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Familien sju 
sorter

Fru Sirupssnipp kjente en duft av finfin konjakk,
der hun satt mandelpyntet i sin lysebrune drakt.
Dunsten kom fra den runde Herr Hjortetakk,
som likte å ta seg en tår, hadde ryktene sagt.

På fatet, satt og hennes yngste datter Goro,
og pratet som om tungen hennes sto i brann:
“Jeg tenker nok at i julen blir det riktig moro,
for da skal jeg danse med en ung Fattigmann”

Men faren, Herr Berlinerkrans, kremtet og sa,
mens det blinket som stjerner i fintrøya hans:
“Ti stille nå barnet mitt, og vær ikke så sta,
du skal gifte deg med Fetter Mandelkrans”

Da sukket den sarte frøken Krumkake,
og tenkte tilbake til da hun var ung.
Da hun hadde funnet en Peppenøttmake,
men av familien veiet og funnet for tung.

Og mens kirkeklokkene ringte julen inn
bød husfruen på kaker og en kaffekopp.
“Om Goro fikk danse med Fattigmannen sin?
Nei, det vet jeg ikke, for jeg var den første de spiste 
opp.”

Med ønske om en fin og fredelig juletid fra alle 
oss på Hemnskjela oppvekstsenter.
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Rådmannen

Årsbudsjett og kommunereform 
har vært høstens «snakkis». 
For 3 året på rad er vi en av tre 
kommuner som får minst vekst 
i frie inntekter i statsbudsjettet 
i Sør-Trøndelag. Med det som 
utgangspunkt er det utfordrende 
å etterkomme mange ønsker og 
behov fra avdelingene og innbyg-
gerne når en skal ha et budsjett 
i balanse. Det har vært politiske 
prosesser og årsbudsjettet 2017 
skal behandles av kommunestyret 
i julemøte den 16. desember. 

Rådmannen fikk i oppdrag av 
kommunestyret i 2014 å være 
prosjektleder for det stadig mer 
og mer omtalte temaet kommu-
nereform. Snillfjord kommune har 
deltatt i utredninger og vært med 
og utredet 3 alternativer. 
Alt 1: Orkdal, Meldal, Agdenes, 
Skaun, Rindal. 
Alt 2: Frøya og Hitra 
Alt 3: Hemne, Aure og Halsa. 

Disse 3 alternativene ble det fattet 
vedtaket om i Kommunestyret den 
30.6.16. 
Etter den tid har Ordføreren, 
varaordføreren og opposisjonsle-
deren med flere være i møter for å 
«bygge» de nye kommunene. Det 
er nå nedsatt fellesnemnder i alle 
tre retningene og en forventer at 
det jobbes med prosjektplan for 
gjennomføring i løpet av våren. 
Det endelige vedtaket om de nye 
kommunene kommer i Stortinget 
juni 2017. 

Som flere sikkert har fått med seg 
så har det vært stor byggeaktivitet 
på ny vei i Snillfjord. 
Vi vil få ny vei på strekningen 
Snildalssætra – Snilldalslia ferdig-
stilt i 2017. 

Det er i skrivende stund tilset-
tinger i kommunalsjef stillingen 
helse og mestring. 
Mildrid V Mæhle vil gå tilbake 
som 100 % personalsjef fra feb-
ruar 2017 og ny kommunalsjef 
vil da være på plass. Navn vil bli 
offentlig i løpet av noen dager.

På vegne av Snillfjord kommune 
og administrasjonen vil jeg ønske 
alle en fredfull jul og ett godt nytt 
år! 
Benytt høytiden til å ta vare på 
hverandre, samle krefter og se 
fram til nye muligheter i det nye 
året.

Med vennlig hilsen
Arild Risvik

Kommunereformen- valg 
av fellesnemnder
I og med at kommunen skal deles i tre, har kommunestyret valgt tre 
fellesnemnder som representerer Snillfjord.

For Orkland kommune er det formannskapets medlemmer som utgjør 
fellesnemnda:
Ordfører John Lernes, varaordfører Bernt Olaf Aune, Toril Snildal, 
Nina Astrid Mjør, Anders Krokstad og ansatterepresentant Sussann 
Hestnes Krokstad.

