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Kommunestyret
Kommunestyret har i møte 27.06.17 vedtatt 
følgende veiledende møteplan for 2. halvår 2017:

Kommunestyret:  08.11., 20.12.

Formannskapet:  04.10, 25.10., 15.11. 06.12.
Møteplanen kan endres etter behov.

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

RÅDHUSPOSTEN
Nr. 185 – Utgave 3/2017 – september
UTGIVER: Snillfjord kommune

REDAKTØR:   Roar Arne Reinhaug
Grafisk design: Ronny Røsdal

ADRESSE: Rådhuset, 7257 Snillfjord
www.snillfjord.kommune.no
E-POST: rp@snillfjord.kommune.no

TRYKK: Trykkpartner AS
OPPLAG: 650

Andre som er interessert i å motta Rådhusposten 
per post, kan abonnere på denne. Rådhusposten 
har 4 utgivelser i året. Gjeldene pris i 2017 er: 
270,-. Ved adresseendring og start/oppsigelse av 
abonnement er det viktig å gi beskjed til 
post-mottak@snillfjord.kommune.no eller 
tlf. 72 45 55 55.

Rådhusposten er en gratis informasjonsavis for
Snillfjord kommunes innbyggere. 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.

Utgivelser 2017
Nr. 4, frist 1. des. 2017.

Forside: Våvatnet
Foto: Åge Røe

Det skjer
Det kan komme inn info om arrangement etter at 
Rådhusposten har gått i trykken. Husk derfor også 
å følge med på kommunens hjemmeside under 
Arrangementskalenderen på www.snillfjord.kom-
mune.no. Kjentmannpakke kan kjøpes hos: Coop 
Krokstadøra, Marit Myrholt Ytre Snillfjord og 
Vaslag Service- Vasslag.  

September:
22.09 Fredagstur – Ramsvika
27.09 Kommunestyremøte        

Oktober:
04.10 Formannskapsmøte
06.10 Fredagstur – Hestvelta, oppstart 
 Snildalsbrua
Uke 41 Høstferie for skolene i Snillfjord
20.10 Fredagstur – Blåtur Moldtun        
22.10 Tv- aksjonen NRK 2017. UNICEF
25.10 Formannskapsmøte

November:
03.11 Fredagstur – Byrvollan, 
 oppstart Bergskrysset    
08.11 Kommunestyremøte
15.11 Formannskapsmøte
17.11 Fredagstur – Torrisbekkhålet, 
 oppstart Slørdalskrysset
22.11 Møte i Eldrerådet
24.11 Fridag for elevene i Snillfjord

Desember:
06.12 Formannskapsmøte
20.12 Kommunestyremøte
21.12 Siste skoledag før juleferie
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Førsteklassinger

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Ordfører

Hei til dere alle. Da har vi lagt 
bak oss en sommer igjen og er i 
gang med det vante som skole og 
arbeid. Noen av dere har hatt sin 
første skoledag gå grunnskolen, 
mens andre har hatt sin første dag 
på videregående. Ønsker dere 
lykke til med utdanninga. Utdan-
ning er noe som blir viktigere og 
viktigere i vårt samfunn, og jeg er 
godt fornøyd med at vi er på topp 
i fylket når det gjelder å fullføre 

videregående opplæring.
14. august var frist for å levere 
anbud for trinn 2 av lakseveien. 
Anbudene gås nå igjennom av 
vegvesenet og det vil vel snart bli 
klart hvem som får tildelt kontrak-
tene. Det betyr at vi får anleggs-
start i høst. 

Videre er det kommet byggesøk-
nad på kommunens 4-mannsbolig 
på Krokstadøra, som innebærer at 
det blir snart byggestart der også. 
Når det gjelder 4-mannsbolig på 
Sunde er anbudsfristen utgått og 
det kom inn 3 anbud. Det holdes 
nå på med å sammenligne dem, og 
kontrakt også her vil bli tildelt i 
løpet av høsten.

Utskifting av vinduer og etteriso-
lering på ungdomskolen ble også 
foretatt i sommer. Samtidig er 
garderober pusset opp. Dette er et 

prosjekt vi har hatt på budsjettene 
i lengre tid men som ikke har blitt 
effektuert tidligere.

