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INNLEVERING AV STOFF 

TIL NESTE UTGAVE AV   

” HØR— HER” MÅ     

LEVERES INNEN  

20. MAI 

STOFFET GJELDER DA 

FOR  

JUNI 2011. 

SEND HELST  

FEDIGSKREVET STOFF 

TIL VÅR E-POST: 

 postmot-

tak@flatanger.kommune.no 

TANNPLEIER 

 

11. og 25. Mai 
 

 

KOMMUNALE MØTER 

Oppvekst og omsorg 

18.05.2011 og 01.06.2011 

Næring, miljø og teknisk 

 19.05.2011 

Formannskap 

 10.05.2011 

Kommunestyre 

 15.06.2011 

 

 



Ordførerens hjørne.      
 

Rett ryggen. Løft blikket. Våren er her. Vårtegna står i kø her på kysten etter en lang vinter. Den mest 

aktive sesongen starte no. Eller som Elias Blix sier det: 

Det er vel fagre stunder  

når våren kjem her nord 

og atter som eit under  

nytt liv av daude gror.  

No bli det liv i naturen og folket, og oppgavene og mulighetene står i kø. Underet skjer rundt oss hver 

dag. 

I fjor på denne tida skrev jeg at folketallet var vår største bekymring. Siden da har vi hatt gleden av å 

se en liten vekst på statistikken. Det ser ut som det flater ut. Litt tidlig å trekke konklusjon, men det 

ser lovende ut.  

Det er kanskje dristig, men for første gang kan vi si at Flatanger minner litt om et pressområde! Det er 

konkurranse om arbeidskraft. Flere enn før skifter jobb, arbeidsløsheten ligger nært null og behovet 

for både norsk og utenlandsk arbeidskraft er stor. Det er også stor etterspørsel etter areal, både til bolig 

og næring. Bra! 

 

Det er også mangel på passende husvære. Både næringslivet og kommunen oppfordrer alle til å tenke 

nøye gjennom om det er mulighet for å leie ut et hus eller en leilighet/hybel. Enten for sommeren eller 

på lengre sikt. Vi kan hjelpe til med å formidle kontakt hvis det er ønskelig. 

Et driftig næringsliv er grunnlaget for vekst. Satsinger som er gjort ser ut til å lykkes, og det er mange 

spennende ting under oppseiling. 

 

Gledelig er det at etterlengtet fastdekke over Jøssundfjellet blir ferdig i år. 

Det er også spennende å se om forsøket på ny kafedrift på Miljøbygget lykkes. Mange har savnet det 

og spurt om det fantes muligheter.  Nå er muligheten der. Lykke til! 

Et tilbud som blir borte er Ellinor’s blomster. Et flott tilbud og god service vil bli savnet. Jeg er sikker 

på at jeg har hele Flatangers befolkning med meg når jeg sier takk for innsatsen, og at tilbudet vil bli 

savnet. Er det noen som ser en mulighet for nytt tilbud?   

 

Mange var involvert i, eller la merke til, en stor redningsøvelse i Flatanger 6. og 7. april. 

Fokus ble satt på redningsarbeide knyttet til de utfordringer sjøen gir. Det er bra, selv om vi håper det 

ikke blir bruk for erfaringen. Men alt tilsier at det dessverre blir det.  

Flatanger fikk flott tilbakemelding på hvordan øvelsen var lagt til rette på og hvordan mannskapene 

ble tatt i mot. Flatanger brannvesen og og et godt kjøkkenpersonale bidro sterkt til at dette ble vellyk-

ket.  

 

At Flatanger er et attraktivt reisemål er ikke noe nytt. Nytt av året er at internasjonale grupper med 

ungdom har valgt Flatanger som reisemål. For en tid tilbake hadde vi en stor gruppe ungdom i et EU-

prosjekt på besøk. Prosjektet het Utopia og omfattet ungdom fra Spania, Belgia, Tsjekkia og Norge. I 

juli kommer en ny gruppe på rundt 30 ungdommer fra Polen, Frankrike, Litauen, Spania, England og 

Norge. Nå heter prosjektet ”Catch a Fish”. Ta godt i mot dem. 

