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«Kirke søker furutre» 

I Osen kirke har vi i mange år hatt et flott 
furutre som juletre. Dette ønsker vi å  
fortsette med, av hensyn til dem i  
menigheten som er allergisk mot gran. I 
vår egen kirkeskog begynner det nå å bli 
vanskelig å finne et pent furutre som i  
tillegg er stort nok. Treet må ha en viss 
størrelse, ca 4 meter høgt. Er du skogeier 
og har et fint tre som kan  pryde kirka, og 
kan tenke deg å selge dette?  

Ta kontakt med kirketjener Håvard på tlf. 
915 71 723 så snart som mulig. 

 

Hilsen kirkevergen.  

 

Biblioteksjefen informerer: 

Osen folkebibliotek holder stengt 28. desember 2017. Første åpningsdag i 
2018 blir 4. januar 2018. 

 
God jul og Godt Nyttår. 

Osen kommune ønsker deg Osen kommune ønsker deg 

en riktig God jul og et en riktig God jul og et 

Godt nytt år!Godt nytt år! 

Rådmann Ordfører 

Husk Julekonsert i  med mange Husk Julekonsert i  med mange 
gode og spennende aktører på gode og spennende aktører på 

programmetprogrammet  

Osen kirke fredag Osen kirke fredag   
15 desember kl. 18:3015 desember kl. 18:30 



 

 

 

 

 

 

 

Hei. 

Desember, denne årets siste måned med sitt helt 

særegne innhold. Nå er den her, og jaggu kom 

den fort også. 

- Hvilken dag er det? 

- Det er i dag, svarte Nasse Nøff. 

- Min favorittdag, sa Ole Brumm. 

Ja, sånn kan man også si det. Ole Brumm er ingen 

dum kar, og sitatet lyser av optimistens klare   

intensjon om at vi får den dagen vi ønsker! 

Det kan være lurt å tenke på hva Ole Brumm sa, 

nå i desember. Det er travle dager, og alt vi ikke 

rakk over når vi skulle, det må vi gjøre nå.  

I tillegg er det et godt uttrykk til trøst for alle barn 

som gleder seg til jul, men som ikke får tida til å 

gå fort nok. Hver dag kan være den beste! 

Nå når vi snart har brukt opp året 2017 er det tid 

for litt skryt også. Det går til alle ansatte i Osen 

kommune som står på og har sin favoritt-dag hver 

dag på de ulike arbeidsplassene. Vi vet vel alle at 

innimellom alle gode dager, sniker det seg inn en 

og annen mindre god dag. Men det skal sies, at 

alle ansatte evner å «gi lys» også på slike dager, 

og innenfor stramme økonomiske rammer. Vi er 

prisgitt, og har en veldig positiv og flink  

arbeidsstokk, og det er helt nødvendig i en liten 

kommune som Osen. 

Desember er også budsjett-tid. Det er tøffe tak 

også for 2018, da tilførselen fra staten er mindre 

enn kostnadsøkningen. Derfor inneholder også 

rådmannens forslag til budsjett negative endringer 

på enkelte områder. Dette anses helt nødvendig 

hvis vi skal evne å møte fremtiden i oppreist  

stilling. Så gjenstår den politiske behandlingen, 

og kanskje endres enkelte poster underveis.  

 

 

 

20. desember sluttbehandler kommunestyret  

neste års budsjett, og da får vi fasiten på  

driftsnivået for neste år. 

Værmessig har vi foreløpig hatt litt av hvert, men 

de seneste dagene har faktisk hatt en temperatur 

som vitner om årstiden, og det er litt greit, å  

kjenne at det er vinter i november. Så får vi bare 

vente i spenning på hva desember bringer. Jeg 

håper i det minste at vi kan slippe noe av den 

evigvarende vinden, og videre fortelle en historie 

om vindfulle dager på sjøen, og så får man velge 

hva som skal beskyttes i slikt vær: 

En eldre dame sto på dekket på et stort cruiseskip 

mens hun holdt godt fast i hatten for å unngå at 

den skulle blåse bort. 

En gentleman nærmet seg henne og sa «Unnskyld 

meg frue. Jeg ønsker ikke å være så direkte, men 

er du klar over at kjolen din blir blåst opp av  

denne sterke vinden?» «Ja, jeg er klar over dette,» 

sa damen, «jeg trenger begge hendene for å holde 

på denne hatten.» «Men frue, du må da være  

klar over at alle de private delene dine er  

eksponert!» sa den vennlige herren med en  

oppriktig tone. Damen tittet ned, så opp igjen på 

mannen og svarte, «Min gode mann. Alt du kan 

se der nede er 85 år gammelt. Jeg kjøpte denne 

hatten i går!» 

EN ROLIG, GOD OG KOSELIG JUL  

ØNSKES ALLE. 

 

 

Roar Leirset 



 

 

 

Hei godtfolk! 

Nå er jammen tiden kommet for å 

levere nytt   bidrag til neste Runer, og 

som vanlig sitter man her og funderer 

på hva man skal skrive i dette  

nummeret. Det er sikkert mye som 

har skjedd   siden siste nummer, og 

jeg skal prøve å få formidlet noe av 

det som kan være av interesse for dere lesere, og 

som jeg husker. Vi som daglig går inne i den 

kommunale boblen får jo hele tiden informasjon 

som man ikke bestandig er like flink til å meddele 

dere lesere! Uansett, jeg oppfordrer alle til å  

benytte kommunens hjemmeside og facebookside 

til å holde seg orientert og oppdatert på hva som 

skjer i kommunal sektor, samt hva som skjer  

ellers i kommunen.  

Jeg kan ikke unngå å si noe om den fine  

markeringen vi hadde i forbindelse med  

kommunens 125 års jubileum. Her må jeg nok en 

gang takke alle som bidro, interne og eksterne, til 

at vi fikk to fine og minneverdige dager tidligere i 

høst. Tilbakemeldingen til meg og kommunen har 

vært svært gode! Er litt skummelt å nevne noen 

spesielt, men drister meg til å takke spesielt         

Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og Råd 

for eldre og funksjonshemmede for god mat disse 

dagene. Takk også til Folkehelsegrupppa for  

konstant påfyll av kaffe, vann og frukt. Takk også 

til Per A Rødøy for å få samlet 125 års historie 

mellom to permer i heftet «Folkevalgte i Osen 

kommune, 1892-2017». Til slutt en ekstra takk til 

Strand barne- og ungdomsskole og Havgløtt     

barnehage for kulturelle innslag med 125 års  

historie som tema. Nok en gang kunne vi vise 

innbyggere og gjester at det gror godt her i Osen, 

og at vi fortsatt har tro på framtiden. 

