
Snillf jord - Porten til  havet

Fra innholdet

Drømmestipendet
Trøndelag på kamp

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune Nummer 2 - juni 2018
Rådhusposten

God
Sommer



2 3

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

RÅDHUSPOSTEN
Nr. 188  – Utgave 2/2018 – juni
UTGIVER: Snillfjord kommune

REDAKTØR: Birger Hellan
Grafisk design: Trykkpartner AS

ADRESSE: Ågjerdet 8, 7257 Snillfjord
www.snillfjord.kommune.no
E-POST: rp@snillfjord.kommune.no

TRYKK: Trykkpartner AS
OPPLAG: 600

Rådhusposten er en gratis informasjonsavis for 
Snillfjord  kommunes 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 adresse endring og start/oppsigelse av 
abonnement er det viktig å gi beskjed til  
postmottak@snillfjord.kommune.no eller 
tlf. 72 45 55 55.

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 2018: 
Nr. 3, frist for innsending er 01. september                                                                                        
Nr. 4, frist for innsending er 01. desember

Forside: Ut mot Hitra
Foto: Lars Wærdahl

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 
Arrangements kalenderen på 
www.snillfjord.kommune.no. 

Kjentmannpakke kan kjøpes hos:
Coop Krokstadøra, Marit Myrholt Ytre Snillfjord og 
Vaslag Service, Vasslag.  

Juli:
01.07 Friluftsgudstjeneste kl. 11, 
 Gamle Vuttudal, Skårild skole
29.07 Knubben Rundt

August:
06.–12.08  Sommer i Snillfjord
16.08 Skolestart
22.08 Formannskapsmøte

September:
Rundt 01.09  Trøndelag på kamp
01.–09.09  Friluftslivets uke
12.09 Formannskapsmøte
19.09 Kommunestyremøte

Nytt kommune- og fylkesnummer

Snillfjord: 5012 (tidl. 1613)

Trøndelag: 50 (Sør-Trøndelag, tidl. 16)

Send gjerne inn foto fra Snillfjord 
som kan brukes på forsiden av 
rådhusposten til 
rp@snillfjord.kommune.no. 
Bildene må være i stående format.
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Da nærmer vi oss sommeren atter en 
gang, og i skrivende stund er det sol 
og klar himmel slik det har vært lenge. 
Håper at vi ikke har brukt opp alt 

finværet i mai, men at det er litt igjen 
til de fleste av oss skal ha ferie. 

Snillfjord hadde i årets tre første 
måneder distriktets største folke
vekst – målt i prosent – og var bare 
3 innbyggere under 1000. Altså 997 
innbyggere. Skulle vi ha tatt en folke
telling i sommerhalvåret mens folk er 
på hyttene hadde vel dette tallet vært 
langt høyere.

På kommunefronten går det mye tid 
på kommunereform for tiden. Både for 
politikere, men og særlig for de ansatte 
som arbeider i forskjellige faggrupper 
for å utvikle et godt tjeneste tilbud i de 
nye kommunene.

Det foregår fortsatt mye anleggs

virksomhet både på vei, vind og 
strømnettet for tiden.  19. mai fikk 
vi dessverre en hendelse med av et 
massedeponi raste ut. Det ble ingen 
skadde, men opplevelsen kunne være 
skremmende nok for involverte. Jeg 
vil imidlertid berømme og takke alle 
de som ble uten veiforbindelse for 
deres tålmodighet mens arbeidet med 
å gjenåpne veien pågikk.

Ellers er vel det meste likt forrige gang 
jeg skrev i Rådhusposten vil jeg tro.
Ønsker alle en riktig god sommer

John Lernes, 
Ordfører

Ordfører

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

DATAHJELP
Snillfjord kommune ønsker 

å tilby sine innbyggere hjelp 

med data og digitale tjenester. 

Dette tilbudet går gjennom 

servicekontoret. I biblioteket på 

Rådhuset er det en datamaskin 

som kan lånes ved behov. Ønsker 

du å få hjelp med data, kan du 

henvende deg til  

servicekontoret på Rådhuset, 

på telefon 72 45 55 55  

for å avtale tid. Det går også an å 

stikke innom. 

TIL LAG, FORENINGER OG PRIVATE

8.-16. september 2018 er det 

KULTURMINNEDAGENE
 

Temaet er  
«Typisk norsk  

– ikke bare norsk»
 

Alle kan bidra med arrangement og  
akti viteter tilpasset tema disse dager.