 

      Til slutt: Husk oppfordringen fra i fjor om holde det ryddig i vår vakre natur! 

 

Ha en fin vår med mange muligheter for alle!  

 

Reidar Lindseth 

ordfører 



 

TREFF FOR FRITIDSHUSEIERE I FLATANGER 

 
 

Med dette inviterer Flatanger Kommune til treff for alle fritidshuseiere i kom-

munen. 

 

Formålet med treffet er å kunne gi nyttig informasjon, samt motta nyttige inn-

spill og tilbakemeldinger – dette som et grunnlag for å videreutvikle lokalsam-

funnet til det beste for alle.  

 

Tid og sted : Lørdag den 14.Mai klokken 13.00 – 16.00 på Miljøbygget 

(kommunehuset) sal 1 

 

Program:  

Kulturelle innslag og enkel servering under veis. 

Kommunen informerer. 

Politiets halvtime.  

Info fra næringslivet. 

Tilbakemeldingshalvtime. 

 

Vi håper at så mange som mulig har anledning til å komme, og ber om at inter-

esserte melder seg på til kommunens servicekontor innen 11. Mai ; Tlf: 74 22 

11 00 eller pr. e-post:  

postmottak@flatanger.kommune.no 

 

 

 

 

Vel møtt  

Hilsen 

Ordfører: Reidar Lindseth  

mailto:postmottak@flatanger.kommune.no


 

 

LAUVSNESELVA. 
 

Vi har nå etablert salg av fiskekort for elva på Nett. Adressen er 
www.grongfri.no og klikk deg inn på fiske. Der kan du kjøpe ledige kort 
direkte med bankkortet ditt. Du kan også finne info om oss på Facebook 

under siden Namdal Bruk. Det selges 6 kort hvert døgn og kortprisen er 
300 kr/døgn frem til 1. mai og deretter 500 kr/døgn frem til 1. sept hvor-
etter det blir 300 kr/døgn igjen. Det er tillatt å fiske hele året. Vi vil gans-
ke snart bygge en ny gapahuk ved elva. Vi håper alle hjelper oss med å 
holde det rent og ryddig i området. 

Konkurranse: Den som melder inn største laks 
fra Lauvsneselva innen 1. juli 2011 vinner et båt-
fiskekort i Nedre Tømmeråshøla i Grong. 
Skitt Fiske 

 

http://www.grongfri.no


 

 

 

 

 

VARME ARBEIDER. 

 

SERTIFISERING OG RESERTIFISERING. 

 

VARME ARBEIDER SERTIFIKAT utstedt av Norsk brannvernfore-

ning er gyldig i 5 år. 

 

ER DET TID FOR FORNYELSE? 

 

Kurs i sertifisering (grunnkurs—varighet 1 dag ) og resertifise-

ringskurs (varighet ca. 4 timer ) blir holdt på Øra  brannstasjon i 

løpet av mai måned 2011, hvs det er av interesse. 

 

RETNINGSLINJER 

 

SERTIFIKAT UTLØPER MED INNTIL TO MÅNEDER:  

 Resertifisering gjennomføres etter oppsatt kursmal. 

 

SERTIFIKAT UTLØPER MED INNTIL SEKS MÅNEDER: 

  Resertifisering gjennomføres med eksamen. 

 

SERTIFIKAT UTLØPER MED MER ENN SEKS MÅNEDER:  

 Nytt grunnkurs med eksamen skal gjennomføres. 

 

BEGGE KURSVARIANTENE GJENNOMFØRES MED PRAKTISK 

SLOKKEØVELSE. 

 

TA KONTAKT PÅ TLF. 95 05 92 24 FOR NÆRMERE INFORMASJON 

OG PÅMELDING.  

 

Hilsen  

Flatanger brannvesen. 



 



 

STAMNES GARTNERI 
Vi åpner gartneriet fredag 6. mai. 

Vi  kan  bl.a.  tilby  sommerblomster, potteplanter, inne / ute potter, jord  / 

gjødsel, bark etc. 

