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Det skjer
Det kan komme inn info om arrangement etter at
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å følge med på kommunens hjemmeside under
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SEPTEMBER
09.09
Valgdag kommune- og fylkestingsvalg
11.09
Revy med Kveli Rånes Bremseth show
12.09
Bokbad Levi Henriksen biblioteket
21.09
Basar arr. Fenes Vel
		
Klubbmesterskap arr. Snillfjord motorklubb
22.09
Snexit – tur til Gråurda
26.09
Husflidskveld SOS arr. Husflidslaget
28.09
Snexit – Snillfjordsdag Krokstadøra
29.09
Snexit – Toppkonsert Hemnskjela,
		
kirkekonsert Snillfjord kirke
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OKTOBER
07.-11.10 Høstferie
12.10
Basar grendahuset Krokstadøra
		
arr. Helselaget
14.10
Fullmånemarsj arr. Husflidslaget
19.10
Quiz arr. Snillfjord ungdomslag
24.10
Spillturnering biblioteket

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
21.11
Spillturnering biblioteket
23.11
Konsert arr. Husflidslaget

Rådhusposten skal først og fremst benyttes til
å orientere kommunens befolkning om aktuelle
saker i kommunal forvaltning.

DESEMBER
01.12
Julegrantenning arr. Husflidslaget
20.12
Siste skoledag
31.12
Siste dag som Snillfjord kommune
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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 2019:
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Forside: Snexit
Logo: Linda Johnsen

Nytt kommune- og fylkesnummer
Snillfjord: 5012 (tidl. 1613)
Trøndelag: 50 (Sør-Trøndelag, tidl. 16)
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Ordfører
Når dette skrives er
valgkampen rundt
om i full gang. Det
som jeg er mest
spent på er hvor
mange kandidater
fra «Gamle Snillfjord» som kommer
inn i de nye kommunestyrene i Orkland,
Heim og Hitra. Det
blir et spesielt valg,
og aldri har vel
Snillfjordingen hatt
flere lister å velge
mellom ved et kommunevalg. Uansett håper jeg alle som
tar plass i de nye kommunestyrene etter valget, tenker
HELE nykommunen og ikke bare begrensede geografiske
områder. Dette sikres best med brei representasjon fra alle
deler, og med god geografisk kunnskap. Har også et håp
om at den gode valgdeltakelsen vi har hatt i Snillfjord
også var høy i årets valg.

reglement og forskrifter som må være på plass til all myndighet blir tilført dem fra 1. januar 2020.
For Snillfjord sin del har vi ansvaret for drift av kommunen fram til 1. januar. I praksis for oss politikere blir det
å fatte vedtak i saker som kommer inn fortløpende, og da
mest innenfor plan- og bygningslov. Ser for meg at det blir
roligere tider for ordfører etter at de nye kommunestyrene
har konstituert seg.
22., 28. og 29. september blir det arrangement i alle de
3 delene i kommunen for å markere SNEXIT, avslutning
for Snillfjord kommune. Det er viktig å få til en slik markering før vi drar hver til vårt. En del har holdt sammen
siden 1924, mens dagens Snillfjord har vært slik siden
1964. Håper at så mange som mulig tar seg tid til å møte
opp på arrangementene. Informasjon rundt innhold er det
skrevet mere om i denne utgaven av rådhusposten.
Ønsker dere en fortsatt fin høst!

Krokstadøra den 28. august 2019
De nye kommunestyrene vil konstituere seg i løpet av
månedsskiftet september–oktober. Det er de som da
legger budsjettet for nykommunen. Likeledes vedtar de

John Lernes
Ordfører

Formannskap og kommunestyre
i Snillfjord kommune høsten 2019
Formannskapet i Snillfjord kommune vil ha møter på følgende datoer:
18.09, 09.10, 30.10, 20.11 og 11.11.
Kommunestyret i Snillfjord kommune vil ha møter på følgende datoer:
04.09, 20.12.
Formannskapet og kommunestyret vil behandle saker som kommer inn til Snillfjord kommune
fram til de nye formannskapene og kommunestyrene tar over 1. januar.

