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LIONS TULIPANAKSJON 2021 
 
Grunnet Covid-19 restriksjoner, blir det også i år vanskelig for 
vår klubb å fullføre innsamlingsaksjon i Engerdal. 
 
Det er likevel mulig å støtte årets tulipanaksjon med bidrag på 
VIPPS-nummer: 516880 eller til Lions Club Engerdal/Rendal på 
bankkontonummer: 1890.38.89795. Merkes med tulipanaksjon 
2021. 
 
I år vil vi samle inn penger til forebyggende arbeid for barn og 
unge. Du kan lese mer om dette på www.mittvalg.no 
 
 
  



STEDSUTVIKLING DREVSJØ-BLOKKODDEN 
 
Det har kommet en del spørsmål rundt prosjektet og fremgangen. Vi 
ønsker derfor å samle sammen litt informasjon, og ta for oss de 
spørsmålene som er mest stilt.  
 
Januar 2020 begynte vi på et hovedprosjekt, etter en lengre periode med 
et forprosjekt. Gjennom forprosjektperioden ble det byttet prosjektleder 
tre ganger, noe som gjorde at prosjektet tok lenger tid enn nødvendig.  
 
Gjennom forprosjektet ble det lagt planer for hvordan vi kunne utvikle 
Drevsjø. Dette har resultert i 7 fokusområder:  

 Området rundt Joker 
 Badestranda 
 Sentrum 
 Lomtjønna 
 Blokkodden 
 Området rundt asylmottaket  

 
I hovedprosjektet har vi delt inn i 4 arbeidsgrupper:  

 Forskjønning 
 Trafikksikkerhet 
 Næring 
 Blokkodden  

 
Disse gruppene skal jobbe med å få utført og budsjettere tiltakene som 
er planlagt i forprosjektet. Videre er det en prosjektleder, en 
styringsgruppe som består av administrasjonen, politikere og en 
representant for Drevsjø Omegn Vel. Styringsgruppen er den som har 
myndighet til å ta avgjørelser i prosjektet. Det er også referansegruppa, 
som også deltok i forprosjektet. Denne gruppen består av noen valgte 
folk som bor på Drevsjø. Disse har lagt ned mye tid og krefter for å få til 
dette prosjektet og er de som har lagt det meste av planer og ideer. De 
fortsetter videre i hovedprosjektet som ambassadører for grenda, samt 
for å delta videre på utførelsene og avklaringene som trengs i forbindelse 
med dette.  
 
Hovedprosjektet har nå vart i overkant et år, og spørsmålet som kommer 
ofte er «hvorfor skjer det ingenting». Det virker nok som det ikke skjer 
noe utad, men innad i prosjektet er det mange som jobber med dette. 
Hovedproblemet til prosjektet er at det ikke er noen økonomisk 
finansiering på plass.  



Prosjektet har fått innvilget kr 1.000.000,- av kommunestyret, men det er 
lånefinansiert. Det betyr at det ikke er lov å bruke pengene på hva som 
helst i prosjektet. Slik det er nå, kan kun denne millionen brukes på 
Blokkodden. Prosjektledelsen har derfor brukt mye tid og ressurser på å 
finne andre løsninger, enn å få den millionen lånefinansiert. Videre har 
prosjektet søkt på flere tilskuddsmidler, men har ikke fått noe tilskudd 
enda. DOV har mottatt kr 40.000, som kan brukes på benker.  
Det er derfor slik at økonomien setter en stopper for å få utført noe i 
prosjektet, slik det er nå. Dette jobber vi med, og vi tror muligens vi har 
funnet en løsning, som vi nå jobber med.  
 
Det har vært et godt samarbeid med innbyggere og andre foreninger i 
grenda, noe vi setter stor pris på og som er til god hjelp. Det har også 
vært flere dugnader i sommer og høst, hvor deltakelsen har vært over all 
forventing. Det er ingen tvil om at dugnadsånden på Drevsjø er sterk, og 
vi ser at det er et stort ønske om å utvikle grenda.  
 
Vi forstår også frustrasjonen og irritasjonen over at det har tatt tid, og vi 
vil forsikre dere innbyggere om at vi gjør alt vi kan for å få fremgang i 
prosjektet, med tiltak som er synlige.  
 