For Hitra kommune:
Ordfører John Lernes, Nina Astrid Mjør, Lars Erik Strand Vitsø og 
ansatterepresentant Kari Monica Johansen.

For Halsa/ Hemne:
Ordfører John Lernes, varaordfører Bernt Olaf Aune, Steinar Berdal, 
Siri Johanne Selnes, Frida Aune Skårild og ansatterepresentant Elisa-
beth Ramvik.

Åpningstider 
julen 2016
Coop marked 
Krokstadøra
Julaften kl 09:00-13:00.

1. og 2.  Juledag stengt.

27.-30. Des. Kl 10:00-15:00.

Nyttårsaften kl 10:00-15:00.

2. Jan. Varetelling, åpen fra kl 

15:00 – 18:00.

God jul og godt nyttår!
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Ordfører

Da er året snart omme, og på 
søndag er det første søndag i 
advent. Det betyr også at kom-
munestyret må vedta sitt budsjett 
for 2017 på sitt møte den 16. de-
sember. I år som vanlig er veksten 
i frie inntekter lavere enn lønns og 
prisvekst, slik at det blir et stramt 
budsjett også i år. Det er allikevel 
funnet rom for store investeringer 
i Snillfjordsmålestokk, både neste 
år og de to neste.

Budsjettet har nå ligget ute til 

høring, med frist i dag til å kom-
me med innspill. Det er allerede

kommet flere innspill og alle 
innspill som kommer er viktige, 
men jeg vil allikevel tillate meg å 
si at jeg setter stor pris på det som 
er kommer fra elevene på to av 
våre skoler. Samfunnsengasjerte 
ungdommer er en ressurs vi må 
sette stor pris på.

En annen gledelig ting i 2016 er 
at det har vært et «toppår» med 
antall nyfødte. 16 fødsler på ett år
er ikke vanlig. Får bare håpe dette 
fortsetter også neste år. 

Årets store sak har vært kommu-
nereformen. Alle kommuner har 
nå fattet sine vedtak og på sen-
sommeren vil stortinget gjøre sitt 
endelige vedtak. Det er nå valgt 
representanter til å sitte i de
forskjellige nemndene i de 3 ret-
ninger. Disse har i mandat å kjøre 
i gang den nye kommunen innen

01.01.2020. Dette vil være et 
viktig arbeid for å videreføre ar-
beidsplassene og servicetilbudene 
rundt om i kommunen. Jeg merker 
meg at det rundt om er snakk 
om nedleggelser av forskjellige 
funksjoner, men det er ingent-
ing i intensjonsavtalene som sier 
noe om nedleggelse, og ingenting 
er nedlagt. Dette er viktig å ha 
med seg nå i arbeidet videre med 
forhandlinger opp mot de andre 
kommunene.

Midt på november kom flyktnin-
gene som vi vedtok å bosette til 
Snillfjord. Vil ønske dem velkom-
men og jeg er sikker på at be-
folkningen vil ta imot dem på en 
god måte.

Til slutt vil jeg ønske alle en riktig 
god jul og et godt nytt år!

Julehilsen Fra
John Lernes
Ordfører

På hyggekvelden 20. oktober ble 
lekebussen på Ven høytidelig 
åpnet. Selv om det var mørkt ute, 
var det mange barn med familier 
til stede. Elevrådsleder Arne Ivar 
Klungervik holdt en høytidelig 
tale, der både hobbyforeningen og 
idrettslaget ble takket for midler 
til kjøp av materialene. Også 
foreldrene i barnehagen fikk ros 
for å ta initiativ til denne flotte 
bussen som store og små vil ha 
glede av i fremtiden. Det var også 
foreldrene, samt noen besteforel-
dre som sto for selve byggingen 
og satte inn både ratt, gir, lys og 
fin rutsjebane fra taket. Særlig 
stas ble det gjort på Ola Syrstad 

Hoel og Maren Skorild som ledet 
organiseringa og arbeidet. Til slutt 
var det noen av barnehagebarna 
som klippet snora og bussen var 
dermed åpen.

Denne lekebussen setter vi alle 
stor pris på. Bussen har fått navnet 
BlimE – som er myntet på at alle 
skal få bli med i leiken.