Begynn planlegginga nå! 
Les mer på

http://kulturvern.no/kulturminnedagene/
 

I tillegg ønsker Fellesnemnda i 
nye Heim kommune at lag og foreninger 

til knyttet Heim kommunen kan søke  
dem om tilskudd.
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Vi er nå inne i en sommer med stor 
aktivitet i Snillfjord. I tillegg til den 
store ferie og fritidsaktiviteten som 
foregår hvert år så pågår det nå store 
anleggsarbeider. Arbeidet med veier 
og bru på fylkesveien er godt i gang og 
anleggsarbeidet på vindkraft er også 
under oppstart. Forbi Krokstadøra er 
det nå siste sesongen at trafikken går 
gjennom sentrum. Ingen kommer til 
å savne trafikken som både sikker
hets og miljømessig har vært ei stor 
belastning i mange år, men samtidig 
er det ei utfordring hva som vil skje 
med utviklinga på Krokstadøra. I 
samarbeid med vegvesenet legges det 
til rette for et service område oppe ved 

nyveien. Næringsaktører er interes
sert, men det er fortsatt uklart hvorvidt 
og i hvilket omfang det kan komme 
etableringer der. For kommunen er 
det viktig å være aktiv i forhold til 
både det å få etableringer ved nyveien 
samtidig som det må søkes å opprett
holde et levende sentrum på Krok
stad øra. Et positivt tiltak som kommer 
på plass i sommer er ladestasjon. 

Kommunereformen går sin gang 
og lederstillingene både i Heim og 
Orkland er nå besatt. Det gjør at 
arbeidet med organisering av tjenes
tene også blir mer konkret og også 
avklaring av arbeidssituasjonen til de 
ansatte. Alle er sikret arbeid, og for de 
fleste blir det små endringer. Skoler, 
barnehager og helseinstitusjoner skal 
ligge der de ligger i dag og ansatte 
fortsetter som før. Noe spenning kan 
det være i andre deltjenester, men 
det vektlegges fortsatt desentrale 
tjenester, at tjenestene skal ytes der 
innbyggerne befinner seg. I tida fram 
til 2020 vil Snillfjord være sårbar 
hvis ansatte slutter. Vi har imid

lertid et godt samarbeid med alle de 
6 andre sammenslåingskommunene,  
og jeg har god tro på at vi skal finne 
løsninger slik at innbyggerne ikke blir 
skadelidende. Et konkret eksempel er 
byggesak hvor vi plutselig sto uten 
egen ansatt, men hvor vi nå leier inn 
Kystplan inntil sakene etter hvert kan 
behandles sammen med de andre 
kommunene. På Servicesenteret er 
det nå også en endring som kan rela
teres til reformen ved at Gabriella har 
startet i Hemne og siden Heim, men 
hvor Linda Johnsen som er bosatt på 
Hitra nå har overtatt som vårt nye 
«ansikt» og «stemme» utad.  

I skrivende stund har det vært en 
utrolig start på sommeren med de 
høyeste maitemperaturer som er 
målt. For både landbruk, skogbrann
fare og mye støv er det å ønske at 
det også blir noe nedbør etter hvert. 
Sol om dagen og regn om natta er vel 
«ønskeværet». 

Jeg ønsker alle en god sommer.

Rådmannen

Plastdugnaden   
Hele skolen har i vår gjort en hederlig innsats ved å delta 
på Plastdugnaden 2018. Denne aksjonen er arrangert 
av Sparebank 1 SMN. Det gikk ut på å plukke søppel, 
både plast og annet avfall. Elevene har plukket i regi av 
skolen, hvor de har gått i fjæra, langs veiene, ved elva 
og andre områder rundt skolen. Men flere elever har 
også plukket søppel i nærheten av der de bor.  

Igjennom dette arbeidet har vi dessverre gjort oss erfa
ringer om hvor mye søppel som blir kastet i naturen. Vi har 

plukket veldig mye plast og brusflasker/bokser. I tillegg til 
mye, mye annet, deriblant en mikrobølgeovn. 

Til sammen fylte elever og lærere i alt 37 søppelsekker, 
som vi har levert på Hamos. Litt av motivasjonen for 
elevene var nok også at de vil få kr. 100 per sekk. Enda er 
det ikke bestemt hva disse pengene skal brukes til, det skal 
elevene selv få være med å avgjøre.    

  Representanter fra elevrådet  
i barne- og ungdomsskolen 

 1   
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Info fra YSIL:
Terrengløp
Vi er i gang med vårens terrengløpskarusell. 
Det første løpet ble arrangert i Vuttudalen på 
en strålende fin og varm vårdag. Med 18 spreke 
deltakere på startstreken og et godt oppmøte av 
publikum, så ble dette en fin start på karusellen 
som består av 3 løp. De to neste løpene arran
geres i Berdalen og på Vennasetra. På Venna
setra avslutter vi med grilling og premieutdeling 
ved Setervatnet. 