Regner med at mange av leserne nå har begynt 

forberedelsene til årets julefeiring gjennom ulike 

gjøremål, så som julevask, julebakst, julegaver, 

julemat og det som naturlig hører til i jule 

forberedelsene rundt i de ulike hjem. Jeg kan vel 

ikke skryte på meg at jeg er den største bidrags-

yteren hjemme hos meg, men at jeg har de rundt 

 meg  som er flink til dette! Jeg synes  

 

 

 

egentlig at det beste med jula er å ha noen dager 

fri, og hvor man får litt tid sammen med familie 

og venner. Joda, jeg må vel innrømme at jeg er 

glad for ett godt måltid med ting som man  

normalt  ikke har ellers i året! Føler vel uansett at 

de fleste av oss har litt «jul» resten av året også, 

hvor vi tillater oss noe ekstra godt. Som i fjor, vil 

jeg oppfordre til måtehold i forhold til jule 

forberedelser og innkjøp av ting og tang som ikke 

alltid er like nyttig. Vi må fortsatt verdsette at vi 

er heldig som får lov til å bo i ett fritt og godt 

land med gode velferdstjenester, godt helsevesen 

sammenlignet med mange andre land, og hvor de 

største problemene/medieoppslagene nasjonalt er  

«Petter Northug», hva skal kommunen hete, hvor 

skal kommunehuset ligge og om det skal være ulv 

eller ikke på melke-kartongen! Jo, vi skal heller 

ikke glemme at det er en del folk her hjemme i 

Norge som ikke har det så godt som de fleste av 

oss, og som kanskje ikke gleder seg like mye til 

den kommende julehøytiden. Dette kan være  

ulike grupper med forskjellige utfordringer og 

problemer. Jeg oppfordrer derfor alle til å tenke 

litt på de, og kanskje heller gi ett bidrag til noen 

av disse gruppene. Her kan man bidra med ulike 

ting, og ikke bare økonomiske bidrag. 

Innenfor det politiske i Osen er det nå budsjettet 

som står for tur, og hvor administrasjonen i disse 

dager finpusser på sitt forslag som skal legges 

frem for formannskapet 6.desember, og som igjen 

skal vedtas 20.desember av kommunestyret.  

Vi er alle klar over at vi går tøffere tider i møte 

for å kunne opprettholde den gode  

tjenesteproduksjonen vi er vant til, og samtidig få 

til ett budsjett i balanse, eller med litt overskudd.  

Årsaken til at det blir vanskeligere å få budsjett i 

balanse er vel flere; en høy  andel av rammeover-

føringene går til lønn, nye krav og pålegg fra  

Staten, mindre rammetilskudd som følge av  

nedadgående befolkning, endret alderssammen-

setning og gjennom vedtatte politiske  

retningslinjer fra Staten. Etter mitt syn, så virker 

det som Staten ønsker å begrense våre muligheter 

for å  opprettholde småkommunene rundt om 



 

 

  i Norge, og spesielt i distriktene. Dette har 

vi jo nå sett gjennom f.eks. kommunereformen, 

nærpolitireform og andre sentraliserende føringer. 

Jeg har vel også innsett at det blir vanskeligere og 

vanskeligere å få på plass lovpålagte tjenester 

uten at det må smerte enkelte områder! Tror  

derfor at regionsamarbeid vil være mer og mer 

viktig i tiden som kommer, hvor vi samarbeider 

på tjenesteproduksjon og tverrpolitisk for å oppnå 

det beste for våre regioner og Trøndelag. Dette 

som en felles stemme mot de som styrer landet til 

enhver tid. Her i Osen har vi både kultur og  

erfaring fra samarbeid med omliggende  

kommuner, og da Fosen spesielt. Kan vel ikke si 

at dette samarbeidet har tilført Osen nye arbeids-

plasser og vekst, men samtidig har vi gjennom 

samarbeidet klart å opprettholde lovpålagte og 

nødvendige tjenester til innbyggerne. I lys av  

kommunestyrets vedtak om å inngå i Namdal  

Regionråd som fast medlemskommune, mener 

jeg vi står sterkere sammen som gruppe for å  

oppnå vekst i distriktet. Det vil også styrke våre 

muligheter til fortsatt å opprettholde Osen som 

egen kommune. I tillegg vil vi over tid ha flere 

valgmuligheter på fremtidig tjenesteproduksjon 

gjennom samarbeid på regionnivå både mot  

Fosen og Namdalen. Husk at Osen ligger  

geografisk strategisk til å kunne tillate oss  

samarbeid i to retninger. Nye Trøndelag fylkes-

kommune har vært ganske tydelig på at  

samarbeid gjennom regioner er en styrke for oss 

og Trøndelag.  

Nye Region Namdal ble offisielt konstituert på 

Namdalstinget som ble gjennomført 24.november 

i Røyrvik. Her deltok formannskap, rådmann og 

undertegnede. Som nevnt tidligere, så har Osen 

vært observatør i Region Namdal i flere år, men 

med å inngå som fullverdig medlem i dette  

politiske samarbeidet, vil Osen ha en sterkere  

påvirkning av det som skjer i fremtiden, og det vil 

være flere som bidrar til støtte i saker som direkte 

påvirker Osen. Dette være seg næringsutvikling, 

helsetjenester, infrastrukturtiltak og annen  

tjenesteproduksjon. I tillegg vil vi fra Osen være 

ett viktig bindeledd mellom Namdal Regionråd 

og Fosen Regionråd, og da spesielt med  tanke på     

 den planlagte veksten i havbruk. Som jeg 

 har sagt tidligere, så tror jeg det er  

 

i Havrommet vi har  det største potensialet for 

vekst og økt sysselsetning. Her tror jeg også det 

ikke bare er lakseproduksjon og tradisjonelt fiske 

som vil skape sysselsetning, men kanskje  

oppdrett av tang og tare eller andre arter. I tillegg 

kan det tenkes at man finner metoder for å fiske 

etter og utnytte ikke fullt så kjente fiskearter.  