Det er også kommet spørsmål om hva som er planlagt i forprosjektet, og 
det er en del som ikke vi kan ramse opp i dette informasjonsskrivet. Det 
var et folkemøte i 2019, hvor planene ble vist på biblioteket. Er det slik at 
det er ønskelig med en slik samling igjen, kan dere ta kontakt med oss. 
(Dette blir først relevant, når covid-19 situasjonen tillater det.)  
 
Ved eventuelle spørsmål eller andre henvendelser angående 
Stedsutvikling Drevsjø-Blokkodden kan prosjektleder Sofia Brustad-
Johnsen kontaktes på mail: 
sofia.brustad.johnsen@engerdal.kommune.no 
  



ARRANGEMENTER PÅ BIBLIOTEKET 

BOKLEK for alle skolestartere, torsdag 
25. mars kl. 10.00. 
 
Det kommer en formidler og forteller om 
boka. Det blir tegninger på flippover og 
en liten konkurranse. Begge 
barnehagene får med seg ett eksemplar 
av årets boklek-bok.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LESELYST, torsdag 22.april 
kl.18.00. På dette 
arrangementet er det 
påmelding, maks antall er 20. 
På dette arrangementet 
kommer det to litteratur 
formidlere for å presenter noen 
nye og noen litt eldre 
skjønnlitterære titler. 
Arrangementet er gratis og 
tilbys til bibliotekene i Innlandet 
av Fylkesbibliotek.  
 

 
 
 
  



BIBLIOTEKETS ÅPNINGSTIDER 2021 
 
Dag Klokken 
Mandag Stengt 
Tirsdag 11.00-16.00 
Onsdag Stengt 
Torsdag 15.00-20.00 
Fredag Stengt 
Lørdag 10.00-14.00 
Søndag Stengt 
 
 
NB! Biblioteket er stengt i uke 13. 
Siste åpningsdag før påske er lørdag 27. mars.  
Første åpningsdag etter påske er tirsdag 6. april. 
 
 
 
 
KOMMUNALT TILSKUDD TIL LAG, FORENINGER OG 
ARRANGEMENTER 2021 
 
Kommunestyret i Engerdal vedtok i sitt budsjettmøte i desember 
at det skulle avsettes noe midler på budsjettet for 2021 for 
tilskudd til lag og foreninger og arrangementer. Med bakgrunn i 
kommunestyrets budsjettvedtak lyses herved ut tilskudd til lag, 
foreninger og arrangementer.  
 
Søknader om støtte til lag, foreninger og arrangementer for 
2021 sendes Engerdal kommune med søknadsfrist 1. april.  
Det henstilles om å søke elektronisk ved å benytte 
søknadsskjema på kommunes hjemmeside. 
 
For eventuell informasjon eller konkrete spørsmål, ta kontakt 
med Utviklingsvirksomheten v/Bjarne Granli på tlf. 913 85 991. 
 

  



KJÆRE ENGERDØL 

Etter en ganske lang periode med sprettkulde, har vi fått 
mildvær. Det er godt å kunne kjøre på bare veier, men jeg 
håper at det blir kaldt nok til at snøen blir liggende til påske. Det 
er viktig for næringslivet i Engerdal. Vinterferien er nettopp 
tilbakelagt, og det er kanskje ett minne som vil stå igjen for 
ettertiden: 5-mila i VM og FIS sin avgjørelse av å diske Klæbo 
fra gullet. I skrivende stund er det ukjent hvordan en eventuell 
anke vil avstedkomme, men er det noe vi liker i både Norge og i 
Engerdal, så er det jo å se «våre» gå inn til topplasseringer 
etter å ha prestert gode løp. 
 
