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TILGJENGELIGHETSPRISEN 2021 
 
Engerdal kommune vedtok i 2018 at de vil dele ut en tilgjengelighetspris 
til eiere av bygg og omgivelser i Engerdal som i den senere tid har 
gjennomført nybygg, renovering og endringer med sikte på universell 
utforming for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede. 
 
Tilgjengelighetsprisen skal bidra til å fremme likestilling og likeverd, sikre 
like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig 
av funksjonsevne, hindre diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne i Engerdal kommune. 
 
Prisen skal stimulere til nedbygging av samfunnsskapte 
funksjonshemmede barrierer og hindre at nye skapes.  
 
Vi inviterer alle til å fremme forslag til kandidater. 
Forslag med begrunnelse sendes til Engerdal kommune,  
Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal eller til 
postmottak@engerdal.kommune.no innen 20. oktober 2021. 
 
Tidligere utdelte priser:  
2019 – Destinasjon Femund Engerdal  
2020 – Johnsgård Turistsenter  
 
Vi håper på mange gode forslag! 

 
 
 
 
 



INFORMASJON FØR ELGJAKTA 2021 

 
Elgjakta står snart for tur – Engerdal kommune ønsker alle 
jegere skitt jakt! 

 
Kommunens kontaktperson 
Vidar Trøen er kommunens kontaktperson 
under elgjakta 2021. Vidar fungerer som 
kommunedirektørens kontaktperson ved 
ettersøk av jaktskadet vilt, og kan opptre på 
kommunedirektørens vegne i kurante saker 
i forhold til § 27 i Forskrift om utøvelse av 
jakt og fangst. Ved påskyting/ettersøk skal 
melding gis til Vidar Trøen som nås på 
mobilnr. 92 01 58 70. 
 
 
 
All rapportering nå på hjorteviltregistret  
 
Jegere kan rapportere fra jakt på elg digitalt på 
www.hjorteviltregisteret.no eller via appen sett og skutt. Du kan 
bruke appen Sett og skutt både med og uten internettdekning, 
etter at du har registrert deg første gang. Appen Sett og skutt 
kan lastes ned for både iPhone og Android-telefoner. Appen er 
gitt ut av Miljødirektoratet. Husk derfor å oppdatere til siste 
versjon før du drar på jakt! 
 
På web: Jeger logger seg inn med sitt jegernummer og 
fødselsdato under «jegere» på Hjorteviltregisteret. 
Rapportering senest innen 5 dager etter at jaktlaget har avslutta 
jakta, og godkjennes innen 10 dager av valdansvarlig. 
Kommunen oppfordrer til å registrere slaktevekt for alle dyr, da 
slaktevekt er en indikator som hjelper grunneiere, 
rettighetshavere og lokal viltmyndighet til å overvåke 
elgbestandens tilstand i Engerdal.   
  



FELLINGSAVGIFT 
 
Ansvarlig for det enkelte tildelingsområde betaler fellingsavgift 
for felte dyr. Engerdal kommune fakturerer fellingsavgifta 
etterskuddsvis.  
 
Fellingsavgiften for 2021 er uendret fra 2019: 

 Voksent dyr (dyr som er 1,5 år og eldre): kr. 562,- 

 Årskalv: kr. 331,-  
 
 
 
INNSAMLING AV DNA FRA BRUNBJØRN UNDER 
ELGJAKTA 2021  
 
Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge, og 
SNO har ansvaret for innsamling av prøvene. Det er fortsatt 
ønskelig å samle inn DNA-prøver fra hele region 5/Hedmark. 
Rene, ubrukte brødposer kan fint brukes, og sammen med 
nødvendige opplysninger om dato, sted, jaktfelt og 
kontaktperson kan prøvene leveres Statens naturoppsyn, for 
riktig merking.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



KOMMUNEN MINNER OM BEHANDLINGSTID PÅ 
SØKNADSPLIKTIG MOTORFERDSEL 
 
Høsten nærmer seg og etter høst kommer vinter. 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/du har 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 står under (endringer kan forekomme): 
 

 
Har du spørsmål, kontakt Engerdal kommune ved  
Katrine Kleiven. 
  