Dette forutsetter selvfølgelig at vi har aktører som 

ser muligheten, har økonomiske medspillere og 

ikke minst lyst til å utvikle noe innenfor  

Hav-rommet. Fra kommunens side vil vi fortsatt 

prøve å være en god tilrettelegger og medspiller 

til dette!  

En del av dere lesere fikk sikkert med seg  

oppslaget i VG, angående standarden på broene i 

Norge. Her viste oversikten at vi i Osen har 3 stk 

broer/kulverter som er i dårlig forfatning.  

Noe var kjent, men samtidig viste dette  

urovekkende opplysninger. Osen kommune har  

derfor, via Trafikksikkerhetsutvalget, sendt brev 

til Statens Vegvesen hvor vi etterspør status på 

broene, planer for vedlikehold/utskiftning, og når 

dette er planlagt utført. 

Nylig lyste Statens vegvesen ut bygging av 7,5 

km ny fv. 715 i Osen kommune. Entreprenører 

som er interesserte i prosjektet, har frist til  

20. desember med å levere tilbud. 

«Vi tar sikte på å inngå kontrakt med en  

entreprenør i løpet av februar og å starte opp  

anleggsarbeidet i mars 2018», sier byggeleder  

Martin Engum i Statens vegvesen.  

Hovedmålsetninga i prosjektet er å bedre  

framkommeligheten og trafikksikkerheten på 

strekningen. 

Fra Osen kommune sin side vil vi nå jobbe tettere 

med prosjektorganisasjonen i Fosenvegene AS 

helt frem til anleggsslutt. Byggeleder i  

Fosenvegene skal etter hvert ha kontor på  

kommunehuset.  

Regner også med at en del har hørt rykter om at 

settefiskanlegget på Setran hvor Salmar ASA er 

eier, skal avvikle sin aktivitet. Vi har fra  

kommunens side hatt møter for å få bekreftet  

disse ryktene. Beklageligvis, så er dette nå  

bekreftet fra Salmar ASA! Om det skjer i 2018 

eller i 2020 avhenger av svar på søknad om  

utsettelse av enkelte konsesjonskrav.  



 

 

 

Dagens konsesjonskrav med tanke på vanninntak 

og utslipp krever store investeringer som  

bedriften ikke ønsker å realisere med  

bakgrunn i konsernets virksomhetsstrategi. På sikt 

er strategien å få samlet sin smoltproduksjon i  

færre og større anlegg. Her har allerede Salmar 

ASA ett anlegg med potensiale for ytterligere  

produksjonsøkning liggende i Follafoss. Med  

bakgrunn i siste pålagte konsesjonskrav i  

forhold til miljøkrav, så kom dette tidligere enn 

ønsket for Salmar ASA, men ser da tidspunktet 

som en naturlig avslutning for å kunne slippe  

investeringene. Til opplysning er det nå søkt om 

2,5 års utsettelse, og da med kommunens støtte, 

slik at man får litt bedre tid til å se på løsninger for 

fortsatt aktivitet på Setran. Her vil vi nå  

samarbeide for å søke løsninger for fortsatt  

aktivitet i den ene aller andre formen, og Salmar 

ASA har uttalt at de ønsker å kunne selge anlegget 

til potensielle aktører. Ved en utsettelse av  

miljøkravene, vil vi få litt bedre tid til å utrede 

andre løsninger. Alle de ansatte har uansett fått 

tilbud om andre jobber i Salmar ASA. 

Avslutningsvis, så vil jeg oppfordre alle til å ta 

turen på årets julekonsert, fredag 15.desember. I 

år, som alle andre år, vil vi få oppleve ett fint og 

variert program med mange av de dyktige  

aktørene Osen har, og kan være stolte av. Her vil 

det også bli utdeling av kommunens kulturpris til 

nok en verdig prisvinner. I tillegg tror jeg det kan 

være verdt å ta turen til Strand barne- og  

ungdomsskole sin Fellessamling,  

Mandag 18.desember kl.11.30, for å se og høre 

ungene fremføre ulike nummer. 

Ønsker alle innbyggere, 

folkevalgte, ansatte og 

lesere en riktig god og 

fredfull jul! 

 
Hilsen 
   
   
  John Einar 
  Ordfører 
 

Nærbutikken Sandviksberget 

Ønsker alle våre kunder  

EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT 

ÅR 

Våre åpningstider i jula er: 

Lille julaften 10-15 

Julaften  Stengt 

25.-26.des.  Stengt 

27,-28.-29.des 10-18 

30.des.  10-15 

Nyttårsaften  Stengt 

Gratis kaffe i uke 51 og 52 

Velkommen til en trivelig julehandel hos oss 

Hilsen oss på Nærbutikken  

Sandviksberget 

STRAND SKOLEKORPS 

Ønsker alle osinger en riktig god jul og et 

musikalsk 2018! (Og nevner i den anledning 

at vi så gjerne tar imot nye musikanter!!!). 

For styret, 

May-Britt Haldaas 

(tlf. 99166659)  

Eldres dag 2017 

Eldres dag ble avholdt på  

Mølnbergtunet Onsdag 18.august 2017.  

En veldig hyggelig kveld med godt  

oppmøte, 50 personer. 

Det ble servert kaffe og kaker,  

Trekkspillklubben med sangere og Norsk  

Gammelmannsforening opptrådte. Et godt 

kåseri med Kjell Petter handlet om Eldres 

dag.  

Takk for godt oppmøte og en hyggelig 

kveld.  

Hilsen Rådet for eldre og  

funksjonshemmede 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fredag 20. og lørdag 21.oktober markerte vi  

kommunejubileum her i Osen. Det ble to flotte 

dager med et tettpakket program. Vi vill takke 

alle som benyttet anledningen til å delta på  

markeringen, samtidig som det også er på sin 

plass og takke de som måtte jobbe disse dagene, 

slik at andre fikk anledning til å delta.  

Fredag var viet til politikk og næringsliv, med et 

godt «oppmykningsinnslag» fra Havgløtt  

barnehage. Her var det flere aktører som fortalte 

om sitt virke i kommunen, og «Hvorfor er vi i 

Osen». I tillegg var det paneldebatt hvor temaet 

var «Hvilke muligheter har Osen».  

 

Fredagskvelden 

ble avsluttet med 

en forestilling 

med Kveli Rånes  

Bremseth, og  

disse ga salen  

flere latterkuler  

under sin        

opptreden.  

