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9090

TOPPTILBUD UKE 17

SPAR Fossum, 7288 SOKNEDAL
Hverdager 7-22  Lørdag 8-20

Hamburger/cheeseburgerHamburger/cheeseburger

Se oppskriften på spar.no

Koteletter med linsesalat

UKENS MIDDAGSTILBUD

LAG DIN EGEN PIZZA

Sommerkoteletter
Folkets, bøkerøkt, pr. kg

89899090

Lettsaltet sideflesk
Folkets, i skiver, pr. hg

1490
Godt i stekepannen

eller på grillen!

Kyllingfilet
Prior, tomat & urter, 400 g 199,75/kg

79799090

-30-30%%

T I P S , I N S P I R A S J O N O G O P P S K R I F T E R – S E S PA R . N O

99990000Grilstad, frosne, Grilstad, frosne, 
8x100g8x100g

Alle bestillingskaker
som hentes i butikk

-20-20%%
Fisk fra Lofoten
et utvalg, 250-500 g

-30-30%%

Bestill på kakebestilling.no før kl.12.
Hent kaken hos SPAR neste dag.

Ikke alle butikker har kakebestilling.no

Kjøttdeig av storfe
SPAR, uten salt & vann, 400 g 97,25/kg

38389090

UKENS BESTE TILBUD!

T I P S , I N S P I R A S J O N O G O P P S K R I F T E R – S E S PA R . N O

SPAR RIKS ■ Tilbudene g jelder 26. apri l t i l 2. mai 2021

99990000Original/uten Original/uten 
sukker, 6x1,5l sukker, 6x1,5l 
+ pant+ pant

Coca-Cola 6-pkCoca-Cola 6-pkCoca-Cola 6-pk
original/uten sukker, 6 x 1,5 l + pant 11,00/l

9900

Alle bestillingskaker
som hentes i butikk

-20-20%%

Bestill på kakebestilling.no før kl.12.
Hent kaken hos SPAR neste dag.

Ikke alle butikker har kakebestilling.no

Kjøttdeig av storfe
SPAR, uten salt & vann, 400 g 97,25/kg

38389090

UKENS BESTE TILBUD!

T I P S , I N S P I R A S J O N O G O P P S K R I F T E R – S E S PA R . N O

SPAR RIKS ■ Tilbudene g jelder 26. apri l t i l 2. mai 2021

Coca-Cola 6-pk
original/uten sukker, 6 x 1,5 l + pant 11,00/l

9900

Alle bestillingskaker
som hentes i butikk

-20-20%%

Bestill på kakebestilling.no før kl.12.
Hent kaken hos SPAR neste dag.

Ikke alle butikker har kakebestilling.no

Kjøttdeig av storfe
SPAR, uten salt & vann, 400 g 97,25/kg

38389090

UKENS BESTE TILBUD!

T I P S , I N S P I R A S J O N O G O P P S K R I F T E R – S E S PA R . N O

SPAR RIKS ■ Tilbudene g jelder 26. apri l t i l 2. mai 2021

3030%%Et utvalg, Et utvalg, 
250-500g250-500g

Fisk fra LofotenFisk fra Lofoten

Coca-Cola 6
-pk

original/uten
sukker, 6 x 1

,5 l + pant 11,00/l

9900

Alle bestillin
gskaker

som hentes i but
ikk

-20-20%%
Fisk fra Lofo

ten

et utvalg, 25
0-500 g

-30-30%%

Bestill på kakebestilli
ng.no før kl.

12.

Hent kaken
hos SPAR neste dag.

Ikke alle butikker har kakebestilling.no

UKENS BESTE TILBUD!

T I P S , I N S P I R A S J O N O G O P P S K R I F T E R – S E S PA R . N O

SPAR RIKS ■ Tilbudene g jelder 26. apri l t i
l 2. mai 2021

Coca-Cola 6
-pk

original/uten
sukker, 6 x 1

,5 l + pant 11,00/l

9900

Alle bestillin
gskaker

som hentes i but
ikk

-20-20%%
Fisk fra Lofo

ten

et utvalg, 25
0-500 g

-30-30%%

Bestill på kakebestilli
ng.no før kl.

12.

Hent kaken
hos SPAR neste dag.

Ikke alle butikker har kakebestilling.no

UKENS BESTE TILBUD!

T I P S , I N S P I R A S J O N O G O P P S K R I F T E R – S E S PA R . N O

SPAR RIKS ■ Tilbudene g jelder 26. apri l t i
l 2. mai 2021

38389090SPAR, uten SPAR, uten 
salt og vann, salt og vann, 
400g400g

Kjøttdeig av storfe Kjøttdeig av storfe 

Gustavsberg Nordic 3 
servantbatteri
*Prisen for ferdig montert
gjelder ved utskifting av
eksisterende servantbatteri.
Tillegg for evt. rør og deler
utover tilkoblingspunktet.
Transport inntil 20 km t/r er
inkludert.

SPAR 213,-

Nå kr 799,-

 FERDIG  MONTERT2.790,-* 

SJEKKPRISEN!

SPAR 200,-

Nå kr 499,-

Grohe New 
Tempesta 100 III
Dusjsett med 600 mm 
dusjstang med 
såpebrett og hånddusj 
med 3 stråletyper.  

SPAR 1.000,-

Nå kr 3.990,-
SPAR 200,-

Nå kr 699,-

Toalettpakke
Som vist.

Oras Safira  
servantbatteri 
Med kjedefeste. Bestselger!

d10.no

SALG!

-20%
på hele Hanna-serien 

VARME & BAD - RØRLEGGERKJEDEN FOR BÅDE PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET I HELE NORGE
Tilbudene varer fra 14.04 - 30.04. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg. 

*Prisen på ferdig montert gjelder ved utskifting av eksisterende servantbatteri. Tillegg for evt. rør og deler utover tilkoblingspunktet. Transport inntil 20 km t/r er inkludert. Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. 

7290 Støren • 72 43 16 15 • post@harald-larsen.no • man-fre 9-16.30

Harald Larsen Rørlegger
Tlf. 72 43 16 15 epost: post@harald-larsen.no

ÅPNINGSTIDER: 
Man-tors: 09:00-16:30
Fredag: 09:00-15:30

Fasiliteter for Fasiliteter for 
friluftslivs-friluftslivs-
interesserteinteresserte
Aune Trevare ble valgt 
da Camp Norway søkte 
produsent av gapahuk og 
toalett-hus.

Fødsels-Fødsels-
regnskapetregnskapet
Midtre Gauldal har 
fødselsunderskudd 
siden årtusenskif-
tet, men 2020 gir 
håp om ny vekst.

» NYHETER | SIDE 10» NYHETER | SIDE 6-7

» NYHETER / SIDE 8

Din lokalmegler 

Svend Niklas Rønning
Eiendomsmegler 
Mob: 94 80 92 07
sn@aktiv.no 

Vurderer du å
selge bolig?
Når du skal selge bolig, er det viktig å bruke en 
eiendomsmegler med lokalkunnskap. 

Kontakt Svend Niklas i dag!

Kontakt 
lokalmegleren 
som kjenner 
Gauldalen!

STARTER GARNRIKETSTARTER GARNRIKET

Interessen for strikking har tatt seg opp under pandemien. Thilde Marie Sellie har valgt å 
kjøpe garnbutikken på Støren av Gunn Inger Langås som har drevet den i nesten åtte år. 
Med eierskifte blir det nytt navn og nytt lokale. Den nye driveren vil også gi nye tilbud. - Når 
koronaen er over tenker jeg å starte opp med både strikkekaffe og kurs, sier Sellie.

» NYHETER | SIDE 2-3

1822 vaksine-1822 vaksine-
doser satt  i doser satt  i 
Midtre GauldalMidtre Gauldal
Og nå haster med å 
si ifra om du vil ha 
vaksine eller ikke.
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1822 VAKSINEDOSER ER SATT I MIDTRE GAULDAL

EIKA PLUSS 
– DINE VIKTIGSTE FORSIKRINGER SAMLET

Ta kontakt med oss, så finner vi den 
forsikringen som passer deg best.

- Hvis vi får nok vaksiner kan 
vi vaksinere 500 personer på en 
dag, sier ledende helsesykepleier 
Guri Kvernmo Aune, som er med 
og koordinerer gjennomføringen 
av vaksinasjonen mot korona i 
Midtre Gauldal.
Sist torsdag ble det satt nærmere 
200 vaksiner på Gauldal skole- 
og kultursenter som er lokalet for 
massevaksineringen i kommu-
nen. Med disse dosene har 1376 
personer nå fått første dose av 
koronavaksinen, mens 446 også 
har fått dose nummer to. 
Totalt antall vaksinedoser som er 
satt er 1822. I Midtre Gauldal er 

det rundt 5000 personer over 18 
år som kan få vaksine. Dersom 
det kommer nok vaksiner, kan i 
teorien resten av befolkningen i 
kommunen ha fått sin første vak-
sinedose i løpet av 7-8 dager.
-Derfor haster det å få folk til å 
melde fra om de vil ha vaksine 
eller ikke. Vi hører ofte folk som 
sier: Det haster sikkert ikke, for 
det er vel lenge til jeg får vaksine 
ennå. Men om antall vaksinedo-
ser plutselig skulle øke, så kan 
det fort bli din tur, sier Kvernmo 
Aune.

Hun oppfordrer samtlige over 18 

år til å gå inn på helseboka og 
si fra om de vil ha vaksine eller 
ikke. Link til helseboka har kom-
munen lagt ut på sine hjemmesi-
der. Per i dag har i underkant av 
4000 innbyggere meldt fra om 
dette. Det vil si at det fortsatt er 
mange som ikke har gitt lyd fra 
seg. 

Alle vaksiner settes
Det er Folkehelseinstituttet (FHI) 
som fordeler vaksinene som 
kommer inn til landet. For de 
neste fjorten dagene har Midtre 
Gauldal fått løfte om henholds-
vis 222 og 210 vaksiner hver 
uke. FHI sender ut informasjon 
om vaksinedoser kun 14 dager i 
forveien. De som blir kalt inn til 
vaksinering nå er i aldersgruppe-
ne 65-70 år, og 18 år og oppover 
som er i risikogruppen. 
-De siste ukene har vi fått mel-
lom 150 og 200 vaksinedoser. 

Haster med å si ifra om du vil ha vaksine eller ikke

STØREN: I Midtre Gauldal er det inn-
arbeidet gode rutiner for vaksinering 
mot korona. Alle kommunens innbyg-
gere kunne blitt vaksinert i løpet av 
et par uker om dosene var for hånden.

Fra klasserom til vaksinasjonsrom. I grupper på ti og ti blir de som står for tur til å få vaksine ført inn på forskjellige klasserom på Gauldal skole- og kultursenter.

Klar for nye stikk. Gunn Elisabeth Hanshus (f.v.), Tina Strand og 
Julie Slørdal har gjort klart for ny gruppe med vaksinasjonspasienter. 
Sprøytene ligger klare sammen med bomullsdotter for å sette over 
sprøytestikket etterpå.

-Vaksine er løsningen. Veterinær Bjørn Solberg er godt kjent med 
koronavirus fra da han virket som veterinær. – Dette har vi holdt på 
med lenge på storfe i Norge. Korona blant storfe gir store økonomiske 
tap for de bøndene som blir rammet. I en normal besetning kan det 
utgjøre så mye som 300 000 kroner. Det finnes 35 kjente koronavirus 
i verden i dag. Av disse er det 28 som går på pattedyr, sju av disse har 
tatt steget over på folk og fire av dem igjen gir vanlige luftveisinfek-
sjoner, forteller Bjørn som er på vei inn for å få sin første dose med 
vaksine. – Det er vel dette som er løsenet, sier han.

-Endelig. Arne Kant var en av nærmere to hundre personer som fikk 
vaksine sist torsdag. Noe han hadde sett frem til. – Dette var ingen sak. 
Fort gjort og ikke noe å grue seg til, kunne han konstatere etter noen få 
sekunder. Etter sprøytestikket måtte de vaksinerte vente i tjue minutter 
for å sjekke at de ikke utviklet noen bivirkninger før de kunne dra hjem.

Midtre Gauldal kommune kunne 
informere om følgende i en pres-
semelding i går:
Vi fikk i dag morges beskjed om 3 
nye positive tester. Én av dem er 
en nærkontakt til en person som 
var bekreftet smittet tidligere i ut-
bruddet. For de to andre, som er 
nærkontakter av hverandre, ser 
vi ikke umiddelbart hvor smitten 
har kommet fra. Det jobbes med å 
kartlegge dette. Dersom disse ikke 
har noen klar relasjon til utbrud-
det i kommunen må vi anta at de 
har blitt smittet av en annen kilde. 
Det er viktig også for befolknin-
gen å huske at vi fortsatt kan få 
enkeltvise smittetilfeller som ikke 
har direkte relasjon til det aktuelle 
utbruddet.

47 tilfeller
Totalt har vi dermed 47 smittede 
knyttet til dette utbruddet som 
starta 13. april. Per i dag har vi 15 
personer i isolasjon. 24 er i nær-
kontaktkarantene knytta til tidli-
gere smitta personer, og i dag er 
21 nye satt i nærkontaktkarantene 
og vi har 11 i ventekarantene.

Pleie og omsorg berørt
Én av personene som nå er bekref-
tet smittet har vært på jobb innen 
pleie-/omsorgssektoren i kommu-
nen i løpet av perioden vedkom-
mende regnes som smittsom. Det-
te berører både ansatte og brukere, 
men heldigvis er flertallet av disse 
gruppene fullvaksinert mot Co-
vid-19. 
Dette reduserer sannsynligheten 
for videre smitteutbredelse betrak-
telig.

Konkrete tiltak som allerede 
er innført: 
• Rød avdeling stenges ned. Ingen 

gjennomgang for ansatte, eller be-
søk fra pårørende.
• Det tas hurtigtester av ansatte.
Én person som er smittet er til-
knyttet Budal oppvekstsenter. Vi 
presiserer imidlertid at vedkom-
mende ikke har vært på jobb i 
smittsom periode, og dette får føl-
gelig ingen betydning for smitte-
sporingen. 

Oppfordring: begrens sosial om-
gang og antall nærkontakter!
Smittesporerne våre snakker med 
mange mennesker, og beskriver i 
flere tilfeller at det virker som om 
mange i lokalbefolkningen ikke 
helt har forstått viktigheten av å 
begrense sosial omgang, særlig 
på fritida. Dette gjør jobben med å 
begrense og avslutte det pågående 
utbruddet vanskeligere. 

- Jeg vil understreke svært tydelig 
at praksisen med for mange nær-
kontakter må opphøre dersom vi 
skal kunne slå ned smitteutbrud-
det, sier kommunelege Bjørn Lyn-
gen.

- Forskriften og anbefalingene 
vedtatt av formannskapet i kom-
munen er ikke innført "for sikker-
hets skyld" - det er helt nødvendi-
ge tiltak som er myntet på å stoppe 
smittespredningen, uten at vi blir 
nødt til å stenge lokalsamfunnet 
helt. For å si det helt enkelt og lett-
fattelig: Dere kan bedre enn dette, 
folkens, sier Bjørn Lyngen.

Vær oppmerksom – 
Coop Marked Budal
Alle som har vært på Coop Mar-
ked Budal lørdag 24.4 mellom kl. 
17-18, bør være oppmerksomme 
på symptomer og ha lav terskel 
for testing, melder Midtre Gauldal 
kommune.

Dødsfall hos 
koronasmittet
Det er registrert et dødsfall 
hos en koronasmittet i Midt-
re Gauldal. En mann på 79 år 
døde torsdag kveld 22.april. 
Personen var smittet med 
korona-virus, men hadde også 
underliggende sykdommer. 
Vedkommende var ikke inn-
lagt på sykehus.
– Jeg vil uttrykke min dypeste 
medfølelse med de pårørende 
og andre etterlatte, sier ordfø-
rer Sivert Moen.

3 nye positive 
koronatester
Etter to dager uten nye registrerte 
smittede, ble det i går oppdaget tre 
nye smittetilfeller av koronaviruset i 
Midtre Gauldal.

Slik det ser ut nå får vi 222 vak-
sinedoser i uke 17 og 210 i uke 
18. Alle dosene vi får inn, settes, 
ikke en eneste en går til spille, 
forsikrer Kvernmo Aune.

Stort apparat rundt
Det er mye som skal klaffe for at 
vaksinasjonen skal gå effektivt 
for seg og samtidig ikke utgjøre 
en smitterisiko. Under en vanlig 
massevaksinasjon er det typisk 
med seks frivillige, 1-2 personer 
fra Røde Kors og ti helseperso-
nell. Hittil har det gått som plan-
lagt. 
-Det har fungert veldig bra. De 
som skal vaksineres har vært 
veldig pliktoppfyllende og kom-
met til rett tid. Det er viktig at 
de ikke kommer for tidlig, for da 
må de vente ute eller i bilen. De 
slipper først inn 20 minutter før 
timen på grunn av smittefaren, 
sier Kvernmo Aune.

■ Per Jostein Wolden
pj.wolden@gposten.no
Tlf. 406 25 119

■ Bjørn Ivar Haugen
redaksjon@gposten.no
Tlf. 911 11 501
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BJØRN BOLLAND, STØREN
-Skal legge om i dag. Jeg har 
nettopp vasket bilen, og da er det 
klart for å legge om. Har også 
sjekket med YR, og har funnet ut 
at nå er det trygt. Om det skulle 
komme snø på natta så har jeg 
ikke noe behov for å kjøre neste 
dag.

HÅVARD ROGNES, ROGNES
- Nei, og jeg har heller ikke satt 
noen dato for når det blir gjort. 
Jeg kjører etter forholdene og det 
ligger fortsatt snø hos oss.

ELLEN HAGE, STØREN
- Nei, det er for tidlig ennå. Jeg 
venter til det er helt trygt og snøen 
er borte. Jeg kjører piggfritt så det 
er ikke noe problem å vente.

STEINAR VIKESTAD, STØREN
- La om for ei uke siden. Jeg kjører 
bare på Støren så da er ikke det 
noe problem. 

-HAR DU LAGT OM 
TIL SOMMERDEKK?

Gauldalsposten arbeider etter "Vær Varsom-
plakatens" regler for god presseskikk. 
Den som kjenner seg berørt av urettsmessig 
avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med 
redaksjonsledelsen. Pressens faglige utvalg er 
et klageorgan oppnevnt av Norsk presseforbund, 
som behandler klager mot pressen i pressetiske 
spørsmål.

E-post: post@gposten.no - 
annonse@gposten.no - redaksjon@gposten.no
Adresse: Postboks 84, 7291 Støren
Abonnement: 1/1 år: Kr. 1280,- 1/2 år: Kr. 750,- 
Kvartal: 430,-       
Sats: Fonnfjell Reklamebyrå AS v/Lena Pedersen
Trykk: Nr 1 Adressa-Trykk, Orkanger

Annonsepriser (ekskl. mva):
Pr. spalte mm kr. 7,70,-
1. side kr. 10,30,-

Private linjeannonser: Kr. 20,- pr. linje
Minstepris linjeannonser: Kr. 60,-
Kontakt: Per Jostein Wolden, tlf. 40 62 51 19
Annonsefrist: 
Mandager før utgivelse kl. 15.00

Partipolitisk uavhengig lokalavis.                         
Utkommer onsdager. 

Ettertrykk av bilder, stoff og annonser tillates kun 
etter avtale, og redaksjonen står uten avsvar for 
stoff som ikke er bestilt.
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SNØFRESERE 
OG MOTORSAGER 

FRA KVALITETS-
LEVERANDØRENE 
ARIENS OG ECHO

Ujevn slitasje
på dekkene?

Stikk innom for
en hjulstillings-

kontroll.

Soknesøra, 7290 Støren
72 43 30 70 / www.storendekk.no

firmapost@storendekk.no

TOPP 
KVALITET TIL 
FORNUFTIG 

PRIS

CLASSIC 24E	
En	enkel og	bruker-
vennlig snøfres	med	
61	cm	fresebredde.	
Kompakt design	gjør	
snøfreseren	enkel å	
manøvrere	samtidig	
som	den	brøyter	seg	
igjennom	snømengden	
med	stor	kraft.

DELUXE ST 28 
DLE
Designet	fra grunnen	med	
tanke på	maksimal	ytelse.	
Stor	vifte	på	hele	35,5	cm	
som	utnytter	fresehusets	
fulle	kapasitet.	Brøyter	seg	
igjennom	tettpakket snø	
med	Auto-Turn	styresys-
tem,	innmaterskrue	på	
35,5	cm	og	fresehøyde på	
53	cm	hvor den	forflytter	
opp	til	59	tonn/t,	med	en	
kastelengde	på	opptil	15,2	
meter.