Vi hadde kanskje håpet på et 2021 som skulle starte uten alle 
restriksjonene vi dessverre ble så vant med i 2020. Sånn har 
det ikke gått. Vaksinasjonen har begynt, også her i Engerdal. 
Jeg er glad for at alle beboere på sykehjemmet har fått vaksine 
– det er viktig! Ellers er det nok bare å smøre seg med 
tålmodighet for de fleste andre av oss, da det er få (om i det 
hele tatt noen) vaksiner som kommer hit pr. uke. Ser vi 
fremover, håper jeg at vaksineringen har kommet langt innen 
sommeren, og at vi da kan begynne å leve mer som normalt. 
Det i seg selv er kanskje en litt underlig ting å si, da normalen 
etter å ha levd over en lengre periode med en pandemi 
antakeligvis blir annerledes enn den var før pandemien. Jeg tror 
uansett at mange av oss nå virkelig ser frem til at vi kan være 
mer sosiale med hverandre, samles i større grupper og ha 
«lov» til å gi hverandre en klem eller i det minste et klapp på 
skuldra. Det er viktig å holde motet oppe, selv om en også må 
tillate seg å kjenne på at det er slitsomt å stå i dette over tid. 
 
Politisk har jeg brukt mye tid på saken om hvordan 
sykehusstrukturen i Innlandet skal være, og hvor et eventuelt 
storsjukehus skal plasseres. Det er gjennomført dialogrunder 
både sammen med Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet, og 
med helseminister Bent Høie.  
  



Det er tverrpolitiske meninger i Engerdal om at det er viktig for 
oss at Elverum får bestå som et akuttsjukehus, og etter 
kommunestyrebehandling står vi igjen med et 
kommunestyrevedtak som sier at Engerdal kommune fremdeles 
skal være en del av opptaksområdet for Elverum. 
 
Det rører seg flere politiske saker innen helse. Sykehuset 
Innlandet har uttrykt et ønske om å gjennomføre et prosjekt i 
Engerdal. Dette er i utgangspunktet et prosjekt som skal se på 
muligheten for å styrke prehospitale tjenester, altså tjenester en 
pasient mottar før han/hun eventuelt kommer til et sykehus. 
Dette er vel og bra, men Sykehuset Innlandet forespeiler da å 
gjøre om den ene ambulansen her til en akuttbil. Dette vil 
medføre mindre bårekapasitet, og kun en ambulansearbeider 
tilknyttet bilen i motsetning til to. Jeg skal kjempe med nebb og 
klør videre for at Engerdal fremdeles skal ha den samme 
ambulanseakuttberedskapen som tidligere! 

 
Hyggeligere er det da å tenke på at det ble gjennomført en 
verdenspremiere i Engerdal. Ane Helga Lykka fylte opp så 
mange plasser som koronaforsvarlig var, og viste frem sin film 
«Elgskogen». Laget av en engerdøl, filmet i Engerdal og med 
engerdøler i hovedrolla. Filmen var veldig nyansert og god, og 
har du ikke sett den enda er denne å anbefale! 
 
Dagene blir lysere og lengre, og det gir deilige muligheter for å 
tilbringe mer tid ute. Ta deg en gåtur, en tur med sparken, på 
ski, truger, med snøscooteren eller rett og slett på sykkelen. Litt 
tid ute gjør godt for kropp og sjel, og her i Engerdal florere det 
med koronavennlige uteplasser – det gjelder bare å ta dem i 
bruk. Jeg krysser fingra for at jeg snart kan få reise mer rundt til 
alle de flotte innbyggerne og bedriftene i kommunen vår, og 
ønsker alle sammen ei riktig god påske! 
 
Line Storsnes, ordfører  



Fakturering kommunale eiendomsavgifter 2021 
 

Fakturering vil i hovedsak skje i mars, juni/juli og oktober med satser i henhold til vedtatt gebyrregulativ for 
2021 (gebyr fastsettes av Kommunestyret): 

   
Pris eks. 

mva 2021 

Pris ink. 
mva 
2021  

Pris eks. 
mva 2020 

Pris ink. 
mva 2020  

Kommunale eiendomsavgifter 
               

Kommunale Vannavgifter 
Jfr. Lov av 31. Mai 1974 om vann- og kloakkavgifter og forskrifter om kommunale vann- og kloakkgebyrer. 
               