SKOGBRUKETS RENTEMIDLER 
 
Du kan søke om tilskudd fra skogbrukets rentemidler til 
informasjonsmateriell, informasjonsutstyr og dekning av 
fellesutgifter i forbindelse med skogfaglig informasjon, 
skogfaglige arrangement og utferder, rettledning, prosjekter og 
opplæring med mer. 
 
Både skogeiere, skoler, barnehager, organisasjoner og 
allmennheten kan søke. 
 
Søknad om tilskudd for påfølgende år sendes innen 1. oktober 
til: Engerdal kommune: postmottak@engerdal.kommune.no 
 
Post: Engerdal kommune,  
Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal 
 
 
Har du spørsmål, kontakt Engerdal kommune ved  

Katrine Kleiven.  



KJÆRE ENGERDØL 
 
En strålende sommer er på hell, og her i Engerdal kan vi nå 
endelig sjå at vi har kommet langt med koronavaksiner. Vi 
nærmer oss med det mer frihet og trygghet, på tross av at 
generelle smittevernregler fremdeles opprettholdes. Jeg ønsker 
å benytte anledningen til å takke alle for tålmodigheten dere har 
hatt gjennom pandemien, og for alt arbeid som er lagt ned både 
for å opprettholde smittevern og for å holde samfunnet i gang.  
 
Etter sommerferien starter skoler og barnehager opp igjen. Det 
er fint å se hverandre igjen, men vi mangler dessverre mange. 
Det merkes godt at asylmottaket nå nærmer seg tomt. 
Vennskap har blitt brutt opp, og familier har måttet flytte fra 
hverandre. På Engerdal barne- og ungdomsskole er det nå 
under 100 elever for første gang i skolens historie. Det tilsier at 
vi må tenke nytt angående organisering, og dette er 
nybrottsarbeid for mange. Nybrottsarbeid er også måten 
ungdomstrinnet valgte å starte opp igjen skoleåret sitt på. 
Inspirert av Kompani Lauritzen valgte de å tilbringe hele første 
uke med ungdomstrinnet ute med diverse oppgaver og 
utfordringer – både for elev, men også for lærere. Dette er 
utrolig sporty og kult! Jeg er stolt over at lærere i vår kommune 
tør å tenke utenfor boksen, og tar med ungene på praktiske, 
fine og gode opplevelser som bygger sosialt samhold. Med 
gode sosiale relasjoner er vilkårene lagt for å ha gode 
læringssituasjoner.  
 
Jeg har siden 2020 vært så heldig å få delta i ei kommunal 
gruppe som har det formål å utvikle kulturskolen. Tanken er å 
utvikle seg i retning av et ressurssenter, der både samarbeid 
med helsesektor, næringsliv og selvfølgelig lokale aktører, lag 
og foreninger kan være alternativ. I tillegg er det nå økt fokus på 
at kulturskolen er for alle – også alle aldre. Det er fint å se at 
vårens tilbud om sang for småbarn ble godt mottatt - ikke bare 
innad i kommunen, men også utenfor kommunens grenser. I 
høst er det tilbud om voksenband, og jeg håper de som ønsker 
våger å benytte muligheten. 



Sommeren har ellers også bydd på mye positivt innen kultur, 
idrett og friluftsliv. Breddefotballen er nå i gang for fullt. Det er 
fint å se Yngres få lov til å spille kamper igjen. Gøy er det også 
å følge med på herrenes a-lag og seier over nabokommune-
rivalen TFK. Engerdal er fantastisk i mobilisering rundt a-laget, 
og med hele 436 tilskuere vitner det om stor interesse både fra 
innenbygds og utenbygds.  
 
