
 

 VÆR AKTIV, BRUK 

AKTIVITETSKALENDEREN ! 

 

Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

  NOVEMBER 2012  
UTGIVELSE 208 
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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  15.  Novenber  2012 

DET VIL DA GJELDE FOR   Desember 2012 og Januar 2013. 

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! 

 

 

 

NY INNLEVERINGSFRIST 

Frist for innlevering av stoff til Hør– Her, set-

tes til den 15. Dette for at vi skal få det ut til 

leserne til den 1. i hver måned. 
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KOMMUNALE MØTER 

Oppvekst og omsorg:   29. November   

 

Næring, miljø og teknisk:  29. November 

  

Formannskap:    13. og den 27. November 

  

Kommunestyre:    12. Desember 

  

 

INFO               INFO          INFO                INFO 

TANNPLEIER 
Vi har ikke fått noen informasjon om når det er 

tannpleier på Lauvsnes i November, men har du 

behov for tannlege kan du ringe tannklinikken i 

namsos på tlf.: 74 27 24 44 

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 November: 

6. november og 20. November. 

 Fra kl. 15.00—18.00   

Utvorda oppvekstsenter  
har fått nye tlf nummer: 

Skolen: 97 43 66 51 

Barnehagen: 97 43 59 33 

74289541 blir etter hvert kuttet ut. 

NB! 
 

Årbok nr. 19 fra Flatanger Historielag blir å få kjøpt på 

julemesse, på Servicetorget, lokale butikker o.l 

 

JULESALGET I  
BETANIA MISJONSHUS 

 
blir i år lørdag 10. november 

 
            Arr.: Misjonsforeningene i Flatanger. 

Møter på Tøtdal 
Solberg bedehus 

Søndag 4 november kl.16.00 v/ Bjørg Mæstad. 
  

Møteuke v/ Rolf Lavik 
 Tirsdag 6 november til fredag 9 november kl. 19.30 

Søndag 11 november kl. 15.00 misjonsfest 
  

   Alle er velkommen 
                               arr. Tøtdal misjonsf. 

JULEBINGO 

 
28.november kl. 17.00 på Nordgårdstua. 

Det blir servering. 

LEDIGE LEILIGHETER 
 

Flatanger kommune har to små trygdeleiligheter til leie på Lauvsneshaugen og ei leilighet i Fjærasteinan. 

Leilighetene vil bli tildelt ut fra fastsatte vilkår. 

 

Skriftlig søknad sendes: 

Servicekontoret 

Flatanger kommune 

7770 Flatanger 

 

Eller til: postmottak@flatanger.kommune.no 

Søknadsfrist: 20.november 2012 

mailto:postmottak@flatanger.kommune.no


Tusen takk til  

Rungtiva Larsen og Jannike Finstad som hjalp oss å lage mat  

fra Thailand & Gry Hanssen som instruerte oss i zumba  

på vårt arrangement «Internasjonal dag 2012»! 

Vi takker også barnehagen som lånte ut kassa-apparat og  

leker, og FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg)  som støttet oss med 

penger! 

 

Elevrådet på ungdomstrinnet ved Lauvsnes skole 

VARMEBADING 

 

Det vil bli oppstart av varmebading mandag 12.november ! 

Gruppe 1: 08.45 

Gruppe 2: 09.45 

 

NB! For å delta må du ha rekvisisjon fra fysioterapi og være påmeldt ! 

Det er også et kriterium at du er selvhjulpen eller har med deg egen assistent ved behov. Vi minner om at det er et krav at bruke-

re som ikke allerede er i behandling må må inn til undersøkelse for påbegynt gruppetrening. Detter er i henhold til NFFs takst-

reglement. Det er altså ikke anledning til å møte opp uten påmelding og samtale med fysioterapeut. 

 

For spøsrsmål/påmelding kontakt oss på telefon: 74 22 11 34/74 22 11 22  

Vi gleder oss til oppstart!! 

