstein
og Vidar for god og trygg opplæring.

Greit med litt gjennomgang før ungdommene skal utfordre sine grenser.

Martin en av alle de tøffe ungdommene i Klatrehallen.

Rebecca ser fornøyd ut med egen
innsats, Allan og Marvin følger spent
med og venter på sin tur.

Oda er på full fart opp veggen.

Fredag: Åpen skole, torgdag og
regnvær. 11 ungdommer var innom
for innebandy, badminton og masse
andre aktiviteter.
Fortsatt en aktivitet igjen for
Sommer i Snillfjord:
Pirbadet i høstferien onsdag 10. okto
ber med avreise fra Krokstadøra
kl. 08:00
Det er fortsatt plasser igjen, ta kontakt!

……mens andre kanskje ikke er like
fornøyd!

Joakim i ferd med å kaste seg ut i
14-metersveggen.
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Med vennlig hilsen
Bjørn Aage Garberg
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Snillfjord motorklubb

Aktiviteter
Motocrossesongen 2018 begynner å nærme seg slutten.
Vi holder det gående med treninger til rundt midten av
oktober, litt avhengig av værutsikter.
Snillfjord
motorklubb
har opplevd en eventyrlig
utvikling denne sesongen.
Dette skyldes først og
fremst vår unike satsing
med tilrettelegging for nye
utøvere. Vi har pr. i dag 9
rekrutteringssykler for alle
aldre. Man kan kjøre motocross fra den dagen man fyller
5 år. Ved å melde seg inn i klubben får man låne sykkel,
klær og sikkerhetsutstyr gratis de 2 første gangene. Så nå
finnes ingen unnskyldning for å ikke prøve motocross.
Dere som er nysgjerrig på hva som skal til for å få prøve
må ikke være redd for å ta kontakt med oss. Og alle som
har lyst til å stikke innom en av våre treninger er hjertelig
velkommen, vi har normalt kaffen klar J
Medlemstallet har nå passert 200 og er stadig økende.
Medlemsmassen kommer fra mange kommuner, fra Frøya
til Stjørdal. Snillfjord motorklubb er stolte over å trekke
folk fra andre kommuner hit og sette oss på kartet.

Jentetrening 4. september der hele 14 jenter og damer
deltok.
sesong. Ingen tvil om at vi må justere organiseringen en
del samt få på plass bedre utstyr og rutiner for den daglige
driften.
Følg oss også på facebook, der legges det ut info fort
løpende. I tillegg har vi før årets sesong fornyet vår
hjemmeside www.snillfjordmotorklubb.no
Jan Rune Berdal
Leder Snillfjord motorklubb
Foto: Magne Olsen

Løpshelg motocross
Snillfjord motorklubb arrangerte 15.-16. september løpshelg på motorbanen. Lørdag var det klubbmesterskap med
hele 43 startende. Dette er nesten en dobling fra foregående år da det var 23 førere.
Søndag var det Høstløp som også var åpent for andre
klubber, på løpet deltok 28 førere.
Planer for neste sesong
På grunn av den store aktivitetsøkningen må vi nå legge
en god plan på hvordan vi skal håndtere dette kommende
12
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Hurtiglader for elbil på Krokstadøra
I månedsskiftet juni/juli åpnet en mye etterlengtet
hurtigladestasjon for elbil på Krokstadøra.
– Jeg fikk flere telefoner fra folk som lurte på når hurtig
laderen kom til å åpne i ukene før, sier rådmann Birger
Hellan.
Allerede i løpet av juli måned har ladestasjonen vært
hyppig i bruk. Både hytteeiere og innbyggere med elbil
kan nå føle seg trygge på at de har nok rekkevidde.
Når den nye veistrekningen forbi Krokstadøra åpner, kan
ladestasjonen også bidra til å dirigere trafikk ned til torget
og virksomhetene der.
En glovarm julidag møtte Rådhusposten familien
Andersen ved hurtigladeren. De hadde tatt ladepause på
Krokstadøra med sin Nissan Leaf. Familien hadde kommet
til Trøndelag helt fra Våler i Østfold, og kunne melde om
god ladedekning på strekningen.
- I sommer har vi base i Orkanger, og vi er på vei til
Frøya. Trøndelag er jo så fint, og særlig kysten. Men vi tok
feil avkjøring, og endte med å kjøre innom Kyrksæterøra
på vei hit. Vi er veldig glade for at denne laderen står her
kan du si! Vi trengte å lade, for det begynte å bli lite strøm.
Nå skal vi kjøpe lunsj her før vi drar videre.

