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TV-aksjonen 2018 
I år går NRK sin tv-aksjon til  
Kirkens Bymisjons arbeid for å  
skape et varmere og mer  
inkluderende samfunn. 

Med TV-aksjonen kan Kirkens By-
misjon skape møter som endrer liv: 

«Vi skal tilby mennesker som opp-
lever å stå utenfor, et nytt fellesskap, 
en seng eller en samtale og slik  
bidra til at flere får muligheten til å 
oppnå egne mål og drømmer». 

Bli med som bøssebærer! 
 

For at alle husstander i Siljan skal få 
besøk av bøssebærer 21. oktober er 
vi avhengig av at flere melder seg 
som bøssebærere!! 
Velg måte å melde deg på:  
på nett; blimed.no, send e-post til 
post@siljan.kommune.no  
eller ring servicekontoret på tlf. 
35942500 

 

Årets influensavaksine 
Siljan legekontor starter influensa-
vaksinasjon fra uke 39, mandager til 
fredager fra kl. 09:00-11:00 og fra 
kl. 12:30-14:00. 

Du bør ta vaksine hvis du er gravid, 
har kronisk sykdom eller er minst 
65 år gammel.  
Les mer på helsenorge.no 



Hei igjen  

Denne gangen har jeg lyst til å skrive 
litt om spisestedene i bygda vår.  

Går vi tre år tilbake i tid var Solvika 
kafe stengt, på Auto`n var det full 
fart med gatekjøkken med spiseplas-
ser ute, og i sentrum var det ingen 
kafe. Så har dette skjedd: Gang- og 
sykkelvegen Holtesletta–Solvika som 
allerede var planlagt, ble nå en reali-
tet. Solvikaområdet fikk et løft, så i 
dag fremstår Solvikaområdet som en 
perle. Ordfører hører det sies at  
Solvika kafe har hatt en sommer med 
mye besøk. 

På Auto`n har det vært en god utvik-
ling over mange år. Likevel er det  
ikke så lenge siden siste million-
innvestering ble åpnet, og da med  
sitteplasser inne i den nye butikken. 
Det er helt fantastisk for bygda med 
utviklingen, og den involveringen 
som foregår i bedriften til Rolf  
Øverbø. Det er tydelig at YX-kjeden 
også legger merke hva som foregår 
på Auto`n i Siljan. Som kjent ble 
Rolf Øverbø kåret til årets selveier 
blant 200 YX stasjoner i Norge! 

Kafeen i Siljan sentrum, Gamle 
Lensmann har blitt til Lensmann 2, 
og innehaver heter Tetiana Solodka. 
Virksomheten fikk en fantastisk start, 
og jeg har bare hørt godord om ser-
vice og mat. Nå etter litt tid er besø-
ket noe mer labert. Det får ordfører 
til å tenke - kafe i sentrum er noe av 
det som har vært mest etterspurt i  

Siljan, hvorfor er da ikke interessen 
større for å besøke spisestedet?  
Sentrumsbygget er av rådmann skjø-
vet noe ut i tid. Ordfører mener vi  
likevel må forberede oss på sentrums
-bygget med å stimulere til å bygge 
opp virksomhet som muligens kan 
flytte inn i et nytt sentrumsbygg når 
den tid kommer. Jeg har her nevnt 
annen virksomhet i Siljan som er 
bygget med sunn fornuft over mange 
år. Tetiana på Lensmann 2 er både 
lydhør og tilpasningsdyktig. Det 
handler om en liten omtanke fra oss 
alle, noen ganger bare en liten kaffe-
kopp med litt attøt.  

Dette får vi til i sammen. 

Kjell A. Sølverød 

ordfører 

Ti-topper`n 2018 
De som har gått alle toppene, og  
leverer klippekortet sitt på  
servicekontoret innen 8. oktober, 
blir med i trekningen av gavekort 
på sportsutstyr.  

Julemarked 2. des. 
I forbindelse med julegran-
tenningen 2. desember vil det bli 
julemarked, hvor næringsliv og 
lag– og foreninger inviteres til å 
ha utstilling/salg. 

Mer informasjon kommer, men 
hold av datoen ! 



Hva skjer i Siljan? 
 
 
Siljan skigruppe 
Lysløypa på Tuddalskulten er oppgradert ganske mye i sommer. Det er kjørt på 
grus og lagt ned nye drensrør. Alle lyskasterne er byttet ut til LED lamper og det er 
jevnt og fint lys i hele løypa. Lyset er nå slått på, så det er mulig å få en fin kvelds-
tur. 
 