 

Vil også  nevne elevene 

ved voksenopplæringen 

sin innsats i  

matserveringen på fredag, 

denne var helt fantastisk. 

Så kjekt å få ta del i  

matkulturer som er ulik 

vår egen!  

 

 

 

 

Lørdagen møttes mange av oss i kirka for 

å få med oss kirkens arrangement under  

jubileumet.  Her var det først frokost, og deretter 

ble vi tatt med inn i et fantastisk historisk show, 

ledet av Siv Trine Haldaas.  

Deretter fortsatte dagen i Flerbrukshallen på 

Strand, og Strand skolekorps åpnet arrangementet 

med gode toner. Strand barne– og ungdomsskole 

tok oss gjennom kommunens historie ved hjelp av 

sang og skuespill.  

 

 

 

Per Rødøy ga oss et  

innblikk i Osens  

historie.  

 

 

    

 

   



 

  

Etter forestillingen med alle elevene ved skolen,  

fikk vi et innblikk  i Gunnar E. Nilsens bok, 

«Dialekt fra Osen», ei bok som også ble solgt i 

salen. Så ble det servert rømmegrøt og  

spekemat. Denne var det Råd for eldre og  

funksjonshemmede som sørget for, et godt og 

etterlengtet måltid for alle fremmøtte.  

Alle som gikk rundt i salen, kunne også se  

utstillingsplansjen fra Seter barnehage og skole, 

et bidrag fra elevene på Seter som viste deres 

arbeid med kommunejubileumet. I tillegg kunne 

de også nyte godt av frukt og kaffe/vann begge 

dagene, et tilbud som Folkehelsegrupppa sørget 

for.  

Arrangementet ble avsluttet med en fantastisk  

«Hurtigrutevinkebalkongjubileumsmarsj». Alle 

deltakerne ble utstyrt med flagg med  

jubileumslogoen på, og disse blafret flott i toget, 

under korpsmusikk og hurra-rop. Det hele ble 

avsluttet på Hurtigrutevinkebalkongen, hvor 

Hurtigruta stoppet opp og «deltok» på vår  

avslutning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg til de som gikk i toget hadde vi parade 

med brannbiler og sykebil. Mens vi ventet på 

hurtigruta, underholdt brannbilene med 

«vannstrålesalutt», sirener og blinklys!  

 

Arrangementskomiteen vil med dette takke alle 

som var med og bidro på sin måte til å gjøre  

disse dagene vellykket.  

 

 

 

 

 

 

Foto: Geir Åge Karlsen 

Dronebilde av jubileumshelgas finale, «Hurtigrutevinkebalkongjubileumsmarsjen». 



 
 

 

 

Tradisjon tro kommer vi også i år med en  

beretning om det som har skjedd i pleie og  

omsorgstjenesten i løpet av året som er gått. 

Overgangen til det nye året ble juletrefesten til 

beboerne og pårørende 13.dag jul.  

I starten på dette året fornyet vi inventaret på 

sykehjemmet og i omsorgsboligen 2. etg, med 

nye møbler. På sykehjemmet fikk vi en  

dagligstue med nye møbler og den ene stua ble  

omgjort til spisestue.  På korridorene, stua og  

enkelte rom ble det bestilt store naturbilder fra 

Osen. Bildene fikk vi fra flere Osinger som er 

flinke til å ta bilder. I ettertid har vi fått veldig 

positive tilbakemeldinger på bildene fra  

besøkende, og det er også artig å se at beboere 

kan kjenne seg igjen fra steder i kommunen. Alt 

dette ble innkjøpt av gavepenger gitt til  

sykehjemmet. Stua og korridor, samt stua i 2. etg 

ble frisket opp med spreke farger på veggene. 

Ansatte stilte på malingsdugnad.  I mars hadde 

vi åpen dag hvor de som kom på besøk fikk se 

seg om på huset, samt se den nye avdelingen 

som er bygd på, med legekontor, medisinrom 

mv. Denne avdelingen ble høytidelig åpnet med 

snorklipping av ordføreren. 

I løpet av året har vi hatt de tradisjonelle  

tilstelningene med markering av ulike  

merkedager. Besøk av ulike lag og  

organisasjoner som gjør hverdagene trivelig og 

meningsfull for beboerne. Trivelig sommerfest 

for alle beboerne med pårørende i regi av  

pårørendeforeningen, Fjelltur i hagen med godt 

samarbeid med Osen Jeger og Fisk, Høsttakke-

fest med masse god mat av høstens grøde.  

Pårørendeforening hadde tilstelning med god 

mat og underholdning en lørdag i oktober. Ellers 

har trekkspillklubben med sangere hatt faste 

øvelser på sykehjemmet hver måned,  

kulturskolen besøker oss med mye sang og  

musikk.  

Barnehagen kom på månedlige besøk i vår, noe 

som skapte aktiviteter og liv på huset. Norsk  

 Gammelmannsforening har vært på besøk  

 

 

og spredd humor og glede med kjente sanger og 

godt humør. Det er også mange flere som har 

vært på besøk, og vi retter en stor takk til alle 

dere som besøker oss og bidrar til trivsel for   

både beboere og ansatte. 

Sommeren gikk av stabelen på vanlig vis og det 

er flott å se at ungdommen kommer for å jobbe 

hos oss på sommeren, både de som går inn i  

vanlig arbeid og skoleungdom som er  

medhjelpere. Mye god hjelp i ei travel tid. Vi 

håper også at de som utdanner seg innen  

helsetjenestene kommer tilbake for å jobbe i 

Osen etter utdannelse. Dette er svært viktig  

dersom vi skal kunne opprettholde et godt tilbud 

til eldre og syke i kommunen i tida framover.  

Ellers har det vært en del utskifting av personell 

hos oss i det siste året. Noen har sluttet, og det 

har vært utfordringer å få på plass kvalifisert 

personell. I høst har vi hatt god hjelp av  

sykepleierne Vilma og Irma fra Litauen.  

Ansatte har også i dette året oppdatert seg på 

demensomsorg, miljøarbeid og psykiske lidelser 

hos eldre. Ellers har nettundervisning blitt mye 

brukt av ansatte til å oppdatere seg på ulike  

temaer og utfordringer de står ovenfor i  

hverdagen.  