CS-310ES ECHO MOTORSAG	
Motorsagen	CS-	310ES	har	en	30.5cc	motor	
og	Easy	Start	for	lett	start.	Sagen	er	lett	og	
ekstremt	godt	balansert.	ECHO	CS	-	310ES	er	
et	ideelt	verktøy for	beskjæring	og	kutting.

CS-501SX ECHO MOTORSAG	
Den	letteste	sagen	i	klassen	har	økt	kraften og	
fått flere	egenskaper	som	proffen	verdsetter.
•	Dual-Post kjedebrems	for	ekstra holdbarhet
•	Inertia-type	kjedebrems	for	sikkerhet
•	Verktøyløs tilgang	til	luftfilter
Og	mye, mye mer.

Kr. 13990,- Kr. 2490,-

Kr.6490,-Kr. 24990,-

Ny forhandler i Gauldalen

Ujevn slitasje
på dekkene?

Stikk innom for
en hjulstillings-

kontroll.
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En	enkel	og	bruker-
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som	den	brøyter	seg	
igjennom	snømengden	
med	stor	kraft.

DELUXE ST 28 
DLE
Designet	fra	grunnen	med	
tanke	på	maksimal	ytelse.	
Stor	vifte	på	hele	35,5	cm	
som	utnytter	fresehusets	
fulle	kapasitet.	Brøyter	seg	
igjennom	tettpakket	snø	
med	Auto-Turn	styresys-
tem,	innmaterskrue	på	
35,5	cm	og	fresehøyde	på	
53	cm	hvor	den	forflytter	
opp	til	59	tonn/t,	med	en	
kastelengde	på	opptil	15,2	
meter.

CS-310ES ECHO MOTORSAG
Motorsagen	CS-	310ES	har	en	30.5cc	motor	
og	Easy	Start	for	lett	start.	Sagen	er	lett	og	
ekstremt	godt	balansert.	ECHO	CS	-	310ES	er	
et	ideelt	verktøy	for	beskjæring	og	kutting.

CS-501SX ECHO MOTORSAG	
Den	letteste	sagen	i	klassen	har	økt	kraften	og	
fått	flere	egenskaper	som	proffen	verdsetter.
•	Dual-Post	kjedebrems	for	ekstra	holdbarhet
•	Inertia-type	kjedebrems	for	sikkerhet
•	Verktøyløs	tilgang	til	luftfilter
Og	mye,	mye	mer.

Kr. 13990,- Kr. 2490,-

Kr.6490,-Kr. 24990,-
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med	stor	kraft.

DELUXE ST 28 
DLE
Designet	fra	grunnen	med	
tanke	på	maksimal	ytelse.	
Stor	vifte	på	hele	35,5	cm	
som	utnytter	fresehusets	
fulle	kapasitet.	Brøyter	seg	
igjennom	tettpakket	snø	
med	Auto-Turn	styresys-
tem,	innmaterskrue	på	
35,5	cm	og	fresehøyde	på	
53	cm	hvor	den	forflytter	
opp	til	59	tonn/t,	med	en	
kastelengde	på	opptil	15,2	
meter.

CS-310ES ECHO MOTORSAG
Motorsagen	CS-	310ES	har	en	30.5cc	motor	
og	Easy	Start	for	lett	start.	Sagen	er	lett	og	
ekstremt	godt	balansert.	ECHO	CS	-	310ES	er	
et	ideelt	verktøy	for	beskjæring	og	kutting.

CS-501SX ECHO MOTORSAG	
Den	letteste	sagen	i	klassen	har	økt	kraften	og	
fått	flere	egenskaper	som	proffen	verdsetter.
•	Dual-Post	kjedebrems	for	ekstra	holdbarhet
•	Inertia-type	kjedebrems	for	sikkerhet
•	Verktøyløs	tilgang	til	luftfilter
Og	mye,	mye	mer.

Kr. 13990,- Kr. 2490,-

Kr.6490,-Kr. 24990,-

Ny forhandler i Gauldalen

SNØFRESERE 
OG MOTORSAGER 

FRA KVALITETS-
LEVERANDØRENE 
ARIENS OG ECHO

Ujevn slitasje
på dekkene?

Stikk innom for
en hjulstillings-

kontroll.

Soknesøra, 7290 Støren
72 43 30 70 / www.storendekk.no

firmapost@storendekk.no

TOPP 
KVALITET TIL 
FORNUFTIG 

PRIS

CLASSIC 24E 	
En	enkel	og	bruker-
vennlig	snøfres	med	
61	cm	fresebredde.	
Kompakt	design	gjør	
snøfreseren	enkel	å	
manøvrere	samtidig	
som	den	brøyter	seg	
igjennom	snømengden	
med	stor	kraft.

DELUXE ST 28 
DLE
Designet	fra	grunnen	med	
tanke	på	maksimal	ytelse.	
Stor	vifte	på	hele	35,5	cm	
som	utnytter	fresehusets	
fulle	kapasitet.	Brøyter	seg	
igjennom	tettpakket	snø	
med	Auto-Turn	styresys-
tem,	innmaterskrue	på	
35,5	cm	og	fresehøyde	på	
53	cm	hvor	den	forflytter	
opp	til	59	tonn/t,	med	en	
kastelengde	på	opptil	15,2	
meter.

CS-310ES ECHO MOTORSAG
Motorsagen	CS-	310ES	har	en	30.5cc	motor	
og	Easy	Start	for	lett	start.	Sagen	er	lett	og	
ekstremt	godt	balansert.	ECHO	CS	-	310ES	er	
et	ideelt	verktøy	for	beskjæring	og	kutting.

CS-501SX ECHO MOTORSAG	
Den	letteste	sagen	i	klassen	har	økt	kraften	og	
fått	flere	egenskaper	som	proffen	verdsetter.
•	Dual-Post	kjedebrems	for	ekstra	holdbarhet
•	Inertia-type	kjedebrems	for	sikkerhet
•	Verktøyløs	tilgang	til	luftfilter
Og	mye,	mye	mer.

Kr. 13990,- Kr. 2490,-

Kr.6490,-Kr. 24990,-

Ny forhandler i GauldalenDin bestevenn 
I SKOGEN

Vi fører motorsager fra 
kvalitetsleverandøren ECHO

SNØFRESERE 
OG MOTORSAGER 

FRA KVALITETS-
LEVERANDØRENE 
ARIENS OG ECHO

Ujevn slitasje
på dekkene?

Stikk innom for
en hjulstillings-

kontroll.

Soknesøra, 7290 Støren
72 43 30 70 / www.storendekk.no

firmapost@storendekk.no

TOPP 
KVALITET TIL 
FORNUFTIG 

PRIS

CLASSIC 24E 	
En	enkel	og	bruker-
vennlig	snøfres	med	
61	cm	fresebredde.	
Kompakt	design	gjør	
snøfreseren	enkel	å	
manøvrere	samtidig	
som	den	brøyter	seg	
igjennom	snømengden	
med	stor	kraft.

DELUXE ST 28 
DLE
Designet	fra	grunnen	med	
tanke	på	maksimal	ytelse.	
Stor	vifte	på	hele	35,5	cm	
som	utnytter	fresehusets	
fulle	kapasitet.	Brøyter	seg	
igjennom	tettpakket	snø	
med	Auto-Turn	styresys-
tem,	innmaterskrue	på	
35,5	cm	og	fresehøyde	på	
53	cm	hvor	den	forflytter	
opp	til	59	tonn/t,	med	en	
kastelengde	på	opptil	15,2	
meter.

CS-310ES ECHO MOTORSAG
Motorsagen	CS-	310ES	har	en	30.5cc	motor	
og	Easy	Start	for	lett	start.	Sagen	er	lett	og	
ekstremt	godt	balansert.	ECHO	CS	-	310ES	er	
et	ideelt	verktøy	for	beskjæring	og	kutting.

CS-501SX ECHO MOTORSAG	
Den	letteste	sagen	i	klassen	har	økt	kraften	og	
fått	flere	egenskaper	som	proffen	verdsetter.
•	Dual-Post	kjedebrems	for	ekstra	holdbarhet
•	Inertia-type	kjedebrems	for	sikkerhet
•	Verktøyløs	tilgang	til	luftfilter
Og	mye,	mye	mer.

Kr. 13990,- Kr. 2490,-

Kr. 24990,-

Ny forhandler i Gauldalen

kr. 2.490,-
PRISER FRA

KULTURHUSNYTT

SEND ORDET FRITT-TEKSTER TIL: 
redaksjon@gposten.no

VI HØRER 
GJERNE FRA DEG!

-Soknedal Sparebank ønsker å 
være en god samarbeidspartner 
og ta vår del av samfunnsansvaret 
i denne utfordrende tiden. Derfor 
iverksetter vi nå renteendringen 
på utlån raskere enn ved tidligere 
renteendringer, for å imøtekomme 
våre kunders behov. Varslingsfris-
ten på 6 uker ser vi bort ifra og 
endrer renten like over påske, sier 
banksjef Siri Fossum i Soknedal 
Sparebank.
Hun forteller at banken setter ned 
renten på boliglån og landbruk 
med inntil 0,85 prosentpoeng fra 

14.april for eksisterende kunder, 
mens det for nye kunder trådte i 
kraft fra 26.mars. 
-Kunder blir varslet pr. brev i nett-
post og pr. ordinært brev for de 
uten nettpost. Varslet var planlagt 
utsendt før påske, men grunnet 
kapasitetsutfordringer lar det seg 
ikke gjøre, derfor vil endringen 
og varslet på lån komme omtrent 
samtidig. Renten på innskudd set-
tes ned fra den 20. mai og fra den 
26. mai.  
Banken opplyser videre i en pres-
semelding: Dersom din privatøko-

nomi eller din bedrift får utfor-
dringer knyttet til de restriksjoner 
som myndighetene gjennomfører, 
oppfordrer vi deg på det sterkeste 
å ta kontakt med banken så tid-
lig som mulig. Sammen finner vi 
gode løsninger.
Nå kommer det lånegarantiord-
ning på 50 mrd.  fra myndighete-
ne for å hjelpe bedrifter gjennom 
denne unntakstilstanden, og Sok-
nedal Sparebank sin andel av dette 
beløper seg til 10 mill. som vi kan 
låne ut til våre bedriftskunder. Sta-
ten garanterer for 90 % av lånene.

I tillegg blir det etablert en refu-
sjonsordning for uunngåelige ut-
gifter som strøm, husleie og for-
sikringer gjeldende for bedrifter 
og næringsliv. Det vil alltid ta tid 
før slike ordninger gir utbetaling, 
og likviditeten kan da bli utfor-
drende. Men som sagt ta kontakt 
med banken dersom det oppstår 
problemer.

Videre er banker og forsikrings-
selskap anmodet om å ta en ny 
vurdering i forhold utbetaling av 
utbytte, det har også Soknedal 

Sparebank gjort og imøtekommer 
Finanstilsynets anmodning ved å 
redusere utbytte-utbetalingen med 
25 %. Redusert utbytte bidrar til å 
styrke bankens soliditet, noe som 
er viktig i en tid hvor vi må regne 
med økte tap. 

-Gaver til lag og foreninger utbe-
tales i sin helhet med kr: 200.000,- 
, noe vi synes er ekstra viktig i den 
tiden vi er inne i nå, slik at akti-
viteten kan opprettholdes innenfor 
rammen av myndighetenes restrik-
sjoner, sier banksjef Siri Fossum.

Soknedal Sparebank setter ned 
renten med 0,85 prosent

Konfirmasjoner til høsten
På grunn av koronasituasjonen er alle årets konfirmasjoner i 
Midtre Gauldal flyttet til oktober. 

Her er datoene for årets lokale konfirmasjoner:

• Budal lørdag 10 oktober.
• Soknedal søndag 11 oktober.
• Singsås lørdag 17 oktober.
• Støren søndag 18 oktober.

I år skal konfirmasjonene i lokale kirker gjennomføres i 
oktober, i stedet for mai/juni som har vært vanlig. Dette 
bildet er fra konfirmasjon i Singsås kirke i fjor. 
(Foto: Bjørn Ivar Haugen).

Koronaen har fortsatt lagt store 
begrensninger på våre liv. Alle 
kulturarrangement er fortsatt avlyst 
eller utsatt på ubestemt tid. På kul-
turhuset er det til enhver tid så få 
personer på jobb som overhodet 
mulig. Det vil si at alle som ønsker 
å gjøre om sine billetter på konserter 
og forestillinger som allerede er 
kjøpt, må vente til over påske til vi 
får løst dette.
Støren Kulturhus er snart 10 år, 

og noe av utstyret vårt trenger å 
skiftes ut. Vi har allerede begynt 
med oppgradering av lysanlegg, 
trådløse mikrofoner, projektor osv. 
Teknisk ansvarlig jobber nå med 
investeringsplan, for å synliggjøre 
bytte av utstyr og oppgradering de 
neste 5 årene. Dette gjelder både 
i kulturkafé, kinosal og kultursal.
Vi fortsetter strømming av konserter
Strømming av konserter ble fort 
et begrep over hele verden. Også 

Støren Kulturhus tilbyr dette. Denne 
uka står det 2 konserter på plakaten. 
Ronny Kjøsen og Ingrid Storlimo 
skal denne uka gi oss folkemusikk 
og folketoner fra Gauldalen. Ukas 
siste konsert går vi ikke ut med 
ennå, da ting forandrer seg fort. Jeg 
oppfordrer derfor bare til å følge 
med på våre facebooksiden.

Kino
Støren Kino er fortsatt stengt. Noen 

av filmene som f eks Bloodshot er 
allerede lagt ut på strømmetjenester. 
Vi vil nok se at flere filmer som 
skulle vært vist på kino kommer ut 
på slike tjenester innen kort tid. De 
største filmene holdes igjen, og vi 
skal bestille mye popcorn til dørene 
åpnes igjen, for da blir det mye god 
film på kort tid.

Vi gleder oss til å se vårt publikum 
igjen.

Opplev kino og kultur 
– i stua.

Knut Inge Solem, 
leder Støren kulturhus

SEND EPOST TIL: REDAKSJON@GPOSTEN.NO

ORDET FRITT

Det er håp for bygda

Ordførerne støtter Bondeopprøret 2021

ANNONSE

Sporty crossover? Romslig familiebil? Uansett hva du er interessert i, har vi bilen som 
passer dine behov. Oppdag v썁rt brede utvalg og velg selv hvor elektrisk din nye bil skal 
være. Vi har biler p썁 lager for rask levering, og gode tilbud p썁 v썁re populære modeller.

Hybrid, Plug-in Hybrid
eller ren elbil.
Hvor elektrisk skal din
Kia være?

Priser inkl. frakt og lev.omkostninger levert Drammen. Lokal frakt tilkommer. Forbehold om trykkfeil og avvik fra avbildet modell. Forbruk fra 157 Wt/km v/bl. kjøring.

Spar

32 900,-
e-Soul Exclusive 64 kWh
med 452 km rekkevidde, 
vinterhjul og met. lakk til
kampanjepris 399 900,-

Spar

20 800,-
e-Niro Exclusive 64 kWh med 
455 km rekkevidde, vinterhjul, 
met. lakk og skinnpakke til 
kampanjepris 429 900,-

Bertel O. Steen Trøndelag AS, avd. Kia Trondheim
Østre Rosten 8, 7075 Tiller
Mobil: 95421007-94805037-93255636-40227667

Veil. priser inkl. frakt og lev.omkostninger (kr. 8.000,-) levert Drammen. Lokal frakt samt årsavgift tilkommer. Forbehold om trykkfeil og avvik fra avbildet modell. Forbruk fra 157 Wt/km v/bl. kjøring.
Tilbudet på e-Soul gjelder Exclusive med 64 kWh batteri. Leveringstid kan variere, avhengig av modell.

SPAR 20.300,-
(e-Soul Exclusive)

e-Soul 64 kWh fra 365.900,-
e-Niro 64 kWh fra 384.900,-

Bertel O. Steen Trøndelag AS, avd. Kia/Opel 
Østre Rosten 8, 7075 Tiller
Mobil: 93255636 - 48351100 - 94805037

Sporty crossover? Romslig familiebil? Uansett hva du er interessert i, har vi bilen som 
passer dine behov. Oppdag v썁rt brede utvalg og velg selv hvor elektrisk din nye bil skal 
være. Vi har biler p썁 lager for rask levering, og gode tilbud p썁 v썁re populære modeller.

Hybrid, Plug-in Hybrid
eller ren elbil.
Hvor elektrisk skal din
Kia være?

Priser inkl. frakt og lev.omkostninger levert Drammen. Lokal frakt tilkommer. Forbehold om trykkfeil og avvik fra avbildet modell. Forbruk fra 157 Wt/km v/bl. kjøring.

Spar

e-Soul Exclusive 64 kWh 
med 452 km rekkevidde, 
vinterhjul og met. lakk til 
kampanjepris 381.900,-

Spar

e-Niro Exclusive 64 kWh med 
455 km rekkevidde, vinterhjul, 
met. lakk og skinnpakke til 
kampanjepris 414.900 ,-

52.900,- 35.800,-

Går det virkelig an å bo på byg-
da? Ja, sier ungdom. Ikke bare de 
fra bygda, men også en del ung-
dom fra de større byene. 
Det er en myte at ungdom ikke 
vil bo på bygda, men de flytter 
ikke dit uten en innsats fra dis-
triktskommunene og staten. Vi i 
Distriktssenteret har undersøkt 
hvor unge vil bo når de blir voks-
ne. 65 % av distriktsungdom sier 
at de ønsker eller planlegger å 
bosette seg i en distriktskom-
mune. Mange vil si at «dette er 
jo fint, men ikke godt nok til å 
opprettholde befolkningen i dis-
triktene». Derfor er det veldig 
bra for distriktene å se at 40 % 
av ungdom som ikke er fra dis-
triktskommuner også svarer 
«enig» eller «litt enig» på samme 
spørsmål. I sentrale kommuner 
bor det som kjent mange, så om 
kun noen av disse bosetter seg på 
bygda vil det ha stor betydning 
for distriktene. 
De ungdommene vi har spurt 
mener at et godt oppvekstmiljø 
for barn, muligheten til en sikker 
jobb, og gode kommunale tjenes-

ter som skole, barnehage og hel-
se er utslagsgivende. De ønsker 
å føle seg trygge og verdsatte. Er 
det så rart? Har ikke stedet dette 
på plass vil det være lite attrak-
tivt, uansett hvor sentralt eller 
usentralt det ligger. 
Enda mer interessant er det å se 
på sammenhengen mellom hva 
ungdom synes er viktig med et 
fremtidig bosted, og motivasjon 
for å bo i distrikt eller ikke. Ung-
dom som ønsker å bo på bygda 
i framtida setter mer pris på lett 
tilgang til naturen, å kunne bli 
godt kjent med lokalsamfunnet, 
å bo i enebolig, å leve med lite 
press, og gi framtidige barn et 
godt oppvekstmiljø. De har også 
større tro på at de vil få være seg 
selv fullt ut, få et godt sosialt liv 
– og få brukt det de er gode til.  
Og her ligger en av utfordringe-
ne. For mens jobb er avgjørende 
for hvor unge vil bo, har unge li-
ten tro på å få flere jobbmulighe-
ter og muligheter til å få drømme-
jobben i distriktet. Kommunene 
må bli flinkere til å vise de unge 
hvilke jobbmuligheter som alle-

rede finnes, og utvikle nærings-
mulighetene videre. Vi må se 
mange flere eksempler på at sta-
ten (og andre) lyser ut stillinger 
med arbeidssted hvor som helst 
i landet. Utdanningsmulighetene 
må være nærmere distriktsung-
dommen. Vi må se at effektivise-
ring i primærnæringene følges av 
oppblomstring av arbeidsplasser 
i andre næringer samme steder. 
Vi må rett som slett gjøre det mu-
lig å realisere unges ønsker om et 
liv i Distrikts-Norge. 
Vi i Distriktssenteret arbeider 
for å gjøre det attraktivt å bo og 
jobbe i distriktene. Vi har tilret-
telagt arbeidet i Ungdommens 
distriktspanel, og det siste året 
har vi samlet inn mye ny kunn-
skap om hvordan det er å være 
ungdom i Distrikts-Norge. Når vi 
møter kommunene i distriktene, 
og det gjør vi ofte, samarbeider 
vi med dem for å få kunnskap til 
å bli til praksis. Det vi ser her, er 
at det ikke bare er nok å jobbe 
med god ungdomsinvolvering 
og aktiviteter for ungdommen. 
Skal ungdom faktisk bosette seg 
i distriktene når de blir voksne, er 
det like viktig at kommunen job-
ber godt med næringsutvikling, 

bomiljø, nærbutikker og at den 
kommunale planlegginga funge-
rer godt.

