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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.

JUNI
01.06
03.06
09.06
22.–23.06
27.06
29.06

Oppstart Sommerles
Orkland-tur til Geitfjellet
Konfirmasjonsgudstjeneste
Midtsommer på Vennastranda
Utebibliotek
Utebibliotekd

JULI
01.07
06.07
07.07
28.07

Forhåndsstemming starter
Sommerfest Fenes
Friluftsgudstjeneste
Knubben Rundt

AUGUST
15.08
Første skoledag Krokstadøra og Hemnskjela
Frist forslag til kulturprisen
19.08
Første skoledag Ven
22.08
Strikk og lytt Vennastranda
29.08
Lesesirkel «Jern og metall»
SEPTEMBER
07.09
Høstbasar Fenes
09.09
Valgdag kommune- og fylkestingsvalg
12.09
Bokbad med Levi Henriksen
27.–29.09 Snexit kulturfestival

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 2019:
1. september og 1. desember.
Forside: Bredden av Køysa (Kjøsvatnet).
Foto: Sunniva Berg

Nytt kommune- og fylkesnummer
Snillfjord: 5012 (tidl. 1613)
Trøndelag: 50 (Sør-Trøndelag, tidl. 16)
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Ordfører
Ja da er vi igjen
kommet til juni
måned og sommerferie står snart for
tur for de fleste av
oss.

har blitt billigere enn først antatt, slik at det også blir plass
til noen av marginalprosjektene. Onsdag 19. juni skal
Statens vegvesen, Fylkeskommunen samt ordførerne på
Frøya, Hitra og Snillfjord ha møte om det.
22 mai bestemte fylkesutvalg vei at det som står igjenn i
Melvasslia også skal tas nå. Snillfjord kommune tilbød å
gå inn med midler i et spleiselag her, mot at steinen ble
deponert på serviceområdet. Med disse massene (over
20.000 m3) mener jeg det er oppfylt et stort nok område
for de funksjoner som har vært nevnt. Da ligger i alle fall
området der, så blir det for de nye politikerne i de nye
kommunene å ta prosjektet videre.

I år var jeg med på
to 17. maiarrangement i kommunen.
Det var strålende
vær om mange oppmøtte på arrangementene. I år var en
litt spesiell feiring
siden det var siste feiring av nasjonaldagen i Snillfjord
som egen kommune. Samtidig er jeg sikker på at feiringen rundt om i grendene også vil fortsette som før også
til neste år.

Som jeg skrev i siste Rådhuspost er det mange Snill
fjordinger rundt om på listene i nykommunene. Det er
viktig at hver enkelt av dere benytter stemmeretten, til å
påvirke styresammensetningen i kommunen. Jeg skriver
dette nå siden dette er den siste rådhusposten før valget
Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig god sommerferie,
og et godt valg til høsten

Siden forrige nummer av Rådhusposten har det skjedd
ting på veifronten. Ståldragerne under brudekket på Åstfjordbrua ble heist på plass med noen gedigne kraner.
Gleder meg til at dette er støypt og en kan kjøre over brua.
Den står for den største innkorting av dagens vei blant
delprosjektete i prosjektet. Det ser også ut til at prosjektet

Med vennlig hilsen
John Lernes, ordfører

KULTURPRIS
Snillfjord kommunes kulturpris kan deles ut hvert 4. år og følger kommune-styreperioden.
Kulturprisens formål er å inspirere kulturarbeidere i Snillfjord kommune, og gi takk for
oppfordrende kulturarbeid. Kulturprisen kan tildeles for aktivitet innenfor hele det utvidede
kulturbegrep. Kulturprisen skal hovedsakelig gå til enkeltpersoner bosatt i Snillfjord
kommune, men kan tildeles personer tilknyttet kommunen. Kulturprisen kan også tildeles
lag/organisasjoner og lignende innen kommunen.
Frist for å sette fram forslag på kandidater til kulturprisen er 15. august 2019.
Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside.