I høst har det vært mye arbeid med forberedelser 

til innkjøp av nytt sykesignalanlegg på  

sykehjemmet. Det vi har er utslitt og det er  

vansker med å få det reparert. Det nye anlegget 

vil være mere framtidsrettet med mulighet for å 

knytte på ulike sensorer til brukerne, samt at de 

har med seg alarmen sin der de beveger seg. 

Dette vil fungere nærmest som en  

trygghetsalarm også for sykehjemsbeboerne. 

Vi i pleie og omsorg vil ønske dere alle ei 
riktig God Jul og et Godt Nytt År! 

HELSE OG OMSORG 

Årsmelding fra Pleie og omsorg 2017 



 
 

    Syria 

Jeg kommer fra Syria, og jeg har bodd i Syria i 

hele mitt livet til 2015. 

Før jeg kom til Norge har jeg lest mye om Norge 

og om nordmenn. Jeg fikk vite at folket i Norge 

er veldig snille og hyggelige, derfor valgte jeg å 

komme til Norge. 

Det var riktig som jeg har lest. 

Når jeg begynte å lære norsk traff jeg flere nord-

menn, og jeg fant ut at de vet svært lite om  

Syria, derfor vil jeg fortelle litt om det. 

Syria har noen av de eldste og viktigste  

sivilisasjoner på jorden. Noe som gjenspeiles av 

de enorme arkeologiske funn, noen funn er  

tilbake til mer enn fire tusen år før. Kr. Vi finner 

ikke en plass i Syria som ikke har arkeologiske 

steder som dateres tilbake til ulike tidsperioder. 

Det finnes mer enn 4500 viktig arkeologiske 

områder i landet. Mange av disse er dessverre 

ødelagt nå. 

De stedene har tidligere tiltrukket seg mange 

turister fra hele verden. 

 Syria hadde utviklet mye innen teknologi,  

industri, handel og landbruk.  

For eksempel når jeg vokset opp hadde jeg alt 

jeg har nå som f.eks. datamaskin, mobil og  

internett. 

Nesten alle fabrikkene i industrien opererer med 

moderne maskiner. 

I 2007 ble den første syriske bilproduksjonssel-

skap grunnlagt og den heter Siamco. 

Syria har oppnådd selvforsyning innen landbruk 

og industri til alle tider. 

Det er mange selskaper og laboratorier i ulike 

felt. 

Syrerne har alltid hatt ambisjoner, og jobber 

hardt for å nå sine mål. Også det å finne et godt 

og optimistisk syn på fremtiden og prøve å gjøre 

noe, og ønsker å endre til det bedre. 

 

 

 

Dette er hva som gjøre det effektiv i samfunnet 

eller stedet der de bor. 

Hardt arbeid og positiv tenkning fører alltid til 

en bedre fremtid. Det har dessverre vært krefter i 

landet som har gjort dette vanskelig for alle som 

bor i Syria. 

 

Skrevet av Hamad 

 

 

  

Juletrefest i Fjellheim 

Steinsdalen 2. juledag kl. 13:00 
Gratis mat til barna. 
Salg av karbonader, kaffe m.m. 
Juletregang og nissebesøk. 
Alle er hjertelig velkommen! 
Arr.: A/L Fjellheim 



 
 

 
Hei!  

Som nyansatt i Osen  
kommune er det, tradisjon tro, 
min tur til å presentere meg 
selv i Runer. 

Jeg startet som rådgiver  
Landbruk og Næring på  
valgdagen 11 september 2017. 
Da var jeg så heldig å få flytte 
inn på Ivar Dybdahls gamle 
kontor, der var det mye god 

kunnskap og fagstoff som sto og ventet på meg i 
bokhyllene. Dette er godt å ha med seg når en litt 
overveldet «inntrønder» skal starte på et nytt og 
veldig spennende kapittel som rådgiver i Osen 
kommune. 

Jeg kom flyttende fra Inderøy til Osen sommeren 
2010, da hadde jeg før det studert husdyrfag på 
HiNT i noen år og har siden den gang drevet 
gård, studert litt til og jobbet som vikar i  
barnehagen på Strand. Jeg er mor til Jenny på 3 år 
og Nils på 6 år. Vi liker å være aktive og da  
gjerne ute i naturen, så dagene bli veldig sjelden  
kjedelige.  

Nå som jeg har vært på kommunehuset noen uker 
begynner jeg sånn smått å bli kjent med  
arbeidsoppgaver og forventninger til stillingen 
som rådgiver landbruk og næring, og jeg gleder 
meg til fortsettelsen. Osen er ei bygd med mange  
dyktige gårdbrukere og næringsaktører innen alt 
fra havbruk til service. Vi er heldige som har  
mulighet til å drive med både landbruk, skogbruk 
og havbruk i én og samme kommune.  

På landbrukssiden har det vært «full rulle» med 
mange søknadsfrister å forholde seg til i løpet av 
høsten. Frist for søknad om produksjonstilskudd 
er, fra 2017, flyttet til 15. oktober, og det vil fra 
nå av være to telledatoer og en utbetaling av  
produksjonstilskuddet. Det har også vært en stor  
interesse for drenering av jordbruksjord. Fra og 
med juli inneværende år ble tilskuddssatsene for 
drenering doblet, og nå når årets søknadsfrist har 
kommet og gått med et stort engasjement fra 
gårdbrukerne, håper jeg på et like stort  
engasjement til neste år. Innen skogbruk har det 
vært bra med aktivitet i løpet av høsten, og det 
tegner til å bli bra med aktivitet også utover  
vinteren. Her har det vært stor fokus på  
ungskogpleie, noe som jeg håper å se også i 2018. 

 

 

 

 

 

Jeg har også stiftet bekjentskap med  
Næringsalliansen på Fosen. Næringsalliansen  
består av en rekke aktører, som alle har direkte 
kontakt med næringslivet på Fosen. Det er mulig 
å lese mere om næringsalliansen på Fosen inne på 
www.nafosen.no, og næring på fosen inne på 
www.fosen.net  

Vil samtidig minne om søknadsfristen for støtte 
fra næringsfond som er 1.mars 2018!  

Jeg føler meg privilegert som er så heldig å få 
jobbe med landbruk og næring i en kommune der 
dette er så sentralt, og jeg gleder meg til å ta fatt 
på alle utfordringer og arbeidsoppgaver denne 
stillingen vil gi fremover. 