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Markus Amund Sæther fra Ytre Snill
fjord er en av 100 i Norge som mottar 
Drømmestipendet i 2018. Stipend
ordningen er et samarbeidsprosjekt 
mellom Norsk kulturskoleråd og 
Norsk Tipping. Kommunen nomi
nerer kandidater innenfor kategoriene 
dans, musikk, teater, visuell kunst, 
skapende skriving og sirkus. I 2018 
ble kandidater fra Snillfjord valgt ut 
etter søknad. Kulturskolen fikk inn 
to søknader, Markus Amund Sæther 
(musikk) og Ellen Snildalsli (kunst). 
Begge søkerne ble nominert fra Snill
fjord, men bare Markus kom gjennom 
nåløyet denne gangen og ble en av 
100 heldige mottakere av stipendet. 

Konsert og 
overrekkelsesseremoni
I slutten av August er det planlagt 
Drømmestipendkonsert på Ven. Her 
vil Markus motta drømmestipendet, 
og vi feirer Markus med musikalske 
innslag. Markus vil også være en 
sentral aktør i denne konserten, i 
tillegg til lokale utøvere og utøvere 
fra nabokommunene. Artister og tids
punkt for konserten blir bl.a. publi
sert på kommunens hjemmeside. 
Konserten er åpen for alle.

Om Markus og «Drømmen»
Markus er en allsidig gitarist, og han 
går musikklinja ved Follo vgs. Han 
har blant annet vært med på «Farge
spill» i Hemne. Han har også spilt i 
ulike band med jevnaldrende, og ved 
et par anledninger har han gått videre 
til fylkesfinale i UKM. 

«Min motivasjon for å satse på 
musikken er at det ikke finns noe jeg 
elsker mer. Innen musikkfeltet får 
jeg utfordret meg og utviklet meg på 

flere plan, jeg får skape, inspirere og 
formidle, og jeg får bruke hele meg - 
hode, kropp og sjel» skriver Markus i 
søknadsteksten sin.

«Jeg har drevet litt gitarundervis-
ning for flyktninger de siste to årene, 
og med stipendpenger kan jeg lettere 
organisere dette og komme meg rundt 
til flyktningmottak i Trøndelag. Jeg 
har selv opplevd å stå uten musikk-
tilbud i oppveksten, og jeg ser hvor 
mye det betyr å få lære seg å spille 
et instrument når dagene og vente-
tida på mottaket blir lang. Musikken 
fungerer som et felles språk, og er et 
viktig virkemiddel i en integrerings-
prosess. Jeg har deltatt i prosjektet 
«Fargespill» og bruker mye av filoso-
fien derfra i undervisningen»

Gå inn på 
https://www.drommestipendet.no/
profil/?id=4257 for å lese mer om 
Markus. Der kan du også lese hele 
drømmen hans, og du finner linker til 
lydopptak.

Drømmestipendet 

plukket veldig mye plast og brusflasker/bokser. I tillegg til 
mye, mye annet, deriblant en mikrobølgeovn. 

Til sammen fylte elever og lærere i alt 37 søppelsekker, 
som vi har levert på Hamos. Litt av motivasjonen for 
elevene var nok også at de vil få kr. 100 per sekk. Enda er 
det ikke bestemt hva disse pengene skal brukes til, det skal 
elevene selv få være med å avgjøre.    

  Representanter fra elevrådet  
i barne- og ungdomsskolen 

 1   
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Lokalmønstring i Snillfjord 2018
UKM i mars ble et supert arrangement! 
Ungdommer deltok med sceneinnslag og 
vi hadde en variert og spennende kunst
utstilling. Mange ungdommer deltok også som arrangører på selve 
UKMdagen, og vi fi kk hjelp av valgfag «sal og scene» ved Aa skole.

Fylkesmønstringa 2018
I år ble UKM fylkesmønstringa arrangert i Bjugn. Snillfjord 
kommune ble representert av Amalie Kjøren (sceneinnslag), Ellen 
Snildalsli (kunst), Jenny Skårild (kunst), Julian Grabowsky (kunst) 
og Emilie Wærdahl (arrangør). Gruppa Innocent (Kim Erlend, 
Lukas, Feller Thomas M. Berdal og Julie Sneeggen) gikk videre til 
fylkesmønstringa fra Meldal, og kunne derfor ikke sendes videre fra 
Snillfjord. 

UKM i Snillfjord 2019 
For å kunne arrangere UKM i Snillfjord også neste år, håper jeg at 
fl ere ungdommer melder seg til å være arrangører og ambassadører 
i planleggingsprosessen. Det er viktig at ungdommene får være med 
å bestemme hvordan UKM i Snillfjord skal være.

Hva gjør en UKM-ambassadør?
Som ambassadør snakker du varmt om UKM og verver nye kreative 
ungdommer. Dette gjør du ved å fortelle om dine egne UKMopple
velser i nærmiljøet, på sosiale medier eller ved å delta aktivt i PRar
beidet for lokalmønstringa.