Fast årsabonnement for boliger og fritidsboliger settes til 3 182 3 978   3 089 3 861   
Variabel del: målt forbruk pr. m3 30 38   28 35  
Stipulert forbruk der 1 m2 = 1 m3 pr. m3 50 63   47 59   

Maks areal bolig 120 m2 - maks areal fritidsbolig 70 m2 
For fritidsboliger beregnes forbruk etter målt mengde. 
              

Installasjon av vannmåler betales av huseier, kommunen holder vannmåler 
Vannmåler er kommunens eiendom 
Vannmålerleie   306 383   306 383   
Vannposter   1 110 1 388   1 067 1 334   
               

Bedrifter               

Inntil vannmåler er montert beregnes variabel del (forbruk) ut fra 1 m3 pr. m2 bruksareal 
Målt forbruk   30 38   28 35   
Variabel del etter m2  stipulert   (1m2 =1m3) 50 63   47 59   
Fast årsabonnement 3 182 3 978   3 089 3 861   
               

Tilknytningsavgift for vann  pr. enhet 50 000 62 500   20 000 25 000   
               

Avløpsavgift               
Fast årsabonnement for boliger og fritidsboliger settes til 3 182 3 978   3 089 3 861   
Variabel del: målt forbruk pr. m3 30,00 38   28 35   
Stipulert forbruk der 1m2 = 1 m3 pr. m4 50 63   47 59   
For fritidsboliger beregnes forbruk etter målt mengde. 
               

Vannmålerleie   306 383   306 383   
               

  



         

   
Pris eks. 

mva 2021 

Pris ink. 
mva 
2021  

Pris eks. 
mva 2020 

Pris ink. 
mva 2020  

Bedrifter               

Inntil vannmåler er montert beregnes variabel del (forbruk) ut fra 1 m3 pr. m2 bruksareal 
Målt forbruk   30,00 38   28 35   
Variabel del etter m2  stipulert  (1m2 =1m3) 50 63   47 59   
Fast årsabonnement 4 136 5 170   4 013 5 016   
               

Tilknytningsavgift for avløp pr. enhet 50 000 62 500   20 000 25 000   
         

Slamtømming               
Tømming av tanker inntil 4m3 1 715 2 144   1 715 2 144   
Tømming av mull/bio toalett 1 715 2 144   1 715 2 144   
Fra 4 til 20m3  pr m3  422 528   422 527   
Tømming over 20m3 pr m3 322 403   370 462   
                  

Tilleggsgebyrer utover ordinært gebyr: 
Utenom sesong ( 01.11 til 01.04)  Tillegg 1 326 1 658   1 326 1 657   
Nødtømming (helg) Tillegg 1 826 2 283   1 826 2 283   
Timepris slamsugebil Tillegg 1 326 1 658   1 326 1 657   
Tank ikke klargjort Tillegg 1 326 1 658   1 326 1 657   
                  

Renovasjon                 
Standardabonnement 3 565 4 456   3 218 4 023   
Miniabonnement     3 040 3 800   2 591 3 238   
Maxiabonnement (ekstra stor avfallsmengde) 4 098 5 123         
Fritidsbolig kategori 1 Gjelder HA og HB standard 924 1 155   953 1 191   
Fritidsbolig kategori 2 Gjelder HC standard 1 063 1 329   1 131 1 414   
Fritidsbolig kategori 3 Gjelder setrer i drift 324 405   331 414   
                  
Ekstra poser til matavfall og sekker for plastavfall er gratis 
               
For øvrige informasjon om renovasjon se hjemmesidene til FIAS - www.fias.no 
 

 

 
INFORMASJON FRA FIAS 
 
Åpningstider Drevsjø 
gjenvinningsstasjon: 
Tirsdager kl.13-18. 
Lørdager i 2021: 8. mai, 5. juni, 
19. juni, 14. august kl. 11-14. 



INFORMASJON OM MOTORFERDSEL I UTMARK 
 
Det er ikke mulig å kjøre til Blakksjøen og Hognsjøen – 
«isfiskekjøring» for de med varig funksjonshemming. 
 
Engerdal kommune har i snart to tiår tildelt etter søknad 
motorferdelstillatelser til personer med varig funksjonshemming, 
etter de retningslinjer kommunen vedtok i kommunestyret 
11.10.2001 (definerte fiskevann og traseer). To av 
fiskevannene er Blakksjøen og Hognsjøen. 
 