Av seniorrådgiver 
Hildegunn Nordtug og 
direktør Marit L. Mellingen 
i Distriktssenteret.

Vi vil med dette vise at grasroti-
nitiativet til #bondeopprør21 har 
støtte fra Trøndelag Sør.
Gjennom det siste året har vi 
virkelig fått bevis på hva Norsk 
landbruk betyr for Norge. Tross 
pandemi har landbruket stått 
fjellstøtt og sikret mat på bor-
det for oss samtidig som å holde 
verdiskapning og sysselsettingen 
oppe i distriktene og landet.

Vi er meget bekymret over at 
mange gårdsbruk blir lagt ned og 
at mange arbeidsplasser forsvin-
ner. Dette har stor påvirkning på 
distriktene da landbruket står for 
mye av verdiskapningen.  Små 
og mellomstore bruk er viktige 
for å opprettholde lokalt næ-
ringsliv, lokal beredskap og ikke 
minst en bærekraftig matproduk-
sjon basert på lokale ressurser. 
Distriktslandbruket forhindrer 
gjengroing og ivaretar kultur-
landskap og den lokale historien. 
Det bidrar til å opprettholde bo-
setting i distriktene. Dette gir 
barnetall på våre skoler, barneha-

ger og i idrettslagene. Å opprett-
holde innbyggertall og forhindre 
fraflytting er viktig for kommu-
nenes behov for tilgang til kom-
petanse i offentlige tjenester som 
skoler og helsetjenester.   
Fortsetter utviklingen hvor de 
små og mellomstore bruka leg-

ges ned, vil landet vårt bli fattig 
på opplevelser. Vi tenker da spe-
sielt på kortreiste råvarer og et 
kulturlandskap som forvitrer. 
Landbruk er så mye mere enn at 
forbrukeren kan få juleribba på 
billigsalg.
I både distrikts- og fjellandbru-

ket er det vanskelig å tenke store 
driftseffektive bruk. I disse om-
rådene er det viktig å utnytte de 
fantastiske ressursene naturen gir 
oss. Med den politikken som fø-
res nå blir det for mange, da spe-
sielt små og mellomstore bruk 
håpløst å reinvestere og samtidig 
å ha ei lønn å leve av.

Norge har tatt mål av seg å lede 
an i en bærekraftig utvikling. Vi 
skal kunne produsere mat, for-
valte kulturlandskapet og foredle 
skogressursene våre, må vilkåre-
ne endres slik at små/mellomsto-
re bruk blir ivaretatt. 

Ordførerne i Trøndelag Sør 
støtter Bondeopprøret.

Sivert Moen, Midtre Gauldal.
Ola Øie, Rennebu
Jorid Oliv Jagtøyen, Melhus
Arve Hitterdal
Isak Busch, Røros
Geir Arild Espenes, Oppdal
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-Jeg er veldig forøyd med å ha 
fått en avtale med Haltdalen 
Trevare om å bygge gapahuker 
og toalett-hus for oss. Dette er 
en utvidet og bedre løsning enn 
tidligere. Det er fremtidsrettet og 
solide greier, et kvalitetsprodukt 
som skal stå i veldig mange år.

Det sier leder i stiftelsen Camp 
Norway, Roar Isaksen, som 
sammen med Ann Helen og Geir 
Aune inviterte til presentasjon av 
gapahuk-løsningen og prosjektet 
Camp Norway fredag. 
Muligheter langs pilegrimsleden
Til stede på presentasjonen var 
også Ordfører Arve Hitterdal og 
Olve Morken fra Holtålen kom-
mune, Hans Petter Kvikne fra 
Rørosregionen næringshage som 
Aune Trevare er tilknyttet, og 
Hans Morten Løvrød fra Nasjo-
nalt pilegrimssenter. 
Sistnevnte ønsker å oppgrade-
re infrastrukturen langs pile-
grimsleden, som blir stadig mer 
brukt.

-Sanitærforhold er noe vi er svært 
interessert i å utvikle langs pile-
grimsleden. Når koronapande-
mien er over vil vi trolig få flere 
turister enn noen gang. Utlendin-
ger sitter og venter på å få reise 
til Norge og ta i bruk norsk natur. 
Når vi ser at nordmenn også viser 
mer interesse for å feriere i eget 
land, er det noe vi må forberede 
oss på, sier Hans Morten Løvrød.
Lederen i Nasjonalt pilegrims-
senter, som har base i Trondheim 
og slekter til Singsås, har en vi-
sjon om å etablere gapahuk og 
utedo hver femte kilometer langs 
pilegrimsleden. Med 3000 kilo-
meter merket pilegrimsled i Nor-
ge, tilsvarer det 600 anlegg om 

målet skulle bli oppnådd.
-Jeg tenker at det kunne vært et 
skilt ved inngangen til enhver 
kommune med informasjon om 
hvor langt det er til neste gapa-
huk med toalett. Det ville vært et 
stort pluss for naturen og de som 
går langs pilegrimsleden, sier 
Løvrød som i fjor hadde med seg 
kulturminister Abid Raja på den 
siste mila av pilegrimsleden un-
der åpningen av Olavsfestdagene 
i Trondheim.
Om kulturministeren kjente på 
trangen til å gå på do underveis 
på denne turen, kan det påvirke 
muligheten for at kulturdeparte-
mentet spanderer midler til pro-
sjektet også. Løvrød sier det er 
viktig at man forbereder seg på 
økt bruk av naturen, slik at pi-
legrimsleden og andre turmål i 
Norge holdes ren, og ikke blir en 
svinesti slik det finnes eksempler 
på i en del andre land.  
-Kanskje kommer vi på bestil-

lingslista, sa Hans Morten Løv-
rød etter presentasjonen i Halt-
dalen.
Arve Hitterdal klippet snora for 
den første gapahuken som Aune 
Trevare har laget for Camp Nor-
way. Ordføreren uttrykte glede 
over at da valgte en lokal leve-
randør, og overrakte blomster til 
daglig leder Ann Helen Aune, 
som sammen med ektemannen 
Geir driver Haltdalen Treva-
re AS. Da har laget utemøbler i 
mange år. Nå utvides produksjo-
nen. 

Luktfri utedo og antibac
En camp fra Camp Norway kos-
ter rundt 100 000 kroner. I det 
ligger gapahuk, bålplass med 
godkjent utforming, og toa-
lett-hus. Toalettløsningen kom-
mer i tillegg, og Camp Norway 
anbefaler komposteringstoalett.
-Skal vi få Hele Norge ut i natu-
ren, som det står i stortingsmel-

dingen, må vi ha fasiliteter som 
gjør at folk får lyst til å bruke 
naturen. Å vite at det finnes en 
gapahuk med bålplass og toalett 
på veien du skal gå, betyr mye. 
Et komposteringstoalett, som 
gjør utedoen luktfri, og en anti-
bac-dispenser er veldig viktig for 
mange, sier Roar Isaksen.
I nærhet til skoler og barnehager
Stiftelsen Camp Norway ble 
opprettet i 2016 av familien Isak-
sen som bor på Hvitsten i Vestby. 
De har gjennom sin stiftelse et 
mål om å få «alle ut i naturen», 
og frister med camper. Etable-
ringene skjer i samarbeid med 

andre stiftelser, stat, kommuner, 
skoler, friluftsorganisasjoner og 
frivillige. Noen camper blir bygd 
i nærheten av skoler og barneha-
ger, der folk bor, som natur- og 
nærmiljøanlegg. Andre blir bygd 
lenger inn i skogen, eller ved sjø-
en, i tilknytning til stier og veier 
som er merket i turkart.
-Dette skal bidra til at barn og 
unge får kunnskap om det å fer-
des i naturen, på «naturens pre-
misser», samt at det er et folke-
helsetiltak. Det er godt for både 
kropp og sjel å ferdes ute. Cam-
pene kan nåes ved å gå, sykle og 
i noen tilfeller padle/ro.

Mål om 300
Roar Isaksen forteller at de som 
overnatter på en camp beta-
ler 100 kroner pr. voksen. Barn 
gratis. Inntektene går til de som 
drifter anleggene, for eksempel 
grunneier eller kommunen.

-Vårt mål er å få bygd 300 cam-
per fra sør til nord i Norge. Det-
te målet vil vi nå sammen med 
Aune Trevare. Det er bare å sette 
i gang snekkerifabrikken, sier 
Isaksen entusiastisk.

Aune Trevare ble etablert i 2012 
og har tilhold i Haltdalen næ-
ringspark. Styreleder for bedrif-
ten er Erling Lenvik. Den tidlige-
re ordførere i Midtre Gauldal har 
vært styreleder siden oppstarten.
-Erling skulle vært her i dag, 
men han kjører buss, også er vi 
forsiktige med hvor mange som 
kan samles nå i koronatida, sier 
Geir Aune som jobbet på Støren 
Trelast i tjue år og var arbeids-
kollega med Erling Lenvik der. 
Nå er Aune, som opprinnelig 
kommer fra Rognes, tømrer og 
byggeplassleder i Bergstaden 
Bygg, i tillegg til virksomheten i 
Haltdalen.

■ Bjørn Ivar Haugen
redaksjon@gposten.no
Tlf. 911 11 501

HALTDALEN: Aune Trevare AS har noe 
spennende på gang, etter at Camp 
Norway valgte dem som produsent 
av gapahuk og toalett-hus til bruk i 
norsk natur.

Kuttet snora. Ordfører Arve Hitterdal i Holtålen kommune kuttet snora for den første gapahuken som Aune Trevare har laget for Roar Isaksen (t.h.) og Camp Norway. 

Satser på fasiliteter for friluftslivsinteresserte
← Gratulerte. Ordfører Arve 
Hitterdal overrakte blomster 
til Ann Helen og Geir Aune, og 
gratulerte med oppdraget. 

Utemøbler har vært en spesialitet ved trevarebedriften i Haltdalen 
helt siden oppstarten i 2012.

Interessert. Hans Morten Løvrød (t.v.), leder for Nasjonalt pilegrimssenter, er interessert i å få løsningen 
med gapahuker og toalett langs pilegrimsleden. Jan og Wenche Isaksen som er grunnleggere av stiftelsen 
Camp Norway tok også turen til Haltdalen for å se på presentasjonen.

Toalettløsning. Geir Aune og Roar Isaksen viste frem utedoen som er 
en viktig del av campen. Samarbeid mellom Camp Norway og Aune 
Trevare skal bidra til at helsegevinstmålet om å få «Hele Norge ut på 
tur» blir nådd.

Haltdalen næringspark. Geir Aune (i midten) rettet en takk til kommunen for godt samarbeid med 
virksomheten i Haltdalen næringspark. Ordfører Arve Hitterdal (t.v.) og enhetsleder for næring og kultur 
i Holtålen kommune, Olve Morken, var på plass da Aune Trevare inviterte til produktlansering fredag. 
Holtålen kommune vil vurdere å investere i en gapahuk med toalett og utfordre innbyggerne på hvor den 
skal plasseres.
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Ikke «jo-jo-priser»
- men priser som holder 

seg lave over tid!

AVOKADO
2 pk Season, pr. stk 12,45

SALATER GRØNN & FRISK
100-250 g Isberg Mix, Romano Mix, Ruccula 

Mix, Middelhavsmix, pr. kg 79,60 - 199,00

STRANDASKINKE
135 g Grilstad, pr. kg 310,37

KYLLINGKJØTTDEIG
400 g Favorittkylling, Prior, pr. kg 74,75

COCA-COLA UTEN SUKKER
4x1,5 liter, pr. l 11,65

GULOST ORIGINAL
Ca 1 kg Synnøve, pr. kg

Se kiwi.no

7900

6990
+ pant

2990

1990
Pr. pose

2490

4190

Thilde Marie Sellie kjøper garn-
butikken av Gunn Inger Langås, 
som flytter og begynner i ny jobb 
i Rauma.
Strikking og salg av garnpro-
dukter har tatt seg voldsomt opp 
under pandemien, og man skal 
kanskje tro at å selge nå vil være 
dårlig butikk. Gunn Inger har 
drevet butikken siden 1. septem-
ber 2013, og overlater til yngre 
krefter samtidig som hun begyn-
ner i ny jobb.

-På topp
- Jeg føler jo at jeg gir meg på 
topp, men jeg har fått meg annen 
jobb, hos Rauma Ullvarefabrikk, 
hvor jeg skal drive med nett-
butikk og lagerutsalg, forteller 
Gunn Inger Langås.
Thilde Marie Sellie tar derfor 
over på Støren. Hun er 21 år, bo-
satt på Lundåsen i Trondheim, 
og er glad for å ha fått denne 
sjansen. Thilde Marie lærte å 
strikke av sin kunstner-mormor 
i Kristiansund. Sin unge alder til 
tross har hun strikket i mange år, 
og er hektet på faget. At det blir 
garnbutikk på henne er en tilfel-
dighet, og det har gått veldig fort.
- Jeg ringte til Gunn Ingrid i på-

ska for jeg tenkte å starte opp 
med garnbutikk selv og treng-
te noen råd om innkjøp av garn 
og litt andre ting, og da sa hun 
at hun skulle selge, og siden har 
jeg vært her. Det er litt skummelt, 
men jeg håper og tror det skal gå 
veldig fint, sier Thilde Marie Sel-
lie. 

Garnriket

Den offisielle overtakelsen er 
1.mai. Etter denne datoen sty-
rer Sellie skuta på egenhånd. 
Butikken flytter nå til det som 
på folkemunne går under nav-
net «Riise-bygget» rett overfor 
Domussenteret. Samtidig skifter 
den navn til Garnriket. I «Rii-
se-bygget» har det vært drevet 
handel i mange tiår. Elektronikk, 
klokker, sportsutstyr, dyremat for 
å nevne noe. Nå blir det garn og 
strikkeoppskrifter med tilbehør. 
Thilde Marie Sellie får nå hektis-
ke dager med å flytte alle vare-
ne over til nytt lokale, et lokale 

som heller ikke er helt ferdigstilt. 
Det males innvendig, og utven-
dig skal det blant annet bygges 
en rullestolrampe, slik at alle har 
enkel tilgang til butikken. Sellie 
går også med tanker om å starte 
med salg over nett. Mye arbeid 
med andre ord.
- Jeg ser ikke på dette bare som 
en jobb, det er like mye en hob-
by som jeg får drive på med. Jeg 
har alltid vært glad i håndarbeid 
og jeg strikker mye. Om ikke 
mine venninner er så ivrige på 
dette med strikking, så ser jeg at 
det begynner å bli en trend, også 
blant de yngre. Det er også man-
ge unge som lager egne oppskrif-
ter, sier hun. 

Strikkekaffe og kurs
Gunn Ingrid Langås har stor tro 
på sin arvtaker.
- Hun er ung, lærevillig og kjapp 
til å ta nye ting. Hun kan mange 
strikketeknikker som selv ikke 
jeg har lært meg, og jeg har strik-
ket siden jeg var ti år. Jeg er trygg 
på at dette blir bra og jeg håper 
folk fortsetter å handle lokalt og 
støtte opp. Her vil det fortsatt 
være hjelp å få, både for gamle 
og nye kunder, sier Gunn Ingrid.
- Det handler om å dele nye ting 
og lære av hverandre, sier Thil-
de Marie som har hodet fullt av 
ideer

- Når koronaen er over tenker jeg 
å starte opp med både strikkekaf-
fe og kurs. Hvis det er noen unge, 
eller også eldre, både kvinner og 
menn, som vil lære å strikke, så 
går det an å møtes og lære av 
hverandre, sier hun.
Gunn Ingrid håper at folk som 
fortsatt har tilgodelapper eller 
gavekort liggende bruker disse i 
løpet av denne uka.
- Nå kommer det ny eier og nytt 
regnskap så da blir ikke de gamle 
tilgodelappene og gavekortene 
videreført, informerer hun.

■ Per Jostein Wolden
pj.wolden@gposten.no
Tlf. 406 25 119

Garnbutikken blir til Garnriket

STØREN: Støren Garnbutikk får ny eier, 
nytt navn, og nytt lokale.

Tar over. Thilde Marie Sellie (t.v.) tar over garnbutikken på Støren etter Gunn Ingrid Langås som har drevet den siden 2013.

Kunnskap. I en garnbutikk blir det ofte en del strikking og prat over 
en kaffekopp. Det vil det også bli mulighet til når Garnriket kommer 
i gang, i nye lokaler rett overfor Domussenteret. -Selv en som har 
strikket i mange år har fortsatt mye å lære. Thilde Marie kan mange 
flere strikketeknikker enn meg, sier Gunn Inger Langås.

Innspurt. Det er fortsatt en del ar-
beid igjen før Garnriket åpne i nytt 
lokale, men mandag 3.mai skal 
Thilde Marie Sellie kunne ønske 
gamle og nye kunder velkommen.
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I hele Norge har det siden år 2000 
blitt født 40 prosent flere barn, enn 
det har vært dødsfall. Det har vært 
1.165.000 levendefødte, mens 
834.000 har gått bort. 

Vi har fått tilgang til tall som er 
brutt ned på kommunenivå, og 
Midtre Gauldal kommer ganske 
svakt ut på denne. 

Fødselsregnskapet i 
Midtre Gauldal
I løpet av de 20 årene som er gått 
siden årtusenskiftet, så har det vært 
2,5 prosent færre fødsler enn døds-
fall i Midtre Gauldal kommune. På 
landsoversikten er dermed Midtre 
Gauldal kommune nummer 175 av 
de 351 kommunene. Tallenes kla-
re tale er at det har blitt født 1.312 
barn med adresse i Midtre Gauldal 
i løpet av de 20 årene. I samme pe-
riode var det 1.345 som gikk bort.
I Trøndelag er det Malvik kommu-
ne som troner øverst på tabellen, 
med 121 prosent flere fødsler enn 
det antall personer som har gått 
bort. Skaun kommune følger der-
etter med 95 prosent flere. Sist i 
Trøndelag er Holtålen kommune, 

som har 48 prosent færre fødsler 
enn antall dødsfall.

Kostnadene kan ha noe å si
Det er syv kommuner i Rogaland 
som topper tabellen i Norge, med 
Gjesdal på topp. Her har det vært 
191 prosent flere fødsler enn døds-
fall. Så mange som 187 kommuner 
har røde tall i dette regnskapet, og 
sist av alle er Ibestad i Troms, der 
det var 67 prosent færre fødsler 
enn dødsfall.

Siden 2009 har fruktbarheten i 
Norge gått merkbart ned. Folke-
helseinstituttet (FHI) har gjen-
nomført en undersøkelse som ga 
støtte til oppfatningen om at øko-
nomisk trygghet øker sannsynlig-
heten for å få barn. 

- I tråd med dette kom det også 
fram at høye kostnader ved å ha 
barn var en av grunnene til å ikke 
ønske seg flere, skriver FHI på 
sine nettsider.
- Fruktbarheten kanskje kan økes 
ved å redusere kostnadene forbun-
det med å ha barn.  For eksempel 
er det mulig at enda lavere pris 

for barnehage og skolefritidsord-
ning kan bidra til høyere barnetall.  
Større kontantoverføringer kan 
også ha innvirkning, fremhever 
instituttet.

Toppåret 2017
Etter å ha studert fødselstallene på 
kommunenivå fra år 2000, så kan 
vi slå fast at det har vært et gjen-
nomsnitt på 66 fødsler hvert år 
etter tusenårsskiftet i Midtre Gaul-
dal kommune. Toppåret var 2017, 
da det «dukket opp» 85 nye baby-
er i kommunen. Færrest antall ny-
fødte var året etter, da det kom 50 
smårollinger til verden her. 

Innvandringen spilte en rolle da 
Midtre Gauldal hadde 85 nyfødte 
i 2017. 

-Dette året var det mange med 
bakgrunn fra Polen og Slovakia 
som ble foreldre. Det var en trend 
da. Det er ikke mange fra de lan-
dene sist år, sa ledende helsefag-
arbeider Guri Kvernmo Aune 
i Midtre Gauldal kommune da 
Gauldalsposten skrev om fjorårets 
fødselstall tidligere i år.

Oppsving i 2020
Dagens fakta-statistikk gjelder tall 
fra 2000 til og med 2019 (totalt 
1312 nyfødte over tjue år). I til-
legg kommer fjorårets fødselstall 
som ga en positiv utvikling for 
Midtre Gauldal. 71 barn bosatt 
i vår kommune kom til verden i 

2020. Det er en økning på tolv fra 
foregående år, og målt mot 2018 er 
økningen på hele 21 nyfødte. Tar 
vi med fjorårstallet i regnestykket 
på barn født etter årtusenskiftet 
(1312 + 71) er totalen 1383.    