Familien Andersen var glade for å kunne lade etter å ha
kjørt feil og vært innom Kyrksæterøra på vei fra Orkanger til Frøya. Fra venstre: Monica Louise Larsen,
Nadine, Siw Elisabeth, Maximilian og Tore Andersen.

Høsten i biblioteket
Snillfjord folkebibliotek går bokhøsten i møte med
noen nye arrangement og investeringer.
Det er kjøpt inn 2 stk Playstation 4 til allmenn bruk.
Disse skal også brukes på Spillturneringen som er satt opp
22. november, på ettermiddag/kveld. Mer info kommer på
hjemmesiden.
25. oktober er det Halloween-kveld på biblioteket. Det
blir skummel stemning, skummel snacks og filmen Corpse
Bride (norsk tale) som har 7 års aldersgrense. Filmen
passer også for ungdom. Biblioteket er åpent kl. 12-20,
men filmen blir satt på kl. 18.
«Strikk og lytt» er et annet arrangement vi håper å få til i
løpet av høsten, der man kan komme innom og gjøre hånd-

arbeid, andre ting, eller bare slappe av, mens bibliotekaren
leser dikt, noveller eller romanutdrag.
Arrangementer og utvidet åpningstid vil bli lagt ut på
kommunens hjemmesider, så følg med i kalenderen der.
Det er mye spennende som skjer fremover!

LES OM NASJONAL BIBLIOTEKDAG PÅ NESTE SIDE
13
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Nasjonal
bibliotekdag
6. september ble det feiret Nasjonal
Bibliotekdag på Snillfjord folkebibliotek.
Biblioteket var åpent fra 10-18.30, og
hadde en rekke ulike aktiviteter å tilby.

Alt klart til innrykk på morgenen.

Amund er en god hjelper på
biblioteket på torsdagene.

Bjørn Nilsen hadde høytlesing av
dikt fra samlingen «Speilet lyg».

I Hemmelig Hule var det
bare barn som kom inn.

Den kanskje største attraksjonen var
Hemmelig Hule. Her var det forbudt for
voksne! Hva som egentlig fantes der inne er
fortsatt et mysterium for oss over 18. Det
som er sikkert er at tunellen inn til hula ble
flittig brukt.
Konkurransen Bibliotekdetektiven hadde
også stor suksess. Det var stor deltagelse,
og en heldig vinner ble trukket ut til å motta
et bokgavekort på 300 kr. Vinnerne ble Kine
og Oda, som samarbeidet. Vi gratulerer!
Biblioteket var også så heldige at vi fikk
besøk av forfatteren Bjørn Nilsen, som bor
på Hemnskjela. I løpet av karrieren har
han skrevet mange bøker med både dikt og
andre tema. Han hadde høytlesing av dikt
fra boken «Speilet lyg», som er skrevet på
normert trøndersk. Det var både humor og
alvor, og ble satt stor pris på av de rundt 35
tilhørerne.
Ellers kunne man delta på aktivitetene «Spå
deg i bøker» og «Illustrer et dikt».

14
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Info fra kirkekontoret
Snillfjord kirke blir stengt fra 17.9 til 12.10
Snillfjord kirke blir stengt i ca 4 uker på grunn av innvendig
restaurering og utbytting av ledningsnett.