Ellers har sommeren bydd på flere kulturelle begivenheter, og 
både festivalen «Heme dine» og spelet «Anna i Ødemarka» var 
godt besøkt, der også Ane Helga Lykka mottok sin kulturpris. 
Spennende er det også med gammeldansorkesteret «Happy 
Skvett» som har klart å kvalifisere seg til semifinalen i 
«Kappspell» og med våre nylige kretsmestere i bridge  
Jo-Gaute Åsgård og Frank Foss. Femundsmarka nasjonalpark 
har hatt 50-årsjubileum i år, og det har i den forbindelse også 
foregått flere arrangementer gjennom hele sommeren tilknyttet 
dette. 
 
Tross at vi har en liten kommune har vi mye å by på, og det er 
mange som er flinke til å støtte opp om det som skjer i 
kommunen. Straks står fine høstfarger, klar og frisk luft og 
jaktopplevelser for tur. Jeg ønsker dere alle en kjempefin høst 
og et godt Stortingsvalg – benytt stemmeretten! 
 
Line Storsnes 
Ordfører 
 
  



KOMMUNEN SOM SAMFUNNSUTVIKLER  
 
Engerdal kommune deltar i et prosjekt i regi av Innlandet 
Fylkeskommune og Distriktssenteret, hvor målet er at kommunen skal bli 
mer aktive innen samfunnsutvikling. Vi har satt ned en arbeidsgruppe 
bestående av både administrasjon og politikere, som i et år nå har jobbet 
med å sette ulike mål og tiltak for å nå dem. Det er fire hovedmål som er 
vedtatt av kommunestyret:  

1. Økt innbyggertall  
2. Økt bolyst 
3. Flere kvinnelige innbyggere  
4. Flere yngre innbyggere 

 
Det er disse målene arbeidsgruppen skal fokusere på. I dette prosjektet 
trengs det bred involvering av både privat næringsliv, 
kommunepolitikere, turister, utflyttere og innbyggere. Vi er avhengig av å 
få god innsikt i hvordan Engerdal oppleves for dere og hva som bør 
spesielt fokuseres på.  
 
Vi kommer derfor til å ønske å ha kommunikasjon med alle berørte i form 
av spørreundersøkelser eller andre henvendelser. Det vil komme en 
spørreundersøkelse på vår hjemmeside og Facebook i løpet av 
september, hvor vi ønsker svar fra både innbyggere og utflyttere i 
alderen 18-40 år. Vi håper så mange som mulig ønsker å svare på 
denne, da det kan få oss et skritt nærmere til å utvikle kommunen vår i 
riktig retning.  
 
Videre har vi også startet opp et markedsføringstiltak hvor vi skal lage en 
til tre markedsføringsfilmer av Engerdal. Vi ser for oss at målgruppene 
skal være næringsliv, turister og mulige innflyttere. I den anledning 
ønsker vi gjerne innspill til hva som bør være med i en slik film. Har du 
noen tanker eller ideer kan disse sendes på mail til organisasjons- og 
samfunnsutvikler Sofia Brustad-Johnsen: 
sofia.brustad.johnsen@engerdal.kommune.no 
 
Er det spørsmål rundt prosjektet eller tanker og innspill kan disse også 
sendes på mail til Sofia Brustad-Johnsen.  
  



ENGERDAL KOMMUNE INVITERER ELDRE (65+) UT PÅ MIDDAG 
 

Med midler fra Statsforvalteren Innlandet og i samarbeid med Engerdal 
Frivilligsentral inviterer vi hjemmeboende over 65 ut på middag! 
 
I uke 38 vil det være følgende alternativer for en 2-retters middag med 
vilt på menyen: 

 Mandag 20. september: Femundmat 

 Tirsdag 21. september: Femundtunet 

 Onsdag 22. september: Galten gård 
 
Selskapet starter kl. 17.00 og maks antall deltagere er 40 stk. pr dag. 
Egenandel kr 100,-. 
 
