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Inn til videre vil Servicekontoret vil være betjent mellom kl 09.00 og 15.00.
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Ordføreren informerer:
Ute ser det ut til at vinteren har begynt å si takk for seg og
våren begynner å melde sin ankomst. Mange utnytter nok det
fine været vi har til å være ute å gjøre forskjellige aktiviteter.
Med våren og sommeren øker livet og folketallet sterkt i vår
kommune, som er en kommune med flere fritidseiendommer
enn innbyggere. Dette er ett viktig bidrag for å holde flere
arbeidsplasser i tjenesteytende næringer i Snillfjord.
Ved årsskiftet var innbyggertallet i Snillfjord kommet under
1000, og det er en situasjon som man må ta på alvor, men det
er samtidlig en trend at innbyggertallet har gått nedover over
mange år. Samtidig ser man en stor aktivitet med boligbygging
for tiden. Det er meget positivt og bidrar til optimisme.

Snillfjord kommune har over mange år tillatt at det oppføres større og større fritidsboliger,
og mange av hyttene i Snillfjord må regnes som en bolig 2 for eierne. Tanken bak dette var
at mange kom til å tilbringe store deler av året på hytta, og på den måten være med å sikre
innbyggertallet i Snillfjord fremover. Det er nok slik at mange også oppholder seg på
hyttene sine store deler av året, men de har i svært beskjeden grad tatt utflytting til
Snillfjord av den grunn.
I kveld (26. mars) er næringslivet i Snillfjord invitert til møte om det er noen interesse for å
starte opp igjen en næringsforening i kommunen. Den gamle næringsforeninga har de
senere år ikke vært aktiv, så hvis det er interesse blant næringslivet er det enkleste måten
å starte opp på nytt igjen.
Reguleringsplan for RV 714 delstrekning A har vært ute på høring, og en del innspill er
kommet. Kommunestyret skal like over påske ut på befaring og se på de innspill som er
kommet før det fatter vedtak om plana.
Vindkraftselskapene holder på å få utarbeidet konsekvensutredinger og reguleringsplaner.
Frist for å søke konsesjon var 1. oktober 2009, men det ser ut til at denne fristen kan bli
noe utsatt. Det betyr at Snillfjord kommune sannsynligvis tar stilling til vindraft eller ikke
først på 2010.
Plana for småbåthavner går etter framdriftsplan og vil etter all sannsynlighet bli vedtatt av
kommunestyret på junimøtet.
Da vil jeg til slutt ønske dere ei god påske med fint vær og godt humør.
Med hilsen
John Lernes

Påskehilsen
I overgangen mellom vinter og vår blir det nødvendig for mange av
kommunens ansatte å foreta omprioriteringer av arbeidsoppgavene.
Innbyggerne vil nå i de nærmeste ukene merke at kommunens FDV avdeling
vil gjøre en stor innsats for å ivareta kommunale uteområder som det siste
halve året har ligget skjult av snøen. Som den flotte og langstrakte kommunen
Snillfjord er, med 3 befolkningssentra med kommunale vedlikeholdsoppgaver,
er det vanskelig å komme i gang med alt samtidig. Om drøye 6 uker skal vi
feire nasjonaldagen flere steder i kommunen og innen den tid tar vi sikte på at
vi er godt i gang med vårt utomhus vedlikeholdsarbeid.
Mye nærmere i tid enn nasjonaldagen ligger påskehøytiden hvor vi
erfaringsmessig får besøk av våre hytteinnbyggere. I påskeuken vil Snillfjord
kommunes innbyggertall langt på vei øke til det dobbelte. Både
hytteinnbyggere og faste innbyggere vil gjennom påskeuken finne glede i å
tilbringe tid i kommunens flotte natur, enten det er til fjells eller ved sjøen.
For min egen del vil det i påskedagene bli skiturer opp mot Steinvassbua med
tilliggende områder. Tomgods fra turene, som plast o.l tar jeg med hjem og
regner med at alle andre også gjør det!
God Påske!
Kai Terje
Rådmann

Til alle eiere av fritidsboliger i Snillfjord – vedr. Rådhusposten
Igjen nærmer påsken seg og dere som er heldige å eie fritidsbolig i
kommunen vår får tilsendt Rådhusposten (påskenummeret) i papirutgaven. I
2008 begynte vi å legge ut Rådhusposten på kommunens hjemmeside
www.snillfjord.kommune.no Vi regner nå med at de fleste har nettilgang, og
dette er derfor siste gang vi sender ut papirutgaven til alle fritidsboligeiere. De
som heretter ønsker papirutgaven bes kontakte servicekontoret.