Hilsen Fysioterapeutene Guro og Inga. 

Feieren kommer også i år!! 

 
Yngve Sivertsen og Jon Inge Opland  

har gitt seg som feiere i kommunen,  

 

og vi har engasjert Anticimex  

v/Sverre Winnberg i Namsos for å  

utføre tilsyn og feiing i 2012 og 2013. 

De har startet sitt arbeid og vil utføre dette i ukene 43—45 

 

Huseiere/beboere oppfordres til å ta  

kontakt med feieren, dersom det  

ønskes at sotet skal tas ut, eller om  

det er spørsmål vedrørende fyring  

eller fyringsanlegg. 

 

Hvis det er behov for hjelp til reising av stigen  

eller andre spørsmål, ta kontakt med feieren  

på telefon, eller e-post  

 

Telefon. 974 97 910  

 

E-post. Sverre.winnberg@anticimex.no 

 

Stigen reises eller legges på bakken UNDER 

takstigen, dette er et signal til feieren at det er 

klargjort for feiing. 

Dette må gjøres av huseier eller beboer 

Spjeld, ovnsdører og trekk lukkes 

Takstige skal være festet til takkonstruksjon 

eller sikret med kjetting.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stå opp mot urett søndag 21. oktober! 
 

 

Vi vil takke alle som stilte opp under årets TV-aksjon, dere gjorde en kjempejobb !!! 

Flatanger kommune klarte å samle inn Kr. 34753,00, det er ca. kr.30,- per innbygger. 
 

 

 

På vegne  av komiteen 

 

10. klasse ved Lauvsnes skole inviterer  

alle til forestillingen 

En reise i norske dialekter  
Tirsdag 4. desember klokka 17 på Lauvsnes skole 

 

Forestillingen er et resultat av et tverrfaglig prosjekt i musikk og norsk,  

og dere får høre sang, musikk og opplesning med tekster av blant andre 

 Vamp, Hellbillies, Vassendgutane, Halfdan Sivertsen og Åge Aleksandersen. 

 

 

Gratis inngang! 

Salg av kaffe, kaker og lodd. 

Velkommen!  

TEMAMØTE RUS 

For alle foreldre/foresatte til elever i  

Flatanger. 

Torsdag 8.November kl. 19.00  

på Miljøbygget            

                                                                                              Arr. Premis 

http://www.amnesty.no/




LYST TIL Å STRIKKE VOTTER? 

Tilbudet er til alle fra 5.-10.klasse.  
 
Wenche Hanssen er instruktør. Kurset er gratis, men ta med eget garn 
og strikkepinner/heklenål. Kurset holdes på  
Nordgaardstua. Følg med på oppslag på butikken for aktuelle kvelder i 
november.  
 

 VELKOMMEN;) 
           Kulturkontoret 

Familiebading 2012/13 
 

Flatanger dykkeklubb tar ansvar for familiebading denne  
vinteren også. Følg med på oppslag på butikkene for informasjon 
om når det starter opp.      
              

 Kulturkontoret 

 
LYST TIL Å VÆRE MED PÅ  UKM   

OG/ELLER KULTURVERKSTED i 2013? 
 

Sett av helga 19.-20.januar for kulturverkstedet . 
 

UKM går av stabelen lørdag 9.februar 
 

Har du noen ønsker for aktiviteter på kulturverkstedet,  
ta kontakt med Gro eller Kari, send en e-post til 

kari.imsgard@flatanger.kommune.no  
eller send en SMS til 41633828 



10 på TOPP og 10 RUNDT  
i Flatanger 2012 

Det blir trekking av premier og utdeling av diplomer på  
Lauvsnes grendelag sin basar, søndag 25.november ca  
kl. 17.00. VELKOMMEN. 
           

En stor TAKK til alle som har merket årets FYSAK-løyper. 

 Bra jobbet;) 
            Kultursjefen 

SØKNAD OM SPILLEMIDLER 
 

Skal ditt lag eller forening søke om spillemidler?  