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– Jeg hadde absolutt ingen tanker om at jeg skulle flytte til 
Norge! Jeg var musiker og skulle gjøre ferdig mastergrad i 
musikk og starte kvinneorkester i Iran. Men kjærlighetens 
veier er uransakelige som det heter, og langt fra både østens 
musikk og varme bor Mahnaz nå på Tynset.  Kontrasten kan 
knapt være større.
 
Mahnaz Moayeri kom til Tynset i 1994. Hun er spesialpedagog ved Tynset ungdoms-
skole og arbeider som flerkulturell rådgiver i Fjellregionen gjennom sitt eget firma Moa-
råd. Som flerkulturell rådgiver samarbeider hun mye med kommuner og næringsliv og tar 
oversettelsesoppdrag av ulik type informasjonsmateriale. 

– Det hele begynte med at Tynset kommune og jeg inngikk et samarbeid om brosjyren 
"Riktige klær til riktig vær". En påkledningsveileder som barnehager og skoler bruker til 
informasjon. Hvorfor er det eksempelvis viktig å kle barna med ulltøy  i vinterkulda? 

Deretter fulgte et samarbeid med FIAS om en sorteringsveileder på flere språk. Denne 
benyttes både i språkopplæring og samfunnsfag ved opplæringssenteret.

For NØK har hun laget et eget lite skriv som oversetter alt som står på strømregningen 
på seks språk. Selv forsto hun ingen ting av den første strømregningen hun fikk i posten og 
brukte fire timer på å oversette regningen. Da fantes ikke Google Translate. 

– Det er mange utfordringer som man ikke tenker over, sier Mahnaz, som selv snakker 
mange språk, blant annet persisk, dari, tyrkisk, aserbajdsjansk, engelsk, norsk og litt 
arabisk. Nå jobber hun med en ernæringsveileder, som består av mye bilder. 

– Vi kan ikke bare fortelle at sukker i store mengder er skadelig. Vi må vise alternativer 
og fortelle hvorfor det ikke er bra for helsen å innta samme mengde sukker på en uke, 
som en nordmann bruker i løpet av et helt år. Det er kvinnene som i stor grad sørger for 
familiens kosthold. Slik informasjon må være tilgjengelig i alle kommuner og på mange 
språk. 

Mahnaz er spesielt opptatt av flyktningekvinners kår. Som rådgiver erfarer hun at de 
har noen ekstra utfordringer. 

– Mange har ikke arbeidserfaring, noen er analfabeter, de kan ikke språk. Derfor er det 
viktig å jobbe med informasjon på en måte alle kan forstå. Integrering og språk er samme 
sak. Jeg ser at de som prioriteter å lære språk får jobb fortere. Det er tøft å få jobb her i 
regionen som innflytter generelt. 

Selv lærte Mahnaz språk ved å jobbe. Gjennom det som i 1996 het arbeidsformidlingen, 
fikk hun praksisplass som assistent i barneskolen. Det var slutt etter tre måneder. 

– Da gikk jeg til rektor og sa at jeg gjerne ville fortsette og jobbe for å lære norsk. 
Men skolen hadde ikke bruk for meg, jeg kunne ikke norsk. Jeg ba om å få jobbe gratis. 
For nettopp å lære meg norsk. Jeg ville være aktiv og praktisere språket sammen med 
nordmenn. Slik ble det, og etter hvert tok jeg utdanning i både spesial- og sosialpedagogikk. 
I starten må man si ja til alt og engasjere seg, poengterer Mahnaz.  

– Foruten jobbsituasjon, hva var din største utfordring som fremmedspråklig tilflytter? 
– Jeg følte jeg møtte byråkratiske hindre overalt for å få godkjent utdanningen min fra 

Iran. Godkjenningssystemet tar alt for lang tid og er etter min mening altfor strengt. Jeg 
har en 4-års bachelorutdanning i musikk fra Iran. Her får jeg godkjent 3, og det forklares 
ikke hvorfor. Hva med kurs som tilpasser utdanningen man har etter norske forhold i 
stedet for at man må begynne på nye utdanningsløp? 

– Hva er den største utfordringen kommunene og innbyggene har i integreringsarbeidet etter 
din mening?

– Det å skape tillitt, respekt og kulturforståelse er det aller viktigste. Dette går begge 
veier og det tar tid. Dette tar tid å knekke språkkoden, kulturkoden. Fysisk tar det noen 
timer å komme til Norge. Mentalt tar det mange år. Dette krever mye informasjon og 
kunnskap.  Integrering handler om holdninger. Se på mennesker som mennesker og ikke 
som afrikanere eller svensker. Vi må lære av barna! De er "fargeblinde", sier Mahnaz.

Du kan lese mer om hva Mahnaz jobber med på hennes nettsted www.moaråd.no.

Grenseløs 
verdensborger 
og tynseting

Hjemmet mitt er her på Tynset, 
men landet mitt er Iran. 
Det er forskjell på det ...



04 Nr. 2/2017

Magasinet Tynset
Nr. 2/2017, 11. årgang

Ansvarlig utgiver  
Tynset kommune
2500 Tynset

Redaksjonen 
Arild Einar Trøen (rådmann og ansvarlig redaktør)  
Morten Often (ass. rådmann)  
Merete Myhre Moen (ordfører) 
Beate Hjertager (kultursjef ) 
Bent Kvisle (utdanningssjef ) 
Mariann Totlund (enhetsleder landbruk og miljø) 
Trine Økseter Knudsen  
(leder for plan, bygg og geodata) 
Gosia Kveberg (Servicetorget) 
Ingrid Eide (fotograf og journalist, Ingrafo)

Kontakt
Telefon: 62 48 50 00
Telefaks: 62 48 50 11
Epost: postmottak@tynset.kommune.no
Internett: www.tynset.kommune.no

Annonsering i informasjonsmagasinet
Ta kontakt for informasjon om annonsering og 
bistand med utforming:

INGRAFO, Tolga Næringspark, 2540 Tolga
Telefon 62 11 71 99
Epost post@ingrafo.no

Foto 1. omslagsside
Forsidefoto: Mangfoldsskulpturen, utsnitt
© Ingrid Eide / Ingrafo

Grafisk utforming
INGRAFO © 2017
www.ingrafo.no

Opplag
3.600 

Trykk
Flisa Trykkeri AS

Vi sykler til jobben!

Ikke alle, men mange av oss, nærmere bestemt 140 ansatte i Tynset kommune, er 
påmeldte til årets våraksjon! Norges Bedriftsidrettslag har kjørt denne aksjonen hver vår 
i 44 år, i fjor var det over 35 000 deltakere med på landsbasis. 

Vi startet opp uka etter påske, og dersom det i lesende stund er blitt sommer, så 
kan vi kort repetere at disse dagene var fylt av snø og vind, piggdekk og ekstraordinær 
snøbrøyting! Det er ikke optimalt motiverende for å tråkke seg i vei om morgenen, 
men da maisola fikk overtaket over nordavinden og fuglene kvitret i busk og kratt, tok 
aktiviteten seg betydelig opp! 

Aksjonen er utformet slik at man kan delta selv om man av praktiske eller medisinske 
årsaker ikke kan sykle eller gå til jobben. Du kan registrere all form for aktivitet over 30 
minutts varighet, og få poeng som du deretter har mulighet til å vinne premier på! Vi kan 
delta enkeltvis eller som lag, og forsøker å muntre hverandre opp til aktivitet i hverdagen! 