Vi minner til slutt om at selve be-
folkningsutviklingen i kommune-
ne naturligvis også har sammen-
heng med inn- og utflytting – som 
er en annen skål. 

■ Yngve Johnsen
redaksjon@gposten.no

■ Bjørn Ivar Haugen
redaksjon@gposten.no
Tlf. 911 11 501

Midtre Gauldal med fødselsunderskudd 
siden årtusenskiftet, men 2020 gir håp 
om ny vekst
Med drøye 1300 nyfødte de siste 20 
årene, så kommer Midtre Gauldal noe 
dårlig ut på landsoversikten som viser 
fødselsregnskapet i Norge siden årtu-
senskiftet.

    

Kommune  Født Død Diff. Diff. (%)
Malvik   3076 1394 1682 120,7
Skaun   1892 971 921 94,9
Trondheim  46763 25383 21380 84,2
Melhus   3675 2132 1543 72,4
Stjørdal   5005 3237 1768 54,6
Levanger  4444 3126 1318 42,2
Verdal   3242 2530 712 28,1
Overhalla  867 713 154 21,6
Namsos  3420 2911 509 17,5
Inderøy   1383 1257 126 10,0
Nærøysund  2114 1923 191 9,9
Oppdal   1374 1262 112 8,9
Ørland   2091 2020 71 3,5
Frøya   996 1001 -5 -0,5
Indre Fosen  2037 2072 -35 -1,7
Steinkjer  4789 4908 -119 -2,4
Midtre Gauldal  1312 1345 -33 -2,5
Frosta   511 540 -29 -5,4
Høylandet  254 271 -17 -6,3
Røyrvik   106 119 -13 -10,9
Selbu   771 918 -147 -16,0
Grong   480 581 -101 -17,4
Rindal   408 547 -139 -25,4
Røros   995 1342 -347 -25,9
Namsskogan  166 231 -65 -28,1
Snåsa   377 529 -152 -28,7
Rennebu  448 635 -187 -29,4
Åfjord   746 1069 -323 -30,2
Tydal   135 196 -61 -31,1
Flatanger  182 283 -101 -35,7
Lierne   240 374 -134 -35,8
Meråker   425 676 -251 -37,1
Osen   176 294 -118 -40,1
Leka   94 172 -78 -45,3
Holtålen  328 634 -306 -48,3
Heim   Ikke oppgitt 
Hitra   Ikke oppgitt
Orkland   Ikke oppgitt

Norge   1165029  834037  330392   39,7

Fakta

Gammel og ung. Statistisk sentralbyrå viser til antall fødsler og dødsfall når man snakker om 
fødselsoverskudd. I Trøndelag er det faktisk flest kommuner som kommer ut med fødselsunderskudd. 
(Illustrasjonsfoto).

ANNONSE

Hovin    |    Brustugguvegen 15    |    4 390 000,- + omk.
Boligtype Enebolig
Prisantydning 4 390 000,- + omk.
Omkostn. Ca. 110 920,-
Totalpris 4 500 920,-
P-rom/Bra 198/208 kvm
Soverom 5
Eiet tomt 1813 kvm
Byggeår 2017
FINN-kode 201053301
Påmeldingsvisning:
torsdag 29.04. kl. 17.30-18.30
Kontakt: Malin Nyhus Ådahl
Tlf. 95779820

Hovin    |    Hovinsåsen 8    |    4 100 000,- + omk.
Boligtype Enebolig m/utleie
Prisantydning 4 100 000,- + omk.
Omkostn. Ca. 103 670,-
Totalpris 4 203 670,-
P-rom/Bra 205/268 kvm
Soverom 4
Tomt 683 kvm eiertomt
Byggeår 1987

Visning:
Etter avtale med megler
Kontakt: Arnt Joar Solem 
Tlf. 95965115

Gåsbakken    |    Hølondvegen 3021    |    2 790 000,- + omk.
Boligtype Enebolig
Prisantydning 2 790 000,- + omk.
Omkostn. Ca. 70 920,-
Totalpris 2 860 920,-
P-rom/Bra 112/147 kvm
Soverom 3
Eiet tomt 3207 kvm
Byggeår 1940
FINN-kode 214967712
Visning:
Ta kontakt med megler.
Kontakt: Malin Nyhus Ådahl
Tlf. 957 79 820

Gåsbakken    |    Sørbygdvegen 91    |    1 190 000,- + omk.
Boligtype Hytte
Prisantydning 1 190 000,- + omk.
Omkostn. Ca. 30 920,-
Totalpris 1 220 920,-
P-rom/Bra 72/75 kvm
Soverom 2
Eiet tomt 926 kvm
Byggeår 1916
FINN-kode 195034321
Visning:
Ta kontakt med megler.
Kontakt: Malin Nyhus Ådahl
Tlf. 957 79 820

Singsås    |    Trollstua    |    650 000,- + omk.
Boligtype Hytte
Prisantydning 650 000,- + omk.
Omkostn. Ca. 16 250,-
Totalpris 666 250,-
P-rom/Bra 52/52 kvm
Soverom 2
Eiet tomt 807 kvm
Byggeår 1991
FINN-kode 132809936
Visning:
Ta kontakt med megler.
Kontakt: Malin Nyhus Ådahl
Tlf. 957 79 820
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Per Bjørn Foros (79) deler gjennom denne serien minner fra sine barne- og ungdomsår i Singsås, som har satt spor etter seg 
på ulike vis. Foros, som bor på Byåsen, har gjennom mange år vært tilsatt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU, knyttet 
til utdanning av lærere. Etter hvert har det blitt til mange bøker og meningsytringer. Mer og mer skriver han om personlige 
spørsmål og det levde liv.

Denne serien er et uttrykk for dette.

Jeg husker stemningen; det luk-
ta jord og høst, og arbeidet gikk 
med liv og lyst. Og så måltide-
ne, med ti-femten mennesker 
til bords og stor omsetning av 
brødskiver eller kjøttsuppe!

Hverdagen den gangen var do-
minert av praktiske sysler og 
fysisk arbeid. På den måten fikk 
vi et realistisk forhold til livet, 
der det var liten plass for sen-
timentalitet og romantikk. Om 
høsten var det bare naturlig at 

slakteren kom, med nykvesste 
kniver og skuddmaske. Men vi 
fikk aldri se sjølve avlivninga; 
da ble vi skysset rundt nova. 
Blodtapping og partering, der-
imot, var greit. Og så var det 
blodpudding med sirup og ny-
potet til middag. Om kvelden 
malte mor kjøtt, skylte tarmer 
og laga morr og medisterpøl-
se. Dette naturlige forholdet 
til livet er det ikke mange som 
opplever i dag. Det er ikke lov å 
slakte på gården lenger – og vi 

får ikke se døde dyr og bivåne 
slakting på gammelt vis. For at 
ungene skal få tilbake slike er-
faringer ser vi nå mange steder 
at det slaktes elg og rein i sko-
legården og i barnehagen. Hvor 
mye dette går inn på barn, er 
en annen sak. Etter det jeg kan 
huske, så vi på det som blodig 
alvor – bokstavelig talt.

Mor var glad i å gå på bærtur, 
og jeg var ofte med. Særlig hus-
ker jeg tyttebærturene, med en 

stenk av utsatt sommer i høst-
klar luft. Men det var molta 
som var målestokken på bærse-
songen. Da stilte også far opp. 
Det var kamp om molteplasse-
ne og mye hemmelighetskrem-
meri knyttet til dem. Marginene 
bak såkalte molteår var små; 
det måtte være blomster av 
begge kjønn (hvor mange har 
ikke feilvurdert hvite tepper i 
mai…), flittige insekter, frost-
fri forsommer og nok nedbør. 
Det var også penger å tjene; 
vi ungene fikk solgt molte på 
samvirkelaget. Sjølve målet for 
fangsten var «åttingen», ei tre-
tønne på vel 15 liter. Men jeg 
lærte meg tidlig at det som tel-
ler, er kilo; den som har plukka 
molte, vet at det ikke vokser så 
mye i spannet sjøl om vekta går 
opp. 

Først da jeg begynte i slåtton-
na, følte jeg meg som skikke-
lig arbeidskar. Det var vel mor 
som ordna det, i alle fall kom 
jeg til Hovstad, der onkel Bernt 
drev gården som mønsterbruk. 
Det var ikke store jordflekke-
ne, men store nok til at hesjene 
kunne bli hundre meter lange. 
Da kunne det hende at tråden 

røyk, etter at vi hadde lesst oppi 
kløver og timotei på fem tråder, 
feit av årsveksten og våt av juli-
regnet. Da var det hardt å være 
min ellers sindige onkel; ikke 
ville han banne, men tempera-
mentet var vanskelig å tøyle, 
og løsningen ble: ”Fffffffortæ-
rende!!. Bannskap både i lyd og 
følelser – men anstendig nok. 

Det var her jeg lærte meg å 
handtere hest og seletøy, slepri-
ve og hjulrive. Å klemme inn 
låset på slepriva slik at den ikke 
fulgte med rundt, krevde kraft 
i handtrykket. Jeg avanserte til 
hestekar da Bernt junior fikk 
nok med traktoren, en klassisk 
grå Ferguson – ”Gråtass” – 
som kunne kobles til slåmaskin 
og høysvans. Rett som det var 
gikk knivene i stein, men det 
var smie på gården, og knivene 
ble reparert eller skifta ut. Jeg 
var nysgjerrig øyenvitne, men 
fikk lov til å dra smiebelgen. 

Når det var godvær, vanka det 
kaffe og saft, og vi slo oss ned 
mellom hesjene. Men mid-
dagen var hovedmåltidet, da 
ringte tante Kari i matklokkene 
hvis vi var langt unna gården. 

ARBEID OG HVERDAG

Her går det unna, hesjing med liv og lyst! 
(Foto: Schrøderarkivet/Sverresborg)

Slåttonna er ikke det verste man har, og om litt er kaffen 
klar… (Foto: Sune Jonsson)

Grøfting krever sin mann! Foto: Per Bjørn Foros

Jeg lærte meg til å sove middag 
den gangen (hardt arbeid krever 
sitt…), og det har jeg holdt fast 
på siden. Det var ei økt etter 
middagen også, men så var det 
kveldsmat. Da kunne det gå ned 
både ti og femten brødskiver 
med brunost og rabarbrasylte-
tøy. Men først hadde vi gjerne 
vært i Kroken og bada, noen 
ganger i sjølveste Bruhølen. 
Særlig populært var dette etter 
ei stri økt med høykjøring. Da 
var det jo gjerne godvær, og 
støvet stod omkring høyvogna. 
Jeg var satt til å ”trø høyet”, 
slik at vi fikk med mest mulig 
i hvert lass, og var full av rif-
ter på kroppen og høyfrø i håret 
etter dagens arbeid. Da var det 
nesten høytid over badet etter-
på. Vi stupte fra svabergene 
under brua og boltra oss i elve-
strømmen. De eldre søskenbar-
na mine stupte fra bruskinnene, 
og en gang kom Håkon ned på 
ryggen og fikk slått lufta ut av 

seg. Siden ble også jeg med på 
denne sporten. Fremdeles prø-
ver jeg å få meg en dukkert i 
Bruhølen hver sommer; som-
meren er ikke den samme uten 
at jeg krysser elva, følger mot-
strømmen på den andre sida, 
slipper meg nedover stryket og 
kaver meg i land.

I tjueårsalderen ble jeg hyra 
inn på Fløttum i Forbygda, 
den trange dalen som dannes 
av Fora, elva som renner ut i 
Gaula ved Forosen. Gauldalen 
er en u-dal, forma av isen; side-
dalene er v-daler, forma av vat-
net. Der er dalsidene stupbratte, 
men oppdyrka. En gårdbruker 
som averterte etter onnataus og 
kunne lokke med at jordene var 
flate, grep til følgende forkla-
ring da sannheten kom for en 
dag: ”Flatene står på kant”.

I bakkene der var det jeg lærte 
å slå med ljå. Vi gikk fem mann 

på rekke, og det gjaldt å henge 
med i skåren. Men så kom den 
tohjuls slåmaskina, som var et 
stort teknisk prang. Bakkene 
satte oss særlig på prøve under 
høyonna. Da måtte det henge 
en mann på høyvogna for at den 
ikke skulle velte, og vi satte inn 
en staur for å låse hjula. Men en 
gang gikk det galt, hest og vogn 
la seg mot hesja, og Svend Løv-
rød kom i mellom, men kravla 
fram og var uten skade. Om 
kvelden sprang vi ned i Fora 
for å bade, ti minutter ned og en 
halvtime opp igjen. Da kunne 
det hende vi møtte Nils Høs-
floth i veien, den gamle heder-
smann og humorist.  
Jens Fløttum var en kløktig 
mann. En gang – under et san-
gerstevne – havnet det en buss 
med et mannskor i grøfta der i 
nabolaget. Det var en søndags 
kveld, og vi gikk oss en tur til 
åstedet, der mennene i sanger-
lue sprang rundt seg sjøl og 
halte og dro uten plan. Kom, 
sa Jens, og vi gikk tilbake til 
gården. Han fant fram spett, 
tauverk og noen plankeender 
som vi bar med oss bort til bus-
sen. Rolig posterte han karene 
på utpekte steder, la plankene 
på strategiske punkter, fikk fes-
ta tauene, tok sjøl spettet og tel-
te opp til felles innsats. Nesten 
umerkelig var bussen oppe på 
veien igjen. 

Det var Jens som lærte meg 
prinsippet om ikke å ”gå tom-
repes”, det vil si gå uten å bære 
med seg nyttelast. I det han 
gikk fra den ene enden av he-
sja, tok han ta med seg han ville 
trenge på den andre enden, en-
ten det var spettet, trådbunten, 
endepælene eller slegga det var 
snakk om. ”Ærbe’et stig” var et 
annet uttrykk; det vil si at arbei-
det viser resultat etter seg. Jens 
visste også at vi trengte pauser, 
derfor beordra han «femmi-
nutt» en gang i timen. Men nå 
er han borte; min gamle lære-
mester døde for kort tid siden.
Jeg rakk så vidt å være med på 
gammeldags tresking. Da had-
de vi først satt kornbanda på 
staur, før vi nå mata dem inn i 
treskverket på låven. Det støva 
godt, og både øyne, ører og hals 
måtte renskes om kvelden. 
Seterflytting fikk jeg også med 
meg, og jeg var ikke rent lite 

stolt over å være hestekar med 
seterlass, på vei til Hovstad-
setra på Nyådalen. Der hadde 
mor vært setertaus som ung, 
noe hun gjerne fortalte og skrev 
om. I likhet med brødrene skrev 
hun gjerne dikt, der hovedmoti-
vet var skiftet mellom styggvær 
og godvær, mellom tungsinn og 
livsmot. 

Sommeren hadde flere arbeids-
perioder. Før slåttonna var det 
skogplanting, skogrydding og 
grøfting. Det var betaling for 
hver plante, for hvert skogs-
felt, eller for hver meter grøft. 
Grøfta skulle være en og en 
halv meter djup og en meter 
vid. Med spade var dette hardt 

arbeid og liten fortjeneste. Men 
vi som var med på det, snakker 
om arbeidet med stor glede når 
vi nå møtes. 

En augustkveld i 1961, da vi 
bodde vi på ei koie i Frøsetmar-
ka på Støren, hørte vi i radioen 
at det var reist en mur gjennom 
Berlin. Det gjorde kolossalt 
inntrykk, og det var rart å ten-
ke tilbake på dette da det i 2019 
ble feira at den samme muren 
ble revet for tretti år siden. 
Men nå er vi på overtid; dette 
er det siste minnet jeg har fra 
sommerjobbene i skogen – og 
fra arbeidets gleder i barndom-
mens dal.

Jeg kan vel ikke ha vært mer enn ti år før jeg var med i 
potetonna. Den gangen var det noe som het «potetferie» 
– og vi ungene for omkring på gårdene. Det var billig ar-
beidskraft, vi fikk noen småmynter, og det var nok.

Slepriva under kyndig kontroll! (Foto: ukjent)

Så må dagens arbeid gjøres på nytt…
(Foto: Slaattekurs)

Legg merke til fotarbeidet i bakkene! Foto: Per Bjørn Foros

…den gangen vi var unge og sterke! Foto: Per Bjørn Foros
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KULTURHUSNYTT

ORDET FRITT

Knut Inge Solem, 
kulturhusleder

Saken er anmeldt til politiet av 
Myas omplassering, som mottok 
katten som måtte avlives torsdag.
-Skadene var store. Den hadde 30 
hagl i seg fra skudd, og sår som 
både var åpne og kapslet igjen over 
haglene. Det tyder på at det er en 
stund siden hendelsen har skjedd, 
eller at den har blitt skutt på flere 
ganger. Det er tragisk. Katten har 
hatt sinnssykt mye smerte, sier Vi-
beke Hansbakk.
Hun driver Myas omplassering i 
Børsa som fikk inn katten etter at 
den hadde vært til veterinær og 
blitt tatt røntgenbilder av. Dyrets 
forfatning, med ødelagt bakfot 
og skader i øyne og tenner, var så 
elendig at livet ikke sto til å berge 
for katten som fikk navnet Breav-
heart – Modig hjerte.
-Vi har hatt med dyr å gjøre som 
har vært utsatt for lignende hen-
delser tidligere, som har reddet 

livet. Men Breavheart hadde over 
30 hagl i seg og hadde store smer-
ter i hofta. Det ble altfor mye, sier 
Vibeke Hansbakk.

-Sjokkert
Da Myas omplassering fikk inn 
katten trodde de først at den kan-
skje var utsatt for slåssing. Men 
røntgenundersøkelse skulle vise 
noe helt annet.
-Vi ble sjokkert da vi så bildene 
som viste at kroppen var full av 
skudd.
Vibeke Hansbakk forteller at sa-
ken er anmeldt og håper Politiet 
prioriterer den og statuerer et ek-
sempel.
-Vi håper dette ikke blir en av 
mange saker som blir henlagt. 
Dette er grov dyremishandling.

Ønsker tips i saken
Myas omplassering håper folk 

som vet noe om hendelsen tar 
kontakt.
-Det er noen som vet noe. Kanskje 
er det noen som har sett noe. Ta 
kontakt, oppfordrer Hansbakk da 
en oppklaring kan føre til at andre 
ikke blir engstelige for husdyrene 
sine.

«Myas omplassering for puse-
hjerter» som er det fulle navnet på 
omsorgs- og omplasseringshjem-
met for kattedyr, vet ikke motivet 
for at katten er skutt på. Om det 
skulle vært en avlivning med vå-
pen skulle det blitt gjort med nak-
keskudd på kort hold. Breavheart 
var en hannkatt, som ikke var 
kastrert, og som oppførte seg tam i 
møte med omplasseringen.  

■ Bjørn Ivar Haugen
redaksjon@gposten.no
Tlf. 911 11 501

Jeg er delegat til Krf sitt landsmøte 
i helga. Takk for tilliten. Jeg er en 
motgangssupporter og føler det er 
litt tungt. Partiet vårt vaker rundt 
sperregrensa. Det er Stortingsvalg 
om 5 måneder, vi er bittesmå i en 
regjering som styrer på åttende 
året, og vi opplever at partier i op-
posisjon gjør det så mye bedre enn 
oss på meningsmålinger. 

Så hvorfor bytter jeg ikke parti? 
Det er ikke partiet jeg i bunn og 
grunn kjemper for. Det er ikke 
partiet som sådan som er i kraftig 
motgang. Det er menneskeverdet. 
De fleste partiene har dette begre-

pet i programmet sitt og følger 
sin overbevisning for å praktisere 
politikk deretter. Vi i Krf tror ikke 
om oss selv at vi er de eneste og 
beste på dette, men vi trengs. Vi 
har menneskets ukrenkelige verdi 
som selve utgangspunktet for alle 
andre standpunkt. Men fordi vi er 
så små, så kommer forhandlinger, 
lojalitet og bindinger ofte i veien 
for det vi egentlig ønsker å få til. 
Jeg er enig; det er svært ubehage-
lig, og kan oppfattes som feigt og 
lite troverdig. Hjelp oss derfor å 
bli større, slik at vi blir et synlig 
og aktivt kristendemokratisk parti 
på Stortinget også i neste periode.