Påmelding innen 8. september til: 
Engerdal Frivilligsentral: 47 97 30 20 (mandag-fredag kl. 08.00-15.30) 
Engerdal kommune: 62 45 96 00 (mandag-fredag kl. 08.00-15.30) 
 
Transport: Meld fra ved påmelding om du trenger skyss, så ordnes dette 
gratis. 
 
Målet med «Eldre ut på middag» er å gjennomføre arrangement for eldre 
hjemmeboende hvor de eldre opplever sosial tilhørighet over et godt 
måltid. Etter lang tid med restriksjoner, er det hyggelig å kunne komme 
seg ut og møte andre igjen. Vi oppfordrer alle til å «spre ordet» om 
arrangementene og eventuelt hjelpe de som har behov for det med 
påmelding. 
 
Velkommen til et trivelig og velsmakende måltid! 
 
  



VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2021 
 
Engerdal kommune vil markere verdensdagen for psykisk helse 
med flere arrangement. Den psykiske helsen vil bli utfordret gjennom 
livet. Det å slite psykisk i perioder er normalt, og halvparten av oss vil få 
eller har en psykisk diagnose i løpet av livet. Nettopp fordi det angår så 
mange, enten deg selv eller som pårørende, er det nødvendig at vi er 
klar over hva vi kan gjøre i hverdagen for å styrke oss, men også hvilke 
verktøy vi har for å møte psykiske utfordringer. 
 
God psykisk helse krever at vi selv tar et tak og tar ansvar for egen 
helse. Vi har alle muligheten til å gjøre samfunnet til et bedre sted å leve 
ved å inkludere og styrke hverandre. 
 
Målet for verdensdagen for psykisk helse 2021 er å: 

 Øke kunnskap om hva som styrker den psykiske helsen 

 Bidra til mer åpenhet om psykiske utfordringer 

 Bidra til trivsel, læring og personlig utvikling for deg selv og andre 
 
Årets tema i år er: Livet under og etter pandemien 
Tenk hvor verdifulle vi er for hverandre for å forebygge ensomhet og 
utenforskap, dette er noe mange kan føle på nå i etterkant av 1,5 år med 
mange sosiale begrensninger.  
 
Vi ønsker velkommen til markering av verdensdagen for psykisk helse 
følgende datoer: 

 Tirsdag 5. oktober kl. 18.00: Engerdal kirke 

 Fredag 8. oktober kl. 12.00: Søre Elvdal kirke 

 Tirsdag 19. oktober kl. 12.00: Sømådalen kirke 

 Onsdag 20. oktober kl. 18.00: Elgå kirke 

 Tirsdag 26. oktober kl. 18.00: Drevsjø kirke 
 
Dette er et samarbeid mellom menighetsrådene, sogneprest, 
Frivilligsentral, helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier og alle vil være 
tilstede under markeringen.   
  
Markeringene er åpen for alle, og vi håper mange tar turen innom en av 
kirkene. Vi understreker at markeringene på ingen måte er knyttet opp 
mot religion, selv om det avholdes i kirken. 
Gjeldende smittevernregler vil bli fulgt.  
 
Følg med på plakattavlene i kommunen for ytterligere informasjon når 
det nærmer seg. Vel møtt! 



ARRANGEMENTER PÅ BIBLIOTEKET I HØST 
 
2. september, kl. 17.00: SommerLes avslutning på biblioteket.  
Alle SommerLes deltakere inviteres til avslutning på biblioteket. 
Det blir is ved ankomst, bok-quiz og trekning av en fin 
bokpremie. 
 
7. september: Forfatter Bjørn F. Rørvik kommer på besøk.  
Han kommer til biblioteket for å lese Bukkene Bruse for 
barnehagebarna i kommunen på biblioteket. 
 
Uke 37: Engerdal bibliotek blir fadder for en lesekiosk ved 
Drevsjø camping. Dato og arrangement for dagen kommer på 
facebooksider og Kommunens hjemmeside i tillegg til 
Lokalavisa Trysil – Engerdal. Det blir servert kaffe og kake, i 
tillegg til spennende gjester. 
 
