
 

 VÆR AKTIV, BRUK 

AKTIVITETSKALENDEREN ! 

 

Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

  MARS 2012  
UTGIVELSE NR.201 
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 www.flatanger.kommune.no 

ER DET NOE DU ØNSKER Å HA MED I  NESTE UTGAVE AV ” HØR— HER”  

MÅ  DET LEVERES INNEN  20. MARS  2012 

DET VIL DA GJELDE FOR  APRIL 2012. 

SEND HELST FERDIGSKREVET STOFF TIL VÅR E-POST: 

 postmottak@flatanger.kommune.no 

Vi tar gjerne imot tips om det er noe dere vil vi skal ta med! 

 

 

 

LAG OG FORENINGER 

 
PÅ VÅR HJEMMESIDE FINNER DU EN OVERSIKT OVER LAG OG FORENINGER I FLA-

TANGER, OG HVEM SOM ER REGISTRERT SOM LEDER.   

 

DE  FLESTE HAR ÅRSMØTE  PÅ DENNE TIDEN, SÅ VI VIL OPPFORDRE ALLE TIL Å MEL-

DE FRA TIL SERVICEKONTORET HVIS DET HAR SKJEDD FORANDRINGER. 



KOMMUNALE MØTER 

Oppvekst og omsorg: - 7.Mars  Sal II kl. 16:00 

 

Næring, miljø og teknisk: - 22.Mars Sal II kl. 12:00 (v/befaring begynner det tidligere) 

  

Formannskap: 13.Mars - Sal II Kl. 16:00 

  

Kommunestyre: 21.Mars—Sal I kl. 17:00 

  

 

INFO               INFO          INFO                INFO 

POST: 7770 FLATANGER 

TELEFON: 74 22 11 00 

TELEFAX: 74 22 11 80 

E-POST ADR.  postmottak@flatanger.kommune.no 

 

                      VOLLAMYRA 

Det er åpent  følgende dager i Mars. 

13. og 27 

 Fra kl. 15.00—18.00   

NB! Utvida  åpningstid! 

Det er ikke lørdagsåpent i vinterhalvåret. 

Årsmøte i Sørflatanger Grendalag 

19.Mars 2012 kl. 19.00 i Framheim, Vik 

Innkomne saker bør være styret i hende 05.03.2012 

Vanlige årsmøtesaker. 

Velkommen                                    Styret 

Årsmøte i Lauvsnes Helselag 

8.mars kl. 17.00 på Nordgaardstua 

Vanlige årsmøtesaker 

Kaffe 

Velkommen                   Hilsen Styret 

ÅRETS MORSOMSTE AFTEN!!! 
 

Lørdag 10 mars kl. 1930, inviterer Rebuoddens Venner til artikveill oppi Lauvsnes samfunnshus. 

 

Vi serverer fra havets goder; laks i mange varianter, skalldyr, hjemmelaget fiskesuppe a la Bjørn, og spekemat 

med tilbehør. 

Det blir både øl og vin å få kjøpt. 

 

Underholdning og trim for lattermusklene står Harald Morten ”vikar`n” Bremseth fra Lånkerevyen for. 

Etterpå blir det dans til suveren musikk!!!!!, og loddsalg 

 

Prisen for nydelig mat, steikarti oinnjerhåldning, dains og triveli lag: Kr 350,- pr.pers. 

 

Påmelding til: 

Bjørn,  99034300 

Lise,  47348125 

Hjøri,  92221663 

Per Anton,  90996120 

 

NB !!!BINDENDE PÅMELDING!!! 

 

Vel møtt 

PRISER PÅ ANNONSER I HØR-HER 

1/4 side:  Kr. 250,-   +  moms 

1/2 side :  Kr. 500,-   +  moms 

Hel side:  Kr. 1000,-  + moms 

 

Lag og foreninger:  Gratis 



 

Tusen takk til alle som bidro i forbindelse med Superlørda’n 2012! 

 

Superlørda’n 2012 ble kjempebra! Starta dagen med et fengende foredrag av 

Dag Otto Lauritzen, deretter fortsatte dagen i Flatangerhallen. Midt på dagen 

spiste vi en sunn og veldig god lunsj på Zanzibar Inn, før vi fortsatte treningen 

i hallen til ca. 17.30. Dagen inneholdt altså masse variert og god trening, og fo-

redraget inspirerte til motivasjon i hverdagen, samt å ta vare på helsa. 