Kan du ha krav på bostøtte?
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av
Husbanken og kommunene. Bostøtte kan du søke om dersom husstanden din
har lave inntekter og høye boutgifter.
Elektronisk søknad om bostøtte
En har nå muligheten for å søke bostøtte elektronisk via internett. Dette gjøres
ved å gå inn på internettadressen: http://www.altinn.no/. Altinn er et nettsted
der alle borgere skal få muligheten til å finne, fylle ut og levere skjemaer til
offentlige etater.

Rett og plikt til norskopplæring
Personer med flyktningbakgrunn og deres familier, samt familiegjenforente til norske og
nordiske borgere, har rett og plikt til 300 timer gratis norskopplæring i løpet av de
tre første årene de bor i Norge. Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS/EFTA har
plikt til norskopplæring, men ikke gratis.
Følgende grupper har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap:
•
Personer med asylstatus
•
Overføringsflyktninger
•
Personer med opphold på humanitært grunnlag
•
Personer med kollektiv beskyttelse
•
Familiegjenforente med overnevnte
•
Familiegjenforente med norske eller nordiske borgere
•
Familiegjenforente med personer som har bosettingstillatelse
Retten og plikten innebærer at disse gruppene får en plikt til å gjennomføre 300 timer
opplæring, og at de har rett til å få denne opplæringen gratis.
Det er kun personer i alderen 16-55 år som har rett og plikt til å delta i norskopplæring.
Personer mellom 55 og 67 år har en rett, men ingen plikt til å delta i opplæringen.
Følgende grupper har ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre
300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap:
•
Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området
•
Personer som kommer til landet på grunnlag av familiegjenforening med
arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området
Det er kun personer mellom 16 og 55 år som har plikt til å delta i opplæringen.
Følgende grupper har verken rett eller plikt til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap:
•
Studenter
•
Au pairer og andre med midlertidig opphold
•
Nordiske borgere
•
Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket
Dette betyr at kommunen ikke har ansvar for å tilrettelegge for norskundervisning for
disse gruppene.
De som kommer inn under rett og plikt må sette fram krav til kommunen om slik
opplæring. I vår kommune som normalt vil ha få kandidater, vil opplæringen skje i
samarbeid med nabokommuner, enten Orkdal, Hemne eller Hitra.

Åge Røe
kommunalsjef

SOMMERJOBB FOR UNGDOM - SOMMEREN 2009.
Snillfjord kommune oppfordrer i år som i fjor ungdom fra Snillfjord til å forhøre seg hos
bedriftene/næringsdrivende i kommunen om de trenger ferievikarer. Målet er å skape
kontakt mellom skoleungdom og de som driver næringsvirksomhet. Kanskje kan en
framtidig arbeidsplass finnes i heimtraktene?
Næringsdrivende oppfordres til å ta inn ferievikarer i sommer og kommunen yter fortsatt
arbeidskraftstøtte med kr. 1.000,- pr. arbeidsuke, begrenset oppad til kr. 4.000,- pr. sesong.
Som tidligere år tar kommunen imot skoleungdom/studenter i sommerjobb, som en
garantiordning for de som ikke har skaffet seg jobb hos private.
Kommunen garanterer minimum 14 dagers sommerjobb fra det året du fyller 16 år.

Søknad sendes Snillfjord kommune, servicekontoret, 7257 SNILLFJORD
innen 23. april.
Søkere bes oppgi hvor de helst vil arbeide innen kommunen og anmerke hvilke uker dere
ikke kan arbeide p.g.a egen ferieavvikling etc.
For å forenkle søknadsbehandlingen bes nedenforstående søknadsslipp fylles ut eller du
kan sende en kortfattet søknad på e-post til postmottak@snillfjord.kommune.no

SØKNAD SOMMERJOBB FOR UNGDOM-2009.
Fyll ut denne slippen og send den innen 23. april til Snillfjord kommune, servicekontoret,
7257 SNILLFJORD.
Navn……………………………..