3

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Rådmannen
Han ble i sommer-OL 1948 nr. 4 på 10 000-meter, og går
vi litt nærmere inn på denne prestasjonen, så er den større
enn hva vi umiddelbart tror. Han sprang da mot kanskje
tidenes langdistanseløper Emil «lokomotivet» Zatopek og
to av de andre medaljevinnerne var finner, en nasjon som
hadde dominert internasjonal langdistanseløping i flere
tiår. Han tok utallige mesterskap og medaljer i både friidrett og på ski, men den nevnte plassering og også flere
av tidene hans er eksempler på prestasjoner i store internasjonale øvelser som vi i Norge ikke har hatt lett for å
hevde oss i. Når vi da ser det i lys av at han først begynte
å løpe på bane i voksen alder, og også med utstyr som
var dårlig egnet, er resultatene han oppnådde etter kort
tid oppsiktsvekkende. Han må åpenbart ha vært et talent
langt utenom det vanlige. Det var selvsagt andre tider,
men likevel må det være lov å tenke på hva det kunne blitt
med bedre tilrettelegging og oppfølging.

Martin Stokken
vil 28. september få avduket en skulptur på Krokstad
øra til minne om han og hans store idrettskarriere. Det
er lenge siden Martin Stokken hadde sin idrettskarriere,
og selv om det i Snillfjord fortsatt er stor bevissthet om
idrettsstjernen Martin Stokken så ser vi at det utenfor
kommunen er flere og flere som ikke kjenner navnet og
hva han utrettet. Noen av oss er «spesielt interessert» i
tidligere tiders idrettsstjerner, og jeg må vel sies å tilhøre
den kategorien. Martin Stokken fikk mye heder og ære
for sine idrettsprestasjoner, bl.a. Egebergs Ærespris, men
samtidig synes jeg ikke han har fått nok oppmerksomhet
for det som etter min mening er noen av Norges største
idrettsprestasjoner gjennom tidene.

Det er flott at han nå får sitt velfortjente minnesmerke i
Snillfjord, og i tillegg til prestasjonene er det også en sterk
symbolikk i at en av Norges fremste idrettsutøvere vokste
opp på et veiløst småbruk.
Birger Hellan
Rådmann

Krokstadøra husflidslag

Snillfjord kommune
har ulike effekter:

har i høst følgende arrangementer
26. september:
Husflidskveld på SOS kl. 16

Pins med kommunevåpen

14. oktober:
Fullmånemarsj med oppmøte på torget på
Krokstadøra kl. 18

Gis ut og sendes ut gratis ved forespørsel.

November, dato ikke bestemt:
Laging av julepålegg

Finnes i mange utgaver, som smykke,
ørepynt, slipsnål.
Kjøpes i servicekontoret.

Snillfjordsmykket

23. november:
Konsert med Linn Silje Hemre og Morten Brattås
i Snillfjord kirke kl. 19

Servicekontoret har også en del utgaver av
Reidar Klungervik sin bok «I begynnelsen
var snillfjordingen» til salgs.

1. desember:
Julegrantenning på torget på Krokstadøra kl. 18
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22. september og 28.–29. september 2019
braker det løs med Snexit kulturfestival!
Alle arrangement er gratis og åpent for alle
Søndag 22. september er det tur til Gråurda, den høyeste
toppen i Snillfjord kommune. Det blir parkering og oppmøte på Vennasætra kl. 10. Øystein Myrholt begynner
med litt historiefortelling rundt sætra. Ca. kl. 11 Begynner
vi å gå oppover, med YSIL som veivisere.

Søndag 29. september starter med forblåst rock on the
rocks. Det lokale bandet Innocent holder konsert kl. 12
oppe på taket av bunkersen på Vettan, Hemnskjela! Det
blir storslått utsikt og bra musikk på verdens tak. Parkering på Hemnskjela oppvekstsenter ca. 2 km gange fra
toppen på 164 moh. De som ikke er i stand til å gå kan
kjøre nærmere ved avtale. Etter konserten åpnes krigsminnemuseet som ligger i nærheten av oppvekstsenteret,
og der vil det også bli matsalg med Havørna 4H. På kvelden er det klart for kirkekonsert kl. 19 i Snillfjord kirke.
Her vil Snillfjordkoret, Glade røyster barnekor og Orkdal
storband opptre, med nydelige klanger.