Aktive ambassadører gir fl ere påmeldinger til UKM!
Alle ambassadører får en velkomstpakke med tskjorte i posten. De 
får også tilgang til ambassadørsiden hvor vi har samlet presenta
sjonsvideoer, maler, logoer og annet stæsj.

Meld din interesse ved å sende 
en mail til: 
Annette.Werness@snillfjord.kommune.no
Frist: 01.09.2018

«Innocent» fra lokalmønstringa i Snillfjord. 
Thomas M. Berdal står nærmest kamera. De 
andre i gruppa heter Kim Erlend Stolpnes, 
Lukas Feller og Julie Sneeggen.

Malt av Ellen Snildalsli.

Laget av Jenny Skårlild.
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Deler du brønn med naboen? 
Nå skal alle små vannforsyningssystem 
registreres 
Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være 
registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er 
små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med 
drikke vann. Mer informasjon, og lenke til registrerings
skjemaet, finnes på mattilsynet.no. 

Registreringen kan gjøres enkelt fra 
mobiltelefonen 
Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et 
enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet 
registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å 
markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggs
spørsmål som skal besvares. 

Mange fordeler med å registrere 
vannforsyningssystemet 
Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen 
fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den 
geografiske plasseringen til de ulike vannforsynings
systemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt 

arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig 
når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt 
brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for 
oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig 
tidspunkt. 

Drikkevannet skal være trygt – også fra små 
vannforsyningssystem 
I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte 
tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vann
forsyningssystem. Kravet om at alle vannforsynings
systemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften 
§ 17. En presis definisjon av hva et vannforsynings system 
er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k.  
Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir 
nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vann
forsyningssystem. 

Har du spørsmål til registreringen? 
Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, 
og spør om å få snakke med din lokale avdeling. 
 

Trøndelag på kamp  
- Rosenborg Ballklubb 
Trøndelag på kamp (TPK) er et prosjekt 
som vi i RBK startet med i 2011, for å få 
folk fra distriktene til Lerkendal. 

Vi ønsker å kunne gi våre fans og supportere i 
distriktene en opplevelse når de kommer til 
Lerkendal, og velger derfor ut ulike kommuner 
til våre hjemmekamper. Snillfjord, sammen med 
Orkdal, Meldal og Rindal er plukket ut til RBK- 
Haugesund, som er helga 2. september. Kampen 
er ikke satt enda på grunn av TV, men kampen blir 
enten lørdag, søndag eller mandag. 

Barn i Snillfjord kommune får muligheten til å 
melde seg på ulike aktiviteter som småtroll, ball-
hentere, draktbærer, innmarsj, møt spiller etter 
kamp og selfie på indre bane. I tillegg får alle som 
bor i kommunen mulighet til å kjøpe Trøndelag på 
kamp-billetten til kr 100,-. 
Nytt av året er at RBK bussen kommer og henter 
småtrolla + en ledsager ut i kommunen og kjører 
dem til og fra kamp. 

For oversikt over aktiviteter: 
http://rbk.no/billetter/trondelag-pa-kamp  
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Snillfjord motorklubb har alle
rede kommet godt i gang med årets 
sesong selv om det ble en sen vår.

Vi har før denne sesongen utvidet 
med enda fl ere utleiesykler. Totalt har 
vi nå 8 sykler for alle aldersgrupper, 
og selvsagt tilhørende klær og sikker
hetsutstyr.
 Dette for å få ned terskelen for at 
fl ere skal kunne starte med motocross. 
Alle barn fra fylte 5 år kan kjøre moto
cross. Vet at mange foresatte kvier 
seg for at de håpefulle starter med 
motocross med tanke på dyrt utstyr 
og lite kompetanse på vedlikehold. 
Derfor må vi prøve å fi nne løsninger 

slik at fl est mulig får muligheten til å 
oppleve den fantastiske følelsen med 
å kjøre motocross, og et miljø som 
knapt noen andre idretter kan vise til.
 Alle nye medlemmer får låne sykkel 
og sikkerhetsutstyr gratis de 2 første 
treningene.
 Det trengs bare medlemskap i 
klubben samt en engangs lisens 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.