23. september: Biblioteket vil være stengt pga kurs. 
 
Feriestengt på biblioteket i ukene 39, 40, 41. Vennligst behold 
bøkene dere har lånt til biblioteket åpner igjen. 
 
 
 
TRILLEGRUPPE 
 
Kom bli med oss på trillegruppe onsdager kl. 10.30. 
 
Vi møtes ved Frivilligsentralen og går en tur før vi samles på 
stua for felles lunsj.  
 
Ta kontakt med Ingunn på 
Frivilligsentralen på tlf. 47 97 30 20 
hvis du har spørsmål. 
 
Velkommen!  
 
 



IDRETTSMIDLER FOR ENGERDAL IDRETTSRÅD 
 
Engerdal idrettsråd har kommunale midler til viderefordeling til 
aktiviteter for barn og unge og idrettsanlegg. Vi har kr. 60.000,- 
til rådighet. Vedrørende prioritering av søknader; se 
retningslinjer under. 
 
Begrunnet søknad sendes innen 20. september 2021 i epost 
til: thore@joten.net eller brev: Thore Joten, Kopparleden 4699, 
2448 Sømådalen. (Midlene vil bli fordelt i et styremøte i 
Engerdal idrettsråd hvor også Lokale aktivitetsmidler (LAM) fra 
Norges idrettsråd vil bli fordelt. LAM-midlene har sentrale 
retningslinjer som vi må forholde oss til.) 
 
 
RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV MIDLER TIL LAG 
OG FORENINGER 
 
Tildelingen skjer etter følgende rekkefølge: 

1. Lag som jobber med barn og unge og som er åpne for alle 
2. Lag som dekker hele kommunen 
3. Aktivitet i laget (tidligere er benyttet både 

faktaopplysninger og skjønn) 
4. Antall medlemmer (aktivitet prioriteres foran antall 

medlemmer) 
5. Lag som har spesielle aktiviteter og som integrerer f.eks. 

funksjonshemmede. Likeledes bør det gis tilskudd til lag 
som ivaretar spesielle interesser 

6. Lag som har små muligheter til å skaffe midler ved egne 
arrangement 

7. Ut over den årlige TV-aksjonen tildeles det i 
utgangspunktet ikke midler til nasjonale, regionale 
foreninger, samt lag og foreninger utenfor kommunen 
 

  

mailto:thore@joten.net


RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV MIDLER TIL 
IDRETTSANLEGG 
 
Tildelingen skjer etter følgende rekkefølge: 

1. Anlegg som har spillemidler 
2. Anlegg tilrettelagt for barn og unge (det legges også vekt på at 

anleggene er Universelt Utformet) 
3. Anlegg som krever stadig vedlikehold. F.eks. prioriteres 

gressbaner og skiløyper foran andre anlegg) 
4. Mindre nærmiljøanlegg som har fått offentlige midler 
5. Andre anlegg 
6. Det skal ikke betales ekstra for annonseplass, stadionreklame etc. 

for lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dette er en takk til deg som har gått på jobb når det store flertallet har 
tatt sommerferie.  
 
Til deg som har tatt vakter til alle døgnets tider, vasket, vaksinert, 
kokkelert og vist omtanke. Takk til alle våre sommervikarer som har 
bidratt i helse og velferd gjennom sommeren 2021.  
  
Mvh Kristin, Andi og Kine  
Virksomhetsledere i Helse og velferd Engerdal 
 

  



KULTURSKOLEN 2021/2022 
 
Nå kan du søke om plass i kulturskolen!  
 
Kulturskolen tilbyr opplæring på følgende 
instrumenter fra høsten 2021: 

 Fele – piano – trommer – gitar – 
bassgitar – ukulele – piano/keybord – 
sang 

 
Vi anbefaler at du er i alder 3. trinn og oppover. Yngre elever 
kan tas inn etter en helhetlig vurdering av motivasjon og 
vanskelighetsgrad.  
 