Åpningstider :  

Mandag –  Fredag      11.00 – 14.00  og  18.00 – 19.00 

Lørdag        11.00 – 14.00 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen. Hvis noen ønsker og komme utenom 

åpningstidene, kan dere ringe : 

 

Siri  :  95898673  - Kjell G.  :  90623436  Grete  : 97157419  

 

 

Utvorda oppvekstsenter avd. barnehage ønsker seg kombivog-

ner/dypvogner. 

Er det noen som har ei vogn som dere ønsker å 

gi bort, så gi en liten skrell til oss! 

Vi kan være behjelpelige med transport! 

Ta kontakt med Elin eller Jannicke 

Tlf: 742 89541 

Vi vil med dette takke Lauvsnes helselag for det 

fine nattbordet vi har fått i gave! 

Hilsen oss alle på Flatanger pleie– og omsorgstun. 

STRIKKEKAFE  

 

 

Onsdag 4.mai kl. 18-20 på  
Nordgaardstua. Gratis inngang. 
Salg av kaffe 
 
 
Ta med deg håndarbeidet ditt og kom. Du er hjertelig velkommen, 
uansett hva slags håndarbeid du holder på med. 
 
Dette blir siste gang før sommerferien. 
 
Hilsen Olaug Lauvsnes, Gunvor Feøy, Brit Einvik, Wenche Hanssen, 
Eva Olufsen, Anja Vedvik, Merete Hepsø og kulturkontoret. 

 



 

VALG 2011  

partienes forslag til valglister for kommunestyrevalget 

SOSIALISTISK VENSTREPARTI 

 

1.Ida-Magrit Lindstad 

2.Øyvind Snilstveit 

3.Anja Vedvik 

4.Frode Morken 

5.Turid Kjendlie 

6.Otto K Sandnes 

7.Kari Leknes 

8.Gunnar Johnsen 

9.Liv Unni Fløan 

10.Helge Kristensen 

11.Annelise Fjerdingstad 

12.Bertil Eliassen 

13.Ingeborg Hagerup 

14.Kjell Arne Larsen 

KRISTELIG FOLKEPARTI 
 

1. Jan Vedvik 

2. Svanhild Mårvik 

3. Snorre Kristiansen 

4. Audhild Laukøy 

5. Runar Dahle 

6. Olaug Lauvsnes 

7. Bård Mork 

SENTERPARTIET 

 

1.Olav Jørgen Bjørkås 

2.Gry Hanssen 

3.Ove Magne Ribsskog 

4.Tove Strøm Ottesen 

5.Øivind Strøm 

6.Lena Rian Hågensen 

7.Magnar Sivertsen 

8.Caterina Kvaløsæter 

9.Trond Strøm 

10.Ella Lauvsnes 

11.Kjell Loeng 

12.usann Havn 

13.Trond Are Strand 

14.Julie Hoven 

15.Leif Egil Ottesen 

16.Kjell Gunnar Lein 

17.Helen Brandsmo 

18.Svein Frisendal 

19Hans Arne Flore 

20.Gunnar Stamnes 

      21.Ronald Geving  

VENSTRE 

 

1.Reidar Lindseth 

2.Birgit Fossvik 

3.Lars Mårvik 

4.Knut Johnsrud 

5.Merete Ellinor Hepsø 

6.Lars Brandsmo 

7.Håvard Hårstadstrand 

8.Tove Hasfjord Aagård 

9.Bjørn Hunnestad 

10.Kari Olsen 

11.Dagfinn Lein 

12.Stig Wibstad 

13.Berit Hestnes 

14.Einar Laukvik 

15.Tommy Olsen 

16.Frank Robert Estensen 

17.Magnus Bernhard Lindseth 

18.Dag Erling Lein 



FLATANGER ARBEIDERPARTI 

 

1.Knut Lassemo 

2.Ingunn Eikeseth Torgersen 

3.Leif Johnny Øie 

4.Kristina Jakutiene 

5.Terje Fallet 

6Nils Myren 

7.Anne Aspø 

8.Arnfinn Pedersen 

9.Linda Aakvik 

10.Per Bårdsen 

11.Ole Martin Dahle 

12.Henry Olufsen 

 

 