Og alle som har lyst til å stikke innom 
en av våre treninger er hjertelig 
velkommen, vi har normalt kaffen 
klar
 Det er i år åpne treninger på man
dager fra 17.30 til 21.00 og lørdager 
fra 12.00 til 17.00. I tillegg er det orga
niserte teknikktreninger på onsdager 
fra 18.00 til 21.00.
 Følg oss også på facebook, der 
legges det ut info fort løpende. I 
tillegg har vi fornyet vår hjemmeside 
www.snillfjordmotorklubb.no

Jan Rune Berdal
Leder Snillfjord motorklubb

Aktiviteter 
Snillfjord Motorklubb
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 SNILLFJORD 
Motorklubb 

7257   Snillf jord 
Internett: 
www.snillfjordmotorklubb.no 
Foretaksnr.  991 935 312  
 

 
Mob.:  918 76601   
E-mail: 
jan.rune.berdal@gmail.com 
 

 
 
 
Snillfjord kommune 
 

 
TEKST TIL RÅDHUSPOST JUNI 2018: 
 
 
AKTIVITETER SNILLFJORD MOTORKLUBB 
 
Snillfjord motorklubb har allerede kommet godt i gang med årets sesong selv om det ble en sen vår. 
Vi har før denne sesongen utvidet med enda flere utleiesykler. Totalt har vi nå 8 sykler for alle aldersgrupper, og 
selvsagt tilhørende klær og sikkerhetsutstyr. 
Dette for å få ned terskelen for at flere skal kunne starte med motocross. 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 må vi prøve å finne 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. 
Alle nye medlemmer får låne sykkel og sikkerhetsutstyr gratis de 2 første treningene. 
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. 
Og alle som har lyst til å stikke innom en av våre treninger er hjertelig velkommen, vi har normalt kaffen klar! 
 
Det er i år åpne treninger på 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. 
Følg oss også på facebook, der legges det ut info fortløpende. I tillegg har vi fornyet vår hjemmeside 
www.snillfjordmotorklubb.no 
 
 
Jan Rune Berdal 
Leder Snillfjord motorklubb 

14. juni 2018 

VELKOMMEN TIL
DEN 39. UTGAVEN AV TRIMLØPET

«KNUBBEN RUNDT»
Sted: Ven oppvekstsenter, Ytre Snillfjord

Tid: Søndag 29. juli 2018. 
Start trimklasse kl. 09.30

Start konkurranseklasse kl. 12.00

Startkontingent: 
Trim: kr 50,- (0–17 år) kr 100,- 

(18 år og eldre)
Familie: kr 250,-

Konkurranse: 12–17 år: kr 100,- 
18 år og eldre: kr 150,-

Salg av mat og drikke • Premiering
Nærmere info om arrangementet på 

www.klubbinfo.no/ysil 

Vårvandring i Ytre Snillfjord
Mai måned har gitt oss 
rekordmange solfylte 
og varme dager! Årets 
vårvandring gikk av 
stabelen på nettopp en 
slik dag. 2. pinsedag 
møtte 14 vandrere opp 
på Vennasetra for å 
delta på fellesturen til 
Litjtjønnknubben og 
Vassbotnan. Her var det mulig å få to nye klipp i kjentmanns
kortet sitt. 
 Underveis på turen var det fl ere stopp, og med Asbjørn Ven i 
turfølget, fi kk deltakerne lokalhistorisk påfyll. I Vassbotnan var 
det medbrakt niste og kaffe på termos som gjaldt. Ei god pause i 
solveggen!
 Takk til Krokstadøra Il, Gerd Bjørseth og alle de andre 
«vårvandrerne» for en trivelig  tur!

Marit Myrholt.
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Info fra kirkekontoret
Oppussing i Snillfjord kirke
I løpet av sommeren vil Snillfjord kirke bli pusset opp 
innvendig. 

Hjemmeside: 
www.kirken.no/hemne
På vår nye hjemmeside kan du få oppdatert info om alt som 
skjer i våre menigheter, hvordan de ansatte kan kontaktes. 
Her får du også siste nytt om sammenslåingsprosessene i 
de nye kirkelige fellesområdene i Heim, Orkland og Hitra. 
Her kan du også lese de nyeste menighetsbladene

Kontordag i Snillfjord
Snillfjord har felles kirkeverge med Hemne, Egil 
Ham mer vik 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:

Ferie
I tiden Jon prest har ferie mellom 18.6–8.7 kan Gustav 
prest kontaktes på tlf 917 32 499

Konfi rmantenes innsamlingsaksjon 
i Snillfjord 2018
Takk til konfi rmantene i Snillfjord som i uka før påske 
var med på å samle inn kr 10 806 til Kirkens Nødhjelp. 
Takket være deres innsats og den stor giverglede hos de 
besøkte kan mange mennesker få oppfylt sine drømmer 
om en mer rettferdig verden og en tryggere fremtid.  En 
stor takk til alle.