Etter at Kvisleflået og Hovdlia naturreservat ble utvidet i 2005, 
ble deler av vedtatte trase til disse vannene liggende innenfor 
naturreservatet. Kommunen er nå gjort oppmerksom på at 
forvaltningsmyndigheten ikke gir dispensasjon for å kjøre 
gjennom naturreservatet for å komme til fiskevann. Dette betyr 
at de som har fått en tillatelse for kjøring til Hognsjøen og/eller 
Blakksjøen, ikke lenger kan kjøre dit.  
 
Kommunen ser om vi sammen med grunneiere og 
rettighetshavere kan finne en ny trase. Det er et politisk ønske 
at administrasjonen får en avklaring på om ny trase til disse 
vannene lar seg gjøre før politikerne tar en revidering av 
retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i 
utmark etter § 5 b, kjøring for funksjonshemmede opp til ny 
behandling. 
 
Alle som i dag har en tillatelse etter motorferdselforskriften  
§ 5 b, for kjøring til Hognsjøen og/eller Blakksjøen, kan kontakte 
Engerdal kommune v/Katrine Kleiven. Dette for å finne 
alternative fiskevann som erstatning for Hognsjøen og 
Blakksjøen for vintersesongen 2021. 
 
 
  



Kommunen minner om behandlingstid på søknadspliktig 
motorferdsel 
 
Påsken nærmer seg og kommunen opplever økende pågang av 
søknadspliktig motorferdsel. 
 
Vi minner om søknader etter § 5 (hyttekjøring for eier av hytte, 
vedkjøring, kjøring for funksjonshemmede) har behandlingstid 
på inntil 14 dager. Er dere flere eiere av hytta eller har du 
bruksrett på ei hytte, må søknaden behandles politisk. Ta 
kontakt med oss for avklaring. 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 (gjelder 
vedkjøring)/legeerklæring ved søknad etter § 5 b.  
 
Ved politisk behandling må søknaden være innsendt minimum 
3 uker før et møte i formannskapet.  
 
Formannskapets møtekalender (endringer kan forekomme): 
 
Formannskap - 2021 
Onsdag 27. januar 
Onsdag 24. februar 
Tirsdag 23. mars 
Onsdag 14. april 
Onsdag 12. mai 
 
 
Har du spørsmål, kan du kontakte 
Engerdal kommune ved Katrine Kleiven, 
tlf. 400 24 903.  



SKOGEIER? KORT OM SKOGFOND OG SKOGFONDKONTO 
 
Skogfond er en lovpålagt fondsavsetning, 
som skal sikre at skogeier har midler til å 
finansiere investeringer i egen skog. Alle 
skogeiere skal ha sin egen skogfondkonto. 
Pengene på skogfondkontoen følger 
skogeiendommen og tilhører skogeier. 
 
 
Skogfond gir skattefordel 
 
Skogeier må skatte av inntekter fra tømmersalg, men den delen som 
settes på skogfondkontoen blir ikke inntektsført eller beskattet før 
pengene tas ut av fondet for å dekke investeringer i skogen. Når 
skogeier tar pengene ut av fondet, så inntektsføres og skattelegges kun 
15 prosent av beløpet. 
 
Når du bruker penger fra skogfondet til investeringer i skogen din, er det 
kun 15 prosent som blir beskattet, resten er skattefritt. Denne 
skattefordelen kan du se på som et indirekte tilskudd i form av redusert 
skatt. Den reduserte skatten tilsvarer ofte et ordinært tilskudd fra staten 
på 40-50 prosent av kostnaden, eller enda mer hvis du har høy 
skatteprosent. 
 
 
Dette kan skogfondmidlene brukes til: 
 
Midlene i fondet kan bare brukes til tiltak knyttet til skogeiendommen. 
 