Vi gjør det ikke bare for moro skyld, selv om det også er et mål i seg selv. Nei, dette 
er ramme alvor, og det er vitenskapelig bevist at en aktiv hverdag bidrar til både fysisk 
og psykisk helse, som arbeidsgiver også vil ha glede av. Friske og glade medarbeidere er 
gull verdt! Samtidig reduserer vi den unødvendige biltrafikken i Tynset sentrum, noe 
som påvirker lokalklimaet med mindre støv og støy og økt grad av sikkerhet for alle 
myke trafikanter. Dette er også ei ønsket utvikling, som vi forsøker å ivareta ved all ny 
planlegging i sentrumsområdet. Trafikktellinger viser at det er større trafikk ved Tynset 
rådhus enn ved Motrøkrysset i perioder av døgnet!

Kommunedelplanen for trafikksikkerhet skal revideres i løpet av høsten. Kom gjerne 
med innspill til planen når denne kommer ut på høring! All ny etablering må ivareta 
hensynet til at vi skal kunne gå og ferdes trygt i lokalsamfunnet vårt. Vi jobber daglig 
for å få til gang- og sykkelveger, fortau, skilting og trafikkregulering som gir et triveligere 
bomiljø.  Det er fint at innbyggerne står på og stiller krav til oss som kommune, slik at vi 
alle kan dra i samme retning!

Sjekk nettsiden
www.sykletiljobben.no

for mer informasjon

Miljøspalten

Deltakerne i vinnerlaget i konkurransens fjerde uke er laget (f.v.) musikkskolelærer Signe Marie Feragen, 
kinosjef Bente Linjordet og idrettskonsulent Stein Kaasin. Bibliotekar Ellen Lie og kulturskolerektor 
Mali Hauen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Tynset kommune



Prosjekt Mangfoldskulptur har en lang historie. I forbindelse med 
planleggingen av 1000-års markeringen i år 2000 kom Mahdi Hassan 
med forslag om å realisere en skulptur som kunne symbolisere samholdet 
mellom folk av ulik etnisk opprinnelse. Det ble levert et utkast til en 
skulptur som var tenkt videre bearbeidet. I 2001 ble midler innsamlet 
på FN-dagen avsatt til skulptur. I 2003 gjorde formannskapet et vedtak 
om å opprette ei gruppe som skulle fremme forslag til bruk og plassering 
av utsmykningselementer i Tynset sentrum. Dette vedtaket kom i 
forbindelse med en søknad fra Mahdi Hassan om midler til prosjektet. 
Gruppa fikk omtrent et halvt års frist med å fremme sin vurdering, hvor 
det også var forutsatt plassering av en forbrødringsskulptur.

Våren 2005 ble det framlagt en rapport og plan for kunstnerisk 
utsmykning for sentrum. Det ble av kulturrådet innvilget kr 90.000 til 
konsulenter og kr 150.000 som bidrag til kunstprosjekter. Samtidig ble 
det jobbet fram en estetisk veileder for Tynset sentrum. På mange måter 
”forsvant” skulpturprosjektet inn i de utredningene, som ble gjort for 
sentrum og torgområdet. Derfor var det viktig å få den implementert i 
den videre Torgplanen for å få den realisert.

Spinket og spart
– Sparekontoen for skulpturen opprettet de allerede i 2000, ler Mahdi. 
17 år etter er den endelig på plass. Det har tatt lang tid, men samtidig 
vært veldig lærerikt å være med på denne prosessen. 

Åpner Mangfoldsskulpturen 
med folkefest

– Min tanke er at vi alle er mennesker uansett hvilken kultur vi 
kommer fra, og her på Tynset skal vi alle bo sammen. Jeg ønsket meg 
noe som visuelt kunne symbolisere dette.  Da kommunestyret vedtok 
visjonen ”Tynset for alle”, ble tanken om en ”forbrødringsskulptur” 
ytterligere forsterket. Her skal det være rom for alle, uavhengig av tro, 
hudfarge, kulturbakgrunn, funksjonsnivå, alder og interesser.  Her skal 
vi skape trivsel og muligheter for alle.  Her skal det finnes rom for å 
bruke sine evner og dyrke sine interesser.

Samarbeidsprosjekt
Kunstner Inger Helene Høyen Hodøl jobbet våren 2015 sammen med 
elever fra valgfag design og redesign ved Tynset ungdomsskole om 
utforming av skulpturen. Elevene jobbet med idéskisser ut fra begrepet 
”mangfold”. Gjennom flere runder ble skisser og idéer bearbeidet og 
gitt kunstnerisk form av Hodøl. Tynset kommunes utsmykkingskomité 
valgte hvilken idé som skulle realiseres. Norax har produsert skulpturen, 
som skal være et symbol på det menneskelige mangfoldet i kommunen 
vår.

– Bidrag til å få dette prosjektet i havn er gitt fra tålmodige Hedmark 
Fylkeskommune, Sparebanken Hedmark, Tolga Os Sparebank og 
Nord-Østerdal Kraftlag. Og ikke minst alle private givere som har gitt 
penger til innsamlinger og deltatt på aktiviteter til inntekt for skulpturen, 
understreker Mahdi Hassan. 

18 år etter at Mahdi Hassan fremla ideen om en mangfoldskulptur på Tynset skal den endelig på 
plass i Rundkjøringa i Parkveien. Det skjer når NRKs Sommertog kommer til Tynset tirsdag 18. juli.

Tekst og foto: Ingrid Eide
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Litt om siste års 
regnskap og 
årsmelding
Av rådmann Arild Einar Trøen

Arbeidet med å lage regnskap og årsmelding 
for 2016 er akkurat ferdig. Årsmeldingen er 
rådmannens melding til kommunestyret om 
siste års aktiviteter og behandles sammen med 
regnskapet som gir et bilde av kommunens 
økonomiske stilling. Begge dokumentene 
er viktige elementer i kommunens plan- og 
budsjettprosess. De er utformet for å kunne 
gi kommunestyret et best mulig grunnlag for 
videre planarbeid og beslutninger. Årsmelding 
og regnskap skal behandles i kommunestyret 
13. juni og du finner dokumentene på 
kommunens nettsider.

Kommunens tjenester
Det arbeides fortløpende med å synliggjøre 
ressursbruk, dekningsgrader og prioriteringer 
i kommunens tjenesteproduksjon. Alle 
tjenesteområdene gjennomgås systematisk 
slik at ressursbruken i Tynset kommune kan 
måles mot andre sammenlignbare kommuner. 
Hensikten er å gi økt innsikt og kompetanse 
og å skape et godt beslutningsgrunnlag for de 
valgene kommunen står overfor når ressurser 
skal fordeles mellom skole, barnehage, helse 
og omsorg og alle andre. 

Kommunebarometeret
Kommunebarometeret er en sammenlikning 
av landets kommuner, basert på til sammen 
124 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. 
Hensikten er å gi lokalpolitikere en lettfattelig 
og tilgjengelig oversikt over hvordan 
kommunen driver. Tynset er på 10. plass i 
Kommunebarometeret 2016 og omtales slik: 
«I totaltabellen - men bare der - justerer vi 
for økonomiske rammebetingelser. Totalt er 
det knapt noen som har en så god profil som 
Tynset.». For resultatene i grunnskolen ble 
Tynset rangert som nest beste kommune i 
landet i 2016. 