Tusen takk til alle som var med å sponse dagen: Bjørøya Fiskeoppdrett, Aqua 

Kompetanse, Nordmoehus Snekkerservice, Namsos Dykkerselskap, Flatanger 

Idrettslag, Trønderelement, Flatanger Regnskapskontor, Marine Harvest, Fla-

tanger Settefisk, Hallstyret, Spar Flatanger, Lauvsnes Helselag, Kulturkonto-

ret, og alle som deltok på dagen. 

Tusen takk for støtten!  

Hilsen Gry og Silje.     

 

Agnes Minikjøkken og Catering 

  
Vi holder åpent i påska 5, 6, 7, 8, april med påskelunsj fra kl.12.00 – 18.00 og 9.april 

2. påskedag 

 fra kl.11.00 – 16.00 på Hårnesmoen (Hasvåg).                                                                                           

Pris – 200 kr for voksen, 100 kr for barn mellom 6-12 år, 0-5 år gratis.                                                

For påmelding ring: 74 289 966/ 40 460 070  

Frist for påmelding: 1. april 2012 

MISSION (IM) POSSIBLE 

Flatanger musikkforening med mange venner tar dere med på en musikalsk labyrint i sce-

nens og filmens verden. 

 

”Kor ska vi reis” (Viggo Walle) 

Jo, til Lauvsnes samfunnshus lørdag 24.mars 

 

Kl. 15.00  Familieversjon (voksne og barn) 

 

Kl. 20.00   Full forestilling m/alle trinn: 

musikk, fingermat, drikke og muligheter for nattmat. 

Baren og servering åpner kl. 19.00 

Følg med på plakater rundt omkring når vi nærmer oss ”avspark” 

 

                                                                                                    Velkommen  



 

Barnehageplass 2012/2013 

 
 
 

Frist for å søke om barnehageplass er satt til 1. april 2012 

 
Nytt i henhold til vedtekter med virkning f.o.m. 01.01.2012: 

 

 

 

 

4 OPPTAK 

4.1 Søknad om opptak, oppsigelse av plass og endring av oppholdstid skjer 
på fastsatt elektronisk skjema. 
4.2 Begge barnehagene har to årlige opptak; 1.august og 1.februar. For opptak 1. 
august, er søknadsfristen 1. april. For opptak 1.februar, er søknadsfristen 
1.oktober. Barn som står på venteliste må søke på nytt ved neste søknadsfrist, og 
blir vurdert på linje med nye søkere, j.fr. pkt.5. 
4.3 Barn som fyller 1 år senest innen utgangen av august det året det søkes 
om 
barnehageplass, har i henhold til Lov om barnehager § 12a, rett til barnehage-

plass i den kommunen det er bosatt i. Plassen skal være disponibel i løpet av 
opptaksmåneden under forutsetning av at søknad er fremmet innen søknads-
fristen for et av hovedopptakene, og at det er gitt skriftlig tilbakemelding om at 
en takker ja til plassen. 
4.4 Barn som er tildelt plass, beholder denne ut juli det året de skal begynne 
på skolen, eller 1 måned etter oppsigelse. 
4.5 Opptaket skjer administrativt etter innstilling fra barnehagene, og etter 
fastsatte opptakskriterier. 
4.6 Hvis det er ledige plasser, foretas suppleringsopptak og endringer fortlø-
pende av styrer. 
Det vises for øvrig til pkt 4.1 om bruk av elektronisk skjema. 
 
Søknadsskjemaet finnes på kommunens hjemmeside;   

http://www.flatanger.kommune.no              

  

Oppvekstkontoret  

 



Nå er det på tide å søke om plass i  
 

SKOLEFRITIDSORDNINGEN 
 
 

Søknadsfrist er satt til 1. april 2012 
Det søkes elektronisk og søknadsskjemaet finnes på kommunens 

hjemmeside;   

http://www.flatanger.kommune.no     

 

Nytt ang. åpningstid: 

Vedtektenes pkt. 3 

 

3. ÅPNINGSTID 

3.1 SFO-året begynner 1.august og slutter 31.juli året etter. Skolefritidsordningen er stengt i juli  

      måned, mellomjula og i påskeuka. 