Tiltak/investeringer kan være: 

 Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie 
 Nybygging om ombygging av skogsveier, samt ombygging av 

velteplasser 
 Vedlikehold av skogsbilveier og velteplasser 
 Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog 
 Skogbruksplanlegging 
 Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse 
 Forsikring av skog 
 Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift 
 Oppmerking av eiendomsgrenser i forbindelse med jordskifte 
 Dekke merverdiavgift knyttet til de aktuelle tiltakene 



VINTERFORING AV RÅDYR 
 
Er det lov å fore rådyr? Du kan gi rådyr mat dersom du 
har søkt og fått tillatelse fra kommunen.  
 
For å få tillatelse må man sende en søknad til kommunen. 
Kommunen behandler saken, og videresender søknaden til Mattilsynet 
som gir tillatelser etter lovverket.  
 
For å fore må man forholde seg til gitte retningslinjer, blant annet tilsyn 
av foringsplassen og fortype. Du må også være forberedt på å fore 
dyrene helt til snøen har gått bort.  
 
 
Regelverket som regulerer forbud mot foring av rådyr/hjortedyr: 
 
Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease 
(CWD) 

 § 6: Det er forbudt å legge ut for og slikkesteiner til ville hjortedyr 
 
Mattilsynet kan likevel gi tillatelse til: 

 Kortvarig nødforing i områder der Chronic Wasting Disease ikke er 
påvist, dersom spesielle forhold forårsaker dyrevelferdsproblemer 

 
Hvordan søke tillatelse til foring: 

 Kommunens eget søknadsskjema skal benyttes, ta kontakt med 
oss 

 Søknad kan sendes kommunen når snøforholdene er slik at det blir 
vanskelig for dyrene å finne mat 

 Det må oppnevnes en ansvarlig for foringsplassen 
 Foringsplassen må vurderes av fallviltgruppa som forsvarlig med 

tanke på trekk og trafikk 
 Det må oppgis hvor foringsplassen er ved kart eller stedsnavn, 

gårds- og bruksnummer 
 Den som forer dyrene skal holde foringsplassene under 

observasjon for å oppdage syke dyr 
 Mattilsynet skal varsles dersom dyr med avvikende oppførsel eller 

avmagring/svekkelse observeres 
 Foringsplassen må flyttes noen meter med jevne mellomrom, slik 

at eventuelle smitteagens blir uttynnet 
 Foret som brukes må være av norsk opprinnelse 

  



INFORMASJON FRA KULTURSKOLEN  

Dette halvåret har vi følgende lærere i kulturskolen: 
 Øyvind Skogly Pedersen: gitar, bass og teater 
 Jan Inge Knutsen: trommer 
 Anette Skogheim Lillestu: piano, sang og hekling 
 Else Myhr: dans, fele og piano 

 
Ledige plasser 
Per dags dato har vi ledige plasser på følgende instrumenter: gitar, bass, 
piano, trommer og fele. Vi anbefaler at du venter til du går i 3. klasse 
med å søke deg inn på instrumentopplæring. Voksne er også veldig 
velkomne som elever hos oss! 
 
Søk via denne lenken: https://noengerdal.speedadmin.dk/tilmelding#/  
eller kontakt undertegnede.  
 
Nye tilbud 
Lørdag 13. mars, 20. mars, 10. april og 17. april arrangerer vi heklekurs. 
Lærer er Anette Skogheim Lillestu og det vil foregå på Gammelskula/ 
VO. Kurset blir delt opp i ulike grupper: 
3.-4. klasse kl.10.00-10.45, 5.-7. klasse kl.10.50-11.50 og ungdom fra 8. 
klasse og voksne kl.12.00-14.00.  
 
Pris kr 250 (3.-7. klasse) og kr 400 (fra 8. klasse og oppover). Heklenål, 
garn og instruksjonshefte inngår i prisen. Ta kontakt med fagleder hvis 
du ønsker å være med på resterende kursdager! 
 
I samarbeid med Kopparleden teaterlag arrangerer vi teaterkurs "teater 
på koronavis" for 5.-10. klassinger, de to første helgene i mai. 
Instruktører vil være: Isabelle Haugen Strand og Øyvind Skogly 
Pedersen. Pris kr. 400. Påmeldingsfrist 25. mars via denne 
linken: https://noengerdal.speedadmin.dk/tilmelding#/  Ta kontakt med 
post@kopparleden-teaterlag.no for mer informasjon.  
 