3

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Rådmannen
Utbygging av vindkraft har i løpet av
vinteren blitt en særdeles
konfliktfylt
sak og hvor særlig
motstanden på Frøya
har stått sentralt. I
likhet med utbygging av vannkraft,
annen industri, veier
og annen infrastruktur har vindkraft også konsekvenser for nærmiljøet som
mange av oss opplever som negative. Jeg har forståelse
for at de som får dette tett inn på seg reagerer, og store
naturinngrep kan også gi konsekvenser for naturmangfoldet. Samtidig vet vi at klima er ei global utfordring som
truer livet i store deler av verden og hvor det er absolutt
nødvendig både å redusere energibruken og samtidig
erstatte mest mulig av den med fornybar energi. I Norge
har blant annet tilgang på energi gjort at vi har bygd opp
en av verdens høyeste levestandarder og gjennom det også
en ekstrem energibruk. Vindkraft er en fornybar energikilde vi har gode forutsetninger for å bygge ut og i lys
av egen levestandard og klodens situasjon blir det etter
mi mening litt spesielt at vi avviser dette fordi vi har nok
energi selv. Litt provokativt kan en spørre om det at «vi
har nok til oss selv» også skal gjøre at vi stopper produksjon av laks, annen fisk, silisium, cellulose og en rekke
andre produkter vi selger ut av landet?

Skal vi ha troverdighet i spørsmålet om naturmangfold
er det også mye annet vi må vurdere. Vi har snart en
halv million hytter i landet (ja, jeg har selv også), og vi
bygger ut ca 4000 nye hytter hvert år. Vi har også en storstilt utbygging av veier, overføringslinjer og annet som
«spiser» natur uten at det skaper de samme reaksjonene.
Ser vi på de seneste års lokale utbyggingstiltak har
behovet til næringslivet på øyene stått sentralt. Uten nye
linjer har det ikke vært nok energi til å muliggjøre det
oppdrettseventyr vi har sett de siste årene. Snillfjord sitt
bidrag i denne sammenhengen er flere store overføringslinjer gjennom kommunen, trafo i Snilldalen, vindkraft på
Geitfjellet, sannsynligvis på Remmafjellet og det er ikke
primært kommunens egne behov som har resultert i «lakseveien» med bommer i hver ende av kommunen. I sin tid
var det blant annet småkommuner som Tydal og Rennebu
som bidro sterkt til vannkraftutbygginga og nå kan vi også
si at Snillfjord har bidratt sterkt til storsamfunnets behov
for kraft og annen infrastruktur. Sånn sett kan en forstå
at flertallet i kommunestyret mente at Snillfjord hadde
bidratt med sitt når Svarthammaren ble behandlet.
Som sagt skjønner jeg at store utbyggingstiltak i eget
nærmiljø ikke er populært, men samtidig er det umulig å
opprettholde og utvikle både næringsliv og lokalsamfunn
hvis vi alle sier nei til å bidra når storsamfunnets behov
skal ivaretas.
Birger Hellan
Rådmann

Snillfjord kommune har ulike effekter:
En bit av en

Pins med kommunevåpen
Gis ut og sendes ut gratis ved forespørsel.

bunadssølje ble
funnet på Aa skole
etter 17. mai.

Snillfjordsmykket
Finnes i mange utgaver, som smykke, ørepynt, slipsnål.
Kjøpes i servicekontoret.
Servicekontoret har også en del utgaver av Reidar Klungervik
sin bok «I begynnelsen var snillfjordingen» til salgs.
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Den kan hentes
i servicekontoret.
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Snexit
27.-29.09

2019

Snillfjord kommune splittes i tre, og vi
feirer oss selv en siste gang.

Dette blir ei kulturhelg for alle snillfjordinger
mens vi fremdeles er i samme kommune.
Lørdag 28. september blir en Snillfjorddag på Krokstadøra
med aktiviteter på dagtid og en påfølgende kulturkveld.
I tillegg til dette vil vi legge arrangement til kirka og til historiske steder i
kommunen.
Detaljer om programmet vil vi gjøre kjent gjennom
kommunens hjemmeside, facebooksida “Kulturlivet i Snillfjord”,
løpesedler og oppslag.
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Med kamferdrops og kjærlighet
på kulturkveld
Før jul ble alle innbyggerne i Snillfjord invitert via Rådhusposten til å bidra med sitt Leidulf Hafsmo
bidrag, og lørdag 11.mai var kvelden for fremføring. En fullstappet gymsal på Krokstadøra med
170 forventningsfulle, var klare for en underholdningskveld.