3.2 Kommunen har et tilbud som følger skoleruta.  

3.3 For dager som ikke inngår i skoleruta, men er innenfor SFO-året  

     slik det er definert i pkt. 3.1., opprettholdes en  ordning med kjøp av enkeltdager.  

 

3.4 Daglig åpningstid er følgende: 

Ved Lauvsnes:  kl. 06.45 – 1600 *) 

Ved Utvorda:  kl. 08.00 – 1600 **) 

      

*)  SFO gis fra fra kl. 06.30 på Lauvsnes dersom foresatte dagen før gir melding om at det er ønskelig. 

**)SFO-tilbudet gis fra kl 07.30 dersom foresatte dagen før gir melding om at det er ønskelig.      

 

 

FLATANGER MUSIKK- OG KULTURSKOLE  
 

Det er nå tid for å søke om opptak i kulturskolen til høsten. 
 
Søknadsfrist er satt til 1. april 2012 
 
Det søkes elektronisk og søknadsskjemaet finnes på kommunens hjemmeside;   

http://www.flatanger.kommune.no   

   

Oppvekstkontoret 

http://www.google.no/imgres?q=musikk&hl=no&biw=1920&bih=963&gbv=2&tbm=isch&tbnid=uQaLQiAem-SIvM:&imgrefurl=http://sunde.wordpress.com/2010/08/24/hvilken-musikk/&docid=Apjn_5cpXEUvCM&imgurl=http://sunde.files.wordpress.com/2010/08/musikk.gif%3Fw%3D610&w=350&h=
http://www.google.no/imgres?q=drama&hl=no&gbv=2&biw=1920&bih=963&tbm=isch&tbnid=spUD06RlNCYgBM:&imgrefurl=http://deeemoasiandoll.blogspot.com/2011/01/drama-in-my-life.html&docid=J1XW7ZRJpWDBkM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_jrlW2Kgciy8/TULgSqrR-0I/AAAAAAAAA
http://www.google.no/imgres?q=statue&start=239&hl=no&gbv=2&biw=1920&bih=963&tbm=isch&tbnid=5EEFu67TmxvVMM:&imgrefurl=http://www.maltabulb.com/maltese-falcon-statue.html&docid=quOkn-x2GCL7KM&imgurl=http://www.maltabulb.com/images/maltese-falcon-statue.jpg&w=21


Kirkekontoret  

Gudstjenester   
 
MARS 
 
04.03:Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 
 v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Offer til menighetens diakoniarbeid. Kirkekaffe 
 
11.03:Gudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00 
 v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Utdeling av Påskebok til 9-åringene. Offer til «Tøff nok». 
 
18.03:Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 

v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.  
Utdeling av Påskebok til 9-åringene. Overnattingshelg for 11- og 12- åringene. Besøk av 
Annbjørg E. Hesselberg, Israelsmisjonen, som bl.a. orienterer om menighetens misjons-
prosjekt, Ebenezerhjemmet. Offer til Eben.hj. Kirkekaffe. 

 
APRIL 
 
01.04:Palmesøndag. Kveldsgudstjeneste i Statland kirke kl. 19.00. 

Offer til menighetens diakoniarbeid. Kveldsmat. 
 
05.04:Skjærtorsdag. Kveldsgudstjeneste i Vik kirke kl. 19.00 
 Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. 
 
06.04:Langfredag. Kveldsgudstjeneste i Løvøy kirke kl. 19.00. 
  
08.04:Påskedag. Høytidsgudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00 

Dåp. Nattverd. Offer til Kirkens Nødhjelp. 
 
25.04:2. påskedag. Høytidsgudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 
 Offer til Prosjekt Mali. 
 
Alle gudstjenestene i påsken er ved sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 
 

Velkommen til kirken! 
 

 



 
Andre arrangement  i mars og april 

 

Formiddagstreff 
Torsdagene 29.mars og 26.april kl. 11.00 på Nordgaardstua. Sang, andakt, bevertning og lodd-
salg.  Velkommen! 
 