I programmet vårt, “Ansvar for 
hverandre!” som skal vedtas i hel-
ga, står det:

“Retten til liv er den mest grunn-
leggende av alle menneskerettig-
heter, og er nedfelt i grunnloven. 
KrF vil arbeide for en mest mulig 
inkluderende forståelse av retten 
til liv i lovverk og praktisk politikk. 
Den mest alvorlige formen for dis-
kriminering er når noen nektes sin 
rett til liv på bakgrunn av hvem 
de er, og hva slags egenskaper og 
funksjonsevne der har. (....) Hvor-
dan kan vi samarbeide om det alle 
er enige om – å redusere antallet 
aborter og legge til rette for et 
samfunn der det er plass for alle, 
uansett egenskaper? KrF vil ikke 

la primærstandpunkter stå i veien 
for et bredt politisk samarbeid og 
dialog om disse spørsmålene.“

Vår førstekandidat til Stortings-
valget er Øyvind Håbrekke, opp-
rinnelig fra Lysøysund i Bjugn. 
Han er en dyktig brobygger. Det 
trengs slike på Stortinget. Du er 
kanskje ikke enig i alt Krf står for, 
men kan verden bli noe annet enn 
bedre med mennesker som kjem-
per for menneskets verdi nasjo-
nalt og internasjonalt? Øyvind har 
stor kunnskap, lang fartstid og et 
godt nettverk i det politiske mil-
jøet. Øyvind er en av de som kan 
utgjøre en forskjell og få til mye 
sammen med andre.

Så kan det vel heller ikke skade at 
Krf og Øyvind i tillegg er svært 
opptatt av, og har gode innspill 
omkring primærnæringene, dis-
triktene, naturforvaltning, og til 
å finne nye løsninger for klimaet. 
Trønderbenken på Stortinget tren-
ger Øyvind og Krf. Denne benken 
har i dag plass til ti. Jeg anbefa-
ler derfor at Øyvind Håbrekke får 
være en av dem som tar plass der.

Gi din stemme i september, og 
ikke glem at motgangssupporteren 
er den aller viktigste for laget.

Ragnhild Løvseth Øverland, 
Rennebu Krf

Motgangssupporter

KATT FUNNET MED 30 HAGL I SEG I SOKNEDAL:

-Grov dyremishandling
SOKNEDAL: En katt med både åpne 
og delvis gjengrodde sår ble fanget i 
Soknedal sist uke. Den har blitt skutt 
på med haglegevær.

Måtte avlives. Katten Breavheart måtte avlives som følge 
av skadene den ble påført av skudd fra haglegevær. 

NYHETER

Røntgenbilder viste at katten hadde minst 30 hagl i kroppen.

Løsning på kryssord forrige uke: Løsning på quiz:

Uke 16
1. 95 år
2. Derek Chauvin
3. To
4. George W. Bush
5. «Vi på Saltkråkan»
6. Magnus Carlsen
7. Tsjad
8. I byen Pokrov i Vladimir fylke, ikke langt 
fra Moskva

Lett blanding:
1. Stanley Kubrick
2. Julenissen
3. Pinse
4. Roger Federer og Rafael Nadal
5. The Animals
6. Lano
7. Hermelin
8. Energi (E), masse (m) og lyshastighet i 
vakuum (c)

Uke 16
1. Dronning Elizabeth II av Storbritannia 
hadde nylig fødselsdag. Hvor gammel 
ble hun?
2. Hvilken tidligere politimann ble 
funnet skyldig på alle punkter i 
George Floyd-saken?
3. Hvor mange mål scoret Haaland i den 
viktige seieren mot Wolfsburg lørdag?
4. Hvem gav nylig ut boka «Out of Many, 
One» som inneholder bl.a. portrett-
malerier av amerikanske innvandrere?
5. SVT annonserte nylig at de skal lage en 
moderne versjon av en nostalgisk TV-
serie. Hvilken?
6. Hvilken verdensmester i sjakk skal
 møte den halvparten så gamle Ramesh-
babu Praggnanandhaa (15) i turnering?
7. President Idriss Déby døde mandag. 
Hvilket land var han president i?
8. Den russiske opposisjonspolitikeren 
Aleksej Navalnyj varslet på sosiale medier 
at han avslutter sultestreiken som har vart 
i nesten en måned. Hvor er han fengslet?

      - fra       - fra uken som gikkuken som gikk

Kryssord Kryssord 
og quizog quiz

Lett blanding
1. Hvem regisserte blant 
annet «2001: en romodyssé», 
«Ondskapens Hotell» og 
«Eyes Wide Shut»?
2. Hvilken fantasiskapning 
blir også kalt «Kris Kringle»?
3. Hvilken høytid feires alltid 
den femtiende dagen etter 
første påskedag?
4. To mannlige tennisspillere 
har klart 20 Grand Slam-titler. 
Kan du navnet på en av dem?
5. Hvilket band stod bak hiten 
«House of the Rising Sun» 
fra 1964?
6. Hvilket produkt har slag-
ordet «For liten og stor»?
7. Hva heter pelsverket som er 
laget av røyskattens vinterskinn?
8. E = mc² er en kjent formel, 
men vet du hva bokstavene 
står for?
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Regjeringen hadde torsdag 
pressekonferanse med råd 
om 17. mai-feiringen i år

Nå vil vi møtes i 
hyggelige lag igjen

I skrivende stund vet vi ingen-
ting, men det ser ut som innbyg-
gerne i Midtre Gauldal får tatt 
knekken på utbruddet som kom. 
Det vil jo si at vi snart kan mø-
tes igjen, og på kulturhuset har vi 
flere konserter. Vi jobber nå med 
et konsept der du får oppleve 
musikken, samtidig som du kan 
kjøpe noe å spise. Det vil si at vi 
tar sikte flatt gulv med stoler og 
bord. 

Hvis det nå er kontroll på smit-
ten, og vi får gjennomføre helgas 
konsert, blir nok dette løsningen 
på denne konsert. Det samme 
gjør vi med den siste bookingen 
vi har gjort. Gisle Børge Styve 
kommer til Støren? Hvem er det 
sier du? Det er pianisten som var 
med i beat for beat.

Musikken er melodisk, vakker 
og groovy, med trestemte korin-
ger og variert instrumentering. 
I sentrum står Gisle Børge Sty-
ves varme vokal og lekne piano, 
ledsaget av Per Willy Aaseruds 
trompet og Helge Harstads bass.

Trioens spennende musikalske 
arrangementer gir også plass til 

fioliner, vinglass, klokkespill, 
perkusjon og slide-bass! Sam-
spillgleden er stor, trioen koser 
vettet av seg og det smitter fort 
over på publikum. Deres stadig 
voksende publikum reiser alltid 
hjem etter konsertene med et 
smil om munnen og fløyel om 
hjertet. En konsert med trioen 
omtales av flere som ”ren terapi 
av absolutt høyeste karakter”, og 
publikum får mulighet til å både 
le og gråte.

Kino
Når kinoen åpner igjen, har vi en 
del filmer vi ikke har fått gitt nok 
spilletid. Det vil si at filmene kan 
få relativt kort spilletid, så her er 
det lurt å følge med i tiden fram-
over. 
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Av: Jan Næss

Sudoku

4 1 9 5
1

6 4 3
3 9 8

1 9 6 2 7
1 5 4

1 2 5
8
6 7 1 3

5
7 9 4 6

2 5 3
1 4

6 4 2 7 8
7 6

5 6 2
4 7 5 1

8
M iddel s Vanske l ig

1. Hva heter bryllupsreise på engelsk?
2. I hvilken periode er det forbudt å tenne opp

bål i skogen?
3. Er francium et grunnstoff?
4. Hvor går sykkelveien som har fått betegnelsen

«Nasjonal sykkelrute nr. 1»?
5. Hva var spesielt med måten den fargede

gruppa The Deep River Boys sang på?
6. Ragnar Asbjørnsen gjorde suksess - også

internasjonalt - som sanger på 1960-tallet. hva
var artistnavent hans?

7. Hva het bandet  Åge Aleksandersen dannet i
1977?

8. Hvor gammel ble Einar Gerhardsen?
9. Hva het kommisjonen som skulle granske på-

standene om at Politiets overvåkningstje-
neste, Forsvarets sikkerehetstjeneste og
Forsvarets etterretningstjeneste, hadde vært
engasjert i ulovlig overvåkning av norske bor-
gere?

10. Hvem vant norsk Idol i 2007, og kom i 2008
med albumet Come Closer?

11. Hvem skrev romanen Flytande bjørn?
12. Hvilken avis skjulte seg i mange år bak forkor-

telsen GLT?
13. Hva slags musikk ble presentert i Halvbroren

til reven?
14. Hva er Herodes Falsks egentlige navn?
15. Hvor mange saler er det i Colosseum kino i

Oslo?
16. Hva het bandet som Odd Nordstoga slo

gjennom med?
17. Hva kalles en tyrkisk pirog eller pai, som kan

være fylt med kjøtt, poteter eller spinat?
18. Hvilken av følgende gater har høyest verdi i

standardutgaven av Monopol: Karl Johans
gate, Pilestredet eller Gabels gate?

19. Fra hvilket land kommer svømmeren og OL-
vinneren Kirsty Coventry?

20. I hvilket fylke ligger Hardangervidda?

20 spørsmål MATTENØTTEN

Hva skjer a’? Tall-lek

Et fotballag spilte 26 kamper i en
serie, og fikk til sammen 43 poeng.
Det ble gitt tre poeng for seier, ett
for uavgjort og null for tap. Laget
tapte like mange kamper som de
spilte uavgjort. Hvor mange kam-
per vant laget?

A) 12   B) 14   C) 16   D) 18   E) 20

De 26 første bokstavene i alfabetet har verdi 1–26 etter sin plassering. Kan du
knekke koden og finne den manglende bokstaven?

U

L J

K I

Y

N L

M K K

G E

F D

?

J H

I G

Symbolene representerer hvert sitt tall. Bruk
summene til høyre og under tabellen, og
regn ut hvilket tall de forskjellige symbolene
representerer.

= = = = =
26 20 25 25 26

= 28

= 31

= 22

= 15

= 26
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Naturkreftene 
tok tak under 
snøsmeltingen 
for 10 år siden.

24.april kom isblokker så store 
at de kunne ha skjøvet biler til 
side på fylkesveien i Budalen. 
Det kunne gått riktig galt da elva 

Bua først ble oppdemt av is. Da 
isproppen løsnet ved 16.30-tiden 
denne søndagen, strømmet svære 
blokker og vann nedover elve-
leiet og opp på fylkesvegen ved 
Moaløkkja i Storbudalen. Hel-
digvis var det verken fotgjenge-
re eller kjørende på strekningen 
da store isblokker braste innover 
vegen. 
Olav Kjellås har sett dette et par 

ganger før. Han passerte stedet 
fem minutter før det brakte løst, 
mens det ennå lå is på elva, men 
han kunne ikke drømme om hvor 
ille det skulle bli. -Jeg er glad for 
at jeg ikke var her akkurat da det 
skjedde, sa han.

Varmt vær over flere dager gjor-
de at mye is løsnet samtidig i 
april 2011. I flere områder i kom-

munen førte isgang til oversvøm-
te elver og bekkefar. I Singsås 
ble løa ved Råa i Fordalen hardt 
presset i isgangen som kom i av-
slutningen på påska. 

Gauldalsposten skrev: En sen, 
mild og snøfattig påske til tross, 
snø og is bød paradoksalt nok på 
utfordringer i Fordalen i helga. 
Natt til søndag gikk et kolos-

salt issmæl langs Fora. Det tok 
trær langt inne på land, og fylte 
Råa (bildet) med store isblok-
ker. Assosiasjoner til skruisen i 
polstrøkene var nærliggende for 
dem som kom dit «dagen derpå». 
Den gamle løa som er et lite lan-
demerke på veien til Nekjådalen 
berget så vidt det var. 

GP FOR 10 ÅR SIDEN: 

DA ISBLOKKENE SPERRET VEIEN
Budalen. 24.april 2011. Olav Kjellås passerte stedet like før det braket løs. Her sammen med kona Gunnlaug og datteren Grete Kjellås. (Magnhild Nordbø).

Fordalen. Et kolossalt «ismæl» gikk natt til søndag 24.april 2011. Løa ved Råa ble omringa av isen, noe som varte en god stund utover våren. (Foto: Tore Wolden).
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KRYSSORD NR 16

Navn

............................................................................

Adresse

............................................................................

Innleveringsfrist:
10 dager etter 
utgivelsesdag

Løsning sendes:
Fonnfjell Reklamebyrå AS
Postboks 87 , 7501 Stjørdal 

LØSNING KRYSSORD NR. 14

Vinner kryssord nr. 14: Leo Øyås, Sandnes

d a g e ns

SKITCHDORK.BLOGSPOT.COM

LLLLøøøøssssnnnniiiinnnngggg ????????????HHHHjjjjeeeerrrrnnnneeeettttrrrriiiimmmm
Hva Skjer a’?
Summen av verdien av bokstavene i
øverste venstre og nederste høyre
hjørne er lik verdien av bokstavene i
midtruten, og det er goså summen av
verdien av bokstavene i rutene øverst til
høyre og nederst til venstre. Derfor er
den manglende verdien 17, og den
manglende bokstaven Q

Tall-lek
Sirkel = 3, Kors = 1, femkant = 4,
Firkant = 9, Stjerne = 6

Mattenøtten
A – Dersomsom laget spilte uavgjort i
x kamper, må de ha tapt x kamper og
vunnet 26 – 2x kamper. Totalt vil
dette gi 3(26–2x)+x = 78–5x poeng.
Skal dette være likt 43, må x=7.

Laget tapte altså 7 kamper, og vant
26–7–7 = 12 kamper.

20 spørsmål
1. Honeymoon
2. Fra 15. mai til 15. september
3. Ja
4. Svinesund–Kristiansand–Bergen
5. De sang populære norske sanger 

på gebrokkent norsk/engelsk.
6. Ray Adams
7. Sambandet
8. 90 år
9. Lund-kommisjonen

10. Glenn Lyse
11. Frode Grytten
12. Gudbrandsølen Lillehammer 

Tilskuer
13. Folkemusikk (tradisjonsmusikk)
14. Kim Bård Hansen
15. Fire

16. Something Odd
17. Börek
18. Pilestredet

19. Zimbabwe
20. Hordaland, Telemark og Bislerid

4 1 2 9 3 6 7 8 5
3 8 9 2 7 5 6 4 1
5 7 6 8 4 1 3 9 2
2 4 3 7 9 8 1 5 6
1 9 5 4 6 3 8 2 7
7 6 8 1 5 2 4 3 9
9 3 1 6 2 4 5 7 8
8 5 7 3 1 9 2 6 4
6 2 4 5 8 7 9 1 3

3 4 5 6 1 2 9 8 7
8 1 7 9 3 4 2 5 6
9 2 6 5 7 8 4 1 3
7 8 1 4 6 9 5 3 2
6 5 4 3 2 1 7 9 8
2 9 3 8 5 7 6 4 1
5 7 8 1 9 6 3 2 4
4 3 2 7 8 5 1 6 9
1 6 9 2 4 3 8 7 5

M iddel s Vanske l ig
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Tag bildene dine på instagram med #gauldalsposten

@svendhov
Nyte den siste snøen. #budalen #budalsfjella #utno

Vestland, Viken og Vestfold og 
Telemark.
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Familie & venner
GratulererJubilanter

onsdag 28.04
75 år

Ellinor Røttum, Rognes
torsdag 29.04

60 år
Solfrid Kristine Vagnild 

Hopen, Soknedal
fredag 30.04

90 år
Mali Øyan, Støren

85 år
Ivar Dragåshaug, Singsås

lørdag 01.05
30 år

Lena Fløttum, Soknedal
søndag 02.05

70 år
Karstein Bjarne Karlsaune, 

Støren
40 år

Silvia Dadzie Hricakova, 
Støren

mandag 03.05
60 år

Odd Ivar Belsvik, Rognes

Bortgang
22.april.

Arne Krogstad. Hovin. 92 år.

28.04
Vivi, Vivian og Viljar

29.04
Toralf og Torolf

30.04
Gina og Gitte

01.05
Filip og Valborg

02.05
Åsa og Åse

03.05
Gjermund og Gøril

04.05
Monika og Mona

Navnedager

Send inn din 
gratulasjonshilsen og bilder av nye 

gaudalinger til 
oss!

post@gposten.no 
MMS: 406 25 119

Gratis innrykk

Gratulasjons-
HILSEN 

ELLEN BØRØ LØKKEN, 1 år                        
Gratulerer med 

1 årsdagen 1. mai 2021.                                               
Bursdagsklem fra bestemor 

og bestefar oppi Løkkja 

Minneord: Halvor Egil Aune

Takk

Takk 
Takk for blomsterhilsener og 
gaver på 80-årsdagen min. 

Om jeg ikke husker dere, 
varmer det at dere 

husker meg.
Aslaug Forodden, Støren 

Bo-dagsenter.

Informasjon fra
Midtre Gauldal kommune  
7290 Støren, tlf. 72 40 30 00

www.mgk.no

www.mgk.no

Kunngjøringer
Kunngjøringer

Øvrig informasjon

Har du spørsmål om karantene, testing og andre forhold 
knyttet til smittesituasjonen i kommunen?
Koronatelefonen – 72 40 36 37 – er betjent alle 
hverdager kl 10-15, lørdag og søndag kl 12-14

Har du spørsmål om vaksinering? Kan du ikke møte til 
tildelt time for vaksinasjon?
Vaksinetelefonen - 481 30 453 – er betjent 
hverdager kl. 9-12.

Søknadsfrist er 1. juni. Søknader sendes helst inn 
elektronisk via Altinn.

Har du sørget for ferdigattest eller 
midlertidig brukstillatelse?

Vi ser at mange eldre søkte tiltak ikke har ferdigattest 
eller brukstillatelse. For å sikre at informasjonen i 
bygningsregisteret er oppdatert, har vi startet et arbeid for 
å følge opp bygninger som har fått byggetillatelse for mer 
enn 3 år siden, men som ennå ikke har søkt midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest.

I første omgang ønsker vi at dem som ikke har dette i 
orden, sender en søknad til kommunen innen 5. mai 2021. 

Etter denne søknadsrunden vil vi følge opp tiltak som det 
fortsatt ikke er søkt for enkeltvis.

Søknadsomgang for tilskudd til 
spesielle miljøtiltak i jordbruket 2021

Informasjon fra
Midtre Gauldal kommune  
7290 Støren, tlf. 72 40 30 00

www.mgk.no

www.mgk.no

Kunngjøringer
Kunngjøringer

Formannskapet har i møte den 04. februar 2021 vedtatt 
at detaljregulering for Nedre Frøsetløkkja 
(planID 50272019004) legges ut til offentlig ettersyn og 
sendes på høring i medhold av plan- og bygningslovens 
§ 12-10.

Det vises til kommunens hjemmeside www.mgk.no der 
plandokumentene er lagt ut.

Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til 
Midtre Gauldal kommune. Epost: postmottak@mgk.no

Høringsfrist: 7. juni 2021.

Offentlig ettersyn og høring

Ønskes kjøpt
Et lastebillass med strang-
ved ønskes kjøpt. Bjørk 
eller blandingsved.
Ta kontakt på 
tlf. 902 18 543

Lørdag 1. mai 19.00: 
Contrazt. Konsert 

Lørdag 8. mai 19.00: 
Gisle Børge Styve. Konsert 

Lørdag 15. mai 19.00: 
Adrian Jørgensen. Konsert

Onsdag 26. mai 20.00: 
Petter . Konsert 

NYE RETNINGSLINJER:
STØREN KINO ER ET TILBUD FOR INNBYGGERE 
I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. TAKK FOR AT 
DERE RESPEKTERER RETNINGSLINJENE.

KINO  
Støren Kino er stengt på ubestemt tid. Følg med på våre 
nettsider.

KJØP BILLETTER PÅ STORENKULTURHUS.NO

Elvira Rolseth Reiten, 9 år.
I går, 27. april, vart den 

tøffeste jenta på Frøsethøgda 
9 år. Elvira er sporty og 

uredd, glad i fart og 
spenning, og tar gjerne 

en kamp med guttene på 
skolen. Men du er også veldig 
snill og omtenksom. Farmor 
og farfar oppi Reta er veldig 

glad i deg og håper du hadde 
en super bursdag.