Økonomi 
Tjenesteområdenes avvik fra budsjett viser et 
overforbruk på 5,1 millioner kroner. Høyere 
skatteinntekter og lavere pensjonsutgifter 
ga 7,9 mill. kroner mer i inntekter enn 
budsjettert. Netto driftsresultat for 2016 
er pluss 16,6 millioner kroner, mens det 
foregående år var pluss 6,1 millioner kroner. 
Kommunens viktigste oppgave er å sørge for 
at driftsnivået tilpasses inntektsgrunnlaget. 
Det betyr i praksis løpende omstilling. Dette 
er helt nødvendig for å kunne ivareta endrede 
behov i befolkningen og dekke inn økte drifts- 
og kapitalutgifter som følge av de investeringer 
som er foretatt eller er under planlegging. 
Omstillinger kan for den enkelte innbygger, 
bruker og ansatte oppleves som krevende og 
belastende. 

Flyktninger
Situasjonen med flyktninger har endret 
seg mye på kort tid. Behovet for bosetting i 
kommunene er redusert og myndighetene 
har sagt at vi får færre flyktninger og enslige 
mindreårige enn først antatt. I fjor kom det 35 
flyktninger til Tynset. Av disse 35 bosatte var 
9 personer familiegjenforening og 6 enslige 
mindreårige. Ved utgangen av året var det 
totalt 142 personer bosatt i Tynset kommune 
som utløste integreringstilskudd i løpet av 
2016. Bosetting og inkludering av flyktninger 
er en viktig oppgave som gjennomgående 
løses på en god måte i vår kommune. Tynset 
kommune ble nominert til bosettingsprisen 
av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
(IMDi) for sitt arbeid med inkludering og 
bosetting, men nådde ikke helt opp.

Kommuneplanarbeid
Kommunal planstrategi legger føringer 
for hvilke kommunale planer som skal 
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utarbeides. I henhold til denne er revidering 
av kommunedelplan for Fåset igangsatt. Det 
jobbes med disse tiltakene i handlingsplanen 
til kommunedelplan for Tynset tettsted:

• Forhandlinger om kjøp av grunn for nye 
næringsarealer pågår med grunneierne

• Det pågår et samarbeid mellom Statens 
vegvesen, Bane Nord og kommunen om 
undergangen på Ringvegen

• Utbedring av undergangen er tatt inn i 
høringsutkastet til handlingsprogrammet 
for fylkesveger i 2022. Dette tiltaket er 
viktig for sentrumsutvikling i kommunen

• Prosjektet med aktivitetsareal for 
Tynsetskolene er godt i gang og har fått 
tilskuddsmidler for gjennomføring

• Det er startet opp et utviklingsprosjekt 
for Tynset torg i samarbeid med private 
næringsaktører

Helsearkiv
Ellers er det gledelig å registrere at det ble 
satt av godt over 200 millioner kroner til 
etablering av helsearkiv på Tynset. Det hadde 
nok ikke gått uten mange års iherdig innsats fra 
mange lokalpolitikere på Tynset. Byggestart 
er planlagt til august 2017 og HENT er valgt 
som leverandør. Prosjektet er stort og viktig 
for Tynset og regionen for øvrig. Det er 
anslått at driften vil kunne gi i underkant av 
60 arbeidsplasser og underbygger de positive 
trendene fra de senere årene. 

Med ønske om en riktig god sommer til alle 
magasinets lesere!
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Tynset har gått foran og etablerte Internasjonalt Råd allerede i 2007. Mahdi 
Hassan var den gang ildsjelen for å få i gang et slikt råd og er i dag leder. Etter 
mange år på Tynset savnet han en slik møteplass der innvandreres integrering i 
samfunnet ble diskutert og hvor det var samarbeid med lag og foreninger.

Tolga kom raskt etter, og senere har også Folldal, Os, og Alvdal etablert 
internasjonale råd. Ildsjel og pådriver bak det internasjonale rådet på Tynset, 
Mahdi Hassan er meget godt fornøyd med at flere kommuner nå har etablert 
egne internasjonale råd. Både Rendalen, Røros og Holtålen er positive til å 
etablere sine råd på litt sikt. 

Internasjonalt råd arbeider kontinuerlig med holdningsskapende og 
inkluderende arbeid gjennom blant annet årlige arrangementer tilknyttet 
FN-dagen. Det er et kommunalt nedsatt organ som i Tynset består av ni 
medlemmer. Her er representanter fra politisk miljø skole, NAV, frivillige lag og 
organisasjoner, næringsliv og koordinator for flerkulturelt arbeid. 

Hvorfor kommuner trenger et internasjonalt råd oppsummerer Mahdi på 
denne måten:

• For å inkludere tilflytternes perspektiver i de kommunale planene 
• Være et talerør og fremme samhandling mellom innbyggerne
• Arrangere prosjekter med internasjonal vinkling
• Bidra til økt synliggjøring av innvandrerbefolkningens kompetanse og ressurser
• Positiv synliggjøring av det flerkulturelle miljøet

– Vi snakker også om å etablere et interregionalt råd, som kan jobbe tett opp 
mot regionrådet, forteller Mahdi. 

– Alle kommunene i regionen har felles saker og utfordringer når det gjelder 
tilflytting og innvandringsarbeid. Et felles interregionalt råd vil styrke og gi 
et mer helhetlig inkluderings-  og integreringsarbeid i regionen, i tillegg til at 
vi fremstår som et ansikt utad til eksempelvis fylkeskommunale og nasjonale 
høringsuttalelser, mener han. Allikevel vil Mahdi understreke viktigheten av de 
lokale rådene. Det er disse som vet hva som rører seg i egen kommune. 

Internasjonalt råd på Tynset er en høringsinstans for kommunale planer og 
utredninger, og sørger for at tilflyttere og flyktninger innbefattes og får sin plass 
i disse. 

Internasjonalt råd samarbeider med og er et rådgivende organ til lag og 
foreninger. Et eksempel er Tynset Idrettsforening (TIF), som i samarbeid 
med Internasjonalt Råd gjennom BUF-etat har søkt prosjektmidler for å 
jobbe strategisk med rekruttering og informasjon i TIF. Her legges blant 
annet vekt på å få jenter med utenlandsk bakgrunn inn i organisert idrett og 
drive kursvirksomhet for å få flere med innvandrerbakgrunn inn i lag- og 
foreningsarbeid. 

Hvorfor et 
internasjonalt råd?
Internasjonalt råd skal være et aktivt organ for 
arbeid med å fremme flyktningers og innvandreres 
integrering i Tynsetsamfunnet. 

Tekst: Ingrid Eide
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Stolpejakten - et godt 
tiltak for folkehelsa
Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, 
syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg 
bedre kjent og som er glad i å trimme. Stolpejakten er en allmennyttig forening som skal bidra til 
økt fysisk aktivitet blant folk flest i hele landet. 

I Tynset er det TIF i regi av orienteringsgruppa, sammen med Tynset turlag, Frivilligsentralen 
og Tynset kommune, som organiserer Stolpejakten. Hedmark Fylkeskommune støtter prosjektet 
økonomisk for 2017 og 2018. I 2017 arrangeres Stolpejakten for 2. gang i Tynset kommune. 

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert på Tynset. Stolpene kan registreres både 
manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik at man kan skanne QR-koden 
som hver stolpe er utstyrt med. 

Dette er et gratis tilbud. I fjor hadde vi 888 registrerte deltakere, men vi vet at mange 
skoleklasser deltok på Stolpejakten uten å registrere seg, så 1000 personer var i alle fall innom 
Stolpejakten.

Du finner informasjon og kart hvor stolpene på Tynset er inntegnet på de neste 4 sidene, som 
også er midtsidene slik at du kan ta de ut. Kart og informasjon vil også være tilgjengelig flere 
steder i de ulike kommunene, samt på hjemmesiden til Stolpejakten. 