Adresse………………………….

Fødselsdato:……………………..

Tlf……………………………….

Jeg vil helst arbeide med:
1………………………………..
2………………………………..
3………………………………..
Jeg er under utdanning ved:……………………………………………………………………..
Jeg har tidligere arbeidet i/på/med………………………………………………………………
Jeg kan ikke jobbe i ukene (p.g.a. ferie etc)……………………………………………………..
Merknader:
Sted/dato:

Underskrift

Snillfjord Omsorgsenter
søker ferievikarer innen pleie- og omsorg for sommeren 2009.
Snillfjord kommune har samordnede / integrerte tjenester for Snillfjord
Omsorgssenter og hjemmetjenesten, der de ansatt rullerer mellom
disse funksjonsområdene.
Vi søker primært etter personer med fagutdannelse og som har
medisinkurs, men andre assistenter, studenter, elever med helsefaglig
bakgrunn og/ eller annen fagutdanning kan også søke. Søkerne bør
være fylt 18 år og det er en fordel om søkere kan kjøre bil.
Søknadsfrist 15.04.09
Søknad med CV og attester sendes Snillfjord kommune, 7257 Snillfjord,
eller du kan benytte elektronisk søknadsskjema på
www.snillfjord.kommune.no

Eli jordmor kan kontaktes via sms på
nr.92256882. Ringer tilbake når jeg kan.

Har du lyst til å bli lærling i Snillfjord kommune?
Snillfjord kommune har fra høsten 2009 ledig 2 lærlingplasser. Som
lærling tar du deler av utdanningen din i arbeidslivet, og du får lønn i en
del av utdanningstiden.
Vi søker etter lærlinger i følgende fag med oppstart ca. 01.09.2009:
Helsefagarbeider:
1 læreplass
Tømrerfaget:
1 læreplass
Dersom du ønsker å bli lærling hos oss, bør du ha bestått relevant VG 2
eller tilsvarende. Søknad sendes Snillfjord kommune, 7257
Snillfjord, eller benytte elektronisk søknadsskjema på
www.snillfjord.kommune.no innen 15. mai 2009.
For mer informasjon kontakt Bernt Olaf Aune på tlf 95 16 44 95

Litt informasjon om psykososialt kriseteam i Snillfjord kommune.
Psykososialt kriseteam sin oppgave er å gi kommunens innbyggere tilbud om hjelp
i en krisesituasjon. Det kan være uventet dødsfall, selvmord eller ulykker. Det er
den enkeltes opplevelse av situasjonen som avgjør om det er en krise. Den
kriserammede vil få henvendelse / besøk så raskt som mulig eller etter behov for
hjelp. Målsetningen er å etablere kontakt, gi en oversikt over personer som kan
være til hjelp og sette i gang tiltak etter behov.
Teamets virksomhet skal i utgangspunktet skje i ordinær arbeidstid. Under akutte
kriser og ulykke bør teamet varsles uansett tidspunkt.
FLERFAGLIG SAMMENSETNING
Psykososialt kriseteam består av fagpersoner fra forskjellige områder. Dette for å
sikre at behovet for hjelp ivaretas på best mulig måte.
VARSLINGSRUTINER
Melding / henvendelse kan komme fra ulike instanser som lensmann, lege, prest,
arbeidsgiver, sykehus, pårørende eller andre. Det enkleste vil være å ta kontakt
med legevakt, vakthavende politi eller prest som vil kontakte en av kriseteamets
medlemmer.
Stilling

Navn

Adresse

Telefon jobb

Sykepleier i
psykisk
helsearbeid

Bente Mostue

Aunlia, 7257
Snillfjord

72 45 71 27
48 09 28 79

Prest

Jon Nilsen

7257
Snillfjord

90 68 03 81
Etter kl 15.30:
48 16 25 71

Helsesøster

Helga Melås

Sognmoen
7230
Fannrem

72 45 71 41
99 15 68 84

Pedagogisk /
psykologisk
konsulent

Ruth Ellen
Aune

7257
Snillfjord

72 45 71 29

Fagleder
SOS

Anita Hafsmo

7256
Hemnskjela

72 45 71 74

Leder av
barnev.tjen.