I skrivende stund er Osen dekt av snø og  
julestemningen kommer sigende.  

Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle  
sammen, både store og små, en riktig god jul og 
et godt nytt år! 

 

Hilsen 

Sandra Gausen Kvernland  

  

LANDBRUK OG NÆRING 

Juletrefest på Haugen, 

5. juledag, kl 14:00. 

Det blir gang rundt juletreet, leker 
for barna og nissebesøk!  

Kaffe- og matsalg. 

Alle velkommen, både store og små! 

 

Arr. Osen Ungdomslag. 

http://www.nafosen.no
http://www.fosen.net


 
 

  
 

 

 

 

Rektor møter spente 

1.klassinger første  

skoledag, her sammen 

med 1.klassingen Jens 

Osen. 

Rektor Strand barne- og ungdomsskole 

Heisann! 

Jeg har fått det ærefulle oppdraget å skrive noen 

ord om meg selv og mine tanker om skole. Jeg 

heter Knut Johan Monkan og er fra Bessaker.  

En del av elevene kjenner meg tydeligvis fra  

fotballen, og det gjør sikkert mange av dere også, 

siden jeg har vært relativt aktiv på dette området. 

Jeg er 41 år, har fire barn, to store og små, bor på  

Sandvollan i Inderøy kommune med min  

fantastiske samboer. 

Jeg har prøvd mange ulike yrker fra  

lagerarbeider, lakseoppdrett, butikkmedarbeider, 

skjelloppdrett til lærer, men det var fotballproff 

jeg skulle bli… Min erfaring fra skole har jeg fra 

Stavset skole i Trondheim hvor jeg jobbet i ti år, 

og fra Steinkjer skole hvor jeg jobbet de siste tre 

årene. Fra disse skolene har jeg mange erfaringer 

og tanker om ting som fungerte godt og hva som 

ikke fungerte så godt. Når det dukket opp en  

mulighet til å få jobbe som rektor ved Strand  

skole, var dette en mulighet som jeg måtte gripe. 

Det gav meg en ny utfordring i et miljø hvor jeg 

føler meg hjemme og trives.  

Oppstarten har for min egen del vært hektisk, 

men utrolig interessant og lærerik. Jeg har et godt 

inntrykk av alle ansatte på skolen, de står virkelig 

på for at elevene skal få en best mulig hverdag og 

lære mest mulig. Elevene har gått på skolen i et 

halvt år nå, og det virker som en super gjeng. De 

er positive, lærevillig og flinke til å ta seg av 

hverandre. Jeg har nå deltatt på alle  

foreldremøtene til klassene og presentert meg og 

noen av mine tanker rundt skole. Det har vært 

 veldig positivt å møte så mange engasjerte  

 

foreldre. Mitt inntrykk av skolen er godt, og det 

ser veldig bra ut med tanke på året og årene som 

kommer. Mine tanker fremover er at vi må styrke 

begynneropplæringen enda mer, grunnmuren må 

på plass tidlig i basisfagene norsk, engelsk og 

matte. Spesielt lesingen må prioroteres. Dagens 

barn og unge leser mindre enn før, så her må vi 

gjøre en innsats slik at alle blir kompetente lesere. 

Samfunnet blir stadig mer digitalisert og her må 

skolen henge med på utviklingen. Dette bør være 

et stort satsningsområde i årene som kommer. 

Dagens unge er ikke født med ski på bena lenger, 

men med en smarttelefon i hånda og denne  

ressursen må skolen bli bedre til å ta i bruk.  

Fysisk aktivitet er enda et område jeg brenner for, 

så det vil nok bli litt fokus på det også. 

Ny lærer på skolen i år en gammel kjenning,  

Linda Thung Strøm, som er tilbake fra Åfjord. Vi 

er veldig glade for å ha fått med Linda på laget. 

Jeg gleder meg til å bli kjent med Osen  

kommune. Så vil jeg avslutte med mottoet til 

Strand barne- og ungdomsskole: 

Skolen på Strand, vi vil, vi kan!!!  

Det skal vi vise fremover, og dette skal vi få til 

sammen. 

 

Med vennlig hilsen 

Knut Johan Monkan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

OPPVEKST OG KULTUR 

HILSEN FRA BLOKSBERG 

Behov for litt massasje for en sliten 
kropp i julestria? Dra til Bloksberg! 

Har gavekort-god ide til julegave! 

Ønsker alle sammen en veldig fin jul og 

et herlig nytt år! 

 

Hilsen May-Britt heks.  

Tlf. 99166659  



 

 

 

 

   Forutaksjon i Seter barnehage 

Hvert år arrangerer Seter barnehage i samarbeid 
med SFO og småskolen en solidaritetsaksjon for 

å hjelpe barn i andre land. Vi bruker Forut sitt 
pedagogiske opplegg for barnehager,  
barneskoler og SFO om hvordan barn i andre 

land lever i forhold til oss i Norge. Dette gir 
kunnskap om globale forskjeller, ulikheter og 
sammenhenger på et nivå som barn i Norge  

forstår og synes er spennende. I år blir ungene 
kjent med Sivatas som bor i Sri Lanka. 

 

 

 

 

Selve Forutaksjonen i Seter barnehage er ikke 

før den 23. mars 2018, men dette barnehageåret 

har vi «tjuvstarta» litt for å samle inn mest mulig 

penger. På den årlige julemessa i Kongo stilte 

barnehagen med egen stand. Det ble en populær 

salgsutstilling, de fikk solgt nesten alle  

gjenstandene. Nå har ungene allerede en stor 

sum med penger som skal sendes inn til Forut i 

mars. 

Denne aksjonen er en fin måte å jobbe på for å 
utvikle ungenes evne til omsorg, toleranse og 
empati. Det er i barnehagen det starter!

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ønskedikt av Ine Marie. 
Jeg ønsker meg en ponnyleke 
som heter Pink. 
Hun er rosa 
og helt tulleli-link. 
Hun er en festplanlegger. 
Og jeg vil gå på den festen. 
Bare hvis de ikke er tullerusk. 

Sommerfugldikt av Aurora. 
Sommerfugler kan ha striper 
på vingene. 
De kan ha rosa striper 
på vingene. 
Stripene kan gå i sikksakk. 