Lørdag 28. september blir det storstilt Snillfjordsdag på
Krokstadøra. I løpet av dagen vil det være mange spennende aktiviteter, som sirkusskole, ridning, motocross,
treskjæring og enda mer. Kl. 13 blir det avduking av
Martin Stokken-statuen som skal stå på torget foran
rådhuset. Her kommer blant annet barnebarna til Stokken, Thor Gotaas og skulptør Steinar Garberg for å delta.
Kl. 17 begynner kveldsforestillinga i festivalteltet, og
her kommer det meste av det som kan krype og gå av
kulturaktører i Snillfjord. Det blir innslag med revylaget,
musikk med Snillfjordkoret, kulturskolen, Per Magne
Forren og Orkdal storband, dikt av Bjørn Nilsen, utdeling
av kommunens kulturpris og enda mye mer! Her er det noe
for enhver smak. Det blir matsalg både i løpet av dagen og
i forestillingspausen.

Snillfjord kommune håper så mange som mulig kommer
for å feire kulturlivet i denne vidstrakte kommunen, og
at arrangementet kan være en vitamininnsprøytning som
aktører og innbyggere kan ta med seg inn i de nye kommunene etter nyttår.
Vel møtt!

Orklandstemmen

Info fra Snillfjord Helselag

De som bor i den delen av Snillfjord kommune
som blir Orkland, kan nå si sitt om ulike
tema inn i den nye kommunen. Bl.a. politikk,
nærmiljø, trivsel, mangler med mer.
Gå inn på
https://orklandstemmen.nyeorkland.no

I forbindelse med Demensaksjonen
16.–22. september har vi bøsseinnsamling.
BASAR lørdag 12. oktober kl. 13.00
i Grendahuset på Krokstadøra.
Velkommen!
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BASAR

P R ESS EMELDI NG:

HeimKultur

IL Fjordglimt arrangerer sin årlige basar i
Bjørkly på Sunde

Lørdag 23. november kl.14.00

2019–2021

Nå kan ditt lag være med å forme kulturen i Heim
kommune! Når flere kommuner skal slå seg sammen,
er det ikke bare organisasjoner som skal endres. Det
er også nye relasjoner og en ny, felles identitet som
skal bygges på tvers av dagens kommunegrenser.
Fellesnemda har bevilget kr 4. mill. til aktiviteter og
arrangementer som har felles kulturbygging som
hovedmål.

Tradisjonell basar med åresalg
m.m.
Salg av kaffe og kaker!
Gevinster mottas med takk.
Vel møtt!

«Vi skal bli så gode på kultur at folk drømmer
om å flytte Heim»
Kriterier:
1. Det er mulig å søke på midler til arr. som inkluderer
lag og org. i Snillfjord, Halsa og Hemne. Arrangementet må være åpent for alle.
2. Arrangementet skal «by på noe av det vi har»
3. Arrangementet skal gjennomføres som et likeverdig
prosjekt. Med likeverdighet menes deltakelse fra alle
tre kommuner (Eventuelt to om dette er naturlig) i fra
planlegging til gjennomføring, og ha en sterk fellesskapsbyggende profil.

Trekninga av vårens bedehuslotteri ble
foretatt på torsdagskafeens sommeravslutning 20. juni.
Tusen takk til alle som støtta oss med å kjøpe
lodd, helt overveldende, og takk til alle som
sponsa oss med flotte gevinster.