Mona Forren

7257
Snillfjord

72 46 02 00

Kommunelege

Jimmy Wikell

Orkdalsv 311
7300
Orkanger

72 45 55 00

Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister
Du kan levere selvangivelsen elektronisk tidligst fra 24. mars. Leveringsfristen
er 30. april.
Mandag 16. mars startet utsendelsen av 3,7 millioner selvangivelser for
inntektsåret 2008. Alle skal ha mottatt sin selvangivelse innen 3. april
Ingen endringer? Husk på om du har flere fradrag, se post 3.2 til 3.6 i
rettledningen.

Selvangivelse for næringsdrivende
Frist for å levere elektronisk er 31. mai. Frist for å levere på papir er 31. mars
for selskap og 30. april for personlig næringsdrivende.
For innlevering av selvangivelsen for 2008 kan revisor/regnskapsfører søke om
én måneds utsettelse for 10 prosent av revisors/regnskapsførers kundemasse.
Søknaden må gjelde navngitte skattytere.
RF-1098 Formuesverdsettelse av næringseiendom 2008 – endring av skjema
og forlengelse av frist for levering av selvangivelsen (RF-1028) på papir.
Les mer om forhåndsutfylt selvangivelse og enklere nettlevering.
Demo av forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende.
Fra og med 18. februar kan du fylle ut og levere
selvangivelse/selskapsoppgave for selskaper i Altinn.
Du kan lese mer om dette på www.skatteetaten.no
BRURABÅTFORLISET
- Filmen som gjenskaper historien ble laga av elever ved Ven skole i 2008.
Mange kjenner den tragiske historia om bruarabåtforliset ved Stokkaunet i 1848
hvor både brudeparet og 19 gjester mistet livet da båten kullseila. Brudeparet var
Gabriel Gabrielsen Slurdal fra Slørdal og Helene Jørgensdatter Mjønes fra
Mjønes.
Elever ved Ven skole gjenskapte historia og var selv aktører. De fikk spilt den inn
på en CD og nå kan du få kjøpt den.
CD'n koster kr. 100 - du kan kjøpe den på Ven skole og fra resepsjonen i
Rådhuset.
Ved 150års markeringen av Brurabåtforliset var det stor markering ved Stokkaunet
i regi av historielaget og en bauta ble avduket.
Hilsen fra "vennagjengen"

Palmesøndag 05. april kl 11.00:
Gudstjeneste med
barnedåp i Snillfjord kirke
Skjærtorsdag 09. april Kl 19.30
Nattverdgudstjeneste
i Snillfjord kirke
Påskedag
12. april Kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
i Snillfjord kirke
1. søndag etter påske 19.april Kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd
Snillfjord Omsorgsenter
Søndag 26.april kl 16.00:
Samtalegudstjeneste i Snillfjord kirke
med konfirmantene

Søndag 17. mai
Familiegudstjeneste i Snillfjord kirke
Snillfjordkoret deltar

Ikke bare for de store anledninger
Kirken er mer enn et sted du kan oppsøke ved livets høytideligheter og kirkelige høytidsdager. I
det store rommet kan alle medlemmene føle tilhørighet. Din tro kan stimuleres og rotfestes.
Menigheten er et åpent fellesskap som ikke stiller krav til måten du deltar på. I din kirke får du
innflytelse blant annet ved å benytte stemmeretten din ved høstens kirkevalg. Bli med og bygg
kirken sammen med andre som er glad kirken sin!
Kirken din er kanskje et moderne murbygg eller en staselig gammel trekirke? Uansett er det
engasjerte mennesker som gjør kirkene til mer enn tomme skall. I din menighet er det behov for
engasjement av mange slag, - både "fromme" og praktiske. Noe av det store med Guds menighet
på jorda er nettopp at alle har en plass å fylle og en oppgave å utføre der.
Omtrent 3,1 millioner nordmenn vil ha rett til å avgi sin stemme 13.-14. september i år. Men hvem
skal du stemme på? Kanskje er svaret på det deg selv! Ved å sitte i menighetsrådet er du med og
former kirkens viktige arbeid og posisjon på ditt hjemsted. Hvis du har bestemte meninger om
hvordan nettopp kirken din skal virke, kan det være vel investert tid å engasjere seg i
menighetsrådets arbeid. Still til valg – og gi kirken et godt råd ! Mer informasjon finner du på
www.kirkevalget.no
Hilsen
Kirkeverge Anne Marit