Instrumentopplæringen foregår individuelt, eller i små grupper.   
 
Tilbud til voksne    
Vi tilbyr også instrumentopplæring for voksne, individuelt eller 
grupper. Ta gjerne kontakt!  
 

 
 
 
Samspillgrupper 
Forutsatt av stor nok påmelding kan vi 
tilby følgende samspillgrupper: 

 Musikkverksted, 1.-4.trinn   

 Skoleband, 7.-10. trinn 

 Voksenband, over 18 år  
 
 
 

 
 
Musikkverksted skal være en mulighet for de minste til å 
utfolde seg musikalsk og utforske og bli kjent med ulike sider av 
musikk og dans. Ulike instrumenter vil også bli introdusert. 



Skoleband og voksenband er åpent for ulike 
instrumenter og vokal. Det er ikke krav til 
forkunnskaper. Ulike musikkgenre kan bli 
aktuelt. Skriv gjerne i søknadsskjemaet hvilke 
instrument du ønsker å delta med og ev. 
hvilken musikkgenre du er interessert i.  
 
 
Kulturskolen ønsker å bidra til å skape gode sosiale 
møteplasser i en kulturell kontekst. Alle trenger arenaer der en 
kan oppleve mestring, samspill og mening! 
 
Søknadsfrist er mandag 30. august. Det er også anledning til 
å søke om plass etter fristen. Vi tar inn elever fortløpende 
dersom det er ledig plass.   
 
Du søker digitalt via kommunens hjemmeside  
www.engerdal.kommune.no. Søknadsportal finnes under 
Barnehage og skole/skole/kulturskole  
 
Priser: 
Ordinær plass: 2.396 pr år (faktureres 2 g/år) 
Leie av instrument:  415 pr år 
Søskenmoderasjon: 40 %  
Moderasjon ved flere instrument/fag: 40 % 
 
Har du spørsmål eller innspill? Kontakt Ingeborg Frank 
(fagleder) tlf. 990 27 99. 
 
Vi ønsker gamle og nye elever velkommen til et nytt 
kulturskoleår!  
 
Hilsen Ingeborg Frank, Øyvind S Pedersen, 
Anette Lillestu og Sigrid Stubsveens  



FRILUFTSLIVETS UKE 
 
Lørdag 4. september til søndag 12. september er det 
Friluftslivets uke. Den må selvfølgelig markeres her i 
kommunen. 
 
Engerdal Frivilligsentral og Destinasjon Femund Engerdal har 
invitert frivillige lag og foreninger til å være med å skape 
aktivitet i hele kommunen denne uken, og vi håper at du finner 
noe du kunne tenke deg å være med på blant mange flotte 
aktiviteter. Dette er også en fin mulighet til å besøke hverandres 
grender og bli med på tur i nye områder.   
 
Følg med på plakattavler, facebooksider til de ulike arrangørene 
og på hjemmesiden til kommunen for mer info om hvert enkelt 
arrangement. 
 
Onsdag 1. september: 
Kl. 11.00 Aktivitetsdag på Risbakken.  
Arr. Engerdal Pensjonistforening. 
 
Lørdag 4. september:  
Natt i naturen ved Gutulisjøen.  
Arr. Besøkssenter Nasjonalpark Femundsmarka Gutulia, 
Femundsmarka Gutulia. 
Natt i naturen i Engerdal fotokonkurranse.  
Arr. Engerdal Frivilligsentral og Destinasjon Femund Engerdal. 
 
Søndag 5. september:  
Kl. 11.00 Jaktfeltskyting, påmelding mellom 11.00-11.30.  
Arr. Føken Skytterlag. 
Kl. 11.00 Guidet tur i Sømåkvolvet.  
Arr. Sømådalen Stedsgruppe. 
 