Sittende første rekke fra venstre:
Oda Marie Kjøren, Hanne Lien Skårild, Kine Kirkaune 
Jamtøy, Gunhild Snildalsli, Eva Håvik Hafsmo, 

Stående fra venstre 
Geir Inge Sæther Halsen, Leonard Jamtøy Sem, 
Jakob Slørdal Røvik, Joakim Selnes, Gabriel Randen, 
Bjarne Aune Skårild, Håvard Hammer Nordsæther, 
Simen Stølan, Jenny Margrethe Valstrand, Benjamin 
Solhaug Follet,  Benjamin Storsveen Forren,  Jon prest, 
Stian Mostue Berdal 

Velkommen til
gudstjenester i 
Snillfjord menighet:
10. juni – 3. søndag i treenighetstiden
Snillfjord kirke kl 11: Høymesse 

1. juli – aposteldagen
gamle vuttudal og skårild skole kl 11
Friluftsgudstjeneste for hele prestegjeldet

29. juli – OLAVSDAGEN
Snillfjord kirke kl 11 Gudstjeneste 

2. september – 15. søndag i treenighetstiden
Snillfjord kirke kl 11: 
gudstjeneste med 50årskonfi rmanter og presentasjon av 
årets konfi rmanter

30. september – 19. søndag i 
treenighetstiden
Snillfjord kirke kl 11: gudstjeneste

Konfi rmantene 
i Snillfjord
Foto av Studio Bernhard, Hitra
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Grønnsakshage på  
Krokstadøra oppvekstsenter
Krokstadøra oppvekstsenter har denne våren startet et prosjekt med 
grønnsakshage. På baksiden av barneskolen har vi opparbeidet en åker
lapp hvor vi håper vi til høsten kan høste flere ulike grønnsaker. 

Elevene har bidratt helt fra starten 
med planleggingen; både størrelse 
på grønnsakshagen, hvilke sorter vi 
skal dyrke og med å bearbeide jorda. 
Vi har fått naturgjødsel som vi har 
tilført jorda, slik at grønnsakene våre 
får nok næring. Vi har satt potet og 
sådd gulrot, sukkererter, salat, spinat, 
rødbete, purreløk og blomkål. Det 
blir spennende å se hva vi kan lage av 
alle grønnsakene vi får dyrket fram!
 I tillegg til grønnsakshagen har 
elever snekret flotte vekstkasser i 
arbeidslivsfag som skolen dyrker 
urter som gressløk, persille og 
oregano i. I tillegg har vi en vekst
kasse som vi dyrker jordbær i. Disse 
står i nærheten av skolekjøkkenet, 
slik at vi kan bruke urtene når vi 
lager mat. Elevene har også laget en 
flott blomsterkasse rundt lønnetreet 
i skolegården hvor vi har plantet ut 
stemor.

På skolen har vi også hatt et spen
nende prosjekt med tomatdyrking. Vi 
har skjært tomater i skiver, og disse 
tomatskivene la vi i jorda. Nå har det 
kommet mange flotte tomatplanter, og 
vi har sett at resten av tomatskiven er 

brutt ned og blitt til jord. Forhåpent
ligvis får vi egendyrkede tomater når 
vi kommer tilbake fra sommerferien.
 Det er mye læring i både grønn
sakshagen, med vekstkassene og 
med tomatdyrkingen. Vi er spente 
på å se når vi kommer tilbake på 
skolen til høsten hvordan det bitte
lille frøet vi puttet i jorda har blitt til 
en flott grønnsak som vi kan spise, 
eller hvordan den ene poteten vi satt 
i jorda har blitt til mange nye poteter. 
Det er veldig lærerikt å få se og gjøre 
dette i praksis!
 Det er altså mye spennende som 
skjer rundt i skolegården vår nå – det 
er bare å komme å se! Vi vil takke 
de som har bidratt med naturgjødsel, 
matjord og arbeidskraft og utstyr til 
harving.

Krokstadøra oppvekstsenter
Oda Warankov
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Nytt lekeområde i skolegården!
17. mai åpnet alle delene av det nye lekeområdet med 
lekestativ på skoleplassen. Området har fått en enorm 
mottagelse fra elevene og har blitt brukt hvert eneste 
friminutt siden. Det er full fart dagen lang i lekeappa
ratet, både i friminuttene og i faglig sammenheng. De 
er også fl ittig i bruk på ettermiddagen og i helger.

Lekene består av et stort klatrestativ med rutsjebaner, 
fl ere klatrevegger, tunell og klatrestenger og karusell og 
en vippehuske. På bildene ser vi noen av elevene benytte 
lekene utenfor friminuttenes rammer, for å bli ordentlig 
kjent med dem 

Arbeidslivsfag har laget en fi n blomsterkasse rundt lønne
treet vårt på skoleplassen. Denne ble fylt med jord og 
plantet i til 17. mai. Takk til Bertelsen og Garpestad for 
levering av matjord til blomsterkasse, urtekasse og leke
apparat. 