Sigbjørn og Sondre Wolden Laugsand, 7 år
Gratulerer med dagene 2. og 3. mai. Fra mormor og bestefar 

på Støren, tante, onkel og Lukas i Åsen

Det var med vemod og tårer i øy-
nene jeg leste dødsannonsen til 
Halvor i avisa. Minnene om en 
kjær kollega og venn strømmet 
på. Da jeg som ung lektor begynte 
arbeidet på Gauldal videregående 
skole, opplevde jeg Halvor som 
en meget imøtekommende og støt-
tende kollega som alltid var blid 
og hadde et vennlig ord til alle. På 
den tida var det vi kalte snekkerav-
delinga ei av de største avdelinge-
ne på skolen, og Halvor var en me-
get dyktig faglærer som engasjerte 
seg i elevene sine og var svært 
godt likt Han var utdannet fra Bla-
ker, statens lærerskole i forming, 

som ble regnet for landets beste 
yrkeslærerutdanning i sin tid. Da 
han pensjonerte seg var han den av 
kollegene som hadde lengst farts-
tid ved skolen, og fikk medalje og 
diplom fra Selskapet for Norges 
Vel for 41 års lang og tro tjenes-
te på en og samme arbeidsplass. I 
løpet av alle disse årene hadde han 
nesten ikke fravær. 
I sine unge dager var Halvor en 
ivrig og dyktig friidrettsmann 
som drev med både løp og kaste-
øvelser. Han tok hedersprisen for 
idrettsmerket i 1998 da han var 57 
år gammel, og da presterte han å 
springe 60-meteren på 8,9! 

Halvor engasjerte seg i lokalpo-
litikken for Venstre og satt to pe-
rioder i kommunestyret. Han var 
også leder for kulturstyret i over 
en periode. Kulturen stod hans 
hjerte nær, og han deltok ivrig i 
kulturlivet, både på arrangørsida 
og som publikum, bl.a. kan nevnes 
kulturkveldene som ei tid ble ar-
rangert på Skårvold gård og Midt-
re Gauldal-kveldene som hvert år 
ble arrangert på et nytt sted rundt 
om i kommunen. Her samarbeidet 
han tett med daværende kultursjef 
Kirsti Marie Reitan. Han var også 
engasjert i Kulturens venner i de 
mer enn 10 årene de var aktive. 

Ofte bidro han med å lese dikt. Det 
kunne være dikt skrevet av hans 
far Hermann Aune, men Halvor 
hadde også selv ei lyrisk åre. Te-
maene var ofte hentet fra naturen, 
for Halvor var en ivrig frilufts-
mann som brukte naturen aktivt og 
gikk på rypejakt om høsten. Han 
var en kreativ mann med mange 
talenter, bl.a. var det han som teg-
net kommunevåpenet til Midtre 
Gauldal. I mange år var han også 
fast bidragsyter til Bygdabladet, 
både med artikler og egne dikt. 
Halvor arvet det brattlendte bruket 
Refseth-kjelden på Rognes etter 
en onkel og tante. Denne arven tok 

Utdelingen skulle normalt ha 
foregått i april, men kan ikke 
gjennomføres på grunn av koro-
na-pandemien.
Men det planlegges et fysisk ar-
rangement i oktober hvor både 
mjølkespann og sølvtiner skal 
deles ut, forutsatt at smittesitu-
asjonen tillater det.

Ikke en eneste glipp
Hver dag måler TINE kvaliteten 
på melka fra norske melkepro-
dusenter. Den beste melka blir 
kategorisert som «Elitemelk». 

Melka blir analysert for en rek-
ke parametere. I tillegg er det et 
krav om godt dyrestell. Bønder 
som klarer å levere Elitemelk 
hver eneste dag i 15 år, blir he-
dret med Sølvtina, og de som 
greier det hver eneste dag i hele 
25 sammenhengende år blir he-
dret med Mjølkespannet. 

Kvalitet og dyreomsorg 
Styreleder Marit Haugen er stolt 
over hvor dyktige og grundi-
ge mottakerne av Sølvtina og 
Mjølkespannet er. Bak presta-

sjonene ligger yrkesstolthet, 
gode rutiner, grundig planleg-
ging og oppfølging av alle de-
ler av gardsdrifta, og ikke minst 
god dyreomsorg.  

– Jeg er stolt og imponert over 
mine yrkessøstre- og brødre 
som står på hver eneste dag i så 
mange år for å produsere melk 
av ypperste kvalitet til det nor-
ske folk. Det er denne kvaliteten 
som er vårt aller beste fortrinn 
i konkurranse med utenlandske 
aktører. Jeg tør påstå at ingen 
kan slå oss her. Dette kommer 
ikke av seg selv og handler om 
stolthet for faget, god omsorg 
for dyrene og øye for detaljer, 
sier Marit Haugen.

Imponerende innsats og 

kunnskap ligger bak
Mottakerne av Sølvtina har le-
vert elitemelk 15 år på rad uten 
en eneste feil og mottakerne 
av Mjølkespannet 25 sammen-
hengende år med Elitemelk. De 
står for svært god drift, kvalitet i 
alle ledd i produksjonen og god 
dyreomsorg. 

Elitemelk er den høyeste kva-
litetsmerkingen norske melke-
bønder kan få for melka. Melka 
er målt etter ulike kriterier som 

han vare på og holdt ved like som 
det lojale, trofaste og samvittig-
hetsfulle mennesket han var, før 
han etter hvert overlot det til en av 
sine sønner. 
De siste årene opplevde Halvor 
som så mange andre å miste noe 
av seg selv, men han bar det med 
verdighet. Nå er han borte, men 
han har skrevet seg inn i livets 
minnebok med gullskrift og vil 
leve lenge i våre hjerter. Våre tan-
ker går til familien som har mistet 
et kjært familiemedlem. 

    

Randi Rognes

blant annet nivå av celletall som 
forteller om jurhelsa, bakteri-
enivå som forteller om hygiene 
i fjøsdrifta og melkestellet og 
frie fettsyrer som forteller om 
smaken på melka. Melka må 
være fri for medisinrester og 
dette kontrolleres ved hver mel-
kehenting.

All melk som mottas ved våre 
meierier blir kvalitetskontrol-
lert i hele prosessen frem til bu-
tikken. Norske forbrukere kan 
være trygge på at samtlige av 
våre meieriprodukter er av høy-
este kvalitet.

På landsbasis får 111 melke-
bønder Sølvtina i år. 20 mottar 
Mjølkespannet. Elitemelk er 
den høyeste kvalitetsmerkingen 

norske melkebønder kan få for 
sin råvareleveranse. Melken er 
målt etter ulike kriterier som 
blant annet nivå av celletall som 
forteller om jurhelsa, bakteri-
enivå som forteller om hygiene 
i fjøsdrifta og melkestellet og 
frie fettsyrer som forteller om 
smaken på melka. Melka må 
være fri for medisinrester og 
dette kontrolleres ved hver mel-
kehenting.

For å sikre god melk i butikken 
tester TINE kvaliteten på mel-

ken åtte ganger gjennom hele 
verdikjeden fra fjøset og fram 
til butikk. Bonden mottar ekstra 
tillegg i prisen for melken der-
som den tilfredsstiller kravene 
til elitemelk. 
I 2020 ble 96 % av melka klas-
sifisert som Elitemelk. Norske 
melkebønder leverte 1401 mil-
lioner liter kumelk og 19,8 mil-
lioner liter geitemelk til TINE i 
fjor. TINE mottok 49,7 millio-
ner liter økologisk melk.

Heder og ære til melkeprodusenter
Etter 5500 sammenhengende dager 
med Elitemelk er Oddny S. og Terje 
Fagerbæk fra Soknedal belønnet med 
Sølvtina.
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24 år gamle Pia blir kid-
nappet av IS sammen
med to israelske ven-
ner i Sinaiørkenen. For-
eldrene hennes, som
ikke engang visste at
hun hadde reist til Midt-
østen, er dypt fortvilet
og forvirret. De har
startet en innbitt kamp

og en desperat jakt på
svar, for å få datteren
fri – i dramaserien
«Bortført». IS-terroris-
tene kommer med nye
trusler. Det begynner å
haste med å finne ung-
dommene som er fang-
et i ørkenen.

TV 2 søndag kl 21.45

Etterdønningene
Fay Wildhagens
musikk ligger i land-
skapet rundt folkpop
og visepop. Med seg
har hun et band bestå-
ende av strykere og
blåsere. Debutalbumet
fra 2015 ble bejublet
og nominert til både
Spellemannprisen og

P3 Gull. Nå er hun
aktuell med ny plate
og leverer her en vak-
ker og underholdende
konsert. NRK2 sender
«Norske minikonser-
ter: NRK Musikk: Fay
Wildhagen» fra 2018 
i reprise i kveld.

NRK2 lørdag kl 20.30

Vakker og underholdende konsert

Et mye omtalt show
Et av de siste årenes
morsomste og mest
omtalte standup-show!
Terje Sporsems fore-
stilling «Religion» har
begeistret kritikere og
publikum landet over.

I 2021 feirer Terje
Sporsem 25 år som
komiker med premie-
ren på et nytt solo -
show.

NRK1 fredag kl 21.05

ONSDAG 28.4

TORSDAG 29.4

FREDAG 30.4

tvukens

06.30 Morgensending
13.10 Sommerauksjon (r)
(6:8)
14.10 Friluftsliv for alle (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Monsen på villspor
(r) (4:6)
16.15 Hagen min (r) (2:9)
17.00 NRK nyheter
17.15 Program ikke fastsatt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Supernytt (85)
18.00 Dagsnytt 18
19.00 Dagsrevyen
19.30 Distriktsnyheter
19.40 Norge Rundt (17)
20.05 Klassequizen (2:5)
21.05 Terje Sporsem – Reli-
gion
22.15 Mysteria i Brokenwo-
od (4)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Mysteria i Brokenwo-
od (4)
00.05 NRK Musikk – låt for
låt (r) (23:36)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
15.30 Tilbake til 60-tallet (r)
(6, 7:10)
16.30 Poirot: Juveltyveriet
på Grand Metropolitan (r)
(8:8)
17.25 Med hjartet på rette
staden (r) (10:10)
18.15 Oppfinneren (r) (4:8)
18.55 Sportsnytt. Aktuelle
reportasjer og dagens
sport.
19.00 Einar – hele historien
(r) (4:4)
20.00 Festivalsommer:
Neste sommer – deLillos (r)
(7)
20.05 Countrymusikkens
historie (r) (3:9)
21.00 NRK nyheter
21.10 Norge Rundt (r) (17)
21.35 Apokalypse – andre
verdenskrig: Inferno (r) (6:6)
22.35 Ole Ivars På dansefot
(r)
24.00 Terje Sporsem – Reli-
gion (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Gull eller gråstein (r)
14.00 Boligjakt i Danmark
(r) (2:8)
14.55 Boligknipen (r) (1:8)
15.55 Bygglov (r) (8:10)
17.00 Truls à la Hellstrøm
(r) (5:9)
18.00 Dyrepasserne (r)
(3:15)
18.30 18.30-Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Tid for hage (r) (5:8)
20.00 The Voice – Norges
beste stemme (31:44)
21.00 21-Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene. De
siste nyhetene innen sport.
21.40 The Voice – Norges
beste stemme (32:44)
22.15 Senkveld med
Helene og Stian (11:15)
23.20 God kveld Norge med
Dorthe (11:15)
23.50 Safe. Am. actionthril-
ler fra 2012.
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Trauma Rescue
Squad (r) (6:20)
11.00 Blålys (r) (7:24)
11.30 Fjorden Cowboys (r)
(4:10)
12.00 Ødemarkens menn
(r) (6:17)
13.00 Nightmare Tenants,
Slum Landlords (r) (7:16)
14.00 Weather Gone Viral
(r) (6:8)
15.00 Trauma Rescue
Squad (r) (7:20)
16.00 Alarm 112 – På liv og
død (r) (15, 16:36)
18.00 Ødemarkens menn
(r) (7:17)
19.00 Fjorden Cowboys (r)
(5:10)
19.30 Blålys (r) (8:24)
20.00 Police Interceptors
(2:15)
21.00 Heat. Am. thrillerdra-
ma fra 1995.
00.45 Slender Man (r)
02.40 Clandestino (r) (2:9)
03.50 Nattsending

06.00 Morgensending
08.00 Forsidefruer (r) (5:6)
09.00 Magnum P.I. (13:20)
10.00 NCIS (24:24)
11.00 NCIS: New Orleans
(21:24)
12.00 Masterchef USA
(8:22)
13.00 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r) (12:14)
14.00 Below Deck Mediter-
ranean (12:18)
15.30 Real Housewives of
Beverly Hills (13:22)
16.30 Forsidefruer (6:6)
17.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (13:14)
18.30 Charterfeber (17:20)
19.30 The House Bunny.
Am. komedie fra 2008.
21.30 The Hangover Part II.
Am. komedie fra 2011.
23.40 Terminator Salvation.
Am./ty. science fiction-thril-
ler fra 2009.
02.00 Et spørsmål om ære.
Am. drama fra 1992.
05.00 Nattsending

06.00 Morgensending
14.00 Elvestads OL (r)
14.30 Alle mot alle (r)
(16:24)
15.30 Praktisk info med Jon
Almaas (r) (8:10)
16.30 The Big Bang Theory
(r) (24:24)
17.00 4-stjerners middag (r)
(32:48)
18.00 Two and a Half Men
(r) (9, 10:24)
19.00 The Big Bang Theory
(r) (1:24)
19.30 Brille (r) (3:12)
20.30 Kjør meg til OL (r)
(4:10)
21.30 Elvestads OL (r)
(4:10)
22.00 Neste sommer (r)
(7:14)
22.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r) (6:10)
23.00 Basic Bitch (r) (3:8)
23.25 From Russia With
Love. Br. actioneventyr fra
1963.
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Kongen av Queens (r)
(6, 7:25)
11.00 Simpsons (r) (18,
19:22)
12.00 Storage Wars: Texas
(r) (7, 8:11)
13.00 Seinfeld (r) (5, 6:24)
14.00 Kevin Can Wait (5,
6:24)
15.00 Kongen av Queens
(8, 9:25)
16.00 Simpsons (21:22)
16.30 Simpsons (20:22)
17.00 Seinfeld (7, 8:24)
18.00 Storage Wars: Texas
(r) (8:11)
18.30 Storage Wars: Texas
(9:11)
19.00 Border Security: Ame-
rica's Front Line (4, 5:20)
20.00 Lethal Weapon (9:22)
21.00 American Pie. Am.
komedie fra 1999.
23.00 Spy. Am. komedie fra
2015.
01.30 Lethal Weapon (r) (8,
9:22)
02.30 Nattsending

06.30 Morgensending
14.10 Glomfjellets hemme-
ligheter (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Monsen på villspor
(r) (2:6)
16.15 Hagen min (r)
(10:10)
17.00 NRK nyheter
17.15 NewtonYoutube (56)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Supernytt (83)
18.00 Dagsnytt 18
19.00 Dagsrevyen
19.45 Distriktsnyheter
20.00 Munter mat i Storbri-
tannia (1:6)
20.45 Norge i dag (67)
21.00 Dagsrevyen 21
21.20 Urix
21.50 Det sit i veggane (2)
22.55 Distriktsnyheter
23.00 Kveldsnytt
23.15 Silkeveien med Joan-
na Lumley (r) (3:4)
24.00 DNA (r) (2:8)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.25 Valpeskolen (r) (2)
14.05 Tidsbonanza (r)
(10:12)
14.55 Elvis på tur (r)
15.35 Tilbake til 60-tallet (r)
(2, 3:10)
16.30 Poirot: Sjokoladees-
ken (r) (6:8)
17.25 Med hjartet på rette
staden (r) (8:10)
18.15 Oppfinneren (r) (2:8)
18.55 Sportsnytt. Aktuelle
reportasjer og dagens
sport.
19.00 Einar – hele historien
(r) (2:4)
20.00 NRK Musikk – låt for
låt (17:36)
20.40 Det gode bondeliv (r)
(4)
21.10 Vikinglotto (17)
21.20 Panikkalderen (3:4)
21.50 Iraks tragedie (4)
22.45 Frontkjempere (r)
(4:4)
23.40 Louis Theroux ser til-
bake (r) (4:4)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Gull eller gråstein (r)
(7:10)
14.00 Boligjakt i Danmark
(r) (14:14)
14.55 Boligknipen (r) (7:8)
15.55 Bygglov (r) (6:10)
17.00 Truls à la Hellstrøm
(r) (4:9)
18.00 Dyrepasserne (r)
(1:15)
18.30 18.30-Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene. De
siste nyhetene innen sport.
19.00 Sommerhytta (r)
(14:40)
20.00 Sommerhytta (15:40)
21.00 21-Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene. De
siste nyhetene innen sport.
21.40 Märtha (4:6)
22.40 Helt Harald (r) (2:8)
23.40 The Rookie (r)
(15:20)
00.40 Hawaii Five-0 (r) (9,
10:22)
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Nightmare Tenants,
Slum Landlords (r) (5:16)
14.00 Dog Patrol (7:10)
14.30 Border Patrol (r)
(4:11)
15.00 Trauma Rescue
Squad (r) (5:20)
16.00 Alarm 112 – På liv og
død (r) (11, 12:36)
18.00 Ødemarkens menn
(r) (5:17)
19.00 Fjorden Cowboys (r)
(3:10)
19.30 Blålys (r) (6:24)
20.00 Police Interceptors
(15:15)
21.00 Dog Patrol (8:10)
21.30 Border Patrol (r)
(5:11)
22.00 Iskrigerne (r) Norsk
dokusåpe fra 2020.
22.30 Iskrigerne. Norsk
dokusåpe fra 2020.
23.00 Blålys (r) (6:24)
23.30 Police Interceptors (r)
(14:15)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 NCIS (22:24)
11.30 NCIS: New Orleans
(19:24)
12.30 Masterchef USA
(6:22)
13.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r) (10:14)
14.30 Below Deck Mediter-
ranean (10:18)
15.30 Real Housewives of
Beverly Hills (11:22)
16.30 Forsidefruer (4:6)
17.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (11:14)
18.30 Charterfeber (15:20)
19.30 Eventyrlig oppussing
(3:6)
20.30 Luksusfellen (1:8)
21.30 I lomma på Silje
(2:8)
22.30 Svenske krimsaker
(7:7)
23.30 NCIS: New Orleans
(r) (10:16)
00.30 NCIS: Los Angeles (r)
(10:17)
01.25 Nattsending

06.05 Morgensending
11.15 Ambulansen UK (r)
12.30 Sinnasnekker’n (r)
13.30 Brille (r) (3:12)
14.30 Alle mot alle (r)
15.30 Praktisk info med Jon
Almaas (r) (6:10)
16.30 The Big Bang Theory
(r) (22:24)
17.00 4-stjerners middag (r)
(30:48)
18.00 Two and a Half Men
(r) (5, 6:24)
19.00 The Big Bang Theory
(r) (23:24)
19.30 Alle mot alle (r)
(15:24)
20.30 4-stjerners middag
(31:48)
21.30 Kjør meg til OL
(4:10)
22.30 Forbrytelsene som
rystet Norge (r) (7:9)
23.30 Praktisk info med Jon
Almaas (r) (7:10)
00.30 Brille (r) (5:8)
01.30 Special Victims Unit
(r) (6:24)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Simpsons (r) (14,
15:22)
12.00 Storage Wars: Texas
(r) (3, 4:11)
13.00 Seinfeld (r) (1, 2:24)
14.00 Kevin Can Wait (1,
2:24)
15.00 Kongen av Queens
(4, 5:25)
16.00 Simpsons (16,
17:22)
17.00 Seinfeld (3, 4:24)
18.00 Storage Wars: Texas
(5:11)
18.30 European Men's
Handball Championship
Qualification
20.30 Lethal Weapon (7:22)
21.30 Anger Management.
Am. komedie fra 2003.
23.45 UEFA Champions Lea-
gue Highlights. Magasin.
00.15 Austin Powers – Man-
nen med det gyldne lem.
Am. actionkomedie fra
2002.
02.10 Nattsending