Takk til Snillfjord kirkes venner
Snillfjord menighetsråd retter en stor takk til «Snillfjord
kirkes venner» som også i år arrangerte basar på Cafe
Nazrat slik at vi kan fortsette oppussingen inne i kirka vår.
Takk til dere for stor innsats og for alle som støttet kirka
med å kjøpe lodd.

Kirkevergen kan treffes på rådhuset i Snillfjord
Tirsdag 2.10, tirsdag 6.11 og tirsdag 4.12 mellom
kl. 09.00 –11.00
Kirkeverge Egil Hammervik kan også treffes på telefon
72 45 00 80 eller 488 69 504

BABYSANG
Snillfjord
menighet
fortsetter i høst med
babysang. Se mer
om hva det er og når
det starter opp på vår
hjemmeside:
www.hemnekirke.no

Hjemmeside: https://kirken.no/hemne
Her kan du finne kontaktinfo om alle ansatte og oppdatert aktivitetskalender. Her finnes det linker til menighetsbladet Kirkedøra og du kan lese om arbeidet fram mot de
nye kirkelige fellesråd i Hitra, Heim og Orkland

50-årskonfirmanter

Velkommen til
gudstjenester i
Snillfjord menighet:
Søndag 14. oktober kl 11.00:
Høymesse med offer til TV-aksjon; Kirkens bymisjon
Søndag 04. november kl 11.00:
Allehelgensgudstjeneste Vi minnes de døde.
Snillfjordkoret deltar
Søndag 18. november kl 11.00:
Gudstjeneste med utdeling av 6 årsbok
Søndag 2. desember kl 18.
Lysmesse med konfirmantene.
Søndag 16. desember kl 15.00:
Vi synger julen inn med lokale sangere og musikere.

På bildet ser vi de som ble konfirmert for 50 år siden i
Snilfjord kirke: Leif Åge Skårild, Jorid Berdal,
Liv Johanne Vuttudal, Anne Pauline Berdal, og Torild
Margrete Imsteren (konfirmert i Agdenes).
Foto: Solveig Værnes
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Informasjon fra Krokstadøra Idrettslag
• Det er nå ferdig merket turstier til Aunknubben og Krokstadfjellet. Tusen
takk til de som bidro til å ferdigstille turløypene. Begge turene er flotte turer
som gir god utsikt fra toppen. Turene passer for alle aldre. God tur
• Tenker du noen fortjener bamsemums (=prestasjon/innstats gjennom året,
evt enkelthendelse) eller innsatspremie (=mangeårig innsats i idrettslaget i
form av «alt»), så gjerne gi ditt forslagt til styret i idrettslaget. Utmerkelsene
gis ut på idrettslagsbasaren i februar.
• Vi ønsker flere som aktivt kan kan være med å bidra i idrettslaget. Både i
forhold til styrearbeid og de ulike aktivitetene. Er akkurat DU interessert i
å bidra til aktiviteter for barn, unge og voksne hører vil gjerne fra deg. Ta
kontakt med leder Nine Skårild eller noen av de andre i styret. (Anne Forren
Snildalsli, Nils Olav Volden, Michal Tlolka, Gunn Anita Gimse)

AKTIVITETER 2. HALVÅR 2018/ 1. HALVÅR 2019
Se også vår hjemmeside
krokstadora-il.no eller vår facebookside (Krokstadøra idrettslag) for
fortløpende informasjon om de ulike
aktivitetene.
Svømmehallen
Planlagt åpnet 1. oktober. Idrettslaget
har ansvaret for gjennomføringa av
tilbudet og ønsker alle velkommen til
en fin kveld i bassenget. Svømming
er på tirsdager fra kl. 18.00–18.45
(Under skolealder ), 19.00 – 21.00 og
fredager fra kl. 18.00 – 20.00.
Idrettsskolen
Oppstart 7. oktober kl. 17.00. Vi
starter med friidrett og oppmøte blir
på fotballbanen ved skolen på Krokstadøra. Andre aktiviteter gjennom
høsten vil være sykling, svømming,
turn, balleik og aktivitet til musikk.
I år er det 30. gang siden vi først startet
med idrettsskole. Idrettsskolen er en