Per Magne Forren la standarden med
sin versjon av «Snillfjordsvisa», ei
vise mange Snillfjordinger har et forhold til. Per Wærdahl sang og spilte
gitar til de humoristiske visene «Drengen» og «Anna og Soldaten», til humring i salen. Bredden i Leidulf Hafsmo’s tekstmangfold er stor. Både Dag
Fegstad og Bjørn Nilsen fremførte
sine versjoner av de ettertenksomme
diktene «Livets dans» og «Høst» på
ypperlig vis. Vi hadde også urfremføring denne kvelden. Annette Werness
hadde skrevet melodi til diktet «Farvel
til Midnattsol», som ble fremført på
fantastisk måte av Silje Werness og
Jostein Selnes. Ingen kulturkveld uten
kormusikk. Både Snillfjordskoret og
Glade Røyster fremførte sin kjente

«Langt atti tin». En sang som Leidulf
Hafsmo skrev og gav til koret. Også
familien og venner av Leidulf Hafsmo
var på scenen. Sønnen Lars Ole både
fortalte litt om Leidulf og sang alene
og sammen med Harald Rokkones.
Vennene Øystein Digre og Henrik
Størksen fremførte sin tårevåte versjon av «Kamferdrops og kjærlighet»
som acappella. Under fremføringen
serverte Kine Rian kamferdrops til
publikum, og dermed ble de kurert for
kjærlighetssorg, en medisin Lars Ole
hadde fått av sin far.
Elevene på 9. trinn sto for all mat og
drikke i pausen. Inntektene skal de
bruke til klassetur neste år. I pausen
fikk vi også se bildeprosjektet kunst6

skolen på Ytre hadde laget. Inspirasjonen deres var Leidulf Hafsmo sine
viser. Jostein Selnes viste frem bilder
som Leidulf Hafsmo sin far hadde
tatt.
Etter pausen fremførte 8.trinn sin
musikkvideo til «Snillfjordsvalsen».
De hadde tatt mange flotte bilder av
Snillfjordsnaturen som de viste frem.
Erik Krokstad og Kintjia Gateza i
gitargruppa på Krokstadøra fremførte
«Ei nødvendig vise». Imponerende
gitarspill og sang! 5.-7. trinn fra Ven
fremførte og dramatiserte «Singapore
Sling». Selv om det ble litt tekniske
problemer med musikken, fullførte
elevene sangen, dansen og skuespillet
på glitrende vis til trampeklapp og
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latter fra salen. Deretter fortalte ordfører John Lernes oss om Leidulf
Hafsmo sin betydning for Snillfjord,
slik bare John kan. Ungdommene
Oda Marie Kjøren, Thomas Kjøren,
Amalie Kjøren og Herborg K. Hassel
fremførte en vokal-fremføring av
den humoristiske, men ettertenksomme «Himmelfarten hass Krestoffer Moen». Lattermusklene satt løs
da Reidar Klungervik entret scenen i
«Elgjakta». Han representerte Revylaget på Vennastranda. Med både sang
og mimikk fikk han understreket den
humoristiske teksten i visa. Kvelden
ble avsluttet med nydelig «Salme i
nordlys» av Øystein og Henrik, samt
«Kjærlighetskvelden» og «Til deg» av
Lars Ole Hafsmo.
Vi er så fornøyde med kulturkvelden! Takk til alle som ville bidra på
scenen. En fantastisk takk til flotte
Åse Aastum som ledet oss galant
gjennom programmet. En stor takk
til Snillfjord kommune som gav oss
midler fra havbruksfondet til å arrangere dette. Og takk til Leidulf Hafsmo
for alle flotte bidrag han har gitt oss.
På vegne av komitéen,
Kristin S. Follett