06.30 Morgensending
13.10 Sommerauksjon (r)
(5:8)
14.10 Ut i naturen: Villrein i
vest (r) (14)
15.00 NRK nyheter
15.15 Monsen på villspor
(r) (3:6)
16.15 Hagen min (r) (1:9)
17.00 NRK nyheter
17.15 NewtonYoutube (57)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Supernytt (84)
18.00 Dagsnytt 18
19.00 Dagsrevyen
19.45 Distriktsnyheter
20.00 Trillingliv (3)
20.40 Norge i dag (68)
21.00 Dagsrevyen 21
21.20 Debatten
22.05 William og Kate – eit
kongeleg bryllaup
22.55 Distriktsnyheter
23.00 Kveldsnytt
23.10 Mannefall (r) (4:4)
24.00 DNA (r) (3:8)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Sprek med Sofia 
11.05 Hva feiler det deg?
(r) (1, 2:8)
12.25 Gull på markedsplas-
sen (r) (3:10)
13.25 Valpeskolen (r) (3)
14.00 Tidsbonanza (r) 
15.00 Folk: Hvordan få 20
tusen totninger til å le (r)
15.30 Tilbake til 60-tallet (r) 
16.30 Poirot: Død manns
speil (r) (7:8)
17.25 Med hjartet på rette
staden (r) (9:10)
18.15 Oppfinneren (r) (3:8)
18.55 Sportsnytt
19.00 Einar – hele historien
(r) (3:4)
20.00 Sommerauksjon (1)
20.55 Louis Theroux ser til-
bake (r) (4:4)
21.50 Sånn er Norge: Rik
og lik (r) (4:15)
22.05 Voldtatt i varetekt?
22.55 City of Ghosts (r)
00.25 Iraks tragedie (r) (4)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Gull eller gråstein (r)
14.00 Boligjakt i Danmark
(r) (1:8)
14.55 Boligknipen (r) (8:8)
15.55 Bygglov (r) (7:10)
17.00 Dyrepasserne (r)
17.30 Sommerhytta (r)
(15:40)
18.30 18.30-Nyhetene
18.55 Sportsnyhetene. De
siste nyhetene innen sport.
19.20 Været
19.30 Sommerhytta (16:40)
20.30 UEFA Europa League:
Før kampen. Fotballmaga-
sin.
20.55 UEFA Europa League:
Manchester United – Roma.
Fotball fra UEFA Europa Lea-
gue 2020/21.
23.00 UEFA Europa League:
Etter kampen. Magasinpro-
gram.
23.30 The Rookie (r)
(16:20)
00.25 Hawaii Five-0 (r) (11,
12:22)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Fjorden Cowboys (r)
(3:10)
12.00 Ødemarkens menn
(r) (5:17)
13.00 Nightmare Tenants,
Slum Landlords (r) (6:16)
14.00 Dog Patrol (r) (8:10)
14.30 Border Patrol (r)
(5:11)
15.00 Trauma Rescue
Squad (r) (6:20)
16.00 Alarm 112 – På liv og
død (r) (13, 14:36)
18.00 Håndball: Før kam-
pen. Håndballmagasin.
18.10 Håndball: Norge –
Latvia. Håndball fra 2021.
19.45 Håndball: Etter kam-
pen. Håndballmagasin.
20.00 Police Interceptors
(1:15)
21.00 Dog Patrol (9:10)
21.30 Iskrigerne (r) Norsk
dokusåpe fra 2020.
23.00 Blålys (r) (7:24)
23.30 Police Interceptors (r)
(15:15)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Magnum P.I. (12:20)
10.30 NCIS (23:24)
11.30 NCIS: New Orleans
(20:24)
12.30 Masterchef USA
(7:22)
13.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r) (11:14)
14.30 Below Deck Mediter-
ranean (11:18)
15.30 Real Housewives of
Beverly Hills (12:22)
16.30 Forsidefruer (5:6)
17.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (12:14)
18.30 Charterfeber (16:20)
19.30 Luksusfellen (r) (1:8)
20.30 I lomma på Silje (r)
(2:8)
21.30 Eventyrlig oppussing
(2:10)
22.30 Absolutely Fabulous:
The Movie. Br. komedie fra
2016.
00.25 NCIS: New Orleans
(r) (20:24)
01.25 NCIS (r) (23:24)
02.25 Nattsending

06.05 Morgensending
13.30 Kjør meg til OL (r)
(4:10)
14.30 Alle mot alle (r)
(15:24)
15.30 Praktisk info med Jon
Almaas (r) (7:10)
16.30 The Big Bang Theory
(r) (23:24)
17.00 4-stjerners middag (r)
(31:48)
18.00 Two and a Half Men
(r) (7, 8:24)
19.00 The Big Bang Theory
(r) (24:24)
19.30 Alle mot alle (r)
(16:24)
20.30 4-stjerners middag
(32:48)
21.30 Elvestads OL (4:10)
22.00 Hvite gutter (4:7)
22.30 Neste sommer (r)
(7:14)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r) (6:10)
23.30 Praktisk info med Jon
Almaas (r) (8:10)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Kongen av Queens (r)
(4, 5:25)
11.00 Simpsons (r) (16,
17:22)
12.00 Storage Wars: Texas
(r) (5, 6:11)
13.00 Seinfeld (r) (3, 4:24)
14.00 Kevin Can Wait (3,
4:24)
15.00 Kongen av Queens
(6, 7:25)
16.00 Simpsons (18,
19:22)
17.00 Seinfeld (5, 6:24)
18.00 Storage Wars: Texas
(r) (6:11)
18.30 Storage Wars: Texas
(7:11)
19.00 Border Security: Ame-
rica's Front Line (2, 3:20)
20.00 Lethal Weapon (8:22)
21.00 The Boss. Am. kome-
die fra 2016.
23.05 Anger Management.
Am. komedie fra 2003.
01.10 Lethal Weapon (r)
(7:22)
02.10 Nattsending
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06.30 Morgensending
13.10 Sommerauksjon (r)
14.10 Vår perfekte planet
(r) (5:5)
15.00 NRK nyheter
15.15 Med Monsen på vill-
spor: Jon Almaas (r) (1:5)
16.15 Hagen min (r) (3:9)
17.00 NRK nyheter
17.30 Oddasat 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Supernytt (r) (86)
18.00 Dagsnytt 18
19.00 Dagsrevyen
19.45 Distriktsnyheter
20.00 Det gode bondeliv
20.30 Norge i dag (69)
20.50 Program ikke fastsatt
21.00 Dagsrevyen 21
21.20 Vår perfekte planet –
bakomfilmen
22.10 NM rally: Rally Sør-
land. Norgesmesterskapet i
rally.
22.55 Distriktsnyheter
23.00 Kveldsnytt
23.15 Mord i paradis (r)
00.05 Poirot (r) (1)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.20 Gull på markedsplas-
sen (r) (5:10)
14.20 Tilbake til 60-tallet (r)
(8:10)
14.50 Ekstreme ekspedisjo-
nar (r) (1:10)
15.40 Poirot: Guds kvern
maler langsomt (r) (1)
17.25 Med hjartet på rette
staden (r) (1)
18.15 Oppfinneren (r) (5:8)
18.55 Sportsnytt. Aktuelle
reportasjer og dagens
sport.
19.00 Gull på markedsplas-
sen (r) (5:10)
20.00 Montys hageverden
(17)
21.00 Syk av stress (r)
(4:6)
21.25 Kurs mot nord (4:10)
22.05 Kampen om Grøn-
land (r)
23.05 Australia rundt med
Griff (r) (4:6)
23.55 Weissensee (r) (3:6)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Gull eller gråstein (r)
(10:10)
14.00 Boligjakt i Danmark
(r) (3:8)
14.55 Boligknipen (r) (2:8)
15.55 Bygglov (r) (9:10)
17.00 Truls à la Hellstrøm
(r) (6:9)
18.00 Dyrepasserne (r)
(4:15)
18.30 18.30-Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene. De
siste nyhetene innen sport.
19.00 Sommerhytta (r)
(16:40)
20.00 Sommerhytta (17:40)
21.00 21-Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene. De
siste nyhetene innen sport.
21.40 Åsted Norge (8:12)
22.40 Bortført (r) (4:10)
23.25 The Rookie (r)
(17:20)
00.20 Hawaii Five-0 (r) (13,
14:22)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Nightmare Tenants,
Slum Landlords (r) (8:16)
14.00 Dog Patrol (r) (9:10)
14.30 Border Patrol (r)
(6:11)
15.00 Trauma Rescue
Squad (r) (8:20)
16.00 Alarm 112 – På liv og
død (r) (17, 18:36)
18.00 Ødemarkens menn
(r) (8:17)
19.00 Fjorden Cowboys (r)
(6:10)
19.30 Blålys (r) (9:24)
20.00 Police Interceptors
(3:15)
21.00 Dog Patrol (10:10)
21.30 Border Patrol (r)
(7:11)
22.00 Iskrigerne (r) Norsk
dokusåpe fra 2020.
22.30 Iskrigerne. Norsk
dokusåpe fra 2020.
23.00 Blålys (r) (9:24)
23.30 Police Interceptors (r)
(1:15)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 NCIS (1:24)
11.30 NCIS: New Orleans
(22:24)
12.30 Masterchef USA
(9:22)
13.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r) (13:14)
14.30 Below Deck Mediter-
ranean (13:18)
15.30 Real Housewives of
Beverly Hills (14:22)
16.30 Forsidefruer (1:11)
17.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (14:14)
18.30 Charterfeber (18:20)
19.30 Eventyrlig oppussing
(4:6)
20.30 Boligkjøp i blinde
(4:7)
21.30 NCIS: New Orleans
(11:16)
22.30 NCIS: Los Angeles
(11:17)
23.30 L.A.'s Finest (2:13)
00.30 NCIS: New Orleans
(r) (22:24)
01.30 NCIS (r) (1:24)
02.30 Nattsending

06.05 Morgensending
12.30 Sinnasnekker’n (r)
(7:40)
13.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r) (7, 8:10)
14.30 Kjør meg til OL (r)
(4:10)
15.30 Praktisk info med Jon
Almaas (r) (8:10)
16.30 The Big Bang Theory
(r) (1:24)
17.00 Brille (r) (4:12)
18.00 Two and a Half Men
(r) (11, 12:24)
19.00 The Big Bang Theory
(r) (2:24)
19.30 Alle mot alle (r)
(17:24)
20.30 4-stjerners middag
(33:48)
21.30 Snefrid og Erik blir
influensere (3:16)
22.00 Camping på Öland
(3:12)
23.00 Praktisk info med Jon
Almaas (r) (9:10)
24.00 Brille (r) (7:8)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Kongen av Queens (r)
(8, 9:25)
11.00 Simpsons (r) (21:22)
11.30 Simpsons (r) (20:22)
12.00 Storage Wars: Texas
(r) (9, 10:11)
13.00 Seinfeld (r) (7, 8:24)
14.00 Kevin Can Wait (7,
8:24)
15.00 Kongen av Queens
(10, 11:25)
16.00 Simpsons (22:22)
16.30 The Simpsons (1:23)
17.00 Seinfeld (9, 10:24)
18.00 Storage Wars: Texas
(11:11)
18.30 Storage Wars: Texas
(1:12)
19.00 Border Security: Ame-
rica's Front Line (8, 9:20)
20.00 Lethal Weapon
(10:22)
21.00 The Mule. Am. krim-
drama fra 2018.
23.25 For Life (10:10)
00.25 Agents of S.H.I.E.L.D.
(10, 11:13)
02.20 Nattsending

06.30 Morgensending
13.40 Arkitektens hytte:
Carl-Viggo Hølmebakk (r) (2)
14.10 Vår perfekte planet –
bakomfilmen (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Med Monsen på vill-
spor: Vita og Wanda (r)
(2:5)
16.15 Hagen min (r) (4:9)
17.00 NRK nyheter
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Supernytt (r) (87)
18.00 Dagsnytt 18
19.00 Dagsrevyen
19.45 Distriktsnyheter
20.00 Eit feitt liv: Stadig
større (3)
20.40 Norge i dag (70)
21.00 Dagsrevyen 21
21.20 Debatten
22.55 Distriktsnyheter
23.00 Kveldsnytt
23.15 Jens i Canada (r)
(4:4)
23.55 Poirot (r) (3)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
14.20 Tilbake til 60-tallet (r)
14.50 Ekstreme ekspedisjo-
nar (r) (2:10)
15.40 Poirot (r) (3)
17.25 Med hjartet på rette
staden (r) (2)
18.15 Norge Rundt (r) (17)
18.40 Sportsnytt. Aktuelle
reportasjer og dagens
sport.
18.45 Extra (18)
19.00 Gull på markedsplas-
sen (r) (6:10)
20.00 Hygge i hagen (5)
21.00 Vår perfekte planet
(r) (5:5)
21.50 Festivalsommer:
Sveve over byen – deLillos
(r) (8)
21.55 Mortimer og White-
house på fisketur (1)
22.25 Louis Theroux – sex
til salgs (r)
23.25 Kampen om Grøn-
land (r)
00.25 Synkende byer (r)
(4:5)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Gull eller gråstein (r)
(1:10)
14.00 Boligjakt i Danmark
(r) (4:8)
14.55 Boligknipen (r) (3:8)
15.55 Bygglov (r) (10:10)
17.00 Dyrepasserne (r)
(5:15)
17.30 Sommerhytta (r)
(17:40)
18.30 18.30-Nyhetene
18.55 Sportsnyhetene. De
siste nyhetene innen sport.
19.20 Været
19.30 Sommerhytta (18:40)
20.30 UEFA Champions Lea-
gue: Før kampen. Fotballma-
gasin.
20.55 UEFA Champions Lea-
gue: Semifinale. Fotball.
23.00 UEFA Champions Lea-
gue: Etter kampen. Fotball-
magasin.
23.30 The Rookie (r)
(18:20)
00.25 Hawaii Five-0 (r) (15,
16:22)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Ødemarkens menn
(r) (8:17)
13.00 Nightmare Tenants,
Slum Landlords (r) (9:16)
14.00 Dog Patrol (r) (10:10)
14.30 Border Patrol (r)
(7:11)
15.00 Trauma Rescue
Squad (r) (9:20)
16.00 Alarm 112 – På liv og
død (r) (19, 20:36)
18.00 Ødemarkens menn
(r) (9:17)
19.00 Fjorden Cowboys (r)
(7:10)
19.30 Blålys (r) (10:24)
20.00 Police Interceptors
(4:15)
21.00 Åsted Norge (r)
(8:12)
22.00 Iskrigerne (r) Norsk
dokusåpe fra 2020.
22.30 Iskrigerne. Norsk
dokusåpe fra 2020.
23.00 Blålys (r) (10:24)
23.30 Police Interceptors (r)
(3:15)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 NCIS (2:24)
11.30 NCIS: New Orleans
(23:24)
12.30 Masterchef USA
(10:22)
13.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r) (14:14)
14.30 Below Deck Mediter-
ranean (14:18)
15.30 Real Housewives of
Beverly Hills (15:22)
16.30 Forsidefruer (2:11)
17.30 Gordon Ramsay ryd-
der opp (15:14)
18.30 Charterfeber (19:20)
19.30 Eventyrlig oppussing
(5:6)
20.30 Eventyrlig oppussing
(r) (2:10)
21.30 24 timer med Gordon
Ramsay (3:10)
22.30 Eventyrlig oppussing
(r) (5:6)
23.30 Svenske krimsaker
(r) (7:7)
00.30 NCIS: New Orleans
(r) (23:24)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Første date (r) (1:20)
12.30 Sinnasnekker’n (r)
(8:40)
13.30 Camping på Öland (r)
(3:12)
14.30 Alle mot alle (r)
(17:24)
15.30 Praktisk info med Jon
Almaas (r) (9:10)
16.30 The Big Bang Theory
(r) (2:24)
17.00 4-stjerners middag (r)
(33:48)
18.00 Two and a Half Men
(r) (13, 14:24)
19.00 The Big Bang Theory
(r) (3:24)
19.30 Alle mot alle (r)
(18:24)
20.30 4-stjerners middag
(34:48)
21.30 Forbrytelsene som
rystet Norge (8:9)
22.30 Brille (r) (4:12)
23.30 Praktisk info med Jon
Almaas (r) (10:10)
00.30 Brille (r) (8:8)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Simpsons (r) (22:22)
11.30 The Simpsons (r)
(1:23)
12.00 Storage Wars: Texas
(r) (11:11)
12.30 Storage Wars: Texas
(r) (1:12)
13.00 Seinfeld (r) (9,
10:24)
14.00 Kevin Can Wait (9,
10:24)
15.00 Kongen av Queens
(12, 13:25)
16.00 The Simpsons (2,
3:23)
17.00 Seinfeld (11, 12:24)
18.00 Storage Wars: Texas
(2, 3:12)
19.00 Border Security: Ame-
rica's Front Line (10, 11:20)
20.00 Lethal Weapon
(11:22)
21.00 3 Days to Kill. Am.
actionthriller fra 2014.
23.20 American Wedding.
Am./ty. komedie fra 2003.
01.15 Nattsending

07.15 Morgensending
11.05 Tidsbonanza (r)
(1:12)
12.00 NRK nyheter
12.10 Åge Aleksandersen
70 år (r)
13.50 Lisenskontrolløren og
livet (r) (3)
14.20 Karsten og Leif (r)
(2:5)
15.00 NRK nyheter
15.10 Husdrømmer (r) (7:8)
16.50 Adresse Rotterdam
(r) (2)
18.00 Hygge i hagen (r) (4)
19.00 Lørdagsrevyen
19.25 Lottotrekning (18)
19.35 Adresse Rotterdam
(3)
20.45 Amundsen. Norsk
eventyrdrama fra 2019.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Rådebank (r) (5, 6)
00.10 Åge Aleksandersen
70 år (r)
01.50 Disco. Norsk drama
fra 2019.
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
08.20 Sprek med Sofia (r)
(1, 2, 3, 4, 5:60)
10.00 Australia rundt med
Griff (r) (4:6)
10.45 Team Bachstad i
Karibia (r) (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7:7)
15.00 Einar – hele historien
(r) (1, 2, 3, 4:4)
18.55 Kurs mot nord (r)
(3:10)
19.35 Ein song om lengsel
(r) (1:3)
20.30 Norske minikonser-
ter: NRK Musikk: Fay Wild-
hagen (r) (6)
21.00 NRK nyheter
21.10 Mysterier i San Fran-
cisco (r) (1, 2:8)
22.40 Countrymusikkens
historie (r) (4:9)
23.35 Jazzklubben: Bjørn
Alterhaug Kvintett/BAQ (r)
(3)
00.15 Apokalypse – andre
verdenskrig: Inferno (r) (6:6)
01.15 Hvorfor det? (r) (3:7)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.15 Gull eller gråstein (r)
(5:10)
12.10 Generasjon Z (r) (5,
6:20)
13.10 Mallorca Files (r)
(10:10)
14.10 Märtha (r) (4:6)
15.10 Den du veit (r)
(10:13)
16.15 Kompani Lauritzen (r)
(13, 14:20)
17.45 Håndball: Før kam-
pen. Håndballmagasin.
17.55 Håndball: Norge – Ita-
lia. Håndball fra 2021.
19.30 Håndball: Etter kam-
pen. Håndballmagasin.
20.00 Tid for hage (6:8)
21.00 21-Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene. De
siste nyhetene innen sport.
21.45 Bortført (4:10)
22.30 Toll (r) (10, 11,
12:21)
23.55 Åsted Norge (r)
(7:12)
00.55 Nattsending

06.00 Weather Gone Viral
(r) (3, 4:8)
08.00 Gatebil (r) (7:12)
08.30 Trauma Rescue
Squad (r) (3, 4, 5, 6, 7:20)
13.30 Blålys (r) (4, 5, 6, 7,
8:24)
16.00 Police Interceptors (r)
(13, 14, 15:15)
19.00 Police Interceptors (r)
(1:15)
20.00 MacGyver (4:15) Am.
spenningsserie fra 2020.
Regi: David Straiton.
21.00 Renegades. Fr. acti-
onfilm fra 2017. I rollene:
J.K. Simmons, Sullivan Sta-
pleton, Charlie Bewley. Regi:
Steven Quale.
23.20 The Piketon family
murders (r) Am. dokumentar
fra 2019.
01.15 Stockholmspolisen (r)
(2, 3:10)
03.15 Ice Road Truckers (r)
(5:10)
04.15 Oslo brenner (r)
(2:12)
05.15 Gatebil (r) (7:12)

06.00 Magnum P.I. (r) (11,
12, 13:20)
08.45 NCIS (15, 16, 17:24)
Am. krimdramaserie fra
2019. Regi: Tony Wharmby.
11.45 Charterfeber (r) (13,
14, 15, 16, 17:20) Norsk
realityserie fra 2018.
16.55 Picture Perfect. Am.
romantisk komedie fra
1997. Regi: Glenn Gordon
Caron.
19.15 Shallow Hal. Am.
romantisk komedie fra
2001. Regi: Bobby Farrelly.
21.30 Hangover 3. The
Hangover Part III. Am. kome-
die fra 2013. Regi: Todd
Phillips.
23.45 Terminator: Genisys.
Terminator Genisys. Am.
action fra 2015. Regi: Alan
Taylor.
02.15 Jerry Maguire. Am.
drama fra 1996. Regi:
Cameron Crowe.
05.05 NCIS: New Orleans
(r) (21:24) Regi: James Hay-
man, James Whitmore Jr.