HØYRE 

1.Knut Staven 

2.Susann Skotnes 

3.Svein Gøran Halmøy 

4.Ann- Marit Lauvsnes 

5.Eivind Johnny Dahle 

6.Gyda Arnkvern 

7.Petter Haagensen 

8.Reidar Einvik 

9.Halvor Trefjord 

10.Ricardas Sambaris 

11.Jørn Havstein 

12.Petter Aakervik 

13.Ørjan Iversen 

14.Egil Steffensen 

15.Jon Inge Opland 

16.Mikael Haagensen 

17.Arne Johan Torgersen 

FREMSKRITTSPARTIET 

1.Lars Haagensen 

2.Geir Tore Olsen 

3.Kristina Olsen 

4.Pål Hågensen 

5.Rolf Ivar Haugsbakk 

6.Hanne Berntine Høstland 

7.Kenneth aakervik 

8.Kim Aakervik 

9.Åse Haugsbakk 

10.Ole A Hustad 

11.Paal Aakervik 

12.Raymond Johansen 

13.Børre Olsen 

14.Steinar Olsen 





 



 

KAJAKKURS 

Flatanger, Lauvsnes: 21.—22. Mai 2011 

Grunnkurs i havpadling (16t).  

Kurset gir innføring i inn-/utstigning av kajakk, padleteknikk, 

egenredning og kameratredning, pakking med mer. 

Kurset er godkjent av Norges padleforbund (NPF) , og gjen-

nomføres med sertifiserte instruktører fra NPF. Kvalifiserer til 

Våttkort fra Norges padleforbund.  

Folla Aktiv stiller med alt nødvendig utstyr for kurset: kajakk, 

åre, trekk, vest, samt våtdrakt og utstyr til redning. 

Pris: 2100,-  

 Ved påmelding eller evt spørsmål kan du kontakte oss ved å 

ringe eller sende sms på telefon 990 22 494 eller mail til     

post@folla-aktiv.no . 

  

KYSTDAG PÅ VIK 

 

Lørdag 11.6.2011 

Fest om kvelden med ” Klabblaget” 

Følg med på oppslag 

mailto:post@folla-aktiv.no


 
Flatanger kommune kan også i 2011 tilby sommerjobb til ungdom. 

 Arbeidsoppgaver vil bli omtrent som før med bl.a. stell av grøntanlegg, rundvasking, 

maling m.m.  

 

Ungdom født mellom 01.01.1989 og 31.12.1994 vil bli prioritert. 

Ungdom registrert som innbyggere i Flatanger skal prioriteres. 

 

Ungdom som får tilbud om sommerjobb hos annen arbeidsgiver skal ikke prioriteres. 

 

Søknad kan leveres på følgende måte: 

Send søknad pr post til Flatanger kommune, 7770 Flatanger. 

Send e-post til postmottak@flatanger.kommune.no 

 

Søknad må inneholde følgende opplysninger: 

Navn, fødselsdato, ønsket tidsrom, opplysninger om du har søkt annet sommerarbeid. 

Søknadsfrist: 25.mai 2011 

  

 

SOMMERJOBB 

FOR UNGDOM I FLATANGER 

KOMMUNE 2011 

 

Knapper!!! 
Har du ryddet i skap og skuffer? Vi ønsker oss brukte knapper, av alle slag!  
 

Vi reparerer en del privat tøy og har rett som det er bruk for en knapp eller to… Vi har tid-

ligere vær så heldige å få tak i noen esker med brukte knapper, men nå begynner lagret vårt 

å tømmes og vi skulle gjerne hatt litt påfyll. 

Klær kommer i alle farger og fasonger med tilhørende knapper, og vi ønsker oss derfor 

knapper i alle farger og fasonger!! Så har du stående en gammel knapp-eske du ikke lenger 

tror du har bruk for, kom innom med den til oss!! 

 

 

 

 

Flatanger Vaskeri as, Storlavika. 

Tfl.: 742 89520 

mailto:postmottak@flatanger.kommune.no


Sommerjobb 

 

Vi har også i år behov for ferievikarer på Flatanger Vaske-

ri.  

Jobbene er allsidige og passer for ungdom i alle aldre.  

 

Jobben består i å delta i den daglige produksjonen på vaskeriet, rein-

gjøring, kantine samt noe forefallende vedlikehold både ute og inne.  