Salmekveld Vik kirke onsdag 7.mars kl. 19.00 
Vi synger kjente, gamle salmer, sammen med forsanger og organist.  
Alle er hjertelig velkommen!   Arr: Flatanger menighetsråd 
 
Årsmøte Flatanger menighet 
Flatanger menighet avholder årsmøte onsdag 14. mars kl. 18.00 på Nordgaardstua. Vanlige 
årsmøtesaker, andakt, kveldsmat, loddsalg m.m. 
 
Besøk av Annbjørg E. Hesselberg  18. mars 
Møte på Nordgaardstua kl. 16.00. Hun informerer bl.a. om menighetens misjonsprosjekt på Ebe-
nezerhjemmet, Israelsmisjonen. Sang, andakt, kaffe og kaker. Velkommen! 
 
Fasteaksjonen 2012  
27. mars blir det en dør -  til - dør aksjon der konfirmantene og menighetsrådet vil samle inn 
penger til Kirkens Nødhjelp. I år er det spesielt fokus på rettferdig fordeling av jordens ressurser 
og økonomisk uavhengighet for enkeltmennesker. Husk å ta ut kontanter, og ta godt imot 
bøssebærerne som kommer fra kl. 17.00 og utover! 
 
Hyggekveld Løvøy kirkeforening 
12.april på Nordgaardstua kl. 17.00. Sang og musikk, loddsalg, åresalg, andakt og servering. 
Alle velkommen!      

     Arr: Løvøy kirkeforening 
 

Konfirmantenes innsamling til Kirkens Nødhjelp (Fasteaksjonen) 
 
Dette blir en liten refleksjon over hva vi er med på ved årets fasteaksjon 27. mars.  
Nød kan oppstå ved naturkatastrofer og humanitære katastrofer forårsaket av krig. Men det er 
også nød grunnet vedvarende stor fattigdom. 
 
Fattigdomsbildet er stadig i forandring. De fattige bor ikke nødvendigvis i fattige land. 72 % av 
de fattige bor i land med middels gjennomsnittsinntekter. Bare 28 % av fattige bor i lavinntekts-
land. Stadig flere fattige befinner seg i land der problemet ikke er mangel på ressurser, men for-
delingen av dem. (Fra en signert artikkel i Vårt Land 13. februar).  
 
Fordelingen av ressursene i et land er innenrikspolitikk.  
Vår fasteaksjon er støtte til KN. Denne organisasjonen er åpen på at den vil bruke om lag 10 % 
av sine midler til politisk påvirkning. Men det er avgjørende at det enkelte land får «rå seg sjøl».  
 
Hjelp til selvhjelp. 
KN garanterer at ikke mer enn 10 % av innsamlede midler går til administrasjon (lønn, reiser 
etc.) En viktig grunn til at Kirkens Nødhjelp kan drive så billig, er at de bruker lokale krefter – per-
soner som hører til på stedet, kan språket og kjenner behovet. Disse blir også nøkkelpersonell 
når det gjelder å påvirke.   

Torgeir 



Informasjon om transporttilbud i Flatanger: 
 

Arne Wibstad har i samarbeid med Spillum Servicekontor fortsatt transport-

virksomhet i Flatanger. 

 

Tilbudet omfatter : 

Kontainerutleie 

Avfallstransport til godkjent mottak 

Grustransport 

Flytting av maskiner 

Kranarbeider 

Godsbil til / fra Trondheim ukentlig 

Godsbil Namsos –Flatanger 

 

 

INFORMASJON FLATANGERRUTA 
   

 

Flatangerruta  er en godsrute ,  ”dør til dør service” 3 dager i uka mellom  

Namsos – Namdalseid –Flatanger. 

 

Ved bestilling av frakt er det viktig å merke seg tidene godsruta starter fra 

Namsos. 

 

Mandag  kl. 10.15 

Onsdag  kl. 10.15  

Fredag  kl. 10.15 

 
Dette til orientering for å kunne yte best mulig service for faste kunder. 

 
Tlf Godsbil:  92255651 

 
  Hilsen 

        Arne Wibstad   Kåre Kvåle 

            Tlf. 92491239    tlf. 91723722 

 
Det er en fordel med å bli gammel; når en sier at en har glemt saker og ting, så blir en også 

trodd. 