06.00 Havna (r) (9:24)
06.25 Wahlgrens verden (r)
(4, 5:15)
08.05 4-stjerners middag (r)
(9, 10:40)
10.00 Ja vi elsker camping
(r) (9, 10, 11:12)
13.00 Sinnasnekker'n (r)
(2, 3, 4:40)
16.00 Two and a Half Men
(r) (1, 2, 3, 4, 5, 6:24)
19.00 Snefrid og Erik blir
influensere (r) (2:16)
19.30 Elvestads OL (r)
(4:10)
20.00 Kjør meg til OL (r)
(4:10)
21.00 Neste sommer (r)
(7:14)
21.30 The Magnificent
Seven. Am. action fra 2016.
00.20 Redd menig Ryan.
Saving Private Ryan. Am.
actiondrama fra 1998. Regi:
Steven Spielberg.
03.45 The Graham Norton
Show (r) (1, 2:13) Program-
leder: Graham Norton.
05.30 Havna (r) (10:24)

06.00 The Goldbergs (r)
(19, 20, 21, 22, 23:24)
08.30 Whose Line Is It
Anyway? (r) (19, 20, 21, 22,
23:24)
11.00 Great News (9,
10:13)
12.00 Simpsons (r) (11, 12,
13, 14, 15:22)
14.30 Storage Wars: Texas
(1, 2, 3, 4, 5:11)
17.00 The Simpsons (r)
(11, 13:22)
18.00 Great News (r) (9,
10:13)
19.00 Big Daddy. Am.
komedie fra 1999.
21.00 American Pie 2. Am.
komedie fra 2001.
23.15 The Other Guys. Am.
actionkomedie fra 2010.
01.20 American Pie. Am.
komedie fra 1999. Regi:
Paul Weitz.
03.20 American Pie 2. Am.
komedie fra 2001. Regi:
James B. Rogers.
05.25 Hit the Road (1:10)
Regi: Jerry Levine.

06.50 Morgensending
12.10 Klassequizen (r) (2:5)
13.10 Monsen minutt for
minutt (r) (2:4)
14.10 Tidsbonanza (r)
(7:12)
15.00 NRK nyheter
15.10 Husdrømmer (r) (8:8)
16.10 Vita og Wanda (r) (2,
3, 4, 5)
17.00 Livet med hest (1, 2)
18.00 Familiekokkene (r)
(4:7)
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.05 Vår perfekte planet
(5)
20.55 NRK nyheter
21.05 Familien Durrells
greske eventyr (5, 6:6)
22.35 Norge Rundt (r) (48)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Synkende byer (r)
(4:5)
00.05 Australia rundt med
Griff (r) (4:6)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Countrymusikkens
historie (r) (4:9)
14.25 Klassequizen (r) (2:5)
15.30 Sommerauksjon (r)
(1)
16.30 Ole Ivars På dansefot
(r)
17.55 Australia rundt med
Griff (r) (4:6)
18.45 Ein song om lengsel
(r) (1:3)
19.45 Hovedscenen: Lise
Davidsen – konsert fra
Oscarshall (17)
21.15 Weissensee (3:6)
22.05 Kurs mot nord (r)
(3:10)
22.45 Apokalypse – andre
verdenskrig: Inferno (r) (6:6)
23.45 Atlantic Crossing (r)
(3)
00.40 NRK Musikk – låt for
låt (r) (17:36)
01.20 Jazzklubben: Bjørn
Alterhaug Kvintett/BAQ (r)
(3)
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.15 Gull eller gråstein (r)
(5:10)
12.10 Generasjon Z (r) (5,
6:20)
13.10 Mallorca Files (r)
(10:10)
14.10 Märtha (r) (4:6)
15.10 Den du veit (r)
(10:13)
16.15 Kompani Lauritzen (r)
(13, 14:20)
17.45 Håndball: Før kam-
pen. Håndballmagasin.
17.55 Håndball: Norge – Ita-
lia. Håndball fra 2021.
19.30 Håndball: Etter kam-
pen. Håndballmagasin.
20.00 Tid for hage (6:8)
21.00 21-Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene. De
siste nyhetene innen sport.
21.45 Bortført (4:10)
22.30 Toll (r) (10, 11,
12:21)
23.55 Åsted Norge (r)
(7:12)
00.55 Nattsending

06.00 Weather Gone Viral
(r) (5, 6:8)
07.55 Gatebil (r) (8:12)
08.25 Ødemarkens menn
(r) (3, 4, 5, 6, 7:17)
13.15 Follestad melder seg
(r) (4:5)
13.30 Fjorden Cowboys (r)
(1, 2, 3, 4, 5:10)
16.00 Dog Patrol (r) (6, 7,
8, 9:10)
18.00 Border Patrol (r) (4,
5, 6:11)
19.30 Iskrigerne (r) Norsk
dokusåpe fra 2020.
21.00 Entrapment.
Am./br./ty. thriller fra 1999.
23.25 Heroes & Survivors
(r) (7:8)
00.25 Ice Road Truckers (r)
(6:10)
01.20 Politisjef og vold-
tektsmann (r) (2:3)
02.20 Oslo brenner (r)
(3:12)
03.20 Clandestino (r) (2:9)
04.30 MacGyver (r) (4:15)
05.25 Border Patrol (r)
(6:11)

06.00 Mad About You (r)
(3:22)
06.35 Masterchef USA (r)
(4, 5:22)
08.25 The House Bunny.
Am. komedie fra 2008.
10.25 Picture Perfect. Am.
romantisk komedie fra
1997.
12.35 Boligkjøp i blinde (r)
(3:7)
13.45 Eventyrlig oppussing
(r) (1, 2, 3:6)
16.55 24 timer med Gordon
Ramsay (r) (2:10)
18.00 I lomma på Silje (r)
(2:8)
19.00 Luksusfellen (r) (1:8)
20.00 Eventyrlig oppussing
(r) (2:10)
21.00 A Star Is Born. Am.
drama fra 2018.
23.55 The Hangover Part II.
Am. komedie fra 2011.
02.05 Absolutely Fabulous:
The Movie. Br. komedie fra
2016.
04.00 NCIS (r) (15, 16:24)
05.00 NCIS (r) (16:24)

06.00 Wahlgrens verden (r)
(6, 7, 8:15)
08.30 4-stjerners middag (r)
(11, 12:40)
10.30 Ja vi elsker camping
(r) (12:12)
11.30 Ja vi elsker camping
(r) (1:12)
12.30 Sinnasnekker'n (r)
(5, 6:40)
14.30 Two and a Half Men
(r) (7, 8, 9, 10:24)
16.30 4-stjerners middag (r)
(29, 30, 31, 32:48)
20.30 Brille (4:12)
21.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (7, 8:10)
22.30 Basic Bitch (4:8)
22.55 Hvite gutter (r) (4:7)
23.25 Forbrytelsene som
rystet Norge (r) (7:9)
00.25 Brewsters millioner.
Brewster's Millions. Am.
komedie fra 1985. Regi:
Walter Hill.
02.30 The Graham Norton
Show (r) (3, 4, 5:13) Pro-
gramleder: Graham Norton.
05.30 Havna (r) (11:24)

06.00 Morgensending
08.30 Whose Line Is It
Anyway? (r) (24:24)
09.00 Whose Line Is It
Anyway? (r) (1, 2, 3, 4:28)
11.00 Great News (11, 12,
13:13)
12.30 Simpsons (r) (16, 17,
18, 19:22)
14.30 Storage Wars: Texas
(6, 7, 8, 9, 10:11)
17.00 The Simpsons (14,
15:22)
18.00 Great News (r) (11,
12:13)
19.00 Border Security: Ame-
rica's Front Line (6:20)
19.30 Border Security: Ame-
rica's Front Line (r) (7:20)
20.00 Coast Guard: Mission
Critical (2:10)
21.00 American Wedding.
Am./ty. komedie fra 2003.
23.00 The Boss. Am. kome-
die fra 2016.
01.05 Austin Powers – Spio-
nen som spermet meg. Am.
komedie fra 1999.
03.05 Nattsending

BRIDGE med Erlend Skjetne
Send bridgeresultater til

erlend@gammagrafisk.no

Glissent i det digitale
Melhus BK, digitalt 
Mens vi venter på lysere bridgetider, håper vi på større fram-
møte på de digitale kveldene som Melhus bridgeklubb arrang-
erer.
 
1. Guri Gisnås–Andreas Patay  .............................59,00%
2. Svein I. Sæther–Per Haltbrekken ......................55,00%
3. Anne Solstad–Anders Fløttum ..........................53,00%
4. Jim Lurie–Bjørnar Yttersian .............................51,00%
6 par. 

Realbridge online lag 
I NBF sin lagserie greide Arnt Ola Løhre–Bård Kåre Græsli med 
venner seg godt i kampen mot lag Innvik og omegn. Det ble 
en komfortabel seier, og dermed er de kommet helt til kvart-
finale. I denne runden møter de vinneren av et sterkt oppgjør 
mellom Tor Eivind Grude, Christian Bakke med flere og Nils Kåre 
Kvangraven, Øyvind Saur med flere. Vi kommer tilbake med 
resultater.  

Ukens spill
En tvilsom melding førte til en tvilsom utgang i denne ukens 
spill, som skriver seg fra en digital kretskamp nylig. Men en tvil-
som dobling ble redningen.

AJ84
K
K7
AKJ1075

106532
65
Q843
Q2

9
AJ972
AJ10
9864

KQ7
Q10843
9652
3

Det gikk to passer til vest, som med alle i sonen tillot seg å 
åpne 1 hjerter. Nord doblet opplysende, øst sa pass, og så 
spørs det hva sør skal melde. Man føler seg kanskje litt for 
tynn for pass, selv om det nok hadde fungert greit denne 
gangen, så jeg vil si at den normale og beste meldingen er 
1 grand. Det ble meldt på det andre bordet i lagkampen, 
og et øyeblikk senere var sør spillefører i 3 grand, som ble 
vunnet. Det kan se ut til at kontrakten er i fare med ruter 
ut, med mindre sør er synsk og topper kløveren, men siden 
ruteren er blokkert, står grandutgangen uansett. Vår helt 
i sør sa imidlertid 1 spar! Det kan selvsagt være harmløst, 
men faren er nettopp det som aktuelt var tilfelle, at nord 
har så gode kort at han bykser i vei. 4 spar ble meldt. Det er 
en svært shaky utgang, og jeg kan nesten garantere at sør 
ville ha gått bet – om ikke øst hadde doblet. Jeg ser ikke 
at han har til denne doblingen, men doblet ble det, og det 
gikk pass rundt. Vest begynte med sin nest minste kløver, 
vunnet av esset. Sør var usikker på hvordan spillet burde 
gripes an, men bad i neste stikk om hjerter konge, som 
gikk til esset. Kontrakten står uansett med presis kortføring, 
men vest gjorde det kanskje ikke maksimalt vanskelig for sør 
da han skiftet ruter ess og ruter. Nå kom spillets poeng, da 
sør bad om spar knekt fra bordet – for så å skifte fot. Det 
virket åpenbart at øst måtte ha begynt med fem spar for 
doblingen, så å spille mer trumf måtte være nytteløst, og 
ville da også vært døden. Sør fortsatte med kløver ess, og 
da damen ramlet, lysnet det virkelig. Nå var det bare å kjøre 
på med flere høye kløver. Øst stjal, men sør stjal over, cashet 
hjerter dame og spilte ruter – naturligvis ikke hjerter – til 
stjeling. Stakkars øst kunne ikke stjele over, heller ikke da 
det kom nok en høy kløver til stjeling og overstjeling, og en 
siste ruter til spar åtte i bordet. Det var det niende stikket, 
og spar ess var naturlig nok også en vinner. 790 på bok! Og 
5 IMP mot de mer normale 600 på det andre bordet. 
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Send sms med GPHVOR til 2470. Oppgi svar, navn og adresse. 
Husk fullstendig adresse hvis du vil være med i trekningen.
Kr. 5 pr. melding. Flaxlodd til 2 vinnere.
   Løsning forrige gang: 
   Enodd

Vinnere forrige gang:
Inger Johansen, Budalen.
Siv Anita Lodgaard, Budalen.

På fritiden: Akkurat nå er jeg ute og går tur fordi vi 
har gym i hjemmeskolen, ellers hører jeg på musikk 
og lærer meg å spille på trekkspill. Det begynte jeg 
med for to dager siden

Framtidsplaner: Jeg har lyst til å bli elektriker, og har 
søkt på elektro på Melhus til høsten

Favorittfag: Samfunnsfag og norsk

Hva er det beste med å være ung på Støren: Det er 
et trivelig sted og jeg har mange venner her 

Beste feriested: Hytta i Aure. Når vi er der, fisker vi 
ofte fra båt. Det synes jeg er trivelig

Hvem blir kjendis i Midtre Gauldal: Erlend Fløttum 
som kjører motorcross

Hva hadde du gjort med 1 million: Da hadde jeg 
kjøpt meg bil, en gammel Volvo 244, Resten skulle jeg 
investert i leilighet

Vårt største samfunnsproblem: Korona-viruset nå 
for tiden, og jeg skjønner at folk er redde, men jeg vil 
også si mobbing

Hva ser du på tv: Ser for det meste Netflix. Der ser 
jeg blant annet Family Gay og Narcos

Favorittmat: Taco

Beskriv deg selv: Er sosial, glad i friluftsliv på som-
meren, kan være lite praktisk i enkelte situasjoner og 
har kanskje litt kort lunte, men er ellers snill og grei

Hvor bor du om ti år: På Støren eller i Soknedal

KONTAKT OSS:

Navn: 
Øystein Enlid
 
Alder: 15 år
 
Skole/linje: 
Støren ungdomsskole, 
10.klasse

 Bor: Frøset, Støren
 
Familie:  Mor, far, en lil-
lesøster og to eldre brødre

ABONNEMENT:
TLF. 928 08 222
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Send sms med GPHVOR til 2470. Oppgi svar, navn og adresse. 
Husk fullstendig adresse hvis du vil være med i trekningen.
Kr. 5 pr. melding. Flaxlodd til 2 vinnere.

   Løsning forrige gang:
   Enodd/Coop Marked Budal

Vinnere forrige gang:
Kari Merete Stensås, Soknedal.
Arnt Kolstad, Budalen.

På fritiden: Spiller håndball på det nyoppstartede
laget Flå/Lundamo.

Framtidsplaner: Vet ikke helt ennå. Det er mulig
at jeg skifter linje til Bygg & Anlegg neste år for å bli
anleggsmaskinfører

Favorittfag: Verksted og gym

Hva er det beste med å være ung på Hovin: Det er 
en fin plass, god nærhet til naturen og lite bråk

Beste feriested: Albena i Bulgaria. Der har vi vært
seks ganger, på akkurat det samme hotellet, og blitt
godt kjent. Det er mange nordmenn som ferierer der
og de snakker også norsk på restaurantene.

Kjenner du en kjendis: Møtte Asgeir Borgemoen da
jeg var liten. Han var en artig kar

Hva hadde du gjort med 1 million: Jeg ville nok
brukt litt på familien, kanskje hjulpet broren min litt
med huslånet

Vårt største samfunnsproblem: Vi skulle hatt lys
langs gangfeltet der jeg bor. Det er et relativt langt
stykke som er helt mørkt og jeg vet det er mange
unger som er redde for å gå der

Hva ser du på tv: Jeg ser ikke på tv. Jeg ser på You-
tube og Netflix på mobilen

Favorittmat: Stekt laks med saus og baguetter

Hvor bor du om ti år: Det blir nok på Hovin et sted

Hva ønsker du deg til jul: Ønsker meg ikke så mye,
nye klær kanskje, og sokker er alltid greit å få

KONTAKT OSS:

Navn:
Ruben Hovin

Alder:
16 år

Skole/linje:
Gauldal videregående,
Teknisk Industriell
Produksjon 1. år

Bor:
Hovin

Familie:
Eldre bror, mor og far

ABONNEMENT:
TLF. 928 08 222HVA SKJER

der du bor?

Tips oss om stoff eller send 
foto/informasjon til epost:  
redaksjon@gposten.no

Tynt snølag til tross, det har vært kjørt spor i lysløypa siden starten av november. Nå sist uke ble det meldt 
om fine forhold både i lysløypa og andre trimløyper i bygda. Det ble nok noe skarpere i sporene i helga, og 
lite snø og tynn såle har ikke gjort det enkelt for løypemannskapet. Men mange har kunnet glede seg over 
fine ski- og løypeforhold både fra Enodd og fra vestsida av Ena ved Jelan. På bildet er det Sivert Solem (6) 
som er ute på sesongens første skitur. (Foto: Magnhild Nordbø).

I skispor i Budalen
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Holdt barnas pressekonferanse

Skolene er stengt på ubestemt tid. I den forbindelse holdt statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integrerings-
minister Guri Melby, og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad en egen pressekonferanse for barn på 
TV mandag formiddag. For mange skolelever markerte dette starten på en annerledes skolehverdag. For nå skal 
elevene undervises hjemme ved bruk av digitalt læringsbrett. Et slikt læringsbrett ble elevene i Midtre Gauldal 
utstyrt med i høst. Dette kommer nå ekstra godt med. -I utgangspunktet er skolene stengt i to uker, men det kan 
bli lengre. Vi vet ikke hvor langvarig stengingen blir, sa Guri Melby. Under pressekonferansen svarte ministerne 
på spørsmål innsendt av barn. Mange syntes det var leit at også fritidsaktiviteter er innstilt. Kjell Ingolf Ropstad 
oppfordret barn til å være kreative, lese bøker, leke hjemme, bruke facetime til å holde kontakt med venner, og 
utsette barnebursdag til det blir anledning til å treffes i forsamlinger igjen. På spørsmål om det gikk an å arran-
gere barnebursdag med en venn eller to, var svaret ja, så lenge det ikke brøt med karanteneregler og alle var 
påpasselig med håndhygiene og holdt passe avstand fra hverandre. Når det gjelder 17.mai, sa Guri Melby at det 
er stor sjanse for at nasjonaldagen blir markert på en annerledes måte i år.

Guri Melby vet ikke hvor lenge skolen vil bli stengt, og tror 17.mai blir markert på en annerledes måte i år.

Send sms med GPHVOR til 2470. Oppgi svar, navn og adresse. 
Husk fullstendig adresse hvis du vil være med i trekningen.
Kr. 5 pr. melding. Flaxlodd til 2 vinnere.

Vinnere forrige gang:
Ingvild Sandrød, Forbygda.
Robin Aarhaug, Soknedal.

Løsning forrige gang: 
Støren

På fritiden: «Henge» med venner og spille fotball

Favorittfag: Fysisk aktivitet og helse, og gym 

Hva er det beste med å være ung på Støren: 
Det er mye å finne på med venner her, og jeg har 
alltid noe å gjøre 

Ei perfekt helg for deg: En perfekt helg for meg 
er å «henge» med venner, og finne på mye tull

Kjenner du en kjendis: Har møtt Henrik Grøn-
vik, Odd Reitan og Marit Bjørgen, men kjenner 
ingen

Hvem blir kjendis i Midtre Gauldal: Marius 
Sæther Flå, SoMe (sosiale media) kjendis 

Hva hadde du gjort med 1 million: Da hadde 
jeg kjøpt meg en BMW!

Vårt største samfunnsproblem: Mobbing

Hva savner du i bygda di: flere plasser som ung-
dommen kan være på

Hvilken film så du sist: Mamma Mia, den første 
filmen

Hva ser du på tv: Jeg ser ikke så mye på tv, men 
ser litt på Ex On the Beach

Favorittmat: Taco

Hva gleder du deg mest til etter gjenåpnin-
gen: At jeg kan være med venner når jeg vil, og 
dra hvor jeg vil, uten å bli stoppa. Gleder meg til 
alt egentlig.

Av: Victoria Aas og Thea Græsli Fjorden

Navn: 
Emilie Ludvigsen
 
Alder: 15 år 
Skole: 
Støren ungdomsskole 
9. trinn
Bor: 
Støren
Familie: Mamma, 
pappa, stemor, stefar, 
ei lillesøster og en lille-
bror, ei stelillesøster og 
en stelillebror
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Ny gjetarbu på Sandfjellet
Det er nå kommet opp ny Gjetar-hytte på nordre Sandfjellet i Soknedal. Den er bygd i regi av Soknedal 
fjellstyre, og det er en stor dugnadsgjeng som har vært i sving siden 18.mars. På det ene bildet ser vi både 
den nye og gamle Gjetarbua. Den gamle bua skal nå delvis rives. Halvparten av den skal bestå og brukes 
som uthus. Hytta på nordre Sandfjellet er en åpen hytte som kan brukes av jegere, saueletere og turgåere. 
(Foto: Oddveig Ø. Fagerbekk).