 

Vi har også behov for ferievikarer på Flatanger Miljøtorg, Vollamyra. 

Dette kan kombineres med jobb på vaskeriet. 

 

Vi har mest behov for vikarer i ukene 27, 28, 29 og 30, 

men vi trenger også vikarer i juni/august/september. 

 

Skriftlig søknad sendes innen 23.mai. 

Søknaden må inneholde navn, fødselsdato, adresse og foretrukket tids-

rom for vikariatet.  

Legg også ved mob.nr. og e-postadresse for hurtig tilbakemelding. 

 

Send gjerne søknaden pr. e-post. 

 

Flatanger Vaskeri as 

Storlavika, 7770 FLATANGER    
tlf.          : 74 28 95 20   

mob.nr. : 90 20 42 40 

e-post        :  flatanger.vaskeri@mnvekst.no  

  

            BÅNDTVANG 

 
Hunder skal være i bånd i tiden fra og med 1.April til og med 

20.August, og ellers når ekstraordinær båndtvang eller kommunale for-

skrifter bestemmer det. 

 

mailto:flatanger.vaskeri@mnvekst.no


 

 
Åpningstider 

MNA. Flatanger Miljøtorg, Vollamyra  
 

 

 

 

 

  

Våraksjon 

  

Tirsdag 03.05 

  

1430-1800  

  

Mai - Oktober:           

Hver tirsdag    1430-1630 

Siste lørdag i måneden 1100-1300 

Flatanger Vaskeri driver Miljøtorget for MNA. 

For eventuelle spørsmål kan dere kontakte oss 

på tlf.: 742 89520 

Vi har ikke anledning til å åpne opp Miljøtor-

get utenom de angitte tidene. 

 
OPPLYSNING FRA SKATTEETATEN 

 

Skattekontoret i Flatanger er for tiden stengt. 

 

Nye opplysninger vil komme fra Skatt Midt– Norge 

 

   Ring Tlf . 800 80 000  

 

 

NB!!! 

F.o.m 2011 har 19 og 20  åringer i Nord– Trøndelag gratis tannbehandling. 



 

 

Informasjon om VÅRAKSJON 2011 – FLATANGER KOMMUNE 
 

1. Ekstra levering til renovasjonsbil. 

3 sekker ekstra restavfall kan leveres fritt i uke 18 (tirsdag 3. og onsdag 4/5).  

OBS! Det er kun denne uka det blir tatt med ekstra sekker. 
Kuldemøbler / hvitevarer blir som vanlig ikke tatt med (egen aksjon til høsten). 

Se for øvrig tømmekalenderen. 

 

 

2. Levering til mottaksstasjon / miljøtorg. 

Innenfor åpningstida (se nedenfor) kan hver abonnent fritt levere inntil 0,5 m3 grovavfall; 

dessuten kuldemøbler og annet EE-avfall. 

 

 
 

3.  Levering til containerbil / lastebil 

I en del områder (se nedenfor) med svært lang avstand til miljøtorg vil det bli mulig å levere grovav-

fall til bil. Dette gjelder brennbart restavfall – ikke jern og metall (som eksempelvis sykler og lignen-

de).  Det er fri levering for inntil 0,5 m3 grovavfall. Avfall ut over dette må ha avfallsmerke påsatt. 

 

Avfallet plasseres lett synlig og tilgjengelig ved veikanten! 

 

      Innsamlingsbilen kjører 6.mai 2011 (start kl.08.00):   

      Sætervika – Småværet –Jøssund – Utvorda – Sitter  - Nord-Statland 

      Mobilnummer til innsamlingsbil er 905 47 604 

 

4. Andre rydde-tiltak. 
Etter avtale kan velforeninger og andre organisasjoner som setter i gang egne oppryddingstiltak i 

nærmiljøet gjøre avtale på levering av restavfallssekker som renovasjonsbilen henter. Sekker utde-

les etter avtale. 

Kontakt Retura MNA tlf. 74 28 17 60 for å melde fra om behovet. 

       Avfall fra slike aksjoner kan etter avtale leveres fritt i våraksjonsperioden. 