Annonser og Informasjon fra lag og foreninger:
”Påskesang” i Vennastranda Bedehus
Orkland Mannskor kommer til Vennastranda Bedehus
2.påskedag 13.april kl.16.00
Servering - Gratis inngang!
Arr. Snillfjord menighetsråd

Diktsamlinga "Bløderhjertet" av
Anders Anja Hafsmo
er nylig utgitt.
Boka kan også bestilles over
nett på e-mailadr.:
aohanja_very_hot@hotmail.com
Prisen blir da kr 220,-inkl frakt

RAMVIKMINIGRAVER
UTLEIE1,5 tonn
minigraver med
henger til
leieSnillfjordTlf:724566
68 • 41548592

Åpningstider i påsken
Vaslag Service AS:
LØRDAG 4. APRIL
09.00-22.00
PALMESØNDAG
09.00-22.00
MANDAG 6. APRIL
08.00-20.00
TIRSDAG 7. APRIL
08.00-20.00
ONSDAG 8. APRIL
08.00-20.00
SKJÆRTORSDAG
09.00-20.00
LANGFREDAG
09.00-22.00
PÅSKEAFTEN
09.00-22.00
1.PÅSKEDAG
09.00-22.00
2.PÅSKEDAG
09.00-22.00
Etter påske fortsetter vi med våre vanlige
åpningstider:
MANDAG – TORSDAG
08.00-20.00
FREDAG
08.00-22.00
LØRDAG OG SØNDAG
09.00-22.00
VÅRT GATEKJØKKEN STENGER
HENHOLDSVIS KL. 20.00 OG 21.30
ALLE VI HOS VASLAG SERVICE AS
ØNSKER VÅRE GAMLE OG NYE KUNDER
EN RIKTIG GOD PÅSKE!

Vinganrunden 2009
IL Fjordglimt innbyr til vårens vakreste eventyr igjen. Vinganrunden
går med start fra Vaslag idrettsanlegg lørdag 25 april.
•Påmelding ved oppmøte
•Start trim fra kl. 12.00
•Start konkurranseklasser kl. 14.00
•Grilling og kiosk
•Stort premiebord
Vinganrunden er en runde på 6 kilometer etter grusvei fra Vaslag til
Vingvågen. Nydelig utsikt fra høyeste punkt ut over Trondheimsleia.
IL Fjordglimt

Treningstilbud på Vaslag
Idrettslaget Fjordglimt har opprettet et
tilbud til alle som vil holde seg i form.
I klubbhuset ved idrettsanlegget på
Vaslag er det innredet et treningsrom
med mange ulike apparater,
ergometersykler, roapparater,
multipparater med mere. Her kan du
trene både kondisjon og styrke.
Leder i idrettslaget, Lars Vaslag,
forteller at dette tilbudet er blitt meget
godt mottatt av lokalbefolkningen.
-Tren når du vil selv, sier Lars. Nøkkel til klubbhuset er lagt ut på
Vaslag Service, det er bare å
henvende seg dit.
Av Nærmiljøsentralen

Årsmøte
i Krokstadøra Grendahus
Torsdag 23. april 2009 Kl 19:00
Forslag fra andelseiere til saker som ønskes
behandlet må være styret i hende ved
Leslie Fielding, 7257 SNILLFJORD
innen torsdag 9. april
Alle velkommen!