Det er også foretatt oppussing av 
utleieleiligheter, og det skal fort-
sette. En må kunne si at det har 
vært et bra trykk innenfor teknisk 
side dette året, og mye av det vi la 
inn i investeringsbudsjettet i år er 
oppfylt.

Siden det ikke er så lenge siden 
forrige nummer av Rådhusposten 
har det ikke skjedd så mye i for-
bindelse med kommunerefomen. 
Kommer tilbake med mer om den 
i neste nummer.

Ønsker alle en fin høst

Med vennlig hilsen
John Lernes

Førsteklassinger på Hemnskjela oppvekstsenter:

Fra venstre Håkon Wingan, Lennart Hafsmo Vitsø, 
Emil Røvik og kontaktlærer Mona Elisabeth Eriksen.

Førsteklassinger på Krokstadøra oppvekstsenter:

Fra venstre: Thomas Sannes Volden sammen med 
mor Randi og Mohamad Ali Izzat Raslan sammen 
med mor Ayat og lillesøster. Bak sitter kontaktlærer 
Mari Neuenkirchen Jørgensen.
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Håper alle har hatt en riktig fin 
sommer og har fått ladet 
batteriene inn mot høsten.
 
Skolene har startet opp og i år 
kunne vi ønske 5 nye første-
klassinger velkommen, 3 på 
Hemnskjela og 2 på Krokstadøra. 
Totalt er det nå 92 elever i sko-
lene i Snillfjord, hvorav 39 går på 
ungdomsskolen. Som kjent ble det 
som en tilpasning til kommune-
reformen gjort vedtak om at barn 
som går ut av skolene på Hemn-
skjela og Ven har anledning til å 
gå over til skoler på Hitra eller 
Hemne. Tre av fjerdeklassingene 
som gikk ut fra Hemnskjela startet 
i femteklassen på Sandstad skole 
på Hitra i høst. 

En annen tilpasning til kommune-
reformen vedtatt gjennomført er 
å dele helsesøstertjenesten. Det 
vil si at Hemne vil få bistå oss 
mot Ven, Orkdal mot Krokstadøra 
og Hitra mot Hemnskjela sko-
lekrets. Vi er i startfasen og har 
fortsatt detaljer som må avklares 
før delingen settes ut i livet, men 
vi tror dette vil gi en mer stabil 
helsesøsterdekning enn vi har 
opplevd de siste årene. Denne 
delingen blir også en prøvestein 
på hvordan framtidig deling vil slå 
ut i praksis, og i tiden framover vil 
også andre funksjoner bli vurdert. 
Det er viktig at vi kommer i gang 
med arbeidet på enkelte områder, 
venter vi med alt til 1. januar 2020 
vil vi oppleve kaos. Det er viktig å 
presisere at selv om arbeidet gjen-
nomføres av andre er det fortsatt 
Snillfjord kommune som inngår 
avtale om kjøp av tjenester og 
som setter krav til hvordan arbei-
det skal gjennomføres.

Arbeidet med kommunereformen 
vil utover høsten bli intensivert 
i alle retninger. Administrative 
arbeidsgrupper er startet opp 

eller vil bli startet opp både mot 
Hemne/Halsa og Orkland. For 
Snillfjord medfører dette en stor 
utfordring i og med at vi både 
skal drifte kommunen og delta i 
så mange grupper som mulig for å 
ivareta Snillfjords interesser. Det 
blir en utfordring, men 
utfordringer er til for å løses så 
dette skal vi få til.

For de som er interessert i å følge 
det som skjer av prosesser i de nye 
kommunene finnes informasjon på 
hjemmesiden til Hemne kommune 
med egen fane til kommune-
reform, og det er opprettet en egen 
facebookside for Orkland 
kommune hvor det er lagt ut en 
del informasjon. Linker til disse 
sidene vil etter hvert bli lagt inn 
på vår hjemmeside.

Ny rådmann, Birger Hellan, starter 
opp 1. oktober. Det ser vi fram til!
Ønsker alle en fin høst og håper 
værgudene er med oss.