Tusen takk til alle som har bidratt 
til denne fine lekebussen. Her 
ligger det an for fin rolleleik og 
aktivitet for både store og små.

Hilsen alle voksne på Ven oppve-
kstsenter

Åpning av ny lekebuss på Ven



4 5

5. juledag kl 16.00 blir det juletrefest på Hemnskjela oppvekstsenter.
Gang rundt juletreet, utlodning, salg av kaffe og kaker. Kanskje kommer nissen.....
Hjertelig velkommen! Arr.: Barnehage- og skoleforeldrene v/ Hemnskjela oppvekstsenter

Juletrefest på Hemnskjela oppvekstsenter

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Et muntert blikk på norsk skihistorie

Snillfjord Folkebibliotek fikk 
i november besøk av forfatter 
og folklorist Thor Gotaas. Han 
underholdte med historier fra 
blant annet sin bok «Fem-mila». 
Stoff til boka har han innhentet 
gjennom å reise rundt i Norge og 
prate med tidligere skiutøvere og 
slektninger til dem.

Med sin innlevelse, sine artige 
historier og sin husk for detaljer 
leverte han et muntert foredrag 
som ikke bare var en opplevelse 
for skiinteresserte. Publikum fikk 
høre om hvordan kjente konkur-
ranser ble gjennomført de første 
årene, med matstasjoner der 

utøverne gjerne satt i en time 
å koste seg og om skiutøverne 
som puttet sild i innerlomma 
for å smøre skiene med når de 
glippet og om hvordan de måtte 
hoppe over skigarder som ikke 
var fjernet i anledning konkur-
ransen. Gotaas fortalte også 
godt om vår egen Martin Stok-

Thor Gotaas

ken, noe publikum satte pris på.                                                                                                                 
Latteren sto høyt i biblioteket og 
tiden gikk fort. Snillfjord Folke-
bibliotek vil takke Irene Berdal 
fra Snillfjord frivilligsentral,                                                                                      
Øivin Stav og Ingrid Ericson fra 
Sør- Trøndelag fylkesbibliotek for 
god hjelp!
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Eldredag på SOS

Storstua på SOS var fylt til randen 
da vi arrangerte Eldredagen 27. 
september.

Lokale aktører sørget for pro-
grammet. Det var allsang med 
publikum og sangen «De nære 
ting» (tekst- Arne Paasche Aasen 
og melodi- Kurt Foss og Reidar 
Bøe) tok oss tilbake til tida da vi 
satt framfor bilbatteriradioen.

Snillfjordkoret underholdt med 
flere sanger og unge Sandra 
Myklebust Bouraoui sang solo i 
sangen «Sommerfuggel i vinter-
land» (Halvdan Sivertsen).

Fredrik Hafsmo leste et dikt av 
Bjørn Eidsvåg, «Eg ser».

To andre diktlesere var Brynhild 
og Per Magne som leste dikt av 
Haldis Moren Versaas og Magne 
Larsen.

Per Magne spilte også torader og 
fikk opp stemningen med lystige 
slåtter.

Eldredagen har tradisjon for å 
ha utlodning til inntekt til årets 
tv- aksjon, som i år gir pengene 
til Røde Kors. Det ble pratet om 
Røde Kors sitt arbeid for krigso-

fre, fattige og syke rundt omkring 
i verden. På loddsalget fikk vi inn 
nesten 6500 kroner. Det var spon-
set mange fine gevinster fra for-
retninger i Hitra og Hemne, Coop 
Krokstadøra og fra privatpersoner.

En stor takk til alle giverne, de 
som underholdt og til alle som 
hjalp til med det praktiske ar-
beidet.

Hilsen Snillfjord eldreråd

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune
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Fredrik Hafsmo leste et dikt av Bjørn Eidsvåg, 
«Eg ser».

Sandra Myklebust Bouraoui sang solo i sangen 
«Sommerfuggel i vinterland» (Halvdan Sivertsen).

