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FOLKEAVSTEMMING 
 
Har du adresse i Innlandet og fyller 16 år i løpet av 2022? Da kan du 
stemme. Men husk at du må ha elektronisk ID. 
 

 
  
Digital avstemning 
Du stemmer digitalt fra 10. til 17. februar, ved å gå inn på 
www.innlandetfylke.no/stem. Der vil du også finne mer informasjon om 
hva fylkeskommunen jobber med. 
 
Vi i Engerdal kommune kan bistå med pålogging men husk at du må ha 
digital ID for at vi skal kunne hjelpe. 
 
Digital ID 
For å stemme må du har elektronisk ID. Dette kan ta opptil en uke å få 
på plass. De vanligste formene for elektronisk ID er MinID og BankID. 
Har du ikke ID så kan du få en pårørende til å hjelpe deg.     
 
Du stemmer anonymt 
Selve stemmingen skjer på en sikker plattform, og du er garantert at 
navnet ditt ikke kan knyttes til hva du stemmer. 

http://www.innlandetfylke.no/stem


HOVEDOPPTAK BARNEHAGE 
 
Alle som er født innen 30. november 2021 og ønsker plass i 2022 har 
rett på plass. Du er garantert plass til nytt barnehageår hvis du søker 
innen fristen. Nytt barnehageår starter opp i august. Barn som er født i 
september, oktober eller november 2021, kan velge oppstart innen 
utgangen av den måneden de fyller ett år. Barn fra andre kommuner, kan 
ved ledighet, oppnå plass i barnehagene. Disse må søke hvert år. 
 
Det søkes elektronisk på https://barnehage.visma.no/Engerdal  
innen 1. mars 2022. 
 
For mer informasjon se Engerdal kommunes nettsider.  
 
 

HOVEDOPPTAK I SFO 
 
Elever fra 1.-4. klasse og elever med spesielle behov fra 1.-7. klasse, 
som er bosatt i Engerdal kommune, kan søke om plass i SFO. 
 
Det må søkes for hvert skoleår. Det søkes elektronisk på 
http://skole.visma.com/engerdal innen 15. april 2022.  
 
Opptak i løpet av skoleåret kan skje hvis det er ledig plass, og vil da 
gjelde resten av skoleåret. 
 
SFO Vinter- og høstferie 2022 
For tilbud i vinterferien 2022 gjelder en søknadsfrist på 2 uker før 
vinterferieuka begynner - 13. februar 2022 
 
For tilbud i høstferien gjelder en søknadsfrist på 2 uker før høstferieuka 
begynner - 23. september 2022 
 
Alle barn i 1.- 4. klasse og elever med spesielle behov fra 1.- 7. klasse 
kan søke om plass disse to ferieukene.  
 
For mer informasjon se Engerdal kommunes nettsider.  

  

http://skole.visma.com/engerdal innen%2015


HVA SKJER I KULTURSKOLEN? 
 
Jo, nå kan Engerdøler i alle aldre nyte godt av kulturskolens 
tilbud. I dag har vi deltakere i aldersspekteret 1-72 år.  
 
Vår visjon er «Kulturskolen for alle». Vi har kjernetilbud der 
enkeltelever kan lære seg og fordype seg i ulike instrumenter 
eller sang. 
 
Videre tilbys breddetilbud, som digital barnesang for 
barnehagene, musikkverksted for 1.-4. trinnselever, kortkurs i 
tegning for barn og voksne og gitarkurs for voksne.   
 
Engerdal trenger møteplasser! Vi trenger å møtes, være sosiale 
og utveksle kunst og kultur.    
 
Kulturskolen samarbeider med «Heme Dine» om en 
konsertserie i Framnes som kalles for «Hemom». Profesjonelle 
utøvere kommer og byr på konsertopplevelser der elever fra 
Engerdal kulturskole får være «oppvarmere». 
 
Kulturskolen skal også ha en egen konsert med både elever og 
lærere i mars.  
 