Av våre nabokommuner har både Tolga, Os og Folldal stolpejakt i år. I Tynset starter 
Stolpejakten 20. juni.

• GRØNN  – veldig enkel, kan nåes med sykkel og rullestol
• BLÅ  – enkel
• RØD  – medium

Du velger selv hvor mange stolper du finner. Uansett, det er artig å ha oversikten over hvordan 
man ligger an! Dette gjøres ved å registrere stolpene, enten elektronisk med app eller via vår 
nettportal, eller manuelt ved å fylle inn direkte på kartet. For å registre elektronisk kreves en 
konto. Det kan du opprette via www.stolpejakten.no. Det er og vil alltid være gratis! Lykke til!

Brukerråd
Det er et mål at kommunens tjenester skal utformes med stor grad av 
brukermedvirkning. I tilknytning til virksomhetene skal det derfor 
etableres brukerråd.

Deltagerne er virksomhetens leder og representanter fra de ansatte 
og brukerne. Brukerrådet oppnevnes av virksomhetslederen, som 
også er rådets leder. Oppnevning skjer etter forslag fra de ansattes 
organisasjoner og fra brukerorganisasjoner. Medlemmene oppnevnes 
for 2 år, dog slik at ikke mer enn halvparten skiftes ut hvert år. Møter 
avholdes ved behov, men minst 2 ganger årlig.

I skoler og barnehager utgjør samarbeidsutvalgene brukerråd. 
Kommunens representasjon begrenses til en, virksomhetslederen. 
Foreldrenes arbeidsutvalg er i tillegg til samarbeidsutvalget et viktig 
brukerforum. Ved oppnevning av representanter fra foreldrene skal det 
tas sikte på å få representasjon fra både skole, barnehage og SFO. I de 
øvrige virksomheter sammensettes brukerrådet med 5 representanter: 
Virksomhetsleder, 1 representant fra de ansatte og 3 representanter fra 
brukerne. Det gis ikke godtgjøring for deltagelse i brukerråd.

Brukerrådet i helse- og omsorgstjenesten  

Institusjon/ Hjemmetjenesten/ Dagsenter
Håkon Fiskvik, Bjørg Vangen, Kirsten J Olsen

Ansatterepresentanter
Runa Samuelshaug, Inger Mette Odden Mæleng

Helsetjenesten
Paul Romenstad, Elin Jordet, Terje Løkken

Ansatterepresentanter
Heidi Øien, Monica Bjerknes, Knut Selmer

TFF (Tjenesten for funksjonshemmede)
Lars Hogstad, Oddbjørn Dalløkken

Ansatterepresentanter
Liv Sagmoen Skånsar, Anita Aaen
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Magne Holter ble født på Bortistu Neby 4. mai 1916. Han og kona Kjellaug Holter, 
som var en anerkjent tekstilkunstner, bodde store deler av livet i Oslo. Somrene 
tilbrakte de imidlertid ofte på Tynset. Derfor er det kanskje ikke så mange som 
kjenner Holter sitt virke og kunst.

I 1988 overtok Magne gården på Neby etter sin bror Asbjørn Holter. Ekteparet 
hadde ingen livsarvinger, og ønsket derfor at eiendommen, innbo og kunstverk 
skulle tas vare på av en stiftelse til beste for innbyggerne i Tynset. 

– Vår oppgave er blant annet å sørge for at flere får ta del i Holters varierte 
produksjon, forteller Kirsten Thyrum, leder i stiftelsen. 

Å overta en slik gave er en stor og krevende jobb som krever kapital. Foruten 
formidling av Holters virke skal stiftelsen også holde bygningsmassen i hevd. 
Østerdalsstua får nå nytt tak. 

– På hovedbygningen vokser gresset gjennom gulvet så til høsten starter vi 
også med å utbedre grunn og gulv. Neste år blir det forhåpentligvis også nytt 
tak på hovedbygningen, forteller Thyrum. Midler til dette er bevilget gjennom 
Kulturminnefondet og Hedmark Fylkeskommune. Det er også en forutsetning at 
kommunen er en sentral samarbeidspartner, sier Thyrum som nå ønsker å få mer 
ut av bygningsmassen på Bortistu. 

– Her skal det være liv laga for næring- kunst- og håndverksvirksomhet i Holters 
ånd. Nå har vi også fått tilsagn fra fortidsminneforeningen om midler til å arrangere 
kurs i restaurering av vinduer. Vinduene på hovedbygget vil da bli satt i stand. 

I september blir det derfor holdt auksjon på Bortistu Neby for å rydde plass 
til mer permanente utstillingslokaler og penger til drift. Stiftelsen ønsker Holters 
kunst tilbake til Bortistu. I dag står mye på lager på Ramsmoen. I samarbeid med 
museet gjøres en gjennomgang av innbo og gjenstander slik at det som hører 
gården til blir på gården. Mangt og mye annet går under auksjonarius Ola Ryes 
hammer 19. august. 

I oktober 2014 åpnet Anette Bay og Hege Fossum, kaféen Bortistu’. Thyrum 
understreker hvor viktig kafédriften er for å skape aktivitet og innhold i husene. 
Denne er en stor berikelse for stedet og skaper trafikk. Sammen med Tynset 
jazzklubb arrangerer dagens kaféverter, Anette Bay og Hege Fossum, ny jazzfestival 
siste helga i august. Thyrum forteller at det er naturlig å se Bortisti Neby i 
sammenheng med Nebybrua, som nå forhåpentligvis kan realiseres. Den vil bli 
et nytt aktivum for stedet. Nylig ble en egen, informativ hjemmeside lansert. Her 
kan man lese mer om gården, familien, kunstneren og historien til både Bortistu 
og Neby. Stiftelsen tar gjerne imot innspill og ideer til innhold og aktivitet i fjøset 
på Bortistu Neby. 

Fakta

Magne Holter arbeidet mest med keramikk, 
glass og porselen. Men de siste årene av sitt liv 
konsentrerte han seg om tre-relieffet som kunst-
nerisk uttrykksform. Ved å modernisere gammel 
folkekunst fant han etter hvert fram til sin egen 
særegne stil. 

Magne Holter arbeidet også som dekoratør 
innen teater og reklame, samt utført en rekke 
dekorasjonsoppgaver i offentlige bygninger i inn- 
og utland og ombord på større skip for blant andre 
Kloster Rederi. Holter sto også for utsmykkingen i 
Kontiki-museet og Nasjonalteaterets stasjon.

Han var med på etableringen av Kunstakademiet 
i Rauland. I 1997 ga Holter og kona Kjellaug 
Bortistu Neby i gave til Tynset kommune som 
opprettet Stiftelsen Bortistu Neby (anslått verdi 
1,7 millioner kroner). Magne Neby Holter døde i 
2000. Kona døde i Loen i april i år.

Bortistu Neby har et av de få intakte firkanttun 
i Nord-Østerdal. Østerdalsstua ble fredet av 
Riksantikvaren i 1923.

Stiftelsen Bortistu Neby lanserte nylig eget 
nettsted på www.bortistuneby.no

Stiftelsen Bortistu Neby rydder plass til Holters kunst på 
garden og åpner en utstilling i Galleri Elgen 12. august.

Løfter fram Magne 
Holters kunst

Tekst: Ingrid Eide
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Info fra Helsestasjonen
Åpningstider i perioden 3. juli til 11. august: Kl 09:00 - 14:00.

Telefon: 62 48 51 53
 
De som har behov for reisevaksinering må ta kontakt så raskt 
som mulig og innen 30. juni for timebestilling, som kan gjøres 
på telefon 62 48 51 55.