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Påmelding til UKM startet 1. desember 2016.
Du kan delta med: musikk, film, utstilling, dans 
teater, litteratur, nettredaksjon, sceneteknikk og 
alt annet som kan vises frem på en scene! Alders-
grensen er 6- 20 år. (13- 20 år for å ha muligheten 
til å gå videre til Fylkesmønstringen). Lokalmøn-
stringen arrangeres torsdag 16. mars 2017. Det vil 
bli en kreativ helg/ workshop i forkant av UKM. 
Mer informasjon kommer.

For påmelding og mer informasjon, gå inn på 
www.ukm.no. Trenger du hjelp til påmelding eller 
har spørsmål, ta kontakt med: 
Emilie Wærdahl (arrangør) tlf: 472 87 393, 
Markus Amund Sæther (arrangør) tlf: 940 52 549, 
Annette Werness (kulturskole) tlf: 928 54 527, 
Gabriella Zetterstrøm (kommunekontakt) 
tlf: 472 94 574
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Nytt fra Snillfjord fysioterapi, 
friskliv og trening

Sterk og stødig: treningsgrup-
per for seniorer
I oktober var Gerd og Dag Feg-
stad, Anne Marit Slørdahl Røvik 
og Rebekka Ravnsborg Aanes på 
tredagers sertifiseringskurs for å 
bli Sterk og stødig-instruktører. 
Dette treningsopplegget er ut-
viklet gjennom ti år i Trondheim, 
i et samarbeid med Trondheim 
kommune og forskere ved St. 
Olavs hospital, med midler fra 
Helsedirektoratet. Før dette kur-
set, var det kun 12 kommuner i 
landet som tilbød akkurat denne 
typen seniortrim. Det finnes som 
kjent et utall treningsøvelser man 
kan utføre for å komme i form, 
men Sterk og stødig baserer seg 
på de aller mest effektive og de 

som har størst overføringsverdi 
til hverdagen. Fokuset er mest på 
balanse og styrke, men treningen 
inneholder også kondisjons- og 
bevegelighetstrening. Tanken er 
at øvelsene skal bidra til å bevare 
eller øke funksjonsnivå, og gjøre 
det lettere å opprettholde god 
helse når man begynner å komme 
litt opp i årene.

Treningen blir tilrettelagt etter 
nivået på gruppa, og passer best 
for dem som klarer å gå innendørs 
uten ganghjelpemiddel. Vi an-
befaler alle som er nysgjerrige 
å komme og prøve ut tilbudet!! 
Tilbakemeldingene fra deltakerne 
er positive; de kjenner at trimmen 
gjør godt. Spesielt på vinterstid er 

det ekstra fint å kunne trimme in-
nendørs uten å måtte tenke på vær 
og føre.
Nå er det Sterk og stødig-
trimgruppe på Hemnskjela oppve-
kstsenter hver onsdag fra kl. 11.00 
til 12.00, og på Aa skole hver 
fredag fra kl. 09.30 til 10.30.
Målet var å få til ei gruppe på 
Vennastranda også, så hvis noen 
ønsker å bli instruktør, må de 
svært gjerne ta kontakt!

Fysioterapigrupper, kognitiv re-
habiliteringsterapi og medisinsk 
treningsterapi
I høst har Rebekka gått kurs i 
medisinsk treningsterapi, som 
baserer seg på forskning som viser 
at mange antall repetisjoner og lav 
vekt gir god behandlingseffekt på 
smertefulle tilstander. Denne be-
handlingsformen tar litt lengre tid 
enn den tradisjonelle, så i høst har 
to og to pasienter kommet til fys-
ioterapi og gjennomfører øvelsene 
sine samtidig for effektivitetens 
skyld. Dette gjør ventelisten for 
fysioterapi kortere, og ikke minst 
er det trivelig for både pasienter 
og fysioterapeut å trene i gruppe! 
Det er også kjøpt inn litt mer 
utstyr for å kunne ha to pasienter 
samtidig, bl. a et nytt trekkap-
parat, som forhåpentligvis duk-
ker opp før jul, slik at nyåret kan 
startes med å få inn flere pasienter 
til behandling.
Mange som benytter treningsrom-
met, har sikkert lagt merke til de 
nye plakatene som henger på veg-
gene. De skriver seg fra et kurs i 
kognitiv rehabiliteringsteori i høst, 

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Den aller første sterk og stødig-trimmen i Snillfjord: med Anne Marit 
Slørdahl Røvik som stødig instruktør
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og hjelper pasienter å forstå me-
kanismene bak smertens fysiologi 
og psykologi. 