Roar Arne Reinhaug, 
konstituert rådmann 

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Rådmannen

Ledige leiligheter
Snillfjord kommune har 2 ledige leiligheter på Hyllberget 
i nybygd firemannsbolig.

Leilighetene ligger i sokkeletasjen og hver av dem er på 
79 kvm. Av innhold kan nevnes 2 soverom, carport, inn-
lagt fiber og varmekabler i alle rom.

Leilighetene ligger på Ven, og det er ca. 1 km til barne-
hage og skole. Nærmeste tettsted er Kyrksæterøra ca. 15 
km unna.

Er du interessert kan du ta kontakt med Snillfjord kom-
mune på telefon 724 55 555. Besiktigelse etter avtale.
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Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Oppgradering av ridebane med 
støtte fra kommunalt nærings-
fond!

I mai gikk vi sammen og søkte 
kommunalt næringsfond gjen-
nom våre to enkelpersonsforetak, 
Stall Aune&Fritid og Ravnsborg 
ridefysioterapi, om midler til blant 
annet utbedring av ridebanebunn 
og kursvirksomhet i forhold til å 
bruke dyr innen helse og omsorg, 
såkalt grønn omsorg.

Vi var så heldige å få innvilget 
søknaden vår, og har nå satt i gang 
det praktiske arbeidet for å få en
bunn som blir fastere og dermed 

lettere for både hester og 
mennesker å bevege seg på, og 
som skal være sunnere for heste-
beina i det lange løp. Den gjør det 
også  enklere for uerfarne ryttere 
og ridefysioterapipasienter å sitte 
på hestene, da hestene ikke må 
bruke så mye krefter for å bevege 
seg på den nye bunnen.

Filt i store pakker ble kjøpt inn for 
å blande inn i sanda som allerede 
ligger der, og vi har brukt
gravemaskin for å fjerne gress og 
jevne kantene langs gjerdet. Noen 
runder med traktor og steinpluk-
ker ble det i forkant, og så slodd 
for å jevne ut underlaget. Deretter 

må filten spres for hånd, men vi 
brukte gravemaskinen til å rive 
opp filtpakkene, da disse er hardt 
komprimert. Så må filten
blandes ned i sanda med jordfres, 
og underlaget tromles for å jevnes 
ut igjen.

Vi gleder oss til å fortsette 
arbeidet med ridebanen og få 
denne ferdigstilt, og til 
kursvirksomhet innen grønn om-
sorg, og ønsker å takke 
kommunen så mye for støtten!

Hilsen Anne Karen Aune og 
Rebekka Ravnsborg Aanes.

Oppgradering av ridebane
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Sterk og stødig-instruktører Gerd Fegstad og Anne Marit Slørdal Røvik

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Nytt fra Snillfjord friskliv

Sterk og stødig
Den 18. august møttes 
instruktørene Anne Marit Slørdal 
Røvik, Gerd og Dag Fegstad og 
fysioterapeut Rebekka 
Ravnsborg Aanes for å diskutere 
Sterk og Stødig. Instruktørene 
fortalte at de får stadig positive 
tilbakemeldinger fra deltakerne 
om at de kjenner god effekt av 
treningen, og ikke minst at det 
er en trivelig og sosial aktiv-
itet. Oppmøtet er bra på både 
Krokstadøra- og Hemnskjel-
gruppa, men det er plass til flere.  

Utfordringen for noen kan være å 
få skyss til og fra, og da kan man 
ta kontakt med instruktørene for å 
høre om noen av de andre 
deltakerne kjører forbi. Mange 
samkjører allerede. Kontaktinfo 
Dag og Gerd Fegstad 
(Hemnskjel): 977 64 069,
Anne Marit Slørdal Røvik 
(Krokstadøra): 450 48 667
Oppstart på Hemnskjela blir 13. 
september, og trimmen er hver 
onsdag fremover til jul fra kl. 
11.00 til 12.00 i gymsalen på 
Hemnskjela oppvekstsenter.  

På Krokstadøra blir oppstarten 25. 
august, og trimmen er hver fredag 
fremover til jul fra kl. 09.30 til 
10.30 i kommunestyresalen. 