Vi minner om at de som skal reise til Europa med små barn 
bør ta kontakt med helsestasjon eller se oppdatert informasjon 
om meslingeutbrudd på Folkehelseinstituttets nettsider. 

Folkehelseinstituttet: www.fhi.no

Åpningstider
Tynset bibliotek
Hovedbiblioteket
Mandag, tirsdag og torsdag   11:00 - 16:00
Onsdag     11:00 - 18:00
Fredag    11:00 - 13:00
Lørdag    11:00 - 14:00

Sommeråpningstider i perioden 20. juni - 20. august
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 11:00 - 15:00
Onsdag    11:00 - 17:00 
Lørdag    11:00 - 14:00

Kvikne bygdebibliotek
Tirsdag     11:00 - 13:00
Onsdag    16:00 - 19:00

Stengt i perioden 20. juni - 20. august

Telefon  62 48 52 18
Epost  postmottak.biblioteket@tynset.kommune.no

Valget til høsten
Stortings- og sametingsvalget gjennomføres mandag 11. september.
Tynset kommune har tre stemmekretser: Tylldalen, Holmen og 
Kvikne.

Holmen krets har også valgdag søndag 10. september. Forhånds-
stemmer kan mottas i åpningstiden hos servicetorget fra 3. juli til 8. 
september.

Institusjonsstemmegivning gjennomføres slik:
Sykehuset Innlandet, Tynset 5. september
Enan, Kvikne  6. september
Tjønnmosenteret og Furumoen 7. september

Ambulerende (hjemmeboende) stemmegivning gjennomføres 
6.-8. september. Frist for å søke ambulerende er 6. september.

Adresseprosjektet Tynset - 
Status vår 2017
Alle stolper for vegnavnskilt er satt opp, bortsett fra i noen setergrender.
Arbeidet med å montere veinavnskilt på stolpene blir avsluttet snart.

Det finnes to forskjellige offisielle adressetyper i Norge; 
vegadresser og matrikkeladresser. En matrikkeladresse er en offisiell 
adresse som fortsatt kan brukes til alle formål. Det er mange i Norge 
som har matrikkeladresse. I dag er det heller ikke alle i Tynset som har 
en offisiell vegadresse. I adresseprosjektet jobber Tynset kommune 
med å få endret de resterende matrikkeladressene til vegadresser.

Arbeidet med tildeling av vegadresse til det enkelte bygg har blitt 
mer arbeidskrevende enn forventet. En eksakt sluttdato er derfor 
vanskelig å fastsette. Dette skyldes blant annet at det har dukket opp 
en del uforutsette tekniske problemer i kartverket (f eks mye feil i 
kartverket, som må rettes for å kunne tildele vegadresser). I tillegg må 
vi prioritere saker som har lovpålagte frister.

Adresseendring fra matrikkeladresse til vegadresse har ingen 
lovpålagt frist. Dette forklarer likeså hvorfor vi ikke kan angi en 
sluttdato for adresseprosjektet, men det blir stadig jobbet med å få 
enda flere vegadresser på plass.

I adresseprosjektet prioriterer vi områder for forretning og industri, 
samt nye boligfelt. Disse blir tilskrevet fortløpende med informasjon 
om ny vegadresse, så fort dette er på plass. Men det blir også jobbet 
i andre områder i kommunen. Kommunen vil varsle folkeregisteret 
og derigjennom andre offentlige registre om ny adresse. Private 
kontakter må man varsle selv.
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Kommunen informerer

Søknad om inntektsgradert 
foreldrebetaling i barne-
hagen fra 01.08.2017
Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for 
en barnehageplass. Foreldre med lav inntekt kan søke om redusert 
foreldrebetaling. 

I 2017 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som 
er lavere enn 500 500 kroner pr. år. Foreldrebetalingen er i tillegg 
begrenset av maksimalprisen. Pr. 01.01.2017 er maksimalprisen  
2 730 kroner per måned. Prisen for deltidsplass har økt tilsvarende. 
Disse bestemmelsene er i henhold til Forskrift om foreldrebetaling 
i barnehage  

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer
Fra 01.08.2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt 
skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 
timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Inntektsgrensen er fra 
samme dato satt til 417 000 kroner.

Inntekten må dokumenteres
Som dokumentasjon anbefaler departementet å bruke 
selvangivelsen for 2016. Denne leveres med søknaden.  Dersom 
noen ikke har selvangivelse å legge fram, skal det legges fram annen 
dokumentasjon av inntekt.
 
Bestemmelsene i forskriften omfatter både kommunale og ikke-
kommunale barnehager. Kommunen som barnehagemyndighet 
har ansvar for ordningen. Hvis barnet går i barnehage i en annen 
kommune enn den registrerte bokommunen i henhold til 
Folkeregisteret, er det bokommunen som skal behandle søknad om 
reduksjon.

Ordningen krever en søknadsprosess og Tynset kommune har 
utarbeidet et eget søknadsskjema. Søknadsskjemaet med veiledning 
og rutiner for søknadsprosess er tilgjengelig på kommunens 
hjemmeside. Søknadsfrist for reduksjon fra august 2017 er 15. juli.

Det kan søkes i løpet av hele barnehageåret. Søknadsfrist er 
den 15. i måneden. Reduksjon gis fra og med første måned etter at 
vedtaket er fattet. Vedtaket gjelder for ett barnehageår.

Søknadskjema finnes på kommunes hjemmesider, se søknad om 
inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen fra 01.08.12017. Du 
kan også henvende deg til servicetorget.

Endrede middagstider ved 
Tjønnmosenteret  
Helse- og omsorgsminister Bent Høie 
lanserte i september i fjor en tiltakspakke 
for bedre eldreomsorg. Utsatt middag, økt 
aktivitet og slutt på overmedisinering skal 
gi en bedre hverdag på sykehjemmene. 

Tynset kommune gjennomfører en kartlegging av ernærings-
status, prosedyrer og retningslinjer, som helse og omsorg 
skal følge. Et tiltak som er iverksatt er at middagstiden ved 
langtidsavdelingen, skjermet avdeling og Kongsheim er flyttet 
fra 13:30 til 15:30.

Flere kommuner har gjort positive erfaringer med at flytting 
av middagen på sykehjemmene har stor effekt. Over tid har det 
resultert i at beboerne spiser bedre når middagen ble utsatt, 
sluttet å sove etter tidlig middag og sover bedre om natta. Det har 
også en sammenheng med at medikamentbruken har gått ned 
ved mange sykehjem. Flere avdelinger ved Tjønnmosenteret 
startet i februar med å legge om middagsrutiner. 

– Vi har et utmerket samarbeid med kjøkkenet som nå 
serverer ernæringsrik, varm lunsj på formiddagen. Ulike 
supper, havregrøt, karbonader og byggrynsgrøt erstatter det 
tidligere kaffe- og mellommåltidet med frukt, forteller Hilde 
Aakre-Hansen, avdelingsleder ved langtidsavdelingen. 

– Vi har kanskje i motsetning til mange andre sykehjem aldri 
hatt problemer med underernæring. Slik sett merker vi ikke de 
store forskjellene, men siden vi startet i februar er det for kort 
tid til å se langtidsvirkninger. Det handler også om hvordan vi 
fordeler ressurser og organiserer hverdagen og hvilke diagnoser 
beboere har. 

– Målet er at alle avdelinger ved Tjønnmosenteret skal 
innføre ny middagstid for å sikre alle beboere et godt og stabilt 
kosthold, sier Aakre Hansen, som legger til at pårørende-
utvalget er svært positiv til tiltaket. 