aktivitet for alle barn og unge mellom
5 og 12 år ( førskolebarna født 2013
og skolebarna født 2006-2012 ).
Det vil bli tilrettelagt aktivitetsnivå ut
fra alder hver kveld, Vi håper å kunne
gi et variert aktivitetstilbud til alle
aldersgrupper. Program for de enkelte
kveldene vil bli levert ut på skolen.
Deltakeravgift: Kr. 60 pr barn, kr.
30 pr. søsken. Påmelding og betaling
første kveld.
Steinvassbua
Hytta er selvbetjent
med
salg av diverse
kioskvarer
og
brus.
Vipps
eller kontant ved betaling. Vaffelsalg hver søndag f.o.m. 7. januar og
til påska er overstått. Vi satser på fint
skiføre og mange besøkende til hytta.
Velkommen til store og små.
Skitrim i lysløypa på
Krokstadøra
Oppstart 07.01.19 kl. 18.00 og t.o.m.
11.02.19. Varm saft alle kvelder.
Priser: Barn 100 kr, voksne 150 kr,
familie 350 kr
Telenorkarusell
arrangeres 21.01.19 og 04.02.19 kl.
16

18.30. 30 kr pr. pers. Påmelding fra
kl. 1800. Alle er velkommen til å
delta. Premier til de yngste.
Klubbmesterskap, fristil
09.02.19 kl. 12.00. Lysløypa Krokstadøra. Deltakelse 30 kr. Barn, unge
og voksne er alle velkomne.
Premiering til de yngste.
Idrettslagsbasar
15.02.19 kl. 18.00
Åresalg, lynlotteri, kakelotteri, skitrimutmerkelser, trekning av trimbøker,
utdeling av innsatspremier og bamsemums m.m. Ta med familien til en
sosial kveld. Velkommen 
Aktivitet for de minste
– opp t.o.m. 6 år
Aktivitet i gymsalen hver mandag
i mars. Forbehold om at det skaffes
ansvarlige for de enkelte kveldene.
Mer informasjon kommer på idrettslaget sine hjemmesider og Fb-side.
Årsmøte
Avholdes 11.03.19 på Aa skole. Ordinære årsmøtesaker. Saker meldes
leder Nine Skårild innen 01.03.19.
Velkommen.
Forts. neste side
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Torgdag på
Krokstadøra 10. august
Fredag 10. august var det torgdag på Krokstadøra. Det var flere ulike
stands: Helselaget solgte vafler, Kirkens venner hadde lotteri, Krokstadøra IL solgte kjentmannskort og Husflidlaget hadde tatt med gamle
gjenstander man kunne gjette på. I tillegg var biblioteket åpent, og på
Orklandbenken kunne man stille spørsmål og komme med forslag til de
som jobber med å forme den nye kommunen.
Selv om været ikke viste seg fra sin beste side, var det godt oppmøte
og godt humør.

Helselaget
solgte vafler
og kaffe.

Kirkens venner hadde lotteri med ulike premier.

Hos Husflidlaget kunne man gjette på gamle gjenstander.

Motorklubben hadde med sykler og utstyr.

Trimløpet Krokstadøra rundt
arrangeres 02.06.19. Start fra kl. 10.00 –12-00. Konkurranseklasse starter kl. 12.00. Påmelding fram til start.
Løypa går langs skogs- og grusvei samt i fint skogsterreng. Vinnere i konkurranseklassen (dame og herre) får
napp i Martin Voldens Minnepokal. Pengepremier for
vinner dame- og herreklassen samlet samt løyperekorde.
Premier trekkes på startnummer i trimklassen. Vel møtt
til store og små. Startkontigent: Trim 80 kr, konkurranse
100 kr, Familie 250 kr.
Krokstadøra Idrettslag

