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10-topper`n 2019
Våren er kommet for fullt og årets 10toppere er klare til å bestiges. Årets 10topper består av 15 flotte toppturer, hvorav fem av turene regnes som barnevennlige.
Årets 10-topper`n er gratis for alle:)
Kickoff for årets 10-topper er 9. mai på
biblioteket kl. 19:00.
Etter dette kan mappene med stort oversiktskart, klippekort, hefte med kart og
beskrivelse av hver topp hentes ved
Servicekontoret, biblioteket eller Auto`n.
Det er egne klippekort for barn, og det
kan legges ved flere klippekort i hver
mappe.
Alt ligger med andre ord til rette for
fantastiske naturopplevelser. Når ti (eller
fler) topper er besteget leveres utfylte
klippekort til Siljan kommunes servicekontor fortløpende og senest innen
8.oktober. Alle som fullfører 10 topper eller flere, vil være med i trekningen av gavekort på sportsutstyr. Alle barn, t.o.m.
det året de fyller 12 år, vil bli premiert
dersom de har fullført fem turer eller flere.
10-topper`n i Siljan arrangeres for 13.
gang, og er et kommunalt tiltak i samarbeid med Siljan Historielag og Siljan
turlag.

Hei igjen

Ny kreftsykepleier i Siljan

Prosjekt mobilmast på Auensåsen
Artikkel i Varden fredag 5. april under
avsnitt sponsing av Mobilmast blir
helt feil, da kommunens bidrag er
svært beskjedent i dette tilfelle. Ikke
helt overaskende resulterte det i leserinnlegg fra Sør Siljan velforening noe
senere i uken. Skal det være mulig å
realisere etablering av nye mobilmaster i Siljan så er samarbeid et stikkord.
Ordfører kan med en gang si, den
store velviljen fra sør Siljan vel er
årsaken til at det blir mobilmast på
Auensåsen. I tillegg er det stor raushet
fra Telenor, Skagerak og grunneier.
Samarbeid frivillighet, og velvilje er
helt avgjørende for at vi skal klare å
gjennomføre infrastruktur tiltak som
mobilmast, samtidig ble belastningen
veldig stor på sør Siljan vel i dette tilfelle, her er bare å rette en stor takk til
velforeningen i sør.
Mobilmast i Opdalen

Avdeling for
helse har fått
ny kreftsykepleier, Kirsten
Heimholt.

Ordfører har tilegnet seg mye kunnskap, og et godt nettverk som tilsier at
neste mobilmast er langt lettere å
realisere. Jeg har forespurt Telenor om
de kan være med på et lignende
mobilmastprosjekt i Opdalen, og
svaret var ja umiddelbart. I dette
prosjektet blir vi også avhengig av
frivilligheten, og de øvrige aktører.
Dette får vi til.
Så håper jeg der dere alle får tid til å
nyte den flotteste årstiden, da naturen
våkner til liv i trivselsbygda Siljan.
Vi snakkas!
Kjell A. Sølverød
Ordfører

Kreftsykepleier ønsker
å bidra til at
pasienter og
pårørende
skal oppleve
trygghet, kontinuitet, oppfølging og god
symptomlindring i og under sykdomsforløpet, samt etter kreftbehandlingen.
Kirsten har vært ansatt som sykepleier i
Siljan kommune siden 2010. Videreutdanningen i kreftsykepleie ble fullført
i 2018.
Arbeidsområdet hennes vil være både i
hjemmetjenesten og på sykehjemmet.
Som kreftsykepleier har Kirsten god
kunnskap om kreft og lindrende
behandling. Hun vil bistå med kartlegging av behov og oppfølging av pasienter gjennom samtaler, råd og veiledning.
Kirsten har god oversikt over tilbud som
kan være aktuelle, og bidrar også med
tilrettelegging i hjemmet.
Tjenesten er et lavterskeltilbud der
pasient og pårørende enten kan ta
direkte kontakt med Kirsten eller
henvises fra fastlege eller sykehus.
Kreftsykepleier har et godt samarbeid
med fastleger, Palliativ enhet på Sykehuset Telemark, ambulant team, samt
helsesøster, fysioterapeut og ergoterapeut i kommunen.
Henvendelser til kreftsykepleier kan
gjøres på tlf.: 90 40 62 09
(hverdager kl. 07:30-15:30)

Voksenopplæringen — Håp og solidaritet

Påske

2.påskedag.