Med håp om et yrende 
liv i Tynset sentrum
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Foto : Ingrid Eide / Ingrafo

Våren begynner omsider å sette sitt preg også 
på Tynset. Og med våren følger planleggingen 
av viktige arrangementer gjennom sommer-
halvåret. Det skal snart arrangeres Norsk 
spekematfestival for 2. gang, og vi håper at 
årets festival vil bringe mye folk til Tynset 
sentrum dagene 8.-10. juni. For der skal de få 
smake og nyte godt av ulike delikatesser innen 
sjangeren spekemat med godt drikke til.

Arrangementet er stadig under utvikling, og 
noe er nok endret fra i fjor, mens noe blir svært 
gjenkjennbart. Det som er sikkert er at dette 
arrangementet kommer til å være i endring og 
under utvikling i flere år fremover. Kommunen 
har også et ønske om i større grad å bygge opp 
under spekematfestivalen ved å synliggjøre 
den matregionen vi faktisk bor i på flere måter. 
Vi må bli bedre til å fortelle historien og vise 
stolthet over den kvalitetsmaten vi faktisk 
produserer i regionen. Og dette må være synlig 
gjennom hele året, så kan Spekematfestivalen 
være festen eller ”krydderet” som kommer 
en gang i året. Jeg håper folk møter opp og er 
positive til å bidra til at dette også i år blir en 
trivelig fest.

Fest blir det også omkring Tynset stasjon 
den 18. juli da NRK sitt sommertog ankommer 
Tynset for en 20 timers stopp. Kommunen 
ønsker å legge til rette for en folkefest i sentrum 
denne dagen. Vi ønsker at det skal være 
aktiviteter og underholdning som fenger både 
ung og gammel i sentrum. Samtidig ønsker vi 
at folk skal kunne kose seg i sentrum med mat, 
drikke og godt selskap. Dessuten ønsker vi oss 
flott vær, men vi er litt usikre på hvem som skal 
delegeres denne oppgaven. Vi ønsker også liv 
og røre på perrongen både da toget ankommer 
tirsdag 18. juli klokken 14:40 og da toget reiser 
onsdag 19. juli klokka 11:00. 

NRK vil være til stede nesten hele dagen 
med mikrofon og kamera. De vil filme 
livet rundt omkring i sentrum, og invitere 
ulike gjester (både lokale og mer kjente 
personligheter) til TV og radioshow som vil 
foregå på ei scene i Tynset sentrum. Dette 

vil bli sendt i sin helhet eller klipt inn i ulike 
sendinger. Det skal fylles opp mange timer 
med aktuelt stoff, nyheter og liv og røre fra 
Tynset på NRK TVs hovedkanal. Blant annet 
blir programmet Sommeråpent sendt direkte 
fra scenen i Tynset klokken 21:30. I tillegg blir 
det sendt flere timer på radiokanalen NRK P1 
og P1+. Det vil også bli mange timer med nett-
tv, så dette døgnet blir Tynset virkelig synlig i 
media. Så hvis du ikke har skjønt det allerede: 
Hold dere hjemme, og inviter gjerne noen 
feriegjester til å bli med på moroa den 18. juli. 
Dette blir gøy!

Vil også nevne at vi i disse dager arbeider 
med sentrumsutvikling via et samarbeid 
mellom kommunen og det private nærings-
livet. Målet er et forpliktende samarbeid som 
skal bidra til ytterligere forskjønning av Tynset 
sentrum (BID-prosjekt). Vi har bestemt at 
dette blant annet bør handle om bedre skilting 
helt fra RV3 og inn til sentrum. Det handler om 
gjennom ulike tiltak å forskjønne ulike gateløp 
for å kanalisere ferdselen dit vi ønsker. Det 
handler om hyggelige møteplasser, samarbeid 
rundt beplantning og belysning mm. 

Målet er at vi skal ha et attraktivt region-
senter som tiltrekker seg flere folk alle dager i 
året. Et attraktivt sentrum med arrangementer, 
med liv og røre og et sentrum med et rikelig 
utvalg av lokale turstier blant annet ned mot 
Glomma. Og etter hvert over Neby bru, som 
blir helt fantastisk.

Så jeg sier det igjen, hvis du skulle være i 
tvil: Det skjer mye bra på Tynset!  

Ønsker dere alle en flott vår og sommer 
med mye gode opplevelser, hygge og ikke 
minst sol!

Av ordfører Merete Myhre Moen
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Det begynner allerede i 8-tiden om morgenen med radiosendinger fra 
perrongen. Fra formiddagen og utover hele dagen blir det aktiviteter 
og underholdning for liten og stor, både i regi av NRK og i lokal regi.  
Alt som skjer av sendinger fra NRK sin side, vil bli vist på storskjerm 
på torget.

Sommertoget ankommer Tynset kl 14:40. Programlederen vil 
bli mottatt på perrongen av korps og sparkparade. De første femten 
minuttene etter at programlederen har gått av toget, filmes det til minutt-
for-minutt-sendingen. Ut av toget stiger også Fantorangen og Perla. Det 
blir labyrint og slimkasterigg. NRK Arkiv vil sende arkivfilmer fra egen 
skjerm på toget, og har også med seg en utstilling. I forbindelse med 
Sommertoget, vil NRK gjerne ha tips til historier knyttet til folk og 
hendelser i arkiv-videoene fra de forskjellige stoppestedene. Side for 
Tynset finner du her:  

https://www.nrk.no/sommer/sommertoget-til-tynset-1.13469653

Tynset bondelag arrangerer en mini-utgave av Landbrukets dag. 
Kunstnerne Marius Reed og Esther Breslin rigger til vegger der de som 
har lyst kan prøve seg på streetart. Veteranbilklubben viser fram sine 
biler, og ulike lag og foreninger bidrar med aktiviteter og stands. Det 
blir matmarked og langåpne butikker. På ettermiddagen skal åpning av 
Mangfoldsskulpturen markeres. Om kvelden blir det en konsert med 
lokale artister, før NRK sommeråpent begynner kl 21.30.

Onsdag 19. juli sendes Reiseradioen fra perrongen. Kl 11.00 ønskes 
Sommertoget god reise videre av operasanger Lars Eggen. Ta gjerne 
turen til stasjonen for å vinke toget av gårde! Avskjeden filmes og blir 
med i minutt-for-minutt-sendingen.  

Sommertoget minutt for minutt
Strekningen gjennom kommunen filmes minutt for minutt to ganger.  
Lørdag 15. juli kjører toget i 30 km i timen fra Alvdal til Røros. Fra kl 
11:28 til kl 11:38 har toget en 10 minutters stopp på Auma stasjon.  

Programlederen for minutt for minutt kommer av toget, og det lages 
et innslag fra stasjonen, som blir med på minutt-for-minutt-sendingen. 
Bandet Ask Carol, som lager all sin musikk på Auma, vil spille på 
stasjonen, og alle inviteres til å være med å lage liv og røre når toget 
stopper på Auma. 

Toget passerer Tynset stasjon kl 11:49, og skal være på Tolga kl 
12:10. Her blir det et 30 minutter langt stopp. Toget ankommer Os kl 
13:12 og står der i 25 minutter før det går videre til Røros.

Tirsdag 18. juli går toget sørover fra Røros kl 14.01, passerer Os 
14.12, Tolga 14.24 og skal være på Tynset 14.40. Folk oppfordres til å 
møte opp og gjerne lage kreative innslag langs linja som kan bli med på 
minutt for minutt sendingen. Det filmes også med drone, så det å lage 
formasjoner o.l. som synes fra lufta, er også en idé. 