Krokstadøra
Husflidslag
Krokstadøra husflidslag har
forskjellige aktiviter, følg med på
kommunens hjemmeside
«Hva skjer i Snillfjord»
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Toppturer i Orkland
– tur på Krokstadfjellet
Søndag 14. oktober går turen i Snillfjordfjell. Denne turen
går etter den nymerka turstien fra ungdomshuset på Krokstadøra til Krokstadvarden og videre utover fjellet langs

fjorden til Brevikvarden. Stien er bratt før vi kommer opp
på fjellet, men går deretter i lett småkuppert terreng. Turen
er 9,5 km tur/retur. Med pauser går turen på ca. 4 ½ time.

Orklandbenken
åpen for forslag
På torget utenfor Rådhuset står Orklandbenken. Den grønne benken
har vi fått fra arbeidsgruppa i Orkland kommune. Postkassen som er
festet på benken er åpen for å legge nedi forslag til dem som arbeider
med den nye kommunen.

BlimE-dansen
I år arrangerer NRK Super vennskapskampanjen
BlimE for 8. gang. BlimE er en kampanje mot
mobbing og handler blant annet om å “Si hei, vær
en venn, BlimE! Hvert år lanseres det en sang med
tilhørende dans.
Mandag 17. september var hele skolen ute for å filme
dansen, og sende inn vårt bidrag til årets BlimE-dans.
Tross våte forhold gjorde alle elevene en strålende innsats
med dansen.
18
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Halsa Snillfjord Hemne

Idé-konkurranse

– nytt kommunevåpen for Heim kommune
Når Heim kommune nå etableres, skal det utarbeides nytt kommunevåpen.
Arbeidsgruppa trenger gode ideer og innspill på hvordan det skal se ut.

Hovedregler for kommunevåpen
1. Våpenet skal ha to farger: sølv (hvitt) eller gull
(gult), pluss rødt, blått, grønt eller svart.
2. Våpenet skal inneholde bare ett motiv, men
samme motiv kan gjentas flere ganger.
3. Motivet må kunne beskrives entydig med heraldisk faguttrykk(utforming, farger, symboler).
4. Motivet skal fremstilles i ren flattegning, uten
bruk av perspektiver og skyggelegging.
5. Karakteriske trekk ved motivet skal fremheves.
6. Motivet skal være så enkelt at det er lett kjennelig også i liten størrelse eller på lang avstand.
7. Motivet skal fylle skjoldflaten godt.
8. Våpenet må ikke krenke rettighetene til andre
våpeneiere.

Alle forslag vil bli unntatt offentlighet inntil
vinner(e) av konkurransen blir offentliggjort.  
Send ditt forslag på kommunevåpen;
Tegning + begrunnelse + navn, adresse, telefonnummer og e-post til:
Nye Heim kommune
v/postmottak@hemne.kommune.no
og merk forsendelsen Kommunevåpen.
Elektronisk bidrag bør sendes som pdf. Eller du
kan sende en eller flere tegninger med forklarende
tekst i en konvolutt merket Kommunevåpen til:
Nye Heim v/Hemne kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra.

Konkurranse
Det nye symbolet for Heim kommune skal være
typisk for liv og virksomhet i det området som nå
blir en ny kommune, eller at det minner om tradisjoner herfra knyttet til natur eller kultur.

Det er satt av kr 10.000,- i premie, som kan
fordeles på flere bidrag.
Etter at fristen er ute, vil den politisk valgte
«kommunevåpengruppa» gjennomgå forslagene
og plukke ut bidrag/ideer som kan bli brukt i
videre utforming av nytt kommunevåpen. Det er
Kommunestyret som vedtar kommunevåpen for
Heim kommune.