Påske kommer i mars eller april og feires til minne For mange innleder påsken våren: Krokus og påskeliljer blomstrer, og det begynner å bli litt varmeom at Jesus døde og sto opp igjen.
re i lufta.
Påsken begynner med palmesøndag.
En del nordmenn reiser bort i påsken, enten på hytTorsdag og fredag i påskeuka er helligdager, og de ta, til Syden eller på storbyferie, eller de drar til en
fleste har fri.
annen del av landet for å besøke familie og venner.
Torsdag kaller vi skjærtorsdag og fredag kaller vi Håper alle har hatt en fin påske.
langfredag. Lørdag er påskeaften.
Ghada Alahmadi
Da er butikkene åpne, men ikke så lenge.
Søndag og mandag er også helligdager,1. og

Hageavfallsordning i
Siljan våren 2019
I år som i fjor blir det henteordning for
hageavfall i Siljan!
Dette taes med:
Kun hageavfall som kvist, gress, løv,
blomster, frukt og lignende.
Dette taes ikke med:
Andre avfallstyper, for eksempel
restavfall, materialer og trevirke.
Slik pakker du avfallet:
- Gress/løv og lignende må samles i pappesker ellr sekker. Eventuelle plastsekker
blir sprettet ved tømming.
- Kvist skal kuttes til 1,5 meters
lengder og buntes sammen med tau.
Så mye kan du sende med:
- Maks 25 kilo pr. enhet.
- Maks 15 enheter pr. husstand.
Avfallet må kunne håndteres av én person
alene.
Datoer for henting våren 2019:
Mai: 8., 15. og 22. - Juni: 5.
Hageavfallet plasseres ved veien
innen kl. 08:30 på hentedagen.

Bestill henting innen en dag før:
Servicekontoret:
tlf.: 35 94 25 00, eller
post@siljan.kommune.no

Dette skjer på
06. mai kl. 16:30 - Lesestund og filmklubb for
barn: Karsten og Petra på
skattejakt
06. mai kl. 19:00 - «Livets dans». En kabaret om Inger Hagerup av Kristi Kinsarvik
09. mai kl. 19:00 - Kickoff 10-topper`n
2019 - Presentasjon av årets 10-topper!
23. mai kl. 14:00-15:30 - Ordførerbesøk.
Møte Kjell Abraham Sølverød for en
uformell og trivelig prat.

Hva skjer i Siljan?
Siljan Turlag

08. mai. kl. 18:00 – Bli med på en kveldstur til Rustankollen. Vi går en tur og ser etter
hvitveis, og så tar vi en kaffepause. Oppmøte: Lensmannsseter.
26. mai kl 09:00 – Kysstiens dag. Tur med Bamble Turlag. Avgift kr. 100,- for transport,
t-skjorte og grillmat. Påmelding innen 22.05.2019. Oppmøte for felles kjøring ved Spar.

Barnas Turlag i Siljan

23. mai. kl. 17:30 - Bli med «Bukkene bruse» til seters! Eventyrtur med oppmøte rett bak
Siljan kirke.

Fredagskafe

10. mai kl. 11:00 - Besøk fra barnehagebarn. Velkommen til sosialt samvær på fredagskafeen. Salg av en matbit, vafler og kaffe. Håper du kommer!!
24. mai kl. 11:00 - Vi får besøk av forfatterne av boka Telemarkquiz Per Otto Romøren
og Thomas Flaaten Fredriksen. De vil underholde oss med spørsmål fra Telemark. Vi setter sammen lag og det blir premie til vinnerlaget. Det blir som vanlig muligheter for å få
kjøpt en matbit, vafler og kaffe.

Siljan pensjonistforening

02. mai kl. 18:00 - Møte i kantina på sykehjemmet. Vi får besøk av Jan Erik Skilbred.
Loddsalg. Velkommen!

Historielaget

19. mai kl.10:30: Moholt - Oppmøte ved Moholt grendehus. Info om Moholt, deretter
skogstur til husmannsplassen Moane. Ta med mat og drikke.
02.juni kl. 11:00: Kvisla - Friluftsgudstjeneste. Medbrakt mat. Deretter: Vi ser på godt
bevart gårdstun og spor etter Kvisla-hotellet og går turist-stien ned til båt-anløpet.

UKIS - ungdomsklubb
10.mai kl. 18:30 - Paintball. Påmelding via UKIS sin facebookside
14.juni kl. 18:00-23:00 - Bading og grilling ved Tjønna. Påmelding

Siljan Sanitetsforening

14.mai kl. 18:30 - Møte i kantina på Siljan sykehjem. Velkommen!

Seniorgruppa Siljan idrettslag og Siljan historielag
07.mai kl. 12:00 - Møte i Hallen. Velkommen! Kontaktperson: Ole Kr. Gurholt 41625711

Siljan menighet
01.mai kl. 11:00 - Solidaritetsgudstjeneste. Tema Utenforskap. Rektor ved u-skolen Tom
Olav Guren og sokneprest Dennis Larsen belyser temaet.
17.mai kl. 10:00 - Gudstjeneste
26.mai kl. 18:00 - i Grorud kapell - Forestillingen «Å leve er en kunst» med Jeanne Bøe.
Inngang kr. 100,-. Etter forestillingen blir det en enkel gudstjenestelig samling.
02.juni kl. 11:00 - i Kvisla - Gudstjeneste - med Historielagstur
02.mai kl. 17:30 - Vaffelkonsert i menighetshuset. Siljan Soul Children inviterer
08.mai kl. 11:00 - Formiddagsmat i menighetshuset
15.mai kl. 16:30 - Middag i menighetshuset
29.mai kl. 19:00 - Samtalekveld i menighetshuset