Bli kjent-turer i
Orkland

Både sol og nedbør på turen til Agdenes fyr. Foto: Linda Johnsen
I skrivende stund har to av fi re bli kjent-turer i Orkland våren 2019 blitt
gjennomført. Først ut var Agdenes fyr, der det ble både historie om fyret,
vikingespill med barnehagebarn, omvisning og musikk. Neste tur gikk til
Songlia, med musikk, omvisning og lokalhistorie.
3. juni gikk turen til Geitfjellet i Snillfjord. Fra toppen av Geitfjellet fikk de
over 100 påmeldte orklendingene god oversikt over omfanget av vind
parken som er under bygging i Snillfjord.
«Når utbyggingen er ferdig vil veinettet være åpent for publikum for ferdsel til fots eller sykkel,» opplyser Stig Terje Strøm, byggeleder for vind
parken. Det blir etablert en parkeringsplass like nedenfor servicebygget
der folk kan parkere bilen. Derfra blir veien stengt med bom.
Turdeltakerne avsluttet omvisningen med kaffe og grillmat ved servicebygget før ferden gikk med buss tilbake. Flere uttrykte ønske om å besøke
vindparken igjen – etter at turbinene er satt opp.
17. juni er det klart for tur til Nyplassen i Meldal. Vel møtt!

Det var stor interesse for å se hvordan en vindpark ser ut. Av sikkerhetsmessige grunner foregikk all transport i anlegget med buss.
Foto: Kristin Broholm
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Info fra biblioteket
Det skjer mye spennende på biblioteket både i sommer og i høst!
Særlig vil vi trekke frem bokbad med Levi Henriksen i september,
der han snakker om novellesamlinga si «Jern og metall». To uker
før bokbadet har vi en lesesirkel på biblioteket der vi snakker om
opplevelsen av å lese novellene. Om du er interessert i å delta kan
du låne boka på biblioteket!

Lørdag 1. juni:
Oppstart Sommerles.
Se sommerles.no
Torsdag 13. juni:
Forfatterbesøk i biblioteket kl. 10-11.
Målgruppe: barn 3-6 år.
Torsdag 27. og lørdag 29. juni:
Utebibliotek på torget på
Krokstadøra! Fra kl. 19.
Torsdag 22. august:
Strikk og lytt på Vennastranda
bedehus kl. 19, i samarbeid med
husflidslaget.
Torsdag 29. august:
Lesesirkel på biblioteket kl. 19-20.30.
Vi snakker om Levi Henriksens
novellesamling «Jern og metall».
Torsdag 12. september:
Bokbad/forfatterbesøk med Levi
Henriksen,
om novellesamlingen «Jern og metall».

Promobilde til utebiblioteket, med Peggy Marit og Kennet.
Foto: Linn Kristin Indergård
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Bokbades om boka «Jern og metall»
12. september. Åpent for alle!

Knubben Rundt
søndag 28. juli 2019 – Ven Skole, Ytre Snillfjord
10 km fjelløp
Start trim kl 09.30–12.00 – Start konkurranse kl 12.00
Matsalg og fine premier
Kr 1000,- til beste dame- og herreløper i konkurranseklassen

Velkommen til det 40. Knubben Rundt!
Arr.:Ytre Snillfjord IL
(Wenche Vuttudal tlf. 915 52 461)
www.klubbinfo.no/ysil
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Aa skole
Påskelunsj på Krokstadøra oppvekstsenter
Fredag før påske var det nok en gang klart for påskelunsj
for hele skolen, ansatte og andre inviterte gjester. 9. klasse
disket opp med rundstykker, egg, kakao og mye fristende
pålegg. I gymsalen ble det pyntet i påskefarger, med
påskedekor som 3 klasse hadde laget. Det ble en trivelig
sammenkomst og alle fikk spist seg gode og mette, før vi
rundet av og tok påskeferie. Tusen takk til de som hjalp
oss å bake rundstykker og til de som sponset oss.

det de hadde lært. De ble delt inn i grupper, og fikk prøve
HLR, stabilt sideleie samt frie luftveier, sårkompress og
heimlich-metoden ved fremmedlegeme i halsen. Tilslutt
fikk de også se hvordan man kan behandle overtråkk.
Kurset var interessant og lærerikt både for elever og
lærere, og elevene var ivrige og lærevillige.
Tusen takk til Norsk folkehjelp som stilte opp på dette.