Slik deltar du
1. Tegn et våpenskjold så stort som mulig innenfor
et A4-ark. Mal kan lastes ned fra nyeheim.no.
2. Fyll ut våpenskjoldet med et motiv som du mener
symboliserer Heim kommune (motivet kan
f.eks være hentet fra historie, kultur eller natur).
Forslaget trenger ikke være fint utformet eller
heraldisk korrekt opptegnet. Det er ideen som er
vesentlig og som vil bli vurdert.
3. Foreslå farge på bunn og motiv
4. Skriv en kort tekst som begrunner valgt motiv og
forteller hva motivet symboliserer

Alle forslag må være Nye Heim kommune v/
Hemne kommune i hende senest 31.10.2018.
Offentliggjøring av nytt kommunevåpen og
vinner(e) av konkurransen vil skje i egen seremoni.
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Friluftslivets uke på Aa skole
Onsdag den 5. september hadde elever fra valgfaget
«natur, miljø og friluftsliv» en markering av friluftslivets
uke, hvor de lagde mat på bål. Her tilberedte de blant annet
bålbrød, grønnsakswok, fruktmiks og pannekaker med
syltetøy av selvplukket blåbær. Og flere av ingrediensene i
rettene var fra skolens egen grønnsaks- og urtehage.
I tillegg til å lage bålmat for gruppa, stekte elevene pølse
til alle som var på skolen den dagen, dvs. elever fra 6.-10.
klasse. Dermed ble det en positiv overraskelse i første
friminuttet, med pølse i brød til alle mann.
I tillegg til denne pølsefesten, må vi også få med at i
uka før hadde vi en tjuvstart på markeringa. Da var hele
ungdomsskolen på fjelltur med overnatting, og barneskolen hadde aktivitetsdag ute.

Rydding og besøk på «Øya»

I høst har vi hatt en liten rydderaid på Øya på Krokstadøra,
slik at det skal bli mulig å bruke dette området igjen.
Skolen fikk hyret inn to karer som gikk med ryddesag og
gjorde det mulig å komme seg til området fram mot, og i
rundt gapahuken som står der. Tusen takk til dem 

I tillegg har elevene på ungdomsskolen som har valgfaget natur, miljø og friluftsliv vært der og ryddet enda
mer. De har tatt ned og fjernet gamle og falleferdige hytter,
samt greiner og småtrær som har fått vokse vilt, eller var
begynt å råtne. I tillegg har de fått bygd opp en ny bålplass,
samt plukket en del søppel på området. Vi er ikke ferdige
med jobben, men har kommet et godt stykke på vei.
På fredag var uteskolen på Øya for å utforske området.
Vi hadde litt utfordringer med å komme oss over, da det
var mye vann i elva. Men dette løste elevene med å bygge
sin egen bro, ved å benytte avkappede greiner og kvister,
samt steiner. Med godt samarbeid klarte de dette.
Men en skikkelig bro står på ønskelista, slik at vi får
sjansen til å bruke Øya mye mer enn det vi gjør i dag, og
ikke blir begrensa av hvorvidt vi kommer oss over elva
eller ikke. Det hadde vært toppers.
Aa skole
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Bli STERK og STØDIG i Snillfjord!
«Visste du at en åttiåring er like trenbar som en trettiåring?
Det er helt gratis å være i fysisk aktivitet, det trenger ikke å ta mye
tid, og det kan foregå der du bor. Holder du deg i regelmessig
bevegelse, er gevinsten stor.» (Helsedirektoratet)
I Snillfjord kommune drives det to Sterk og Stødig-grupper. Den ene foregår på
Hemnskjela Oppvekstsenter hver onsdag, og den andre på Krokstadøra Grendahus hver fredag.
Treninga er for deg som beveger deg uten hjelpemidler, og som trenger et puﬀ for å komme i aktivitet.
Dette er forebyggende trening slik at du kan være

aktiv i eget liv lenge!

Øvelsene er bygd opp etter en fastlagt mal, der vi trener styrke, kondisjon og balanse.
sosialt!