Vi gleder oss til å se dere i Framnes, hold gjerne av datoene:  

 Fredag 11. februar: Hazelius Hedin + kulturskoleelever 

 Onsdag 23. mars: Kulturskolekonsert med lærere og 

elever 

 Fredag 8. april: The Nordic Fiddler’s Bloc + 

kulturskoleelever 

  



NYTT TEGNEKURS I ENGERDAL KULTURSKOLE –  
NÅ OGSÅ FOR VOKSNE 
 
«Tegning er avslappende, nesten som meditasjon, og utvikler 
kreativiteten, noe som man vil ha nytte av på alle områder i 
livet. På tegnekurs fordyper man seg og finner ut av nye 
teknikker som gjør det enda morsommere å tegne og gir en lyst 
til å tegne mer»  
Sitat: Anne Jarulf 
 
Tegnekurset som ble arrangert før jul ble godt tatt imot. Vi er 
imponert over de flotte kunstverkene elevene klarte å produsere 
på kort tid!     
 
Læreren har dessverre flyttet, men vi har fått med oss 
kunstneren Anne Jarulf på laget! Vi kjenner Anne som en 
dyktig, engasjert og positiv billedkunstner som er veldig glad i 
folk.  Hun er kjent for de fleste fra opprettelsen av kunstkafeen 
«Annelandet» i Hylleråsen. Anne har vært engasjert i 
kulturskolen i Engerdal tidligere og vi er glad for at vi nå får 
henne litt tilbake i staben.  
 
TEGNEKURS: Nytt tegnekurs for elever fra 6.-10. trinn. Kurset 
går over 3 helger mellom vinterferien og påske. Nå også kurs 
for voksne - fra 16 år og eldre.  
 
Kursene tilbys lørdag + søndag følgende helger: 

 26.-27. mars  

 1.-2. april 

 22.-23. april 
 
Tidspunkt alle dager:  

 6.-10. trinn, kl. 11.00-13.00  

 Voksne (over 16 år), kl. 13.30-15.30 
  



Ei kurspakke inneholder totalt 12 timer. Kulturskolen holder 
kursmaterialene.  
 
I kurset kan dere lære noe om disse tegneferdighetene: 

 Ansikt og kropp 

 Perspektiv (landskap m.m.) 

 Skyggelegging 

 
Sted: Engerdal kulturskole (på Engerdal barne- og 
ungdomsskole) 
 
Pris: kr 500,- pr kurspakke. Ingen krav til forkunnskaper. 
 
Påmelding innen 23. februar via kommunens nettside: 
https://www.engerdal.kommune.no/tjenester/barnehage-og-
skole/skole/kulturskole/ 
 
For spørsmål, kontakt fagleder Ingeborg Frank på telefon  
990 27 966 eller epost: ifr@engerdal.kommune.no  
  

https://www.engerdal.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/skole/kulturskole/
https://www.engerdal.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/skole/kulturskole/
mailto:ifr@engerdal.kommune.no


LOGOKONKURRANSE! 
 
Kulturskolen i Engerdal ønsker seg en egen logo.    
Det utlyses herved en konkurranse for å lage 
kulturskolens egne logo. 
 
Den beste logoen vil bli premiert med kr 500,- + gratis plass 
i kulturskolen 1 skoleår. 
 
Logoen bør være enkel og tydelig. Vi ønsker også at den 
uttrykker litt av hva kulturskolen i Engerdal er og ønsker å være.  
Dere bestemmer selv hvilke verktøy dere bruker i utformingen 
av logoen (tegning, maling, digitale verktøy etc.)  

 Kulturskolens visjon er «Kulturskolen for alle»   

 I tillegg til opplæringstilbud i kunstfag som musikk, tegning, 
musikkverksted, dans, band m.m. for barn i alder 6-16 år, 
tilbys også opplæring for voksne 

 Kulturskolen samarbeider med barnehagen om et hybrid 
sang- og musikktilbud (nettbasert og fysisk) 

 Kulturskolen vil være en 0-100 skole, og har pr dato tilbud 
til Engerdøler i alder 1-72 år 

 Kulturskolen vil lage arenaer for samspill og gode sosiale 
og kulturelle møter mellom barn, unge og voksne i 
Engerdal 

 Kulturskolen skal være en arena for alle som vil utfolde 
seg innenfor kunst og kultur 

 Kulturskolen vil utvikle flere typer tilbud slik at alle som 
ønsker det kan få utfolde seg og benytte seg av 
kulturskolen 
 

Lever logoen i A4-størrelse. Vi forminsker den, så den bør ikke 
ha for mange detaljer. Skriv navnet ditt på baksiden! 
 