4. Det kan bygges videre på eksisterende arrangementer, men også samtidig kunne skape nye tradisjoner.
5. Kulturelt mangfold vil bli vektlagt. Arrangementer
som har en klar målsetting om å få alle med, uansett
bosted, etnisitet eller religion vil bli prioritert. Arrangementet kan gjerne bidra til å fange opp både ulikheter og likheter.
6. Søknaden skal minimum inneholde beskrivelse av
selve arrangementet, når det er tenkt gjennomført,
hvem som deltar, hvordan sikre man likeverdighet,
og et budsjett.
7. Tiltak støttes med inntil 50% finansiering, der
egeninnsats aksepteres som øvrig finansiering.
Søknad sendes til enhet for kultur, og vil bli
behandlet fortløpende.
postmottak@hemne.kommune.no
Kulturbyggingsgruppen:
v/Reidar Klungervik, Gunn-Hilde Opsal, Trine Kristiansen Glaamen, Kristin Solhaug Follet, Malin Sæther.
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Sommer i Snillfjord, uke 32, 2019
Sommer i Snillfjord var ei uke med aktivitetstilbud for store og små ungdommer i grunnskolen.
Mandag:
Åpen gymsal på Krokstadøra, også i år ble det meste av
tilgjengelig utstyr testet ut 
Tirsdag:
Vi kjørte to biler til Vitensenteret i Trondheim. Etter å ha
vært forskerspirer i 2 timer er det ikke noe rart at magen
rumler og sulten gjør sin inntreden. Vi hadde reservert
bord hos Egon oppe i Tyholt-tårnet. Fantastisk utsikt over
Trondheim by og vi alle dro gode og mette hjem etter
pizza-buffeen. I Buvika ble det jammen meg tid til en
is-pause også J
Onsdag:
Dagens aktivitet gikk til en nyoppusset Orkland Bowling
med bowling og pizza og jaggu ble det ikke en is til des
sert. Bowlingen åpnet for at vi fikk benytte oss av hallen
helt alene. Vi fikk også cosmic bowling. Takk til John som
er ny leder for bowlingen på Orkanger for god service og
en herlig dag.
Allan og Hamodi i fullt driv i egenkomponert
hinderløype.

Hamodi og Bjørn Kristian visualiserer menneskekroppens oppbygging, på Vitensenteret.

Åsta koser seg med lyssettingen under cosmic
bowling.
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Torsdag:
5 biler og 19 Snillfjordinger var med
på uken siste tur ut av kommunen
som ble klatreparken Høyt og lavt
på Valsøya, Kjempefin park med
muligheter for å utfordre seg for
høyder og fart. Heldig med været var
vi også, 15 grader og oppholdsvær er
perfekt, når deler av kroppen og musk
ler som man kanskje ikke så ofte bruker får
strekt seg litt ekstra. Takk til familien Gillebo for
gjestfrihet og service.
Fredag:
Åpen gymsal med 9 ungdommer som var innom for fotball, gjemsel og masse andre aktiviteter.
Tusen takk til ungdommene i Snillfjord kommune. Dere
er uten unntak helt fantastiske og det var som vanlig trivelig å være sammen med dere! En stor takk til Peggy
Marit, Gunn Anita og Tove for god hjelp til å gjennomføre
aktivitetene denne uken.
Fortsatt en aktivitet igjen for Sommer i
Snillfjord. Det er fortsatt plasser igjen, ta
kontakt! Pirbadet i høstferien onsdag 9.
oktober med avreise fra Krokstadøra kl. 08:00

Her får man testet ut balanse og styrke, høyden er
et kapittel for seg selv 

Med vennlig hilsen Bjørn Aage Garberg

En liten pust i bakken gir mer energi.

8

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Valsøya passer godt for
voksne også.

Her får man testet sine
edderkoppferdigheter.

Opplæring må til før klatreparken på Valsøya skal erobres.

Zip-line i skogen.

Tøffe ungdommer uten høydeskrekk.
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Info fra biblioteket
13. juni hadde vi barnehagen på besøk, og de fikk
høytlesing og tegne- og rimeverksted med forfatter Ingeborg Eliassen og illustratør Hilde Hodnefjell.
I slutten av juni var det utebibliotek, med godt oppmøte. På tross av litt duskregn ble bokhyller og møbler
flyttet ut. Det var et artig arrangement som frister til gjentagelse!
I august var det Strikk og lytt på Strikkekaféen på
Vennastranda, der 10 flittige deltagere fikk høre en av
Levi Henriksens noveller.
12. september ble forfatter Levi Henriksen bok
badet i Snillfjord bibliotek om boka «Jern & metall».

Illustratør Hilde Hodnefjell og forfatter Ingeborg Eliassen på Snillfjord bibliotek.