  Miljøtorg Åpningsdag Åpningstid 

Flatanger miljøtorg, Lauvsnes 

Vollamyra 

Tirsdag 3.mai 14.30 – 18.00 

  
5. Oversikt årlig kampanje Farlig Avfall 2011 
  Veglo Miljøservice Tlf.nr 74 82 95 10 

Kommune Dato Dag Sted Stoppsted Tid 

Flatanger 25.05.2011 Onsdag Vik v/ Butikken 11:30 – 13:00 

  25.05.2011 Onsdag Lauvsnes v/ Sørgaard 14:00 – 16:30 

   25.05.2011 Onsdag Jøssund v/ Butikken 17:30 – 18:00 

PRISER PÅ ANNONSER I HØR HER 

 
1/4  SIDE          KR. 250,00 

1/2  SIDE          KR. 500,00 

HEL SIDE        KR. 1000,00 

 + MVA        ( For lag og foreninger er det gratis å annonsere) 



 

 
Det er noen voksne som ikke tror man kan bli forelsket når 
man bare går i femte klasse. Men det kan man. Jørgen + 
Anne = sant fikk femmere av et samlet norsk kritikerkorps, 
og er en varm barnefilm for hele familien. 

 

Anne Lunde går i 5 klasse og forelsker seg hodestups i 

den nye gutten i klassen, Jørgen Ruge. Anne har selv 

har vært mest opptatt av å slå guttene i håndbak eller 

løpe fra dem. Men når skolens peneste jente Ellen også 

forelsker seg i den nye innflytteren, tilspisser situasjonen 

seg. I motsetning til Anne har Ellen verdens lengste, 

vakreste hestehale, alltid pene, rene klær og jobb som 

skuespiller i en reklamefilm på tv. Men Anne har bestemt 

seg. Oddsene er kanskje ikke på hennes side, men Jør-

gen Ruge skal bli hennes kjæreste. Selv om noen voksne 

ikke tror man kan bli ordentlig forelsket når man bare 

går i femte klasse, så vet Anne bedre.. For det kan man!  

 

Filmen er basert på en av Norges mest populære barne-

bøker, Jørgen + Anne er sant, av Vigdis Hjorth. 

BYGDEKINOEN 
Mandag 23.mai i Lauvsnes samfunnshus 

Kl. 18.00: Jørgen + Anne = sant 
Aldersgrense: 7 år 

Kl. 20.00: Pirates of the Caribbean On Stranger Tides 
3D 
Aldersgrense: 11 år 

Produsert av Jerry Bruckheimer og regissert av Rob Mars-
hall, fanger "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" alt 
av spillegleden, eventyret og humoren som skapte disse suk-
sessfilmene, og denne gang i Disney Digital 3DT på utvalgte 
kinoer. 
 
Johnny Depp vender tilbake i sin ikoniske rolle som Kaptein Jack 
Sparrow i en handlingsmettet beretning om sannhet, forræderi, 
begynnelse og slutt. Da Jack støter på en kvinne fra sin fortid 
(Penelope Cruz), er han ikke sikker på om det er kjærlighet, eller 
om hun er en hensynsløs bedragerinne som utnytter ham for å 
finne den sagnomsuste Ungdomskilden. Hun tvinger ham ombord 
på Queen Anne's Revenge, skipet til den formidable piraten 
Svartskjegg (Ian McShane), så Jack befinner seg plutselig midt i 
et uventet eventyr der han ikke vet hvem han skal frykte mest: 
Piraten Svartskjegg eller kvinnen fra hans fortid.  
 
Den internasjonale rollebesetningen inkluderer Pirates-veteraner 
som Geoffrey Rush som den hevngjerrige Kaptein Hector Barbos-
sa, og Kevin R. McNally som Kaptein Jacks gamle kamerat 
Joshamee Gibbs, samt Sam Claflin som en kompromissløs misjo-
nær og Astrid Berges-Frisbey som en gåtefull havfrue.  



Kirkekontoret 
 

Gudstjenester   
 
MAI 
 
01.05:Gudstjeneste i Løvøy kirke kl 11.00 
 v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe    
 Offer til Kirkens familievern.  
 