Ditt forslag til logo sendes/leveres til Ingeborg Frank,  
epost: ifr@engerdal.kommune.no fagleder i kulturskolen  
 
Frist: 18. februar 2022 

mailto:ifr@engerdal.kommune.no


UKM I ENGERDAL 
 
UKM Engerdal arrangeres fra den 11. til 12. mars, og i år kan vi 
endelig arrangere dette fysisk igjen. Dette gleder vi oss veldig 
til! For deltakerne vil det bli ulike aktiviteter, workshops og 
hyggelig samvær!  
 
Vi markerer 10 år med UKM i regi av ungdomsrådet og at selve 
ungdomsrådet fyller 10 år. I den anledning skal alle ledere av 
rådet inviteres, og hylles for deres innsats gjennom årene.  
 
Vi skal også ha en konsert og utstilling som avslutning på det 
hele. Det vil foregå i Engerdalshallen fra kl. 18.00 og utover 
kvelden, lørdag 12. mars. Håper mange vil komme å se på!  
 
Påmeldingsfrist for å delta er 1. mars, og tilbudet gjelder for 
alle fra 5. klasse og opp til 18 år. 
 
 
 
INFORMASJON FRA BIBLIOTEKET 
 
Folkebiblioteket har en Instagram-konto hvor det legges ut tips 
om barne- og ungdomsbøker, dette er da bøker som finnes på 
skolebiblioteket på Ebus. Den heter folkebi. 
 
Folkebiblioteket vil være stengt noen lørdager fram til mai: 

 Lørdag 5. februar 

 Lørdag 12. mars 

 Torsdag 14. april (påske) 

 Lørdag 16. april (påske) 

 Lørdag 23. april 

  



UNGDOMSSTIPEND FRA ENGERDAL KOMMUNE  
 
Engerdal kommune deler ut et ungdomsstipend på totalt 10.000 
kroner pr. år. Stipendet kan deles på inntil 4 søkere. Stipendet 
er opprettet for å engasjere unge til å satse videre på aktiviteter 
der de allerede deltar aktivt. For eksempel aktiviteter innen 
kunst, kultur, idrett, friluftsliv eller andre fritidsaktiviteter.  
 
Den som kan søke på stipendet er ungdom fra 13 til 17 år med 
bostedsadresse i Engerdal.  
 
De som skal vurdere søknaden er ordfører Line Storsnes, 
virksomhetsleder utvikling Bjarne Granli og leder i 
ungdomsrådet Victor Edstrøm.  
 
Det vil bli lagt vekt på motivasjon og fremtidsplaner rundt 
aktiviteten, og refleksjoner rundt sin egen deltakelse i 
aktiviteten. Det er viktig at søker har fotfeste i aktiviteten sin, og 
ønsker å drive den videre. En søknad må minimum inneholde 

a) Hva slags aktivitet søker du til?  
b) Hvorfor søker du?  
c) Hva tenker du å bruke et eventuelt tilskudd til?  
d) Hvilke fremtidsplaner har du for aktiviteten din?  

 
Engerdal kommune kan veilede i forhold til å skrive søknad hvis 
dette er et ønske. Ta i tilfelle kontakt med Bjarne Granli på 
telefon 913 85 991.  
 
Stipendet ble opprettet i 2020, men ikke delt ut dette året. Det 
kan derfor deles derfor ut inntil 20.000 kroner for 2022 avhengig 
av blant annet antall søkere. 
 
Søknadsfrist: 15. mars 2022.  
 
Søknad sendes til: postmottak@engerdal.kommune.no  

  

mailto:postmottak@engerdal.kommune.no


TILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER 
 
Kommunestyret har avsatt kr 70.000,- i budsjettet for 2022 til 
tilskudd til lag og foreninger.  
 