Sissels salong
Åpningstider: Mandager – onsdager og
fredager
Tlf. salongen: 72457146 (72455555)
Privat: 72455557 / 45272116
God påske

Informasjon fra
Snillfjord
Ungdomslag
LANGFREDAGSFÆST
Krokstadøra - fredag 10. April kl. 21.00
Musikk av:
BØGDABRÅK
Inngang: Medlem kr. 180,- / Ikke medlem kr. 200,Buss fra Sunde og Kyrksæterøra kl. 21.00
Kr. 150,- tur / retur

GRASROTANDELEN
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller
kan velge ett lag eller forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker.
Vi oppfordrer deg til å støtte Snillfjord Ungdomslag.
Ved spill hos Norsk Tipping vil 5% av innsatsen gå direkte til ditt lag. Merk at
Grasrotandelen ikke på noen måte går utover innsatsen eller premien din.
Du støtter Snillfjord UL ved å gi beskjed til kommisjonæren neste gang du
tipper eller du kan sende gratis SMS med kodeord GRASROTANDELEN
971379340 til 2020
Mer informasjon finnes på:
www.snillfjordungdomslag.com

VÅRVANDRING
Årets vårvandring arrangeres
TORSDAG 21. MAI
(Kr. Himmelfartsdag)
Turen går til FISKLØYSA og
GJEVIKDALSHAMMEREN.
Begge disse stedene er
Kjentmannsposter.
Vi starter turen i Vuttudalen.
Nærmere info om tidspunkt: se på
plakater og annonse i ”Sør-A”.

KROKSTADØRA RUNDT
Vår tradisjonelle trimløp (terrengløp)
arrangeres
SØNDAG 7.JUNI
Trim start fra kl 10.00
og konkurranseklasser kl 12.00.
KORT og LANG LØYPE.
Nærmere info:
se på plakater og annonse i ”Sør-A”.
VELKOMMEN !

ALLE VELKOMMEN PÅ TUR !
GRASROTANDELEN
Tipper du?
Nå kan du støtte KROKSTADØRA IL
når du tipper uten at det koster deg
noe ekstra!
Norsk Tipping betaler nemlig 5% av
det beløpet du tipper for til den klubb/
organisasjon du velger skal motta ditt
bidrag.
Det eneste du må gjøre er å
registrere Krokstadøra IL som din
Grasrotmottaker hos kommisjonæren
eller internett/mobil
Idrettslagets BASAR 13.03 2009
Brodert løper
Strikket ullteppe
Sovepose
Sengesett 2 stk.
Lilla duk
Klubbgenser
Fruktkurv Meny
Liten påskeduk
Brodert trollbilde
Tovet aviskurv + strikket ullteppe
Radio m/CD-spiller
Flanell-skjorte
Klubbgenser
Kolonialkurv fra avd.18
Fruktkurv Meny
Lefse
Gavekort fra Domus

PÅSKA
Du har vel tenkt deg på ski i påska?
Benytt våre fine skiløyper i området
rundt STEINVASSBUA.
Steinvassbua er alltid åpen og du kan
kjøpe deg brus, kjeks og sjokolade,
og koke deg en kaffetår om du vil.
Kanskje det blir ferske vafler å få
kjøpt noen dager også? UT PÅ SKI I
FINE LØYPER !!!!

Trekning på bøkene
John Olav Wuttudal
Åge Røe
Margrete og Einar Abelvik
Johan Anders Krokstad
Vegard Berg Wuttudal
Geir Stålvik
John Olav Wuttudal
Anna Bjørgan
Fam.Forren Snildalsli
Jorunn Ramvik
Steinar Johansen
Roger Eidsvåg
Fam.Gamst/ Hafsmo
Marthe Berg
Roger Hestnes m/fam
Kari og Atle Berg
Tove Stålvik

Hemnskjel idrettslag

Hemnskjel Vel

Årsmøte

arr. lørdagskafe i Øytun
påskeaften 11.april kl.11.00 14.00.

H.I.L. holder årsmøte i folkets hus
tirsdag 7. april kl. 20.
Vanlige årsmøtesaker
Aktivitetsplan
Styret

Vettantrimmen
Fredag 10. april (langfredag) kl. 13 blir
det utdeling av krus til de som har greid
kravet.
Sted: Vettan. (I tilfelle dårlig vær: Folkets
Hus.)
Salg av pølser, brus og kaffe.
Styret

Det blir salg av kaffe og kaker
Tombola
Loppemarked
Håper mange benytter
muligheten til å ha et hyggelig
samvær sammen med
fastboende og alle dere som er
på besøk på Hemnskjel i påsken.
Hjertelig velkommen!
Med vennlig hilsen
Hemnskjel Vel.