Framover på biblioteket
F.o.m. 1. september
har biblioteket åpent tirsdag og torsdag kl. 11–16.
Rundt 25. september
kommer FIFA20 på PS4 i biblioteket.
Lørdag 28. september
vil biblioteket være åpent under Snexit – Snill
fjordsdagen.

Utebibliotek på torget.

Torsdag 24. oktober og
21. november
blir det nye spillturneringer i Rocket League på
biblioteket! Påmelding blir når det nærmer seg på
challonge.com/snillfjord.
23. september
vil det være et møte der mer av framtida for Snillfjord bibliotek inn i Orkland kommune kommer på
plass. Jeg jobber for, håper og tror at biblioteket
kan være aktivt og attraktivt med arrangementer og
aktiviteter også inn i den nye kommunen.
Biblioteksjef Linda
Selv om det var overskyet og litt duskregn, var det mange
som kom innom.
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Aktiviteter Snillfjord motorklubb
Snillfjord motorklubb opplever stadig vekst og økende aktivitet, det synes vi er veldig stas.
Vi åpnet sesongen med årets første trening 13. april. Frem
til skrivende stund, pr. 27/8, viser loggen følgende fakta:
• Klubben har passert 300 medlemmer.
• 86 treninger hittil i år, det utgjør mellom 320–350 timer
åpningstid.
• 1040 enkeltregisteringer i loggen.
• 249 forskjellige førere har kjørt på Snillfjord motocrossbane i år, derav 166 medlemmer i egen klubb.
• 17 klubber er representert på treningene.
• 109 førere har lånt klubbsykkel hittil i år.

Lyst til å prøve motocross?
Det er med stolthet at vi kan tilby et av Norges beste tilbud
for rekruttering innen motocross.
Vi har 12 klubbsykler for alle aldersgrupper, alle barn
fra fylte 5 år kan kjøre motocross.
Nye medlemmer, både barn og voksne, får låne sykkel
og sikkerhetsutstyr gratis de 2 første dagene.
Det trengs bare medlemskap i klubben samt en engangslisens som kjøpes på sms.
Dere som har lyst til å prøve motocross må ikke være
redd for å ta kontakt med oss.
Og dere som er nysgjerrige er hjertelig velkommen
innom en av våre treninger, vi har normalt kaffen klar 
Følg oss også på facebook, der legges det ut info fortløpende.
Det er åpne treninger mandager fra 17.30 til 21.00 og
lørdager fra 12.00 til 17.00. I tillegg er det organiserte
teknikktreninger på onsdager fra 18.00 til 21.00.

I tillegg til de som kjører på banen bidrar mange i den
daglige driften rundt hver trening. Det er alltid sikkerhetsleder og/eller aktivitetsleder tilstede på hver trening, ellers
kan man ikke trene/kjøre.
Ellers trengs det flaggvakter, trenere, vedlikehold av
bane/anlegg og vedlikehold av maskinpark.
Klubbmesterskap og høstløp MX
Sesongens høydepunkt for mange er klubbmesterskapet
som i år er lørdag 21. september.
I tillegg kjører vi på med løpsdag søndag 22. september,
der medlemmer fra andre klubber også kan delta.
Ser frem til en hel helg med fart og moro for både de på
banen og utenfor banen.
Håper at det kommer en del publikum og ser på, det er
gratis inngang. Det blir åpen kiosk og mye sosialt samvær
utenfor banen.