Kondiskveld 
I løpet av høsten vil det bli 
arrangert kondiskveld på 
Krokstadøra; en temakveld for de 
som vil lære mer om 
kondisjonstrening! Her vil man få 
litt teori, lære styrkeøvelser som 
er viktig for løpere og få mulighet 
til å teste makspulsen sin. 

Nærmere info vil bli gitt på 
kommunens hjemmeside og 
Snillfjord friskliv og mestrings 
Facebookside.
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Linedance på Ven

Takk til Seniordansen på Ven som kom og lærte oss linedance fredag 9.juni før sommerferien. 
Hele skolen og Knoll avdelingen i barnehagen var med. Vi vil spesielt takke Karl-Erik, Kari og 
Unni som var gode danselærere. Linedance er veldig gøy! Elever ved Ven.

Sommer / høstaktivitet i Snillfjord. Pirbadet i høst-
ferien 11.10.2017. Busstur med Orklareiser til Pirba-
det. Avgang fra Krokstadøra onsdag 11.10 kl. 08:00. 
Avreise fra Pirbadet kl. 14:30. Gratis inngang til 
Pirbadet, egenandel barn buss t/r kr. 100,-

Vi oppfordrer spesielt voksne som har tid, til å være 
med barna denne dagen! Barn under 10 år må ha med 
tilsyn av person over 16 år. 

Ta med mat og drikke.
Det er også muligheter for å kjøpe noe å spise på 
Pirbadet, hvis man ønsker.

Påmelding til Bjørn Aage Garberg
Tlf. 476 34 959 eller e-post: bag@snillfjord.
kommune.no

Spørsmål? Bare å ta kontakt!

Tur til pirbadet

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune
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Jubileumsfeiring/Snillfjord helselag

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Den 24. august arrangerte styret 
for Snillfjord helselag en spontan 
og uhøytidelig, men meget 
hyggelig jubileumsfeiring i 
anledning lagets 90-års markering.

Laget er så absolutt en vital 
jubilant, noe som ikke minst ble 
visualisert ved det gode oppmøtet. 
I overkant av 60 prosent av 
medlemsmassen kom til den 
pyntede og veldekkede kroa i 
rådhuskomplekset.

Krovert Omid (i tett samarbeid 
og konsultasjon med lagets styre) 
hadde laget nettopp det som pas-
set våre ganer og mager aller best. 
Og vår allsidige og multitalentede 
ordfører drog oss i gang med både 
solo- og allsang og godt humør.
Frode Moe fra Nasjonal-
foreningen var også innbudt. 

Han bidrog med interessante og 
nyttige opplysninger, samt en del 
gode råd, ispedd humoristiske 
innslag, slik at vi fikk trimmet 
lattermusklene våre rikelig. Alt 
sammen i helselagets ånd etter et 
godt og nærende måltid.

Tidligere helselagsformann, Ole 
Snildalsli, fortalte at et av hans 
årsmøter falt sammen med den 
forventede og lykkelige fødsel av 
hans og hans kones andrefødte 
barn. Noe som medførte en slik yr 
glede og stolt farsfølelse, at han 
glemte så vel møteprotokoll som 
øvrige, nødvendige sakspapirer 
for møteavviklingen. Men den 
unge, nytilsatte kallskapellanen 
kom den begeistrede, kisteglade 
formann og barnefar til unnset-
ning. Han tok over møteregien før 
den lett fortumlede tobarnspappa 

gjorde tur/retur med de 
nødvendige ingrediensene. Om 
enn noe sent, årsmøte ble formelt 
satt, og Ole ble gjenvalgt som 
formann. Enstemmig! Og vi for-
moder: Med akklamasjon!

Unge, 83-årige, kongelig beærede, 
Marie Strøm Moe, var også 
innbudt. Hun berettet om sitt 
første yrkesaktive oppdrag, 
nemlig som sykepleier i Snillfjord 
– år 1953, da hun som tenåring (!) 
– ble tilsatt i arbeidet som 
eneansvarlig samaritt i 
distriktet. Med enestående god 
husk og innlevelse fortalte hun 
om lange, slitsomme våkenetter, 
så vel som om juleselskap hvor 
hun ankom i kanefart med hest og 
slede, belyst av fullmånen og 
akkompagnert av dombjølleklang.