07.05: (Lør)Konfirmasjon Vik kirke kl 11.00 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe    
 Offer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 

15.05:Konfirmasjon Statland kirke kl 11.00 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe    
 Offer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 

17.05:Gudstjeneste Statland kirke kl. 09.30 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe 
 Offer til Kirkens Nødhjelp. 
 

17.05:Gudstjeneste Vik kl 11.30 
 v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe   
 Offer til Norsk Folkehjelp. 
 
21.05: (Lør)Konfirmasjon Løvøy kirke kl. 11.00 
 v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe    
 Offer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 
JUNI   
 
02.06: Kristi himmelfarts dag. Gudstjeneste på Utvorda kystfort kl. 13.00 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Offer til Kirkens Bymisjon, Trondheim 
 
05.06: Gudstjeneste Vik kirke kl. 11.00 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.    
 Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 
 
 
12.06: Pinsedag. Gudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.    
 Dåp. Offer til Blå Kors 



 
 
 

13.06: 2. pinsedag. Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.    
 Offer til Israelsmisjonen. 
 
26.06: Gudstjeneste på Tangsprelldagan på Lauvsnes kl. 11.00 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.    
 Offer til Blå Kors. 
 
 

Velkommen til gudstjeneste ! 
 
 
 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011  ble gjennomført 12. april med en dør-dør-
aksjon. Vi vil få takke så mye for innsatsen til givere, konfirmanter og menighets-
råd/sjåfører! Det kom inn 16 900,- i Flatanger og 5 300,- på Statland. På begge 
stedene er det en stor økning fra i fjor! Tusen takk! 
 
 
Menighetens sommertur 
Sommerturen går til Sjøbua spiseri 26.mai. Avreise fra Kvaløsæter kl 11.30 (dette 
tidspunktet fordi bussen er opptatt tidligere på dagen) Egenandel kr 150,- Påmel-
ding innen 18.mai til kirkekontoret tlf.  93 46 51 69. 
 
 
 
Takk 
Takk til alle som støttet oss med gevinster og loddkjøp på vårbasaren. 
 
Hilsen styret i Løvøy kirkeforening. 
 
 
Tusen takk 
for vennlig deltakelse og pengegaven til barnas utdannelse ved Tom K. Dahles 
bortgang. 
 
Hilsen familien. 
 



 
 

Årets turer er:  
 
LAUVSNES      VIK 
Sautjønna      Hilstadborga 
Tverråfjellet      Halmøya 
Dyrkleppen      Strandafjellet 
Nordfjellet          Kilfjellet                         
   
    
UTVORDA OG SITTER    JØSSUND OG OPPLAND 
Kaninreiret      Staverengkollen 
Futdalsfjellet      Stornesfjellet 
Botnvatnet      Honnavatnet 
Kammen      Honnavassheia 
 
 

HASVÅG      All ferdsel på eget ansvar 
Hårstadskardet    
Hårstadfjellet      GOD TUR! 
Urskardet 
Austvika 
 
 
Pakker med kart, turbeskrivelser og klippekort selges på butikkene i kommunen samt 
Sjøbua spiseri. Trekking av premier blant innleverte klippekort. Nytt av året er egne pre-
mier for barn 0-12 år (gavekort kr 500,-) og ungdom 13-19 år (gavekort kr 500,-). Diplom til 
alle barn til og med 12 år. 
 
Følg med på oppslag på butikkene og i Hør her om eventuelle fellesturer utover somme-
ren og tidlighøsten. 
 
 

AKTIVITETSUKA 2011 UTGÅR 
 
Aktivtetsuka vil ikke gjennomføres i samme form som før, men heller fordeles som aktivi-
teter for barn fra og med 5.klasse fordelt på noen ettermiddager eller helger i løpet av 
året.  
 
I uke 25 vil det sannsynligvis bli drama og bandinstruksjon på ettermiddagen. Målet for 
dem som blir med her er at de skal opptre på Tangspræll. Tilbudet er for årets 5.kl og 
oppover. Det blir delt ut informasjon til elevene om dette i begynnelsen av juni. 
 
          Kultursjefen 
 

10 på TOPP og 10 RUNDT i Flatanger 2011 

 
Ekte vennskap finnes der hvor  taushet mellom to mennesker er behagelig! 

 