Jan Rune Berdal, leder Snillfjord motorklubb

Snillfjord kommune
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Fjelltur med
ungdomsskolen
22.8.–23.08.
Høstens fjelltur for 8.-10. gikk til flotte områder ved
Vuttudalen denne gangen. Vi startet ved Vuttudals
setra torsdag, og fulgte merkede turløyper. Til tross
for en bratt og litt krevende trase i starten av turen,
var elevene dyktige og ved godt mot. Vi rastet på
toppen før vi kom til Høystakken, som var vårt første
delmål.
Dessverre var vi uheldige og hadde nærkontakt med hoggorm, som førte til at en elev måtte fraktes til St. Olav med
luftambulanse. Men det hele var nokså udramatisk og
det gikk bra. Godt å se at systemet fungerer og hjelpen
kommer raskt.
Videre fra Høystakken gikk vi i retning Vuttudalsmannen. Vi kom ned til Litjvatnet på ettermiddagen, og etter
litt rådslagning ble vi enige om å slå leir der, og ikke gå
til Fiskløya, som egentlig var planen. Her ble det fisking,
bålkos, og tid til sosialt samvær.
Fredag fulgte vi plana og gikk opp mot Fiskløysa, over
til Skottstøet og ned til Vuttudalen. Nok en gang var humøret og innsatsen på topp, og vi fikk en flott tur i flott vær, på
områder som nesten ingen av oss hadde vært før.

Krogstadøra rundt

12

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

13

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Info fra Snillfjord Kirkekontor

Velkommen til gudstjenester i
Snillfjord menighet:
06. oktober

Ny prest Fredrik Danielsen. Foto: Nina Enebakk

Snillfjord kirke kl 11: Høstfestgudstjeneste med utdeling
av kirkebok til 4-åringene. Vi smaker på høstens grøde.

Velkommen til ny prest

3. november

Snillfjord kirke kl 11: Allehelgensgudstjeneste:
Vi minnes våre døde. Snillfjordkoret deltar.

Vi ønsker Fredrik Danielsen velkommen som ny prest i
nye heim kirkelige fellesråd. Fredrik er 27 år gammel og
kommer fra Buvika. Han ble ordinert til prest 18. august
i Hemne kirke av biskop Herborg Finnset. Fredrik vil ha
mesteparten av sin tjeneneste, men vil også bidra i nye
Snillfjord sokn i Orkland fellesrådsområde.

17. november

Snillfjord kirke kl 11: Familegudstjeneste med utdeling
av 6-årsbok.
1. desember – i søndag i advent
Snillfjord kirke kl 18: Lysmesse med konfirmantene.

Hjemmeside: https://kirken.no/heim
På vår hjemmeside kan du få oppdatert info om alt som
skjer i våre menigheter, hvordan de ansatte kan kontaktes.
Her kan du også lese de nyeste menighetsbladene. Her får
du også siste nytt om sammenslåingsprosessene i de nye
kirkelige fellesområdene i Heim, Orkland og Hitra. Det
vil forsatt være et snillfjord sokn og eget menighetsråd.
Det nye soknet består av den delen som tilhører Orkland
og det vil bli egen liste til valget 9.september som foregår
på samme steder som kommunevalget.

Kontordag i Snillfjord
Snillfjord har felles kirkeverge med Hemne, Egil
Hammervik som kan treffes på tlf. 72 45 00 80 eller
488 69 504. Kirkevergen har kontordag i prestekontoret i
Snillfjord rådhus den første tirsdagen i måneden mellom
kl 0900–10.00.

Konfirmantpresentasjon
Søndag 1. september ble årets nye konfirmanter presentert i Snillfjord kirke. Dette er det første kull i «nye»
Snillfjord sokn som er en del av Orkland Kirkelige Felles
område. De blir konfirmert pinsedag 2020.
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Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Det er blitt ristet liv i
Snillfjord ungdomslag
igjen, og vi har fått på
plass et nytt styre som
er engasjerte og med
ønsker å skape møteplasser og arenaer for
både barn og voksne.
Det er flere gode ideer
på tapeten, og vi håper
Snillfjordingen ser sin
besøkelsesrett når det
blir arrangementer fremover.
Det nye styret består av: Linn Kristin Indergård (leder),
Marit Stølhaug (nestleder), Jorunn Anita Jonli Mjønesaune (styremedlem), Tove Skårild Sæterbakk (kasserer),
Oda Warankov (sekretær), Berit Berg og Ellen Snildalsli
(vara).
Følg oss gjerne på Facebook; Snillfjord ungdomslag.
Her finner du informasjon om våre arrangementer, priser
og bilder av lokalet.
For leie av Skogly, ta kontakt med en av oss direkte eller
via vår facebookside.