Går du i 7.-10. klasse og drømmer om å starte eget band, men mangler 
øvingsrom? Kulturskolen tilbyr gratis øvingsrom i våre lokaler tirsdager i 
matfri kl.11.50-12.25 og onsdager kl.14.45-15.30. Rockeverkstedet er 
ikke lærerstyrt så bandet må være selvgående. En voksenperson vil 
være tilgjengelig om noe skulle skje. Ta kontakt med fagleder for mer 
informasjon og avtale.  
 
 

https://noengerdal.speedadmin.dk/tilmelding#/
https://noengerdal.speedadmin.dk/tilmelding#/
mailto:post@kopparleden-teaterlag.no


Kulturskolen i utvikling  

Takk til alle som tok seg tid til å svare på 
spørreundersøkelsen vår. Vi fikk inn 54 svar med mange gode innspill. Vi 
tar med oss svarene og jobber videre med utviklingen av kulturskolen. 
Kommunegruppa bestående av ordfører Line Storsnes, skolefaglig 
rådgiver Ingeborg Frank, rektor Lise N. Risbakken og fagleder og lærer 
Else Myhr, er i gang med veiledningen med Norsk kulturskoleråd. Neste 
veiledningsmøte er 9. mars. Det er en veldig spennende prosess hvor vi 
får mange gode verktøy for hvordan vi kan utvikle kulturskolen her i 
Engerdal og hvordan vi kan tenke kulturskolen i et videre perspektiv. 
Lærerne i kulturskolen er også involvert i prosessen med stort 
engasjement og mange gode ideer.  
 
Med bakgrunn i svarene fra spørreundersøkelsen og vår egen 
arbeidsprosess, har vi valgt oss ut følgende fokusområder som en 
begynnelse på arbeidet: 

 Hvilke tilbud skal vi tilby? 
 Tilbud for alle aldersgrupper, også barn under skolealder og 

voksne 
 Tidspunkt for undervisningen 
 Markedsføring 
 Sosialt kulturmiljø - skape møteplasser både innad i kulturskolen 

og for hele kommunen. 
 
Noen av punktene vil vi kunne komme i mål med ganske raskt, andre 
ting vil ta lenger tid.  
 
Har du innspill til oss? Ta gjerne kontakt! 
 
På vegne av kulturskolen 
 
Else Myhr, fagleder og lærer 
Epost: emy@engerdal.kommune.no 
Tlf. 415 54 414 
 
  



ENGERDAL MOTORHISTORISKE KLUBB 
 
Engerdal motorhistoriske klubb ble stiftet på Haugland kafé 
den 16.10.2011.  
 
Klubbens formål er: 

1. å bidra til oppsporing, restaurering og bevaring av kjøretøyer og 
motorer av historisk interesse 

2. å arbeide for økt kunnskap om, samt større interesse og forståelse 
for slike objekter og motorer 

3. å sikre tekniske data og samle inn og bearbeide historiske data 
vedrørende objektene, så som opplysninger om deres tidligere 
eiere, sjåfører o.a., samt kjøretøyhistorie generelt 

4. å arrangere og delta i turer og konkurranser for slike kjøretøyer 
5. å samarbeide med andre klubber og organisasjoner med felles 

interesse for arrangementer o.l., samt for sterkere å kunne tale 
felles sak vis a vis myndighetene 

Vi er en klubb for alle typer motorhistoriske klenodier og vi ønsker 
oss flere medlemmer!  
 
Har du en gammel bil, skuter, traktor, moped, stasjonærmotor eller noe 
annet som durer og går? Eller er du bare interessert i gamle motoriserte 
ting? Da håper vi at du vil bli medlem i klubben vår. Ta kontakt med  
Ralf Edstrøm på 47256197 eller Eldar Embretsson hvis du er interessert 
eller har spørsmål. 
 
Medlemskontingent på kr 200,- kan betales til kontonummer: 
1822.41.89474 eller Vipps: 135983 
 
Mer informasjon finner du på: emhk.no eller på vår Facebookside. 
 
 
  



Vi ønsker oss et klubblokale! 
 