For å ha alternativ aktivitet på skoleplassen har vi fått 
stylter fra Brødrene Blånaggel. Disse er også fl ittig i bruk. 
Tusen takk 

Elever og ansatte på Aa skole 
ønsker dere alle en fi n sommer.      kjent med dem 
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God sommer  
til alle 
fra oss på 

Ven oppvekstsenter!

Førskoledager på Ven
Fredag 25. mai var den første av to førskoledager for de to skole
starterne på Ven. På førskolen var de sammen med 2. og 3. trinn. 
Etter ei lita økt inne hvor de bl.a. lærte om gjøken (fuglen ingen 
liker), dro de på uteskole som småskoleklassen gjør hver fredag.

  Vi dro til Berdalsvatnet, sa Marion.
  Framkomstmiddelet vårt var buss, sa Thorbjørn.
  Vi malte Berdalsvatnet, sa Rebecca.
  Vi malte på steiner, sa Alva.
  Alva fikk vise fram dyra sine, sa Knut Erik.
  Kalvene var søte, og spesielt Rosa, sa Knut Erik.
  Jeg liker Rosalin best, sa Alva.
  De hadde bygd på fjøset, sa Knut Erik.
  Vi møtte på katten til Alva. Han heter Buster.  

 Han var kosete, sa Rebecca.
  Vi vassa i Berdalsvatnet, sa Maren.
  Jeg hadde med meg fiskestang, sa Marion.
  Og alle fikk prøve, sa Rebecca.
  Vi fikk et napp, og vi bygde sandslott, sa Thorbjørn.
  Det var artig at dem kom og leika der hvor jeg bor, sa Alva.
  Thorbjørn, Knut Erik og jeg laga en båt, sa Maren. Den var skikkelig fin, da, sa Thorbjørn.
  Vi traff Anna, og hun var søt, sa Maren.
  Det var kjempegøy å være attmed Berdalsvatnet, sa Rebecca.
  Det var nesten som i Syden, sa Thorbjørn og Knut Erik.
  Det blir artig å få Marion og Alva i klassen, sa Maren.
  Skolestarterne gleder seg til å begynne på skolen, sa Marion og Alva.

Fortalt av førskolebarna, 2. og 3. trinn.
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Snillfjord kulturskole  Skoleåret 2018/19
Kulturskolen tilbyr undervisning innenfor følgende disipliner 
(så fremt vi har kvalifi serte lærere): 

• Gitar  • Sang • Saksofon
• Bass • Piano/keyboard • Kunstfag
 

Undervisningssted:
Undervisningen vil i utgangspunktet skje ved Aa, Ven og Hemskjela 
oppvekstsentra. Undervisningen følger skoleruta og foregår etter skoletid. 
Undervisningen vil skje individuelt og i grupper. Elever fra Snillfjord kan 
også søke om plass ved Hitra og Hemne kulturskole.

Egenbetalingen er kr 2310,- pr år (det gis 40 % moderasjon for søsken 
eller ved deltakelse i fl ere disipliner).

For mer informasjon, ta kontakt med:
• Åge Røe (kulturskolerektor), 72457120 

Aage.Roe@snillfjord.kommune.no 
• Annette Werness (fagleder kulturskolen), 46536455

Annette.Werness@snillfjord.kommune.no 
Søknadsskjema på kommunens hjemmeside under Tjenester/Skjema.

Søknadsfrist: 01.08.18

Leirskoleuke på Skårøya
Den første uka i mai var 7.trinn fra Ven på leirskole på Hitra. Oppholdet 
på Hitra leirskole på Skårøya innfridde alle forventninger til hva en kyst
leirskole kunne by på.  

Programmet var variert og startet med 
informasjon om oppdrettsnæring. 
Det ble besøk på Kystmuseet og tur 
med rib til et lakseoppdrett. Besøk 
på Dalpro, der elevene fi kk se hjorte
oppdrett og villsau. Deretter gikk 
bussturen, sammen med 6.trinn fra 
Romolslia skole i Trondheim, videre 
til Kvenvær. Derifra var det båtskyss 
ut til den idylliske Skårøya.
 I løpet av dagene på Skårøya fi kk 
elevene opplæring i å ro, knuter, fl o og 
fjære, lokalhistorie, fi sking med ulike 
typer redskap, sløying og dissekering 
av fi sk, krabber og krabbefangst, livet 
i fjæra og bruk av kart. Roorientering 
var kjempeartig, men også anstren

gende. Artig at jentene fra Ven stakk 
av med seieren i denne konkurransen!
Plikter i form av kjøkkentjeneste, 
holde orden på rommene og å være 
presise hørte også med i opplæringa.
 Hver dag var det fritid hvor en 
kunne velge aktivitet selv. Mange 
syntes det var kjempeartig å padle 
kajakk! Å samle dyr i akvariet enga
sjerte også elevene. Noen syntes 
bading i iskald sjø var helt nydelig, 
og hoppet likegodt uti fra brygga, og 
det attpåtil om kvelden etter at sola 
hadde gått ned.
 Det var nok av utfordringer til 
elevene denne uka, og de vil nok for 
alltid huske oppholdet på Skårøya!