Bilde av styret, fra venstre Anne Hafsmo (sekretær), Brynhild Berg (nestleder), Olga Volden (leder), 
Anna Berg Wuttudal (kasserer) og Solveig O. Berg (styremedlem).
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Arbeidsåret som 19-åring, 
eneansvarlig samaritt i Snillfjord, 
gav henne så absolutt en 
motivasjon og inspirasjon til et 
langt, spennende og givende yrke 
som sykepleier og jordmor. Vi 
kom i festmodus til feiringa, og 

for heimatt enda gladere og mer 
oppbygget enn da vi kom. Bare 
synd at vi ikke godt kan referere 
mer! 
Hjertelig takk til vårt driftige styre 
for et meget vellykket 
arrangement.

Referent, møtedeltaker og 
helselagsmedlem.

J.H.

Minnegaver
Snillfjord omsorgsenter takker hjertelig 
for minnegaver som er gitt til 
omsorgsenteret  i forbindelse med:

John Sandvik,
Beret Vuttudal,
Borgny Berg og
Jakob Hagen`s begravelser.

Basar i 
Grendahuset

Kommunereformen

Snillfjord helselag arrangerer Basar i 
Grendahuset lørdag 14. oktober kl. 13.00. 
Det blir åresalg, lynutlodning, kakelapper og 
trekning av gevinster på bøkene. Det selges 
lapskaus, kaffe og kaker. Velkommen!

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Miljøbevisste elever 
i Strandryddeaksjonen
Vi på mellomtrinnet, på Ven oppvekstsenter deltok i en aksjon som heter Strandryddeaksjonen 
arrangert av Hold Norge Rent. Vi samlet inn 10 store søppelsekker og veldig mye jernskrap langs 
tre strender på Ytre. Vi håper at vi har reddet mange dyr og at det blir finere og triveligere for alle. 
Vi oppfordrer flere til å rydde strender i Snillfjord.   

Elever ved Ven

Du finner informasjon om kommunereformen på 
Snillfjord kommunes hjemmeside, forsiden under 
fanen «Kommunereformen».  Der ligger informasjon 
i alle tre retningene.
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Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Bokbussrute høsten 2017

Ta kontakt med Snillfjord Folkebibliotek eller kommunens servicekontor så får du
lånenummer og passord. Vi hjelper deg også med å komme i gang og hvordan du skal 
bruke appen.

Mobiltelefon: 976 63 119
Bokbusskontor: 72 81 13 53/50
E-post: bokbuss@st.fylkesbibl.no 
  
Mandager:
11. september, 23. oktober, 4. desember

Ven oppvekstsenter
09:00 - 10:00

Hemnskjela oppvekstsenter
11:15 - 12:15

Datakurs for seniorer 2017
Datakurs blir avholdt på Rådhuset i Snillfjord, på kveldstid. Det er en fordel å 
ha med sin egen pc, men går ikke det, skal vi nok finne en løsning. Tidspunkt for 
oppstart blir informert senere.
Interesserte melder seg på til Snillfjord frivilligsentral på tlf. 909 56 241/  458 34 
676 

Kurset er et samarbeid mellom Orkdal seniornett og Snillfjord frivilligsentral. 
Det er tidligere arrangert et informasjonsmøte på Orkdal Folkebibliotek.

Snillfjord frivilligsentral
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Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Onsdag 30. august på 
Krokstadøra oppvekstsenter 
arrangerte samarbeidsteam (PP 
tjenesten, barnevern, helsesøster 
og psykisk helse) i samarbeid 
med skole og oppvekst et tredelt 
program rundt tema «Selvmords-
forebygging». Det var innleid 2 
eksterne forelesere/kursholdere 
fra RVTS (http://rvtsmidt.no) og 
VIVAT (https://vivatselvmords-
forebygging.net/)    

På ungdomskolen fikk 5. - 10. 
trinn forelesning rundt 
temaet og jobbet i grupper rundt 
dette med røde (negative) og 
grønne (positive) tanker.