Siljan Historielag 

17. okt. kl. 18:30 - Om sopp og spiselige vekster i nærmiljøet v/Thor Helge Jansen 
og Anne Gundersen. Inngang kr. 50,- inkl. kaffe/enkel servering. Alle vel-
kommen! 

Siljan sanitetsforening 
09.okt. kl. 18:30 - Møte i kantina på sykehjemmet. Oktober har vi fokus på 
kreft. Loddsalget går til kreftavd. for barn på sykehuset. Velkommen til hyggelig 
samvær!! 

Seniorgruppa i idrettslaget og historielaget 
02. okt. kl. 12:00 - Samling i Hallen 
Kontaktperson: Ole Kristian Gurholt, tlf.: 416 25 711 

Siljan Røde Kors 
Første tirsdag i hver måned: Sy/strikkekurs på SFO kl 17.30-20.30 
(2.okt.) 
Andre mandag hver måned: Språk-kafè på Røde Korshuset kl 18.00-20.00 (8.okt.) 
Tredje torsdag i hver måned: Åpent hus kl 11.00-14.00 (18. okt.) 
Innsamling av fotballutstyr på biblioteket. Brukt utstyr legges i plastkassa, og vi 
fordeler videre. 

Siljan Pensjonistforening og Eldrerådet 
01. okt. kl. 12:00 - Møte i kantina på sykehjemmet. Markering av Den internasjo-
nale eldredagen. Dagens kåsør er Ove Mellingen fra TA. Underholdning av Sigfred 
Steinhaug. Det serveres middag og kake og kaffe. Utlodning. Alle velkommen! 

Siljan Pensjonistforening 
11. okt. kl. 18:30 -  på kantina på sykehjemmet. Teater Ibsen kommer med fore-
stillingen «200 år siden Aasmund Olavsson Vinje ble født». Gratis forestilling. 
Salg av kaker og kaffe. Vi håper på full sal! 
 

Fredagskafeen 
28. sept. kl. 11:00 - Otto Austad og Terje Kristoffersen presenterer boka 
«Hendelser i Sør-Siljan under krigen 1940-1945. 
04. okt. kl. 11:00 - Seniorshop 
26. okt. kl. 11:00 - Igor og Frøya synger og spiller norske viser 



Hva skjer i Siljan? 
Siljan menighetshus 
Formiddagsmat Kl.11.00–13.00 Datoer i høst: 03.10.-07.11.-05.12. 

Middag Kl.16.30–18.00 Datoer i høst: 24.okt.-21.nov.-12. des.  
Påmelding til menighetskontoret innen kl.12.00 tirsdagen før på  
telefon 35 94 11 74. 

Samtalekveld Kl. 19.00 – 21.00 Datoer i høst: 26.09. - 31.10. - 28.11.  
Felles kirkelig fest  
21. oktober kl. 17.00. Trygve Wikstøl og Betel Gjerpen, Slagermu-
sikken med sangere og instrumenter. Kaker og kaffe, godt program og 
mye sang.  
Siljan kirke 
Søndag 30. september kl. 19.30 «Som skrevet står» - Svein Tindberg 
Billetter kr. 150,- ved inngangen. 

Torsdag 18. oktober kl. 18.00 
Familiekonsert med Tore Thomassen, Siljan Soul Children deltar. 
 

Biblioteket 

24.sept. kl. 16:30 -  Film: «Karsten og Petra lager teater» (2017) 

27.sept. kl. 18:00 - Fermentering med Bodil Nordjordet!! Bodil  
forteller om fermentering og gir oss litt smaksprøver. Denne samling-
en er i samarbeid med Siljan Bygdekvinnelag 

Uke 41 -  Høstferieaktiviteter. Mellom kl. 12-15 setter vi opp stasjoner 
hvor barn kan utforske, lære og være kreative. 

04.okt. kl. 13 -  Film: «Den gode lærer» (2014). I anledning Verdens 
lærerdag 5.oktober hyller vi lærere med denne fine filmen. 

22.okt. kl. 18:00 - Siljan Nærmiljøsenter. Gisle Lunde orienterer om 
planer, tanker og muligheter rundt etablering av  
Siljan nærmiljøsenter. 

25.okt. kl. 14-15:30 -  Møt ordføreren. En gang i måneden kommer 
ordfører Kjell Abraham Sølverød til biblioteket for å slå av en prat 
med alle som ønsker. 

24.okt. kl. 16:30 -  Film: «Operasjon Mørkemann» (2018). 
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