I tillegg til at vi trener og blir sprekere – treﬀer vi også kjente! Dette er veldig
Treninga koordineres av Snillfjord Friskliv og Mestring, og drives på Hemnskela av frivillige,
og på Krokstadøra av en frisklivsmedarbeider ansatt i kommunen.
Syns du dette hørtes spennende ut?
Kom og se på oss / prøv da vel!
Første trening på Krokstadøra i høst er
Det er

24. august!

gratis og åpent for alle!

Mvh Gerd, Dag, Anne Marit og Rebekka

BASAR

BASAR

IL Fjordglimt arrangerer sin
årlige basar i Bjørkli på Sunde
Lørdag 17. november kl. 14.00

Snillfjord helselag
arrangerer basar i
Grendahuset på Krokstadøra
lørdag 13. oktober kl. 13.00.

• Tradisjonell basar med åresalg m.m.
• Utdeling av trimkrus

Det blir åresalg, lynlotteri,
kakelotteri, trekning på bøker og
salg av lapskaus, kaffe og kaker.

• Salg av kaffe og kaker!
• Gevinster mottas med takk
• Trekning av ¼ gris!

Velkommen!

Vel møtt!
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Snillfjordsmykket

Norges Vel
ønsker forslag på kandidater til deres gründerpris
2019. Prisen tildeles personer som har gjort en
spesiell innsats innen kultur- og næringsutvikling i
eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift.
Se mer om prisen på
www.norgesvel.no/grunderpris

Snillfjordsmykket selges
i servicekontoret på Rådhuset.
Vi har et utvalg
nåler, øredobber og anheng.

Frist for innsending av kandidater er
1. november 2018.

Åpningstider NAV
Torsdager kl. 9–12
For å avtale time utenfor åpningstiden,
ring 55 55 33 33.

UKM i
Snillfjord 2019
Vi trenger fortsatt ungdommer som har lyst til å være
med å arrangere og planlegge UKM 2019 i Snillfjord. Det er viktig at ungdommene får være med å
bestemme hvordan UKM i Snillfjord skal være.

KJENTMANN I SNILLFJORD
-HYGGEKVELD-

Hva gjør en UKM-ambassadør?
Som ambassadør snakker du varmt om UKM og
verver nye kreative ungdommer. Dette gjør du ved
å fortelle om dine egne UKM-opplevelser i nærmiljøet, på sosiale medier eller ved å delta aktivt i
PR-arbeidet for lokalmønstringa.

Tid: Fredag 2. november klokka 19.00
Sted: Aa skole, Krokstadøra
Program:
Oppsummering av 10. og siste runde
Lysbildeframvisning v/Åge Røe
Utlodning og tippekonkurranse
Utdeling av utmerkelser
Salg av buff med kjentmannslogo (50,-)
Salg av mat og drikke (50,-)

Aktive ambassadører gir flere
påmeldinger til UKM!
Alle ambassadører får en velkomstpakke med
t-skjorte i posten. De får også tilgang til ambassadørsiden hvor vi har samlet presentasjonsvideoer,
maler, logoer og annet stæsj.
Les mer på ukm.no

Arrangementet markerer avslutning av 20 år med
Kjentmann i Snillfjord.
Velkommen!

Meld din interesse ved å sende en mail til:
Annette.Werness@snillfjord.kommune.no

Kjentmannsgruppa v/Gerd, Lars og Marit.
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Overnattingstur til Vassbotnan
– 6.–7. september
Vi kjørte opp til setra
på den svingete Vennadalsveien. Da vi kom
opp til veien vi skulle gå
opp, var det rundt 5 sauer
på den nye plassen hvor
helikopteret skulle lande.
Vi dro opp stien gjennom
skogen. På vei til hytta,
gikk vi forbi «navnesteinen».
Det første vi gjorde da
vi kom fram på hytta, var
å bygge en demning. Den
ble råtøff, men vi fikk ikke til å stoppe vannet helt. Marit
kom med noen lekebåter, og vi hadde båtrace. Det var
gøy! Vi sendte dem ned fra en liten foss. Det var en liten
plass ved siden av fossen hvor båtene ville sette seg fast,
men man kunne hente dem. Etter båtracet badet noen av
oss. Det var kaldt! Utenfor hytta var det ei hengekøye som
vi lekte i. Vi snurra og ramla ut mange ganger.