Treningsrommet!
Treningsrommet er jevnt og trutt 
i bruk av spreke Snillfjordinger, 
fra tidlig morra til seint på kveld. 
I høst ble det kjøpt inn en såkalt 
z-stang, som gjør at man kan trene 
overarmene (både biceps og tri-
ceps) på en litt mer håndleddvenn-
lig måte enn med ei helt rett stang. 
Det er fremdeles plass til flere 
trimmere, og prisen er fortsatt den 
hyggelige summen av 220 kr for 
fire måneder.

Dine30!
Etter sommeren trakk vi ut tre 
vinnere av Dine30-effekter, en 
fra hver av Snillfjord frisklivs 
trimgrupper. Etter jul blir det truk-
ket ut fem nye vinnere (siden vi 
faktisk har fem trimgrupper nå!). 
Dine30 er som kjent Helsedirek-
toratets kampanje for å sette fokus 
på at 30 minutter fysisk aktivitet 
om dagen har stor helsegevinst.

Tabata
De spreke damene Ann Bodil 
Kosberg og Rannveig Hafsmo 
har startet opp tabata-trening på 
Hemnskjela oppvekstsenter; hver 
mandag fra kl. 18.00 til 18.30. 

Gjør som Asbjørn Aune og tren franskpress på en håndleddvennlig 
måte med den nye z-stanga!

Brynhild Berg, heldig vinner av 
Dine30-effekter!

Rebekka, Gerd, Dag og Anne Marit etter vel gjennomført 
eksamen siste kursdag.

Tabatatreninga på Aa skole går sin 
vante gang hver mandag mellom 
kl. 15.15 og 15.45, og det er bare 
å hive seg med!

Tekst: Rebekka Ravnsborg Aanes

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune
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Snillfjord motorklubb har gjen-
nomført sin mest hektiske sesong 
noensinne med mye aktivitet.

Det er gjennomført hele 85 
treninger på Snillfjord motocross-
bane fra 10. april til 22. oktober. 
Treninger på onsdager og lørdager 
har vært som tidligere år. Nytt av 
året var i tillegg faste organiserte 
teknikktreninger hver mandag. 
Totalt har 110 forskjellige førere 
deltatt på våre treninger i år, i 
2015 var det 105.

Har vel aldri opplevd tidligere 
sesonger at det har vært så stor 

etterspørsel etter utleiesykler/ut-
styr for nybegynnere. For å få ned 
terskelen for at flere skal kunne 
starte med motocross så jobber vi 
for å få på plass et enda bedre til-
bud til nybegynnere neste sesong. 
Alle barn fra fylte 5 år kan kjøre 
motocross. Vet at mange foresatte 
kvier seg for at de håpefulle start-

er med motocross med tanke på 
dyrt utstyr og lite kompetanse på 
vedlikehold. Derfor må vi prøve å 
finne løsninger slik at flest mulig 
av de håpefulle får muligheten til 
å oppleve den fantastiske følelsen 
med å kjøre motocross, og et 
miljø som knapt noen andre idret-
ter kan vise til.

Dere som er nysgjerrig på hva 
som skal til for å få prøve moto-
cross må ikke være redd for å ta 
kontakt med oss.

Følg oss på facebook, der legges 
det ut info fortløpende.

Aktiviteter Snillfjord motorklubb

Fra motocross-aktivitet under årets Havørna 4H –fylkesleir 25. juni
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Vil samtidig få takke alle kjørere, foresatte, sikkerhetsledere, trenere og andre bidragsytere for innsatsen
sesongen 2016. Ser frem til en minst like hyggelig sesong når det braker løst igjen på slutten av april.

Jan Rune Berdal
Leder Snillfjord motorklubb
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Snillfjord Kirkekontor ønsker alle en 
velsignet julehøytid og et godt nytt år!
HJEMMESIDE www.hemnekirke.no
Snillfjord har egen hjemmeside sammen med Hemne.  
Der finner du nesten alt du trenger å vite om gudstjenester, kontaktpersoner, kirkelige handlinger m.m.