Det oppfordres om å søke elektronisk. Søknadskjema finnes på 
kommunens hjemmeside under: 
Kultur, idrett og fritid/tilskuddsordninger/tilskudd til lag og 
foreninger/søknad om tilskudd 
 
Søknadsfrist: 1. mars 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMASJON FRA LEGESENTERET 
 
Det er viktig å bestille medisiner i god tid før man 
er tom. Husk derfor å beregne nok tid i forhold til 
bestilling av resepter, da dette kan ta minst to 
dager.   



HEI, OG GODT NYTT ÅR TIL DERE ALLE! 

I skrivende stund, er vi fortsatt fanget i pandemiens grep. Det 
blir stadig sagt - at nå må vi vel snart være ferdig med denne 
pandemien, men stadige tilbakeslag har det vært. Men nå kan 
det virke som om vi ser enden på den. La oss håpe det! 
 
Jeg ønsker å rose alle for den gode laginnsatsen som er gjort 
og vist, i de krevende tidene vi har vært og er i. Det er 
imponerende hvordan alle har tilpasset seg, og vist ansvar for å 
følge råd og anbefalinger. Den store oppslutningen vi har hatt 
på vaksinering er veldig gledelig. Jeg oppfordrer alle som ikke 
har vaksinert seg, eller tatt oppfriskningsdose til å gjøre dette. 
En spesiell takk til helsetjenestene våre, som har hatt et enormt 
press under hele pandemien, og som fortsatt må stå i det en 
god stund til, uavhengig av gjenåpning eller ikke.  
 
Snøen har latt vente på seg i vinter, og sammen med mye uvær 
og vind, har det vært utfordrende å få kjørt opp ski- og 
scooterløyper. Men takket være en kjempeinnsats fra frivillige 
og næringsdrivende, har det vært mulig å kjøre en del skiløyper. 
Antall løyper som åpnes, øker dag for dag. Også 
scooterløypene har vi nå fått åpnet deler av, og mer blir det i 
ukene som kommer. Det er så trivelig å sjå at det stadig 
publiseres så fine bilder fra naturen vår, både i diverse 
løypenett og andre steder i den fine kommunen vår. Fortsett 
med det. 
 
Femundløpet har nettopp blitt arrangert -  
noe som er nok et eksempel på den enorme 
dugnadsviljen som er i kommunen. 
Sjekkpunkt Drevsjø og Femundløpet viser 
frem Engerdal på en kjempebra måte, og en 
stor takk til alle frivillige som bidrar! 
 
  



Sammen med Destinasjon Femund Engerdal, har Engerdal 
kommune ved næringsutvikler sendt ut forespørsel til bedrifter 
om økning i kostnader til strøm. Jeg oppfordrer alle som har 
mottatt denne henvendelsen til å svare. Sjøl om det var kort 
svarfrist i første omgang, så er det alltid bra med mer 
dokumentasjon. Engerdal kommune jobber opp mot sentrale 
myndigheter for ordninger til næringslivet, og for bedre 
ordninger generelt. 
 
I perioden 10. februar klokka 10.00 til 17. februar klokka 15.00 
avholdes det folkeavstemming om vi skal oppløse Innlandet 
eller ikke. Alle norske statsborgere som har folkeregistrert 
adresse i Innlandet før 1. januar 2022, og som fyller 16 år i 
løpet av 2022, kan stemme. I tillegg er det muligheter for 
utenlandske statsborgere bosatt i Innlandet de 3 siste årene,  
for de nordiske landene gjelder 1 år, til å stemme. Utfyllende 
informasjon om dette finner du også på kommunens og 
fylkeskommunens hjemmesider.  
 
Som alltid er det viktig at vi bruker stemmeretten vår, og nå har 
vi en sjelden mulighet til å vise hva vi mener i en 
folkeavstemming. 
 
Med det ønsker jeg dere et godt valg, og en fin vintertid! 
 
Terje Langfloen 
Varaordfører 
 
 

  



SØK TILSKUDD FRA KOMMUNALT VILTFOND  
 
Enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger, lag, viltstellområder og 
kommunen kan søke viltfondet om tilskudd med hjemmel i Forskrift om 
kommunale viltfond m.m., FOR-2011-05-15-537.  
 