Natur, miljø og friluftsliv
I løpet av våren har elevene i valgfaget NMF vært og plukket søppel rundt omkring på Krokstadøra. En av dagene
gikk vi rundt omkring på Krokstadøra, blant annet til
Aunlia, Moa, Krokstad og Skogly. Her fant vi til sammen
åtte sekker med diverse søppel.
Vi har og tatt en tur i Aunfjæra, og fylt opp flere sekker
også her. Selv om det stadig dukker opp nytt søppel, ser vi
at det er betraktelig mindre nå i år enn i fjor, takket være
svært god innsats året før. Elevene blir nok også mer bevisste når de er med og plukker andres rask og rot, og ser alt
hva folk kaster i fra seg.
En som ble svært imponert over elevenes innsats for et
bedre miljø, var Omid på Nasrat, som spanderte pizza på
hele gjengen. Det ble en fin belønning for strevet.

Førstehjelpskurs
Onsdag 9. mai fikk ungdomsskoleelevene på Krokstadøra
besøk fra Norsk folkehjelp som snakket med elevene om
viktigheten av å vite hva man skal gjøre dersom en ulykke
skulle skje. Opplegget startet med en teoridel, og hovedtemaene var frie luftveier, HLR, (hjerte-lungeredning),
sårskader samt hypotermi, (nedkjøling).
Etterpå ble elevene tatt med i gymsalen for å praktisere

Krokstadøra oppvekstsenter ønsker alle en riktig god
sommer. Takk for samarbeidet skoleåret 2018/19
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Aktiviteter Snillfjord motorklubb

Årets motocrossesong har kommet godt i gang, første trening var 13. april. Snillfjord motorklubb har de siste årene
opplevd stor økning i medlemsmassen og aktivitetsnivå,
og økningen ser ut til å fortsette i år.
Vi har brukt vinteren godt for å få på plass en del nødvendig infrastruktur, utstyr og organisering for å kunne
handtere denne veksten.
Det er med stolthet at vi kan tilby et av Norges beste
tilbud for rekruttering innen motocross.

Vinnere av bokgevinster,
17. mai på Krokstadøra:
Fruktkorg fra Kiwi: Ingeborg A. Landrø
Snackskorg: Tina Kattem
Kaffekanne: Alexander G. Aune
Håndduker: Malin Nordsæther
Gavekort, Clas Ohlson: Fam. Skårild Sæterbakk
Sekk fra Lerøy: Julie Å. Sæternes
Gavekort, Wormdal gartneri: Johanne Vitsø Lian
Hotellpute: Håvard Nordsæther
Sett med seks ulike utespiller: Bjørg Aamlid
Kaffe: Alina G. Aune
Pengegave fra BG på kr 1000,- Leif Arne Ramvik
Pengegave fra BG på kr 1000,- Erlend Fenes
Pengegave fra BG på kr 500,- Kjell Krogh
1 eske laks fra Lerøy: Fam. Hafsmo Vitsø
1 eske laks fra Lerøy: Johanne Vitsø Lian
Gavekort fra Snillfjord kommune pålydende kr 500,Brynjar Wingan
Gavekort fra Snillfjord kommune pålydende kr 500,John Olav Aamlid
Gavekort pålydende kr 500,- fra Alfo: Vidar Skjevik
Ulvanggenser, barn: Else Ramvik
Takk for støtten!