Vi i Engerdal motorhistoriske klubb ønsker oss sårt et 
klubblokale. Vi ønsker oss et sted der vi kan treffes sosialt, 
men også kanskje vise fram og skru litt på klubbens og våre egne 
klenodier. Klubben har jobbet med å finne en slik plass i flere år, men 
dessverre uten hell. Vi håper derfor at noen av dere kan hjelpe oss, slik 
at vi endelig kan få en plass å være. 
 
Det meste er av interesse, så ta kontakt hvis du vet om noe, eller tror du 
vet om noe! 
 

 
 
  



Engerdal motorhistoriske klubb ønsker deler og utstyr 
til Moto-Standard 2-hjulstraktor 
 

Engerdal 
Motorhistoriske 
klubb har skaffet seg en Moto 
Standard 2-hjulstraktor. 
Traktoren kom til Svukuriset på 
70-tallet og ble der brukt til slått. 
Senere ble den kjøpt av Kristian 
Risbakken som hadde planer om 
å bygge den om til elgtrekk. Nå 
har klubben tatt på seg å bevare 
dette lokalhistoriske motoriserte 
klenodiet. I den forbindelse er vi 
ute etter deler, og ikke minst 
tilbehør, til traktoren. Det kan 
være slåmaskin, sete, tilhenger 
eller annet tilbehør og utstyr til 
denne typen traktor. Hvis noen 
har kunnskap om slike traktorer 
vil vi gjerne komme i kontakt med 
dem også. Målet er å få traktor i 
bruksstand igjen. 

 
Traktoren står nå hos Ole Brustad i Engerdal. Så ta kontakt med han 
hvis du vil vite mer om den eller har deler, utstyr eller annet du kan bidra 
med.  
 
Har du et gammelt klenodium stående i en garasje eller uthus? Da vil vi 
gjerne høre fra deg. Klubben ønsker å finne ut hva som finnes av 
motorhistorisk interesse i kommunen vår. Kanskje kan vi bidra til at det 
blir tatt vare på og vist fram? Ingen gjenstand er for liten eller for stor!  
Ta kontakt med Ole Brustad 95934870 eller Ralf Edstrøm på 47256197. 
 
 
 
  



GUDSTJENESTER 
 

 
 
 
Dato Tid Type gudstjeneste Sted 
Søndag 7. mars 11.00 Gudstjeneste Engerdal kirke 
Tirsdag 9. mars 11.00 Gudstjeneste Engerdal sykehjem 
Søndag 28. mars 11.00 Scootermesse Lerådalen/Kvitvola 
    
Torsdag 1. april 11.00 Friluftsgudstjeneste Lillerøåsen 
Torsdag 1. april 18.00 Friluftsgudstjeneste Lillebo 
Fredag 2. april 12.00 Friluftsgudstjeneste Litjbekkdalen/Elgå 
Lørdag 3. april 10.00 Friluftsgudstjeneste Gloføken/Sømådal 
Lørdag 3. april 13.00 Gudstjeneste Søre Elvdal kirke 
Søndag 18. april 11.00 Gudstjeneste Engerdal sykehjem 
Fredag 23. april 18.00 St. Georg – 

speidergudstjeneste 
Engerdal kirke 

    
Lørdag 1. mai 11.00 Solidaritetsgudstj. Drevsjø kirke 
Søndag 9. mai 11.00 Gudstjeneste Engerdal kirke 
Tirsdag 11. mai 18.00 Friluftsgudstjeneste/ 

konfirmantavslutning 
Blokkodden 

Mandag 17. mai 10.30 Familiegudstjeneste Engerdal kirke 
Mandag 17. mai 12.00 Familiegudstjeneste Drevsjø kirke 
Lørdag 22. mai 11.00 Konfirmasjon Engerdal kirke 
Søndag 23.  mai 11.00 Konfirmasjon Drevsjø kirke 
Lørdag 29. mai 11.00 Konfirmasjon Søre Elvdal kirke 
    

 

  



Vi ønsker alle våre 
lesere  

en riktig fin påske! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Frist for stoff til neste VARD’N er 

3. juni 2021 
 



(kommer til husstandene mellom 16. og 17. juni) 
 

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 

 