Høstdikt av småtrinnet ved Seter i lag. 
«Høsten er gul og fin. 
Høsten er våt som gråt. 
Høsten er vakker som glitter. 
Og så kommer vinteren og tar den.» 

Julehilsen fra Seter  

Småtrinnet ved Seter skole har skrevet noen 
dikt som de vil dele med leserne.  

Sommerdikt av Aurora. 
Du kan bade og spise is. 
Masse is. 
Og kose deg. 
Du kan spise ute. 
Og kose deg. 
Og du kan sole deg 
helt til du blir brun 
og får vondt i øyene. 
Snipp snapp snute, 
Nå er sommeren 
ute.  

Vinterdikt av Levi Aleksander. 
Vinter, vinter, vinter er her 
Nå må vi ha masse klær. 
Juletre er vakkert. 
Med kuler er det enda bedre. 
Jula er det beste med vinteren. 
Da har vi fri og får gaver. 



 

Vinterdikt av Aurora. 
«Jula er fin.  
Snøen er hvit. 
Snøen er deilig. 
Du kan hoppe i snøen. 
Du blir kald på ryggen når du får snø i nakken. 
Jeg liker ikke å bli kald. 
Det er ekkelt å bli kald på ryggen.» 

Juledikt av Elen Amalie. 
Når jula kommer 
og nissen lurer på vinduet. 
Da er det best å være snill og grei. 
For da kommer nissen til meg. 
Han gir oss pakker. 
Og vi gir han klemmer og grøt. 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 
Velkommen av havet! 
Skrevet av Siri Mette Hårstad & Sebastian Høili 
Appelbom, ungdomstrinnet på Seter skole og 
barnehage  

Seter skole og barnehage var så heldig å få ta del 
i det spennende og lærerike prosjektet 
«Velkommen av havet». Prosjektet var i regi av 
Den kulturelle skolesekken, med prosjektleder 
Kari Helene Bachke Andresen i spissen. I den 
første skoleuka fikk både lærere og elever vært i 
aktivitet ute på sjøen og inne i kjøkkenet. 

Prosjektet ble gjennomført onsdag til fredag i 
den første skoleuka. Kari Helene Bachke  
Andresen er biolog fra Norges teknisk-  
naturvitenskaplige universitet i Trondheim 
(NTNU). Kari ønsker å spre glede, engasjement 
og kunnskap om marine arter (råvarer), natur, 
miljø og historie. 

Tur til sjøs 

De to første dagene av prosjektet var elever og  

 
lærere ute og fisket i håp om å få god fangst, 
og det ble det! Vi hadde et fantastisk vær de 
dagene vi var ute på havet. Vi fikk prøvd oss 
på fisking med både stang og garn. Vi fikk 
blant annet sei, torsk, breiflabb og uer. Det ble 
en relativt stor jobb med tanke på sløying, 

flekking og filetering av all fisken.  

Kortreist mat 

På fredag var det klart for å tilberede det vi  
hadde fisket på onsdag og torsdag. Vi hadde  
laget en flott plakat som vi hadde hengt opp på 
butikken. Her inviterte vi hele bygda, alle som 
hadde bidratt i prosjektet og ordføreren til et 
festmåltid i Kongo. For å gjøre i stand maten var 
vi så heldig å få hjelp av en flink og sprudlende 
kokk, Johannes Fløan fra Mintage Sushi på 
Steinkjer. Alle hjalp til å lage maten og dekke på 
bordene. Noen hakket grønnsaker, andre skrellet 
poteter og stekte fisk. Vi lagde mange nydelige 
retter av de fine fiskene vi hadde fått. Da  
gjestene ankom Kongo, var vi ferdige med det 
som måtte gjøres, og alle kunne forsyne seg med 
hva de ville. Det så ut som maten falt i smak for 
gjestene, det gjorde det i hvert fall for oss som 
hadde laget den . 

Da fredagen var 
over, dro alle  
elevene hjem med 
et bredt smil om 
munnen. 
«Velkommen av 
havet» var et  
utrolig artig og  
lærerikt opplegg. 
Når vi bor ved  
kysten er det godt å 
vite hvordan man 
skal håndtere en 
fisk. Vi anbefaler 
andre skoler til å gjøre det samme!  

 
 

Vinterdikt av Ine Marie. 
Vinter vinter, du er her. 
Du har all slags vær. 
Sol og snø og regn og vind. 
Og de og vi går inn.» 

En fredfull jul og et godt nytt år 
ønskes til alle fra ansatte, elever 
og barnehageunger ved Seter skole 

og barnehage. 

Julemesse i Flerbrukshallen på Strand 

Lørdag 9. desember. 

Alle elevbedriftene er representert med salg 
og underholdning. Det blir også salg av 
grøt, kaffe og kaker. 

10.klasse ønsker alle hjertelig velkommen. 



 
 
ÅRETS ILDSJEL 2017  

Janne Kristin Osen    

Osen/Steinsdalen IL 

Osen idrettsråd foreslår med dette at Janne Kristin 
Osen blir årets ildsjel 2017. Janne Kristin tildeles 
prisen for sitt mangeårige engasjement for idretten i 
Osen. Hun var tidlig en aktiv deltaker i terrengløp og 
friidrett, og hun har med positiv holdning bidratt til 
allsidig aktivitet i idrettslaget. Hun har vært leder i 
friidrettsgruppa, og hun har ikke minst bidratt til å 
øke interessen og gleden for fysisk aktivitet blant 

barn og unge gjennom sin mangeårige innsats innen 
allidretten i Osen. 

Janne Kristin er en ekte ildsjel, et forbilde og  
inspirator for mange. Alltid blid, engasjert og 
pliktoppfyllende. I tillegg til sitt engasjement in-
nen idretten, har Janne Kristin i en årrekke også 
vært en aktiv og engasjert leder i Reflex4H.                                                                                                     
Kort sagt en ekte ildsjel, en verdig vinner av  
prisen som Årets Ildsjel 2017.  

Gratulerer! 

 

 

 

 

STORDAG PÅ VINGSAND 

Lørdag 25. november inviterte aktivitetsstyret for 
bygdatunet til grautdag på 
Vingsand.  
Nisser i alle aldre og  
fasonger, med mer eller 
mindre liv,   inntok tunet før 
de første   bilene  
parkerte og gjestene fant 
plassene sine i stuer og 
naust. I masstua sto  
Nisse-Marit klar med varm 
gløgg over grua, og mange 
trivdes i varmen der – ikke 
minst den yngre garde som ved hjelp av Nisse-Unni 
blant annet fikk bli med til julefeiring i   
Bakkebygrenda. 