Ei topp uke med stort læringsutbytte  
– også for læreren som var så heldig å 
få lov til å bli med.

Marit.

7. trinn på Ven hadde ei fi n og lære-
rik leirskoleuke på Skårøya, Hitra. 
Her trekker elevene garn som de 
selv har satt.
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Vennastranda bedehus 
hadde basar 16. mars
Vi vil takke alle som stilte med gevinster til åresalget, 
og tusen takk til lag, foreninger og privatpersoner som 
sponsa gevinster til loddbøkene!
 
Vinnere av gevinster på loddbøkene:
Maleri av Finn Skauvik: Merja og Arnfinn
Måla kiststol: Trine Neshaug
Bamse: Marit Vist
Gavekort på 300, : Marianne Vik
Dyne og pute:         Pauline Forren
Pyntepute og strikka votter: Åse og Johan Arnt
Sekk med innhold:  Janne Arnesen
Legopakke:             Eirin og Viggo Johansen
Fruktkorg:               Erna Forren
Bålpanne:               Bjørn Vist m/fam
Utskåret spekefjøl: Toril og Karl Notøy
Stor grønnplante:    Anna og Bjørn
 
Overskuddet etter basaren er på ca 33 000,!!!
Overskuddet går til drift og vedlikehold av bedehuset. 
 Igjen tusen takk og god sommer.
 
Hilsen basarkomiteen!

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

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

Foreldrekaffe på 
Hemnskjela!

Barnehagen inviterte inn til foreldrekaffe på slutten 
av vår siste vårmåned for i år. På forhånd hadde barna 
plukket granskudd, og personalet kokte det opp og lagde 
granskuddsirup som vi kunne servere til foreldrene kom. 
Vi stekte vafler, serverte kaffe og koste oss i sammen 
finværet. 

Ønsker dere med det en riktig god sommer! 

MINNEGAVE
Snillfjord omsorgssenter  

takker hjertelig for minnegave som er gitt 
til omsorgssenteret i forbindelse med  

John Alfred Berdals begravelse.

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

Hjelpemidler
Tlf  904 78 831

Ergoterapi/Syn/Hørsel
Tlf  904 78 831  



På servicekontoret begynte det et nytt fjes i slutten av mai.  
Linda tar over etter Gabriella, som begynner i nye Heim kommune 

– Jeg og kjæresten min kjøpte hus på Hitra der vi flyttet 
inn i april. Da ble det naturlig å søke jobber i regionen. 
Jeg kom flyttende fra byen, der jeg fullførte en grad på 
NTNU i begynnelsen av juni. Jeg gleder meg til å få 
jobbe med mennesker og administrasjon, jobben som 
servicemedarbeider i Snillfjord kommune ser ut til å 
passe meg perfekt. 

Det har ikke vært så mye tid til å gjøre annet enn å 
jobbe med skole, huset og på servicekontoret, men det 
har da blitt en del lange turer sammen venner og med 

hunden vår. Det blir spennende å komme ordentlig i gang med arbeidet, og særlig 
ser jeg fram til arbeidet i biblioteket og med rådhusposten. Det vil selvsagt også 
framover være bare å stikke innom oss i service kontoret for å få et smil og hjelp 
med det meste.

Bli kjent i Orkland
Topptur/fjelltur i de fire kommunene
Prosjektleder i Orkland, Ingvill Kvernmo, ønsker å legge 
opp til «bli kjentturer» i Orkland. 

Det planlegges derfor tur til disse fjellene på 
sensommer/høst:
Hestgrovheia (Agdenes),
Resfjellet (Meldal), 
Omnfjellet (Orkdal) 
og Krokstadfjellet (Snillfjord).

På Krokstadfjellet starter turen fra ungdomshuset Skogly 
og går på ryggen utover langs fjorden, ei veldig fin rute 
med utsikt mot Krokstadøra og fjorden, men også fjell
områdene rundt.
 Denne turen er foreløpig planlagt til 14. oktober. 
De andre turene blir trolig 19. august – 9. september – 
30. september. 
 Nærmere kunngjøring av disse turene kommer senere.

Takk for meg
Når Rådhusposten går 
i trykk, har jeg sluttet 
som service og kultur
medarbeider i Snillfjord 
kommune, og begynt i 
ny jobb i Hemne. Linda 
Johnsen tar over som 
kontaktperson for  
Rådhusposten. 

Takk for samarbeidet 
og god sommer!

Gabriella Zetterstrøm