av huset. Dersom du ønsker å bidra med dugnadsarbeid
eller annet, si ifra til oss, og følg gjerne med på facebook.
BASAR 25. august
Vi arrangerte basar søndag 25. august. Det var full sal og
masse gevinster. Alle hadde med seg «stor-pængboka»,
og vi fikk inn totalt over 21 000 kr denne dagen! Vi ønsker
å takke for alle donerte gevinster, oppmøte og ikke minst,
takk for at dere kjøpte så mye lodd.
Vinnere på loddboka:
Kari Traa-genser: Anders Snildal
Sparkesykkel: Oda Snildalsli
Laks: Atle Østby
Laks: Åsta Skårild Sæterbakk
Rosendahl ølglass: Gabriel Randen
Bordgrill: Gerd Fugløy Lian
Løper: Sondre Stølhaug Berg
Rosendahl skål: Anders Snildal
Løper: Erna Jakobsen
Strikket genser: Eivind Krokstad
Rosendahl dessertskåler: Agnes Wingan
Laks: Aud Karlstrøm
Kolonialkurv: Atle Østby
Laks: Johanne Vitsø Lian
Gavekort massasje: Bjørg Aalid
Strikket genser: Anna og Bjørn (Langebro)
Gavekort Stall Aune og fritid: Maja Kattem-Talic
Putesett: Fam. Skårild Sæterbakk
Laks: Linnea Marie Søfteland

OPPUSSING AV SKOGLY
Ungdomslaget har tatt fatt på oppussing av Skogly, og er
godt i gang med både maling av lillesalen og planlegging
av et helt nytt kjøkken! Takket være midlene fra kommunens allmennyttige fond har vi muligheten til å gjøre slike
oppgraderinger, og vi håper dette fører til en økning i bruk

QUIZ

Bilder til «Snillfjord fær i tidn»
Frivilligsentralen ønsker i høst å utgi
«Snillfjord fær i tidn» – bind 3.
Vi ønsker bilder fra hele kommunen fra
1950 fram til i dag. Det ønskes bilder fra
hverdag, fest og fritid. Bilder fra arbeids- og
dagligliv – det være seg fra gårdene, ﬁske,
andre arbeidsplasser. Skoler, barnehager,
omsorgssenter, arrangementer og
markeringer. Alt av interesse.

SNILLFJORD UNGDOMSLAG
arrangerer quiz
LØRDAG 19. OKTOBER,
i Skogly.
Dørene åpnes kl 19.
Pris pr pers 150,MAKS 6 stk pr lag

Spørsmål og nærmere informasjon fås
ved henvendelse til
Dagrun Klungervik, tlf. 979 53 227 eller
Turid Mjønesaune, tlf. 932 36 710.

Påmelding innen 10. oktober
til Linn Kristin Indergård
mob: 95156722
Aldersgrense 18 år, grunnet skjenkebevilling.
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Snillfjord-sitteunderlag
selges på bestilling
Sitteunderlag i tovet ull med
kommunevåpenet og «SNILLFJORD»
i grønt på grå bakgrunn kan kjøpes gjennom
bestilling innen 1. oktober 2019. Bestilte
sitteunderlag betales kontant ved henting (ikke
via kort, faktura eller andre betalingsløsninger).
Ta kontakt med servicekontoret på
mail: resepsjon@snillfjord.kommune.no,
på tlf 72 45 55 55,
via post til Ågjerdet 8, 7257 Snillfjord
eller ved å komme innom servicekontoret
for å legge inn forpliktende bestilling.

Det er satt opp hjertestartere
ved de kommunale byggene:
• Snillfjord omsorgsenter
• Aa skole
• Ven oppvekstsenter
• Hemnskjela oppvekstsenter

For henvendelser vedrørende
helsetjenester i Snillfjord
kan du kontakte:
Hjemmebaserte tjenester
Tlf 970 42 503 / 72 45 72 39
Omsorgssenter
Tlf 71 45 71 74 / 468 86 754

• Rådhuset, Krokstadøra

Fysioterapi
Tlf 909 46 497

Fjordglimt IL har også satt opp hjertestarter

Hjelpemidler
Tlf 904 78 831

ved klubbhuset på Vaslag.

Ergoterapi/Syn/Hørsel
Tlf 904 78 831