Kommunalt viltfond kan brukes til: 

 Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om 
viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner 
gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller 
kommunen selv 

 Å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt 
og fallvilt i kommunen 

 Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt 
 
Tilskudd gis bare til konkrete viltstelltiltak, og ikke til ordinær drift. 
 
Eksempler på tiltak som det kan gis tilskudd til: 

 Utarbeidelse av bestandsplaner 

 Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæringen voldt av 
hjortevilt 

 Tiltak for å fremme viltforvaltningen, styrke kunnskapen om viltet, 
jaktorganisering, enkeltpersoner eller kommunen selv 

 Generelle viltstelltiltak for alle typer vilt 
 

Hvordan sende inn søknad? 
Fyll ut digitalt søknadsskjema som ligger på vår hjemmeside under Hjem 
– Tjenester – Natur, klima og miljø – Naturforvaltning – Vilt og 
viltforvaltning.  
 
Regler for søknad om tilskudd fra kommunalt viltfond ligger også her. 
 
Frist: 1. mars 2022.  
 
Har du spørsmål kontakt Engerdal kommune v/Katrine Kleiven. 
  



KOMMUNEN MINNER OM BEHANDLINGSTID PÅ 

SØKNADSPLIKTIG MOTORFERDSEL 

Vinterferien nærmer seg og etterhvert påsken. Kommunen 
opplever økende pågang på søknadspliktig motorferdsel. Vi ber 
publikum om å søke i god tid! 
 
Med søknaden skal det som et minimum følge kart som viser 
inntegnet kjøretrase/vedutvisning fra grunneier. 
 
Ved politisk behandling må søknaden være innsendt minimum 
3 uker før et møte i formannskapet.  
 
Har du spørsmål, kontakt Engerdal kommune ved  
Katrine Kleiven. 
 
 
 
MØTEPLAN FOR KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 2022 
 

Måned Formannskap Kommunestyre 
Januar 26.  

Februar 23. 9. 

Mars 23.  9. 

April 6. 20. 

Mai 11. 18. (dialogseminar) NB! Kl. 18.00 
25. 

Juni 14. NB - tirsdag 22. NB! Kl. 09.00 

Juli    

August 31.  

September 7. 21.   

Oktober 12. 26. 

November 30. (budsjettmøte) 16. 

Desember  14. (budsjettmøte) NB! Kl. 09.00 

 

 
Alle møter er i kommunestyresalen i Enger. 
Formannskapsmøter skal som hovedregel begynne kl. 09.00. 
Kommunestyremøter skal som hovedregel begynne kl. 19.00. 
  



NYE SKOGBRUKSPLANER –  
ENGERDAL OG DELOMRÅDE 2 I TRYSIL 
 

For mer informasjon bli med på digitale informasjonsmøter:  
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
PANTEDUGNAD 

 
Speidergruppa skal, i år som i fjor, ha pantedugnad i påsken. 

 
I tidsrommet fredag 8. april til tirsdag 19. april vil det være mulig 

å legge igjen pant på utvalgte steder i kommunen. 
 

Vi håper du sparer opp masse pant til oss! 
 

Nærmere informasjon om innsamlingspunkter kommer. 
 

Hilsen Engerdal speidergruppe 
 



FAKTURERING AV KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 

FRA 1. JANUAR 2022 

Fra 1. januar 2022 tilbyr Engerdal kommune fleksibel 
fakturering av kommunale eiendomsavgifter. Dette betyr at du 
selv kan velge den terminbetalingen som passer best for deg 
og din husstand. 
 
Følgende terminbetalinger tilbys: 

 1 termin – det vil si hele årsbeløpet faktureres og betales i 
oktober 

 3 terminer – det vil si at hele årsbeløpet deles på tre og 
faktureres og betales i mars, juni og oktober (det samme 
som dagens praksis) 

 12 terminer – det vil si at hele årsbeløpet deles på tolv og 
faktureres og betales hver måned 

 
 
Hva må du gjøre for å benytte deg av en eller tolv terminer? 
 
Gå inn på Engerdal kommune sin hjemmeside og send 
forespørsel om endring av terminoppsett, eller send en e-post til 
postmottak@engerdal.kommune.no. Oppgi gårds- og 
bruksnummer, navn og adresse på eiendommen det ønskes å 
inngå avtale for. 
 