Før årets sesong har vi hele 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.
Så langt i sesongen har vi vel passert 30 nye utøvere som
kjører for Snillfjord motorklubb.
Vårløp MX
Søndag 26. mai arrangerte vi vårløp MX med 41 førere på
startstreken, 31 av disse fra Snillfjord motorklubb. Der var
det jenter og gutter, små og store. Nivå fra nybegynner til
landslagsklasse. Satser på å få til flere slike løpsdager, er
alltid stas med pokaler for små og store førere.
Lyst til å bli med?
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 til samme tider som i fjor. Det vil
si 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.
Jan Rune Berdal
Leder Snillfjord motorklubb
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Ven oppvekstsenter
VEN SKOLE
Kulturkveld – tema Leidulf Hafsmo
Lørdag 11.mai hadde vi fremføring på Krokstadøra oppvekstsenter.
Da var det kulturkveld, der vi ble spurt om vi ville fremføre noe av
Leidulf Hafsmo. Gjennom året har vi blitt kjent med flere sanger av
han. Vi fremførte «Singapore Sling» på scenen, fordi vi likte den best
og trodde den kunne bli artig å fremføre. Vi øvde godt før kultur
kvelden, lagde dans og skuespill som passet til sangen. På kulturkvelden skulle vi egentlig synge playback, men da musikken stoppet
sang vi bare videre. Det var litt nervepirrende, men vi fikk trampeklapp og er veldig fornøyde.
Skolelunsj
Noen ganger i året har alle barna og voksne på Ven oppvekstsenter
skolelunsj sammen. Da lager barna et smøremåltid eller varmlunsj til
alle. Dette er en populær tradisjon. Torsdag 23. mai hadde vi skule
lunsj der vi også hadde gjester. Daniel fra Gjensidige, renholder Lillian og Linda fra biblioteket på Krokstadøra var der. Foreldrene til
spirene våre var også invitert. Spirene fikk utdelt skolesekker under
lunsjen. 4. trinn fikk utdelt hjelmer fra Gjensidige og etter lunsjen
fortalte Linda oss om leseprosjektet «Sommerles». Det gleder vi oss
til. Det er litt trist at det var 7.trinn sin siste skolelunsj. Ellers var
lunsjen veldig koselig.
Idrettsdag
28.mai samlet mellomtrinnet på Krokstadøra og Ven seg for idrettsdag på Ven oppvekstsenter. Dette er en tradisjon. Da møtes vi for
å konkurrere i flere grener, som 60 meter, kast liten ball og hoppe
lengde. I år prøvde vi også å konkurrere om beste idealtid. Da gjennomfører vi ei løype to ganger og det er om å gjøre å ha lik tid på
begge rundene. Vi avsluttet med fotballkamp, der alle bidro. Selv om
det var kaldt og surt vær, var alle ivrige og flinke. Ispremie til alle.
Hilsen elevene på Ven

Krogstadøra rundt
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VEN BARNEHAGE
Prosjekt «ruging av kyllinger»
Vi la eggene i rugemaskina 6. mai
og barna satte kryss for hver dag og
snudde eggene to ganger pr dag. Etter
21 dager begynte klekkingen. Det ble
10 søte små kyllinger.

Prosjekt «livet i havet»
Barna på Ven barnehage har et prosjekt
om «livet i havet» fram til sommerferien.
Det består av å utforske livet i fjæra og
bli kjent med ulike arter i havet. Målet
med dette temaet er at barna får for
ståelse for naturens egenart, bevare bio
logisk mangfold og bidra til bærekraftig
utvikling.
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Info fra Snillfjord Kirkekontor
HJEMMESIDE: https://kirken.no/heim
På vår nye 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.

Avskjed med sokneprest Gustav Schmidt
Sokneprest Gustav Schmidt avslutter sin tjeneste som
prest her hos oss og drar sørover.
Det blir avskjedsgudstjeneste for ham i Hemne kirke
søndag 24. august kl. 11 der prost Dagfinn Thomassen
deltar.
Siste gudstjeneste med Gustav i Snillfjord kirke blir
søndag 23. juni kl. 11.

Velkommen til gudstjenester
i Snillfjord menighet:
9. juni – Pinsedag
Snillfjord kirke kl 11: Konfirmasjonsgudstjeneste

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. 09.00–10.00.