Vi spiste Taco til
middag, og det var
kjempegodt.
Etter
middag spilte vi «hopp
i havet», koste oss
med snacks og fisket.
En av oss fikk kroken
i fingeren. Det var
vondt! I tillegg fikk vi
to fisker. På kvelden ble
det mørkt. Vi tenkte at
vi skulle leke gjemsel,
men det ble litt skummelt. Vi spilte kort i
stedet.
Neste dag spiste vi frokost og drakk kakao, før vi dro
ned til skolen igjen. Det har vært en kjempefin tur. Takk til
lærer Marit som tok oss med på overnattingstur!
Hilsen 5.–7. trinn på Ven oppvekstsenter

Møteprotokoller

For henvendelser vedr.
helsetjenester i Snillfjord
kan du kontakte:

fra møter i Snillfjord og arbeidsgruppene i
Orkland og Heim finnes på nett.
www.snillfjord.kommune.no
www.nyeorkland.no
www.nyeheim.no

Hjemmebaserte tjenester
Tlf 970 42 503 / 72 45 72 39
Omsorgssenter
Tlf 71 45 71 74 / 468 86 754

Det er satt opp hjertestartere
ved de kommunale byggene:
•
•
•
•
•

Fysioterapi
Tlf 909 46 497

Snillfjord omsorgsenter
Aa skole
Ven oppvekstsenter
Hemnskjela oppvekstsenter
Rådhuset, Krokstadøra

Hjelpemidler
Tlf 904 78 831
Ergoterapi/Syn/Hørsel
Tlf 904 78 831

Fjordglimt IL har også satt opp hjertestarter ved
klubbhuset på Vaslag.
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Friluftslivets uke på Ven
Friluftslivets uke har som mål å få ﬂere ut i naturen, ha det gøy og skape
ﬂest mulig gode minner! Det er Norsk Friluftsliv og de norske friluftslivsorganisasjonene som står bak.
I år har Ven oppvekstsenter blitt med
på denne feiringa av norsk natur og
friluftsliv med spennende læring og
utvikling av ferdigheter ute
i friluft, i strålende vær!
Hele
barnehagen
spiste ute hver dag.
Det ble laget mye
god mat på bålpanna!
Småbarns avdelinga,
Tott, pressa blader til
kalenderen sin og gikk fine
turer i nærmiljøet. De større barna på
avdeling Knoll startet opp med å rive
den gamle gapahuken i skogen. Flott
leik ute hele uka!

Mandag i strålende vær tok skoleelevene og to lærere bussen til
Sperilla, og gikk inn til Sperillvatnet. Der ble det arrangert
båtløp i bekken med
selvbygde båter. Kun
naturmaterialer
og
ingen verktøy! Ellers
har elevene øvd seg
på å ro på fjorden, lage
kunst i fjæra og å spikke.
De har også hatt utelunsj i skolegården, med varm mat fra bålpanna.
Mellomtrinnet hadde sykkeldag der
de reflekterte over sikkerhet på skole
veien
sin.
Og i tillegg
fikk de være
med på å
planlegge og
gjennomføre
en overnattingstur på
fjellet. Turen
gikk inn til

Brannvernuka i
Ven barnehage

TAKK
Tusen takk til Øystein og Jostein
som underviste oss i treskjæring!
Det setter vi pris på.
5.-7. trinn Ven oppvekstsenter

I forbindelse med brannvernuka har vi laget
vår egen brannstasjon
og brannbil. Vi har hatt
mye fin leik rundt temaet
brannvern.
Hilsen små og
store på Knoll.
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Vassbotnbua. Der spiste elevene
alle måltider ute, bada og leika seg i
bekken og fiska med dupp og mark i
Vassbotnvatnet.
Mange gode
opplevelser
for store og
små!