Følgende avgifter kan faktureres fleksibelt: 

 Vann og avløp 

 Slamtømming 

 Renovasjon 

 Eiendomsskatt 
 
Ønsker du månedlig faktura må du 
inngå avtale om AvtaleGiro. Det gjør 
du selv i nettbanken din.   

mailto:postmottak@engerdal.kommune.no


NYTT FRA ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 

Et nytt år, med forhåpentligvis mange nye muligheter står for døra. Vi 
legger bak oss nok et år som har vært annerledes, og som har bydd på 
utfordringer for oss på Frivilligsentralen. De fleste av våre aktiviteter har 
til tider måtte tatt en pause, og stua vår har stått tom. I skrivende stund 
har det kommet lettelser i tiltakene, og vi håper at vi nå kan komme 
tilbake til normalen. 
 
Før vi går videre til planene for 2022 vil jeg takke alle flotte frivillige som 
stiller opp for Frivilligsentralen. Uten alle dere frivillige vil hjertet i 
Frivilligsentralen forsvinne, så all ære til dere som stiller opp på lunsj, 
bingo, tirsdagskaffe, enkelt-arrangementer, bistand til innbyggere, osv. 
Tusen takk! 
 
Vi står foran nok et spennende år på Frivilligsentralen. 2022 er jo 
selveste Frivillighetens år – og det skal vi forsøke å feire gjennom hele 
året. Sammen med politiske representanter, representanter fra 
administrasjonen, Engerdal pensjonistforening, Engerdal sportsklubb og 
Drevsjø sanitetsforening sitter vi i en arbeidsgruppe som jobber med å 
lage en plan for markeringen. Vi håper vi etter hvert får alle frivillige lag 
og foreninger med på laget. 
 
På tampen av 2021 mottok vi et tilskudd på hele kr 290.000,- fra 
Gjensidigestiftelsen til et prosjekt vi har valgt å kalle «Lekende 
fritidsaktiviteter for glade barn». HURRA! Dette er midler som skal 
komme barn og unge i Engerdal til gode, og vi gleder oss til å kunne tilby 
denne målgruppa mange morsomme aktiviteter og opplevelser gjennom 
hele 2022. 
 
Arbeidet med å skaffe eksterne midler til forskjellige aktiviteter for 
innbyggerne i Engerdal er en jobb som pågår hele tiden. Vi er flittige 
brukere av Tilskuddsportalen, og vi ønsker oss at alle foreninger i 
Engerdal kommune skal registrere seg og ta i bruk portalen. Trenger 
dere hjelp med å komme i gang, så ta kontakt med oss så løser det seg. 
Vi blir gjerne med på et styremøte, medlemsmøte, etc. for å fortelle om 
mulighetene rundt søkeprosessen av eksterne tilskudd. 
 
  



Røveriet, som er vår egen utstyrssentral her i kommunen, bugner av 
utsyr som venter på låntakere. På Røveriet kan du låne skøyter, pulker, 
truger, telt, lavvoer, og masse mer. Vi har for tiden ikke fast åpningstid, 
men du kan ta kontakt med Ingunn Sømåen eller Hege Bergersen, så 
avtaler vi tid for utlån. Det er helt gratis å låne utstyret, og du kan låne 
det en uke om gangen. Se facebooksiden vår «Røveriet – Engerdal 
utstyrssentral» eller hjemmesiden til kommunen for kontaktinfo og liste 
over utstyr vi har. Sjekk gjerne ut tilbudet, vi ønsker oss flere låntakere!! 
 
Så vil jeg til slutt nevne aktivitetene som vi tilbyr nå i tiden fremover: 

 Tirsdager kl. 11.00 – Trim med fysioterapeut (egenandel) 

 Tirsdager kl. 12.00 – Tirsdagskaffe, 20 kroner for kaffe og vaffel 
(kontant) 

 Onsdager kl. 10.30 – Trillegruppe 

 Torsdager kl. 11.00 – Gågruppe i Engerdal 

 Torsdager i oddetallsuker kl. 13.00 – Lunsj, 50 kroner (kontant eller 
vipps). Husk påmelding til Frivilligsentralen dagen før 

 Torsdager i partallsuker kl. 11.15 – Bingo 
 
Alle er hjertelig velkommen på våre aktiviteter! Har du noen spørsmål, så 
ikke nøl med å ta kontakt.  
 