VIKAR FOR MENIGHETSPEDAGOG
Vår menighetspedagog Eirunn har mammapermisjon i et år.
 
I den tiden vikarierer Stig Ottar Jensen  og han kan kontaktes på.
E-post: stig@hemnekirke.no
Tlf. 72 45 00 80 Mobil: 48 86 95 73
 
KONTORDAG I SNILLFJORD
Snillfjord har felles kirkeverge med Hemne, Egil Hammervik 
som kan treffes på tlf 724500080 eller 48869504
Kirkevergen har kontordag i Snillfjord kirke den første mandagen i måneden mellom kl 10-14:

”LYS LEVENDE HELG” 18-19 mars 2017:

Stig Ottar Jensen

Også i år blir det LYS LEVENDE SAMLING  i Snillfjord kirke for 5- og 6-klassingene. Det blir overnat-
ting, snekkering, leiker, synging, påskevandring med mer og selvfølgelig også god mat og drikke.Søndagen 
blir det gudstjeneste der som deltagerne har vært med å lage
Det blir sendt ut invitasjon med mer info til alle i målgruppen.

KONFIRMANTENES INNSAMLINGSAKSJON 2017
Tirsdag 4.mars mellom kl 18-20 vil konfirmantene i Snillfjord gå fra dør til dør for å samle inn penger til 
kirkens Nødhjelps fasteaksjon
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Julehilsen fra 
sissels salong
Ønsker alle nye og gamle kunder en riktig god jul og et 
godt nytt år.

For timebestilling, tlf. 452 72 116. Hilsen Sissel.

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Velkommen til gudstjenester 
i Snillfjord menighet:
Søndag 11. desember 
Snillfjord kirke kl 15.00: Vi synger julen inn med Snillfjordkoret og lokale krefter. 

Tirsdag 20.desember
Snillfjord kirke Kl.09.30: 
Førjulsgudstjeneste for Aa oppvekstsenter og Hemnskjel skole 
Vennastranda bedehus kl.17.00: 
Førjulsgudstjeneste for Vennastranda skole/ barnehage.

Julaften
SOS kl.12:Juleandakt
Bjørkly, Sunde kl. 14: Familiegudstjeneste 
Snillfjord kirke kl. 16: Familiegudstjeneste

Juledag:
Snillfjord kirke kl 11: Høytidsgudstjeneste

Søndag  8. januar Kr. åp. dag
Vennastranda bedehus kl.11: Gudstjeneste 
og julefest. Snilllfjordkoret deltar. 

Søndag 22. januar
Snillfjord kirke kl 11: Høymesse med nattverd 

Søndag  12.februar
Snillfjord kirke kl 11: Gudstjeneste der førsteklassingene inviteres

Søndag 26 .februar
Snillfjord kirke kl 11: Høymesse med nattverd .  

Søndag 05.mars
Skiandakt ved Steinvassbu kl 13: sammen med Lensvik og Agdenes menigheter

Søndag 19.mars
Snillfjord kirke kl 11: Lys levende gudstjeneste med utdeling av Godt Nytt

Krokstadøra Grendahus arrangerer

-Basar den 11. mars 2017 kl. 13.00 på Grendahuset

-Årsmøte 2017 den 29. mars kl. 19.00 på Grendahuset

Ønsker alle ei god og fredfull jul og et godt nytt år!

Mvh. styret
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HAMOS innfører digital tømmekalender 
- miljøvennlig og alltid tilgjengelig! 
1. januar 2017 går HAMOS over til digital tømmekalender. Dette er bra for miljøet 
og du vil alltid ha kalenderen din lett tilgjengelig.

Tømmekalender på 1-2-3!

1. - App på smarttelefonen
Last ned tømmeappen «HAMOS» 
på din smarttelefon. Appen finner du 
i Google Play (Android) og App-
Store (iPhone). Med appen kan du 
få automatisk varsling på telefonen 
før vi henter avfallet. Du får også 
sorteringsveiledning og annen nyttig 
informasjon. Trenger du hjelp til å 
laste ned appen? 
Se vår instruksjonsvideor for nedal-
stning av appen på www.hamos.no/
tommeapp

2. - www.hamos.no
Tømmekalenderen din finner du ved 
å fylle inn din adresse, eiendomsnavn 
eller gårds- og bruksnummer på www.
hamos.no/tommekalender. Kalenderen 
viser når vi henter restavfall, papir, 
kartong og plastemballasje. Nederst 
på kalenderen får du også oversikt 
over åpningstidene på alle våre gjen-
vinningsstasjoner. Kalenderen kan 
naturligvis skrives ut for de som 
ønsker det. Husk å velg riktig år for 
kalenderen.