Minutt-for-minutt-sendingene går på tv kl 15-18 samme dag,  og en 
redigert versjon med høydepunkter rett etter Dagsrevyen om kvelden. 
Denne redigerte minutt-for-minutt-sendingen pleier å ha svært høye 
seertall. Her er en god mulighet til å vise fram kommunen vår for et 
stort publikum! For å få best mulig tv-bilder er vi avhengig av at mange 
er med og bidrar med folkeliv og kreative påfunn!

Åpning av Mangfoldsskulpturen
Dette skal være en stor feiring av mangfoldet og felleskapet i Tynset 
kommune! Folketoget skal gå fra rådhusplassen til rundkjøringa 
i Parkveien. Vi inviterer alle lag og foreninger til å møte opp. Kle 
dere gjerne i noe som markerer hva dere driver med, eller ta med en 
”rekvisitt” som kan symbolisere det. Enkeltpersoner er også velkomne 
til å delta. Møt opp på torget foran rådhuset kl 17.30.

Programmet for hva som skjer når
Sommertoget kommer, kan du lese
på bakerste fliken her i magasinet!

NRK Sommertoget til Tynset
Tirsdag 18. juli kommer NRK Sommertoget til 
Tynset. Den dagen blir det folkefest på torget 
hele dagen!

Illustrasjonsfoto: Ingrid Eide
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Det gjør han i samarbeid med Tynset Opplæringssenter og Tynset kommune. 
Sergio har en glødende filminteresse og en master i internasjonale relasjoner fra 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU). Der var han i 
2014 med på å etablere en latinamerikansk filmfestival, som fortsatt arrangeres 
med stor suksess. Hit ble blant annet flere latinamerikanske ambassadører 
invitert til å være med i paneldebatter i tilknytting til ulike filmer som ble vist. 

– Så hvorfor ikke arrangere en tilsvarende festival etter samme mønster på 
Tynset, spør Sergio, som kom til Tynset da samboeren fikk turnuslegestilling 
her. Selv går han på norskkurs ved Tynset voksenopplæringssenter og vikarierer 
samtidig som engelsklærer noen timer i uka. 

– Vi har søkt økonomisk støtte fra Hedmark fylkeskommune og 
Norsk Filminstitutt. Festivalens omfang avhenger av blant annet hva disse 
institusjonene kan bidra med, men vi håper å kunne arrangere en tre-firedagers 
festival. Det er så utrolig mange bra utenlandske filmer som folk må få anledning 
til å se, ivrer Sergio. 

Arrangørene legger opp et variert program, med filmer fra Midtøsten, Latin-
Amerika og Afrika, fra dokumentarer og dramafilmer til komedier og action.

– Av erfaring fra Ås skal vi ikke bare vise dokumentarer, det kan bli for tungt 
stoff, konstaterer ildsjelen bak festivalen. I tilknytting til filmene ønsker han å 
invitere til paneldebatt. 

– Under årets festival ønsker vi å sette fokus på integrasjon og knuse noen 
av de stereotypene som eksisterer. Hva sier nordmenn om flyktninger og 
innvandrere, og motsatt?

Datoer og program var ikke klart da magasinet gikk i trykken. Interesserte 
kan følge med videre utover sommeren og høsten på filmfestivalens nettsider, 
hvor det vil bli lagt ut stoff og kontinuerlige oppdateringer.

Les mer på
www.tynsetfilmfestival.no  

Tekst og foto: Ingrid Eide

Sergio Chavez fra Mexico har siden 
han flyttet til Tynset i september 
rukket å gå ”Birken” og tatt jakt-
prøven. Til høsten skal han jakte rype, 
men først skal han arrangere Tynset 
Internasjonale filmfestival. 

Internasjonal 
filmfestival 
på Tynset 



"Kan nokon gripe inn?"
23. oktober spiller Riksteateret sin foreløpig siste voksenfore-
stilling på Tynset.

Tekst: Beate Hjertager
Foto: Riksteateret

Forestillingens tittel er "Kan nokon gripe inn?". Den er basert på Bjellas tekster, er like mye en 
konsert som et teaterstykke, og har fått strålende kritikker og topp terningkast i alle landets 
største aviser. "Stopper livet ditt i 90 minutter", skriver Aftenposten, og Adresseavisa fastslår at 
det er "en aldeles nydelig forestilling".

Slike profesjonelle kvalitetsforestillinger ønsker vi fortsatt å kunne tilby regionens publikum, 
men Riksteateret har varslet at de fra 2018 ikke lenger vil spille voksenforestillinger på Tynset.  
Til sammen 10 av Riksteaterets vel 70 spillesteder får kuttet sitt tilbud om voksenforestillinger. 
Bakgrunnen er at Riksteateret de siste tre årene har fått redusert sine bevilgninger fra Staten 
med 12 millioner kroner.  Riksteateret hadde valget mellom å redusere antall produksjoner 
eller redusere antall spillesteder, og valgte det siste. Felles for kulturhusene, som mister sitt 
voksentilbud, er at vi har lavere besøkstall i gjennomsnitt enn spillestedene som får beholde 
tilbudet. I tillegg er det tatt noen geografiske hensyn. 

Teaterets venner
Så "Kan nokon gripe inn?" Den gode nyheten er at ja, det kan vi alle sammen. Vi kan i alle fall 
alle gjøre noe for å vise at vi ønsker å beholde Riksteaterets voksenforestillinger på Tynset. 
Signalet vi har fått er at økte besøkstall kan bringe oss tilbake blant Riksteaterets spillesteder.  
Ved å unne deg en god teateropplevelse, kan du altså være med på å utgjøre en forskjell.

Du kan også melde deg inn i nystartede "Teaterets venner". Da får du rabatt på teater-billetter 
for både Riksteateret og Teater Innlandet og nyhetsbrev om alt som skjer. Medlemskapet er 
gratis. Meld deg inn ved å sende navn og epostadresse til daglig leder for Ttrafo, Betine Fiskaa 
Johannessen på epost betine.fiskaa.johannessen@tynset.kommune.no.

Er du medlem av Coop, utdanningsforbundet eller sykepleieforbundet? Da får du også 
rabatt på alle Riksteaterets forestillinger. Det får du også om du samler 10 venner eller kolleger 
som går sammen på teater.  Løp og kjøp billetter, for her blir det fullt!

Er du mellom 0 og 13 år?
Da kan du bli med på Norges 
kuleste sommerleskampanje!

 Lag deg en profil på sommerles.no og les så mye du orker 
i løpet av sommerferien. Bøkene du leser registrerer du på 
nettsiden, og for alt du leser samler du poeng og kan vinne 
både kule digitale trofeer og premier som du kan hente på 
biblioteket.

Sjekk ut www.sommerles.no for mer info
eller spør på biblioteket

Teater bygger felleskap
- på tvers av kulturer
Tekst: Beate Hjertager

I november 2016 ble forestillingen "Reisen" spilt for fulle hus i Tynset kul-
turhus. Forestillingen handlet om å være på flukt, om det en reiser fra og det 
en kommer til. Forestillingen var et initiativ fra to ansatte ved Bekkmoen 
bofelleskap for enslige mindreårige flyktninger. Ttrafo og PantaRei danse-
teater fikk det kunstneriske ansvaret for gjennomføringen. 6 ungdommer 
med bakgrunn fra Tynset barne- og ungdomsteater og 6 enslige mindreårige 
flyktninger stod sammen på scena i et prosjekt som ble svært vellykket både 
kunstnerisk og sosialt. Teater viste seg å være en glimrende arena for å bygge 
felleskap på tvers av kulturer.  Kulturtjenesten ønsket derfor å opprette en 
fast teatergruppe for ungdom over 16 år for å bygge videre på de gode erfa-
ringene som ble gjort i prosjektet.