Håvard og Jørund trakterte trekkspill og gitar med 
stor virtuositet og skapte stemning for store og små.  

Grauten fikk føtter å gå på, og de kaffetørste ble  
anbefalt å gå til grendahuset for å stille tørsten der, 
sammen med «Rot og rakved» og de andre som stilte 
ut og solgte husflidsvarer og julebakst av beste sort. 

De mest utholdende avslutta lørdagen med  
lutefisk på Vingsandkroa. 

 

Elevbedriften i 5.klasse ved 
Strand barne– og ungdoms-
skole, «Kor e' kore’», sang og   
spilte både i stornaustet og i 
storstua. De fikk inn 1724.- til 
klassekassa si denne dagen. 

 

 

JULETREFEST PÅ STRAND 

3. juledag kl.13 

Leker, loddsalg, gang rundt juletreet og salg 

av mat og drikke. 

Nissen kommer  ...kommer du? 

 

Arr. Strand og omegn grendalag  

x-apple-data-detectors://0


 
 

TUSEN TAKK FOR STØTTEN! 

Korps er bra for barn og unge, både musikalske 
og menneskelige egenskaper utvikles. Korps 
handler om samspill i ordets rette forstand. De 
eldste i korpset veileder de yngre, ansvarsfølelse 
utvikles og sosiale egenskaper blir stimulert.  
Skolekorps har ingen reservebenk, her er alle på 
banen sammen og samtidig, uavhengig av alder, 
kjønn og sosiale parametere. Musikantene får  
delta på seminarer, stevner, konserter og reiser, og 
får oppleve masse gøy sammen. 

Vi gjennomfører spilleoppdrag og konserter  
gjennom hele året. Korpset stortrives når det kan 
vise seg frem i bygda vår på  17. mai og ved andre 
anledninger. Det er forøvrig svært kostbart å drive 
korps. Instrumenter og uniformer koster mye i 
innkjøp og vedlikehold. Vår dirigent, og  
instruktør som ivaretar den viktige balansen  
mellom moro og musikalsk kvalitet, skal  
selvfølgelig også ha betalt for den viktige jobben 
han gjør. Kostnadene finansieres i hovedsak ved 
kontingent og dugnadsarbeid, men vi ser at det 
blir vanskeligere å dekke inn de stadig økende 
kostnadene, kun ved frivillig arbeid. 

For oss betyr hver krone at vi kan fortsette å gi 
musikantene i korpset et godt musikalsk og sosialt 
tilbud. Vi vil derfor rette en kjempestor TAKK til 
de som har gitt oss honorar i  løpet av 2016/2017! 
Dette betyr mye for    korpset, ikke bare  
økonomisk – men er også motiverende for både 
små og store   korpsmedlemmer, som føler seg 
verdsatt for den «jobben» vi med glede gjør for 
bygda og     fellesskapet.   TUSEN TAKK! 

De siste årene har vært positive år for Strand  
skolekorps med tanke på rekruttering, noe vi er 
både glade og stolte over! Vi har som sagt ingen  

 

 

 

 

reservebenk i korpset vårt, og vil veldig gjerne ha 
med flere på laget! «Korps e kult», hørtes fra en 
av våre unge korpsmedlemmer her om dagen – og 
jammen er det sant!  

Du kan være med å støtte Strand skolekorps via 
grasrotandelen, det er også kjærkomne midler for 
oss. For å gjøre dette, kan du     registrere oss som 
Grasrotmottaker enten ved tippeterminal, app eller 
via Norsk Tipping sin hjemmeside. Alt du trenger 
er vårt organisasjonsnummer, som er 
975 458 660.  

Du kan også oppgi Strand Skolekorps eller søke 
det opp dersom du ikke har  
organisasjonsnummeret tilgjengelig.  

Hilsen alle oss i Strand skolekorps 

Takk for innsatsen under Osenhælja 
2017! 

Arrangøren, AL Fjellheim, takker alle for 
innsatsen og støtten til gjennomføringen av 
Osenhælja! Hele bygda har stått bak dette 
arrangementet og det resultatet som er 
skapt. 

Det totale økonomiske overskuddet ble på 
304.181,- kroner. 5% av dette beløpet, 
15.209,- kroner, tilfaller Tildelingskomiteen 
for Osenhælja. Det betyr at arrangøren, AL 
Fjellheim, sitter igjen med et overskudd på 
288.972,- KRONER. 

En stor takk til alle som har bidratt til dette: 
Det være seg våre mange sponsorer med 
Åfjord Sparebank i spissen, utstillere, alle 
som møtte opp og deltok på Osenhælja og 
sist men ikke minst alle som stilte opp i  
ulike komiteer og funksjoner for å få  
arrangementet gjennomført. 

Tusen takk alle sammen! Osenhælja er et 
fellesarrangement for alle i Osen uansett 
arrangør! 

Det viser seg at vi får til mye med      
"Samhold og samarbeid"!  



Returadresse:          Mottakers adresse: 
Osen kommune         
Rå dhusveien 13         
7740 STEINSDALEN        

 

 

 

 

 

Åpningstider i jule– og nyttårshelga 

COOP MARKED OSEN 

Søndag 17. desember   kl. 14:00-18:00 

Mellomjula   kl. 09:00-17:00 

Siste frist for bestilling av blomster for utkjøring før jul er 20. desember. 

Bestillingsfrist på blomster for utkjøring er 14.desember 

Fortløpende utkjøring frem til 22.desember 

HUSFLIDSLAGET 
Åpent lørdager frem t.o.m. 18.desember  kl. 11:00-15:00 
Søndag 17. desember       kl. 14:00-18:00 
 
Vi åpner igjen lørdag 20. januar.  

SALONG HÅRFIX 

Mellomjula STENGT 

KAFFEKOSEN 

Søndag 17.desember  kl. 14:00-18:00 

Lørdag 23.desember kl. 10:00-14:00 

Mellomjula   kl. 10:00-14:00 

FOSEN VEKST 

Søndag 17.desember  kl. 14:00-17:00 

Mellomjula   Stengt 

Vi ønsker alle våre  

kunder ei riktig god jul og et 

godt nytt år! 