Er det noe du trenger hjelp til i hverdagen? Som å handle, rydde snø, 
rake plen, etc. Ta kontakt, så skal vi forsøke å hjelpe deg så godt vi kan. 
 
Telefonnummer til Frivilligsentralen er 47 97 30 20, epost er 
iso@engerdal.kommune.no 
 

 
BLI MED PÅ Å STØTTE AKSJONEN LIONS RØDE FJÆR 
 
Ditt bidrag er viktig for å bygget et familie- og kompetansehus på 
Beitostølen Helsesportsenter. Det vil gi et nytt og bedre tilbud til 
enda flere barn og unge med funksjonsnedsettelser. Slik økes deres 
muligheter til å utvikle sitt potensiale og leve et aktivt liv. 
 
Det nye kompetansehuset er nødvendig for en fortsatt utvikling av 
fagfeltet fysisk aktivitet og funksjonshemming. Denne kompetansen 
er i dag unik i nasjonal og internasjonal sammenheng.  
 
Innsamlingsperioden i Engerdal er fra 9.-13. februar. 
Tusen takk for ditt bidrag! 

mailto:iso@engerdal.kommune.no


VIL DU BLI VÅR NYE MEDARBEIDER I ELGÅ? 

Engerdal kirkelige fellesråd har behov for ny kirketjener ved 
Elgå kirke. Stillingen er på 8% og er ledig umiddelbart. 
 
Arbeidet består hovedsakelig av: 

• Praktisk arbeid i forbindelse med gudstjenester, kirkelige 
handlinger og andre arrangementer i kirken 

• Tilsyn med kirken og tilhørende bygning og holde orden i 
bygningene, utføre renhold samt vedlikehold og 
reparasjoner 

• Stell og vedlikehold av kirkegården 
 
Send søknad til:  
Engerdal kirkelige fellesråd 
Engerdalsveien 1794 
2440 Engerdal 
 
For mer informasjon; Kontakt Ralf Edstrøm på tlf. 482 81 901. 
 
  



GUDSTJENESTER 
 

 
 
 
Dato Tid Type gudstjeneste Sted 

Søndag 6. feb. 11.00 Gudstjeneste/ 
Samefolkets dag 

Elgå kirke 

Søndag 13. feb. 11.00 Bamsemesse Sømådalen kirke 

Lørdag 26. feb. 11.00 Dåpsgudstjeneste Søre Elvdal kirke 

    

Søndag 6. mars 11.00 Gudstjeneste Drevsjø kirke 

Søndag 13. mars 11.00 Friluftsgudstjeneste/ 
konf. 

Krokutsjøen 

Søndag 20. mars 11.00 Gudstjeneste Engerdal kirke 

    

    

Søndag 10. april 11.00 Snøscotermesse/ 
Palmesøndag 

Risbrudalen 
Engerdal 

Torsdag 14. april 11.00 Påskegudstjeneste Lillerøåsen 

Torsdag 14. april 18.00 Påskegudstjeneste Lillebo/Gapahuken 

Fredag 15. april 12.00 Påskegudstjeneste Litjbekkdalen Elgå  

Fredag 15. april 17.00 Påskegudstjeneste Engerdal sykehjem 

Lørdag 16. april 11.00 Påskegudstjeneste Gloføklia Sømådal 

Lørdag 16. april 17.00 Påskegudstjeneste Søre Elvdal kirke 

Lørdag 23. april 18.00 Speidergudstjeneste/ 
St. Georg 

Drevsjø kirke 

    

 
  



Vi ønsker alle våre lesere  
en riktig fin vinter! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Frist for stoff til neste VARD’N er 
24. mars 2022 

 
(kommer til husstandene ca 6. april) 

 
Manus sendes i Word-format på epost til: 

LCS@engerdal.kommune.no 
 
 

VARD’N er utgitt av Engerdal kommune 
 

For mer informasjon, gå inn på vår hjemmeside: 
www.engerdal.kommune.no 

 
 