Siden noen av ungdommene var medlem av Tynset barne- og ungdoms-
teater, ble vi enige om et samarbeid med barne- og ungdomsteateret, der 
kulturtjenesten tok ansvar for drift av en fast teatergruppe for ungdom fra 
16 år og oppover, mens Barne- og ungdomsteateret tok ansvar for et tilbud 
til de som er under 16 år.  I videreføringen av prosjektet, har det vært felles 
teaterinteresse som har vært fokuset.  Kortspillfestivalen i mai var ramme 
for forestillingen denne gangen, og det betyr å kunne fortelle en historie på 
10 minutter.  Et mål med teatergruppa for eldre ungdommer er at de skal få 
lære noe om ulike genre innenfor teater. Denne gangen var det skrekkfilm 
ungdommene ønsket å lage. I begge prosjektene har ungdommene selv vært 
med å utarbeide manus. Neste gang satses det på et større prosjekt med et 
ferdig manus som utgangspunkt. Prosjektet har fått kr 86 000 i støtte fra 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Disse midlene vil bli brukt til 
videreføring av tilbudet høsten 2017.

Det er plass til flere medlemmer i gruppa. Interesserte kan henvende seg til 
kultursjef Beate Hjertager på epost til beate.hjertager@tynset.kommune.no 
eller ring 906 19 060.

MATEMATIKK ER
KUNSTEN Å TENKE
"Det mest kreative og fargerike faget er dessverre blitt noe det er ok å mislike. 
Vi må gi barn muligheten til å forelske seg i matematikk. Matematikk er kunst 
og glede."

Utsagnet kommer fra Roger Antonsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Lørdag 18. november kl 
12.00 kommer han til Tynset bibliotek for å holde forelesning om mønstre, sjonglering og kreativ program-
mering. Forelesningen er en del av «Nysgjerrig?», er gratis og åpen for deg mellom 8 og 12 år. 

Roger Antonsen var blant de 39 forskerne som ble nominert av Morgenbladets jury til å få tittelen 
Norges mest fantastiske foreleser i 2016. Høsten 2017 er han gjesteforsker ved UC Berkeley, California. Vi 
gleder oss og inviterer alle i målgruppa på å bli med på en helt unik opplevelse! 

Påmelding åpner 25. august
www.jegernysgjerrig.no

Omtale : "Kan nokon gripe inn"
Vi er på ein stasjon ein stad på bygda. Dei fleste tog dundrar forbi, men det er framleis 
liv i bygninga som har sett sine beste dagar. Hit kjem dei som vil reise vekk, som vil 
sleppe frå, som lengtar etter at kjærasten skal kome, som søker kontakt – eller som 
berre vil at nokon skal gripe inn.

Stein Torleif Bjellas karakterar og musikk dannar grunnlaget for framsyninga 
Kan nokon gripe inn. Lasse Kolsrud har skrive manus og har regi. Han har tidlegare, 
med stor suksess, skapt forteljingar om vanlege folks liv frå vanlege bygde- og 
småbysamfunn.

Bjella har sett ord og musikk til mange lagnader i distrikts-Noreg. Sjølv har han 
vendt tilbake til heimbygda Ål etter nokre år i hovudstaden. Her har han for alvor slått 
gjennom med songar om den norske bygdesjela. Dei handlar om vanlege folk, som 
alle strir med sitt, og som fåmælt og famlande prøver å finne ein plass – i kjærleiken 
og i verda.

Tekst og musikk: Stein Torleif Bjella. Manus og regi: Lasse Kolsrud.
"Kan nokon gripe inn" er ein samproduksjon mellom Det Norske Teatret og Riksteatret. 



Sommer 2017

Wonder Woman
Norgespremiere 16. juni
Eventyr/Fantasy/Action, 12 år

Et episk action eventyr. Før hun 
ble Wonder Woman var hun 
Diana, Amasoneprinsessen, 
trent til å bli en uslåelig kriger.

The Last Knight
Norgespremiere 23. juni
Action/Eventyr/Sci-Fi

Skal en verden leve, må den 
andre dø. Hvem vil overleve av 
mennesker og Transformers.  

Grusomme meg 3
Animasjon/Eventyr/Komedie

Gru og Minions er tilbake i 
Grusomme meg 3!

Dunkirk
Action/Krigsfilm/Drama
Norgespremiere 19. juli

Allierte soldater fra Belgia, 
Storbritannia og Frankrike er 
omringet av tyske tropper og 
evakueres i slaget ved Dunkirk 
under 2. verdenskrig.

War for the Planet of
the Apes
Action/Drama/Sci-Fi
Norgespremiere 14. juli

War for the Planet of the Apes 
er tredje kapittel i den kritiker-
roste filmserien.

Brannmann Sam
Besøk fra verdensrommet
Animasjon/Barnefilm
Norgespremiere 14. juli

Se program med tider og priser på plakater, i kulturfolderen, i aviser og tynsetkino.no
Billettsalget starter en time før forestilling. Telefon billettsalg: 62 48 52 59

Returadresse: Tynset kommune, Servicetorget, Rådhuset, 2500 Tynset

Lørdag 15. juli Sommertoget kjører fra Alvdal til Røros
  Stopp Auma stasjon 11:28-11:38
  Minutt for minutt- sending

Tirsdag 18. juli 08:00-09:00 > P1 Morgen i Hedmark og Oppland sender fra
  Stasjonen og forberedelsene. En gang mellom 09:00-11:00
  går reporter fra NRK HO inn i Reiseradioen og forteller om
  dagens destinasjon, eventuelt med gjest

  12:00-18:00 > Folkefest på torget, med aktiviteter, mat og  
  underholdning:

   13:00-15:00 > P1 Ettermiddag og P1+ sender
   direkte fra stasjonen med intervjuer og gjester.
   Dette streames også direkte på nrk.no og vises på  
   storskjerm for publikum på torget

   14:40 > Sommertoget ruller inn på Tynset stasjon. 
   Programlederen tas i mot av ordfører, korps og 
   sparkparade. Etter ankomst ruller NRK super ut sin 
   labyrint og slimkasterigg, og Fantorangen og Perla 
   kliver av og begynner å gå rundt blant publikum. 
   NRK arkiv sender arkivmateriale på storskjerm og 
   setter opp en utstilling. Minutt-for-minutt-
   programleder avslutter sammen med en av kveldens 
   Sommeråpent-programledere på scenen

   15:00-18:00 > Minutt for minutt sendes på NRK 1
   og på storskjerm på torget. "På vei til" med høyde-
   punkter fra dagen sendes rett etter Dagsrevyen

   17:30 > Åpning av Mangfoldsskulpturen med 
   folketog fra torget

  18:00-20:30 > Lydprøver Sommeråpent

  20:30-21:10 > Konsert med Ask Carol, Opera Di Setra, 
  Øystein Wangen, Ann Jorunn Røe, Kim André Tharaldsteen 
  Rønningen og Bendik Qvam. Utdeling av Tynset kommunes 
  talentstipend for ungdom  

  21:30-22:14 > Direktesending sommeråpent, 
  som overføres på storskjerm på torget

Onsdag 19. juli  09:00-11:00 > Reiseradioen sender direkte fra stasjonen
  der toget står

  11:00 > Farvel til Sommertoget, som går fra Tynset

Sommertoget
             til Tynset – hva skjer når?
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