Etter skoletid ble det arrangert 
safeTALK kurs. Dette 
halvdagskurset er laget for å gi 
lærere og andre økt selvmords-
forebyggende kompetanse.

På kvelden ble det invitert til 
åpent foreldremøte.

Ønsker du å prate med noen rundt 
dette med selvmord og selvmords-
forebygging?

Ta kontakt med psykisk helse i 
Snillfjord kommune.

Tema: Selvmordsforebygging
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Takk!

Snillfjord menighetsråd retter en stor takk til “Snillfjord kirkes venner” som arrangerte  basar på 
Cafe Nazrat. Det kom det inn om lag 23 000 kroner som gjør at vi kan fortsette oppussingen inne i 
kirka vår. Takk til dere for stor innsats og for alle som støttet dem med å kjøpe lodd.

Kirkeverge
Snillfjord har felles kirkeverge med Hemne, Egil Hammervik 
som kan treffes på tlf: 72 45 00 80 eller 488 69 504.
 
Han har kontordag i Snillfjord kirke:  
mandag 2. oktober - Mandag 6. november - Mandag 4. desember

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

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Snillfjord kirkekontor
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Rottem kirkegård

Dugnad 19. september kl 16.
Møt opp sammen med menighetsrådet og 
vær med på å jevne ut dumper slik at  det 
blir lettere å slå gresset. Ta med trillebår og 
redskaper og GODT HUMØR.

1. oktober - 17. søndag i treenighetstiden
Snillfjord kirke kl 11 Høstfest med utdeling av 2 og 4 års bok  

15. oktober - 19. søndag i treenighetstiden
Snillfjord kirke kl 11 Gudstjeneste med utdeling av 6 årsbok 

Gudstjeneste  med dåp 

5. november - Allehelgens dag
Snillfjord kirke kl 11.00, Gudstjeneste.
Vi minnes våre døde. Snillfjordkoret deltar

19. november - 24. søndag i treenighetstiden 
REFORMASJONSTEKST: MENNESKER ER IKKE TIL SALGS
Snillfjord kirke kl. 11.00:  
Gudstjeneste med markering av Luther Jubileet.

3. desember, Snillfjord kirke kl. 18.00:
Lysmesse med konfirmantene  

17. desember, Snillfjord kirke kl 15:  
Vi synger julen inn med lokale krefter 

24. desember julaften
SOS kl.12.00: Juleandakt ved Jon prest.
Bjørkly, Sunde kl. 14.00: 
Familiegudstjeneste ved Jon prest
Snillfjord kirke kl. 16.00: 
Familiegudstjeneste ved Jon prest.

25.desember Juledag
Snillfjord kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste

Gudstjenester i Snillfjord høsten 2017:

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune
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Demens-
aksjonen
Snillfjord helselag kommer rundt 
med innsamlingsbøsser i 
anledning Demensaksjonen i 
tidsrommet 18.- 24. september.

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Aktiviteter snillfjord motorklubb

Snillfjord motorklubb kjører på 
med treninger til starten av okto-
ber som normalt. Det vil si onsda-
ger fra 17.30 til 21.00 og lørdager 
fra 12.00 til 17.00. I tillegg er det 
organiserte teknikktreninger på 
mandager fra 18.00 til 21.00.
Minner om at vi foran årets 
sesong fikk på plass et forbedret 
tilbud til nybegynnere. Alle barn 
fra fylte 5 år kan kjøre motocross. 
Vet at mange foresatte kvier seg 
for at de håpefulle starter med 
motocross med tanke på dyrt 
utstyr og lite kompetanse på 
vedlikehold. Derfor har vi fun-
net løsninger slik at flest mulig 
får muligheten til å oppleve den 
fantastiske følelsen med å kjøre 
motocross, og et miljø som knapt 
noen andre idretter kan vise til.

I aldersgruppa 5 til 12 år låner vi 
bort sykkel og sikkerhetsutstyr 
gratis de to første dagene til nye 
kjørere.