INFO FRA YSIL:
Info 1: Ysil har opprettet hjemmeside. Adressen er: www.klubbinfo.no/ysil
Informasjon om aktivitet i regi av laget vil legges ut her, så følg med!
Info 2: Grasrotandelen: Nå kan du støtte laget ditt, Ytre Snillfjord idrettslag,
hver gang du deltar i spill hos Norsk Tipping. 5 %av beløpet du tipper for, vil
gå til YSIL dersom du ønsker å støtte oss. Det er flere måter å knytte seg til
Grasrotandelen på. Slik gjør du det per SMS: GRASROTANDELEN
988088749 Send til2020.
Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen.
YSIL

GRASROTANDELEN
Tipper du? Da kan du støtte oss uten at det koster deg ett
øre…
Fra 1. mars 2009 kan du som spiller hos Norsk Tipping
bestemme hvilken klubb eller organisasjon som skal motta
inntil 5% av det beløpet du spiller for. Grasrotandelen går ikke
utover innsatsen eller premien din, men kommer i tillegg til det
du spiller for. Du kan registrere oss som Grasrotmottaker hos
kommisjonæren, på internett, på mobilen og på
spillterminalene ved å søke opp Snillfjord Motorklubb eller
registrere vårt organisasjonsnummer som er: 991 935 312 og
aktivisere dette. Vi er da registrert som din grasrotmottaker og
får 5% av din innsats.
Du kan også søke fram Snillfjord Motorklubb på www.norsktipping.no. Der skriver du ut en egen blankett med strekkode
på. Denne tar du så med deg til en kommisjonær for
registrering. DINE 5% ER GULL VERDT FOR OSS!
STØTTEMEDLEMSSKAP
Motorklubben har nå i tillegg til vanlig medlemsskap innført
støttemedlemsskap.
Dette er et medlemsskap uten rettigheter og plikter og koster
150,- pr. person.
SESONGÅPNING
Det nærmer seg raskt en ny motocrossesong igjen. Vi tar sikte
på å starte lørdag 2. mai hvis banen blir klar. Følg med på vår
hjemmeside, der legger vi ut info etter hvert.
Med vennlig hilsen
Jan Rune Berdal
leder

Hva skjer i Snillfjord?
Dato
APRIL
01. april
bedehus
02. april
10. april
05. april
08. april
09. april
11.april
12. april
13. april
bedehus
19. april
23. april
grendahus
25. april
MAI
05. mai
09. mai

kl

Arrangement

Sted

kl 19.30

Årsmøte – YSIL

Vennastranda

kl 10.00
kl 21

Kommunestyremøte
Langfredagsfæst –
musikk av ”Bøgdabråk”
Gudstjeneste m/barnedåp
Bassengtrening
Nattverdsgudstjeneste
Lørdagskafe m/tombola
og loppemarked
Høytidsgudstjeneste
”Påskesang” med Orkdal
Mannskor

Kommunestyresal

Gudstjeneste m/nattverd
Årsmøte – Krokstadøra
grendahus

Omsorgsenteret
Krokstadøra

Vinganrunden

Vaslag stadion (start)

Bassengtrening
Lagmesterskap, felt,
Ottar Aunes stangpokal
Baneskyting –
Ulvstupokalen

Svømmehallen

kl 11
kl 11-12
kl 19.30
kl 11-14
kl 11
kl 16

kl 11
kl 19

kl 11-12

15. og 16. mai
JUNI/
02. juni
04. juni
JULI
26. juli

kl 11-12

Skogly, Krokstadøra
Kirken
Svømmehallen
Kirken
Øytun,Hemnskjela
Kirken
Vennastranda

Skytebanen
Skytebanen

Bassengtrening
Skytingens dag –
Snillfjord skytterlag

Svømmehallen
Skytebanen

Knubben Rundt –
fjell- og trimløp

Ven oppvekstsenter

Se også aktivitetskalenderen på
www.snillfjord.kommune.no Send inn dine arrangement til
postmottak@snillfjord.kommune.no