23. juni – 2. søndag i treenighetstiden
Snillfjord kirke kl 11: Gudstjeneste
07. juli – 4. søndag i treenighetstiden
Gamle Vuttudal og Skårild skole kl 11
Friluftsgudstjeneste for hele prestegjeldet
28. juli – 7. søndag i treenighetstiden
Snillfjord kirke kl 11 Gudstjeneste

Konfirmantenes
innsamlingsaksjon 2019

1. september – 12. søndag i treenighetstiden
Snillfjord kirke kl 11: Gudstjeneste
50årskonfirmanter og presentasjon av årets konfirmanter

Takk til konfirmantene i Snillfjord som i uka
før påske var med på å samle inn kr 5504 til
Kirkens Nødhjelp. Takket være deres innsats
og den stor giverglede hos de besøkte kan
mange mennesker få rent vann, oppfylt sine
drømmer om en mer rettferdig verden og en
tryggere fremtid. En stor takk til alle.

6. oktober – 17. søndag i treenighetstiden
Snillfjord kirke kl 11: Gudstjeneste

14

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Til ordfører og rådmann
i Snillfjord

SOMMERFEST
lørdag 6. juli kl 16.00
ved Fenes Grendahus
Imsterfjorden

Tusen takk for den fine gaven i anledning at vi er inne
i det siste året som Snillfjord kommune! Et veldig fint
minne, og en nyttig ting. Sitteunderlaget med kommunevåpen og kommunenavn var med på Snillfjords høyeste
fjell i påsken 2019 (se vedlagte bilde).
Med vennlig hilsen Marit Myrholt.

Salg av rømmegrøt, pølser, kaker og kaffe.
Diverse leker som kviss, tippeglass m.m.
Loddsalg på bok.

HØSTBASAR
lørdag 7. september kl. 15.00
Åresalg og loddbok
Lysbilder
Gratis kaffe og kaker.
Fenes Vel

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

For henvendelser vedr. 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
Fysioterapi
Tlf 909 46 497

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

Snillfjord omsorgsenter
Aa skole
Ven oppvekstsenter
Hemnskjela oppvekstsenter
Rådhuset, Krokstadøra

Hjelpemidler
Tlf 904 78 831

Fjordglimt IL har også
satt opp hjertestarter
ved klubbhuset på
Vaslag.

Ergoterapi/Syn/Hørsel
Tlf 904 78 831
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KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2019
Valgdagen er 9. september
Høstens valg skal foregå som om kommunereformen er trådt i kraft. Det vi si at de som skal tilhøre Hitra
kommune fra 01.01.2020 skal bruke stemmesedler for kommunestyrevalget til Hitra, de som skal tilhøre
Heim kommune skal bruke stemmesedler for kommunestyrevalget til Heim kommune og de som skal
tilhøre Orkland kommune skal bruke stemmesedler for kommunestyrevalget til Orkland kommune.

Forhåndsstemming

I Snillfjord blir det forhåndsstemmemottak på rådhuset, Snillfjord omsorgsenter og Fellesfjøset i
Vuttudal. I tillegg vil det være mulighet til å søke om ambulerende (hjemmevalg). Vi vi ha stemmesedler
med kandidatnavn for alle tre retningene. Ellers vil vi ha generelle stemmesedler med partinavn slik at man
kan forhåndsstemme i Snillfjord uansett hvilken kommune man tilhører.
Forhåndsstemmemottaket starter 1. juli og frem til fredag før valget, fredag 6. september.
Åpningstider vil bli kunngjort senere, følg med på kommunens hjemmeside.

Valgdagen

I og med at høstens valg skal gjennomføres som om kommunereformen har skjedd, vil innbyggerne i Snillfjord måtte stemme ved stemmelokaler i henholdsvis Orkland, Heim og Hitra.
I Snillfjord vil følgende valglokaler være åpne:
Rådhuset for Orkland, Ven oppvekstsenter for Heim og Hemnskjela oppvekstsenter for Hitra.
Åpningstider vil bli kunngjort senere, følg med på kommunens hjemmeside.