Det trengs bare medlemskap i 
klubben samt en engangslisens 
som kjøpes på sms. Dere som er 
nysgjerrig på hva som skal til for å 
få prøve motocross må ikke være 
redd for å ta kontakt med oss. Alle 
som har lyst til å stikke innom 
en av våre treninger er hjertelig 
velkommen, vi har normalt kaffen 
klar. Følg oss også på facebook, 
der legges det ut info fortløpende. 

Lørdag 30. september planlegger 
vi å gjennomføre årets klubb-
mesterskap i motocross. Håper da 
at det kommer en del publikum 

og ser på de håpefulle og skaper 
god stemning. Treningsheat starter 
rundt klokka 10. Konkurranseheat 
vil foregå mellom 11 og 15.
Det vil bli åpen kiosk med 
muligheter for å kjøpe seg mat og 
drikke.

Jan Rune Berdal
Leder Snillfjord motorklubb
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TV-aksjonen 
NRK  2017

Snillfjord eldreråd arbeider med å få 
til en orienteringskveld med temaet 
dement i løpet av høsten.  Arrange-
mentet vil bli holdt på kveldstid  og 
sannsynligvis i kommunestyresalen 
på rådhuset.  Nærmere informasjon 
kommer når vi har det klart.

Snillfjord 
eldreråd

Går av stabelen 22. oktober.  Inntekten 
i år går til UNICEF. Vi har bøssebæ-
rere ute i alle grender, så ta vel imot 
dem når de banker på din dør.
Givergleden har alltid vært stor i 
Snillfjord  og vi har i mange år ligget 
blant de beste i Sør-Trøndelag når det 
gjelder gitt pr. innbygger. Bli med så 
når vi målet i år også!
Vi har lange avstander både med bøs-
ser og til opptelling, så bøssebærerne 
kan starte sine runder fra kl. 11.00.
Lykke til!
Kommunekomiteen

10.10 Verdensdagen for psykisk helse
Tema 2017: Noe å glede seg over
Med årets tema «Noe å glede seg over» oppfordrer vi folk til å finne de små og store tingene rundt seg 
som gir glede for deg selv og andre. Det kan gi bedre psykisk helse i hverdagen.
http://www.verdensdagen.no/
 
Psykevettreglene
1. Bær ikke på tunge tanker alene
2. Søk hjelp i tide, det er ingen skam å be om hjelp
3. Spar på fine opplevelser, de er gode å ha med seg i ”ryggsekken”
4. Vær rustet mot tunge perioder, snakk om det før det blir for vanskelig
5. Tenk på det du får til i stedet for det du ikke får gjort
6. Beveg på deg, fysisk aktivitet er bra for din psykiske helse
7. Forsøk å gjøre noe hyggelig hver dag, enten for deg selv eller for andre
 
Trenger du noen å prate med, ta kontakt! Med hilsen Bjørn Aage Garberg, Tlf: 476 34 959.

Ny ergoterapeut

Fra 1. september ble Eli Kris-
tiansen ansatt som 
ergoterapeut i Snillfjord 
kommune i 60 % stilling. 
Hun vil være tilstede tre dager 
i uka, i utgangspunktet man-
dag, tirsdag og onsdag. Eli er 
bosatt på Fannrem i Orkdal 
sammen med samboer og et 
barn. Hun blir derfor å pendle 
til Snillfjord. 

Eli Kristiansen var ferdig utdannet 
ergoterapeut i 2013. Hun studerte 
i Trondheim på Høgskolen i Sør-
Trøndelag alle tre år. Etter endt 
utdanning ble hun ansatt i Orkdal 
kommune som pleiemedarbeider 
og har jobbet der frem til nå. 

I 2015 jobbet Eli som ergotera-
peut i Meldal kommune i et 
vikariat et års tid. Der jobbet hun 
i hverdagsrehabiliteringsteam. 
I vår fikk hun tilbud om ei lita 
stilling som ergoterapeut i HMS-
Tjenesten på Orkanger. Der jobber 
hun ut mot bedrifter i forbindelse 
med HMS-arbeid og ergonomi. 
Hun kombinerer nå denne stilling 
sammen med ergoterapeutstillinga 
i Snillfjord kommune. 

Eli ser fram til å jobbe i Snillfjord 
og å komme i gang med ulike til-
bud til innbyggerne i kommunen.

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune
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