3. - Gratis grønt nummer
Har du ikke mulighet til å laste ned 
tømmeappen eller lese tømmekalen-
deren på nett? 
Da kan du ringe HAMOS på gratis 
grønt nummer 800 41 888 og bestille 
en tømmekalender som du får tilsendt 
i posten.

Takk for at du er med på å bidra til et 
bedre miljø!

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune
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Snillfjord helselag takker for gevinster og støtte i 
forbindelse med basaren 15. oktober. 

Ungdomsskolen v/ “Innsats for andre” samarbeidet 
med oss om årets Demensaksjon. Takk til alle som 
bidro!

Vi arrangerer juletrefest på SOS 8. januar kl. 16.00.        

Årsmøte 6. februar kl. 16.00 i Grendahuset.

God jul og godt nyttår fra styret i 
Snillfjord helselag!

Husflidslaget arrangerte julegran-
tenninga torsdag 1. desember på 
Krokstadøra.

I gryta over bålpanna ble 150 
smultringer kokt.

Publikum fikk så kjøpt kaffe og 
smultringer. Alt ble spist!

Per Magne Forren underholdt 
med toradermusikk og Ellen For-
ren bød på førsteklasses husflid 
som mulig julegavetips.

Utlodning hører også med i slike 
sammenhenger.

Sludd og regn til tross, det var 
et godt oppmøte på denne litt 
rufsete starten på desember.

Særlig hyggelig var det at våre 
nye syriske sambygdinger også 
var med på denne markeringen.

Julegrantenninga

Vi på Snillfjord omsorgsenter ønsker alle en 
riktig god jul og et godt nyttår !

Håper alle får fine dager i jule- og nyttårshelga.

Snillfjord omsorgsenter Snillfjord helselag

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune
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Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Det skjer:
Det kan komme inn info om arrangement etter at Råd-
husposten har gått i trykken. Husk derfor også å følge 
med på kommunens hjemmeside under Arrangements-
kalenderen på www.snillfjord.kommune.no.  

Kjentmannpakke kan kjøpes hos: Coop Krokstadøra, 
Idar Klungervik- Ytre Snillfjord og Vaslag Service- 
Vasslag.  

Desember
20.12.2016  Siste skoledag i Snillfjord
24.12.2016 Kl.12  Juleandakt på Snillfjord 
   omsorgssenter
  Kl.14 Familiegudstjeneste i 
   Bjørkly, Sunde
  Kl. 16 Familiegudstjeneste 
   i Snillfjord kirke
29.12.2016 Kl. 16 Årsmøte, Snillfjord helselag
29.12.2016 Kl. 16 Juletrefest, 
   Hemnskjela oppvekstsenter
29.12.2016  Krokstadøra legekontor 
   er stengt
Januar
03.01.2017 Første skoledag etter juleferie

Februar
20.02.2017 Vinterferie uke 8 for skolene 
  i Snillfjord
Mars
04.03.2017 Kirkens nødhjelps fasteaksjon
05.03.2017 Kl.13 Skiandakt, Steinvassbu
11.03.2017 Kl.13 Basar, Krokstadøra Grendahus
17.03.2017 UKM Snillfjord
29.03.2017 Kl.19 Årsmøte, Krokstadøra Grendahus

Årsmøte i Snillfjord
Frivilligsentral 2017
Det blir avholdt årsmøte i 
Snillfjord Frivilligsentral  tirsdag 
28.mars kl.19.00 i Krokstadøra 
Grendahus

Vanlige årsmøtesaker og 
enkel servering

Andre saker som ønskes behandlet 
sendes til frivilligsentralen innen 
1.mars. Velkommen!
 
Snillfjord Frivilligsentral
Tlf: 45834676
E-post: frivillig@snillfjord.as