Mandag 6. september: Kl. 17.30 Kveldsmattur til Flåtåberget. 
Arr. Drevsjø Sanitetsforening. 
 
  



Tirsdag 7. september:  
Kl. 18.30 Felles gratis kveldsmat ved bålet på Sanna.  
Arr. Heggeriset Stedsgruppe. 
 
Onsdag 8. september: Kl. 12.00 Tur til Jotsetra i Sømådalen. 
Vaffelsalg. Arr. Engerdal Frivilligsentral. 
Kl. 16.00-18.00 Fuglekassesnekring i Engerdal sentrum.  
Arr. NOF Engerdal. 
 
Torsdag 9. september:  
Kl. 18.30 Gåtur til «utsikten» i Bergeveien.  
Arr. Engerdal Stedsgruppe. 
 
Fredag 10. september:  
Kl. 17.30 Tur til Bærrøstbua.  
Arr. Drevsjø Stedsgruppe. 
 
Lørdag 11. september:  
Kl. 12.00 Åpen dag i 4H-gapahuken i Sømådalen.  
Arr. Gloføken 4H og Sømådalen Stedsgruppe 
 
Søndag 12. september:  
Kl. 11.00 Fjelltur til Galtåsknappen.  
Arr. Engerdal Speidergruppe 
 
 
 

 
  



METALLINNSAMLING 
 
I forrige utgave av Vard’n ble det annonsert en ny runde med 
innsamling av metall fra landbrukseiendommer. Dette med 
bakgrunn i stor etterspørsel i 2020. Fram til nå har ikke den 
store responsen meldt seg. Det er ikke kommet inn mange nok 
henvendelser til at vi kan sette i gang en innsamling.  
 
Det ble spesifikt annonsert med metall fra 
landbrukseiendommer, men om du har metallskrot og ikke bor 
på en landbrukseiendom, så kan det være muligheter for å 
levere i denne sammenheng allikevel. 
 
Innsamlingen gjelder alle typer metall, men motorer etc. må 
være tømt for olje, felger kan ikke være med dekk (trillebårer 
med hjul går greit) og trådgjerde skal være uten stolper. 
 
Ta kontakt med kommunen om du er interessert i å være med 
på innsamlingen.  
 

 
 



 

GUDSTJENESTER 

 
Dato Tid Type gudstjeneste Sted 

Søndag 5. sept. 18.00 Jegermesse Engerdal kirke 

Søndag 12. sept. 18.00 Høsttakkefest Drevsjø kirke 

Lørdag 18. sept. 11.00 Dåpsgudstjeneste Lillerøåsen 

Søndag 19. sept. 11.00 Høsttakkefest Sømådalen kirke 

Søndag 26. sept. 11.00 Dåpsgudstjeneste Drevsjø kirke 

 

Søndag 10. okt. 11.00 Høsttakkefest Engerdal kirke 

Lørdag 16. okt. 12.00 50-års konfirmant-
jubileum 

Engerdal kirke 

Søndag 17. okt. 11.00 Høsttakkefest Søre Elvdal kirke 

Søndag 17. okt. 18.00 Kveldssang Drevsjø kirke 

Tirsdag 26. okt. 11.00 Gudstjeneste Engerdal sykehjem 

Søndag 31. okt. 11.00 Bots- og bønnedags 
gudstjeneste 

Engerdal kirke 

 

Søndag 7. nov. 18.00 Allehelgen-
gudstjeneste 

Engerdal kirke 

Fredag 12. nov. 18.00 Konfirmantjubileum Drevsjø kirke 

Søndag 21. nov. 11.00 Gudstjeneste Engerdal kirke 

Søndag 28. nov. 18.00 Lysmesse Elgå kirke 

 

 

  



Vi ønsker alle våre lesere  

en riktig fin høst! 
 

 

 

 

 

 

 

Frist for stoff til neste VARD’N er 
11. november 2021 

 
(kommer til husstandene mellom 24.-25. november) 

 
Manus sendes 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 
 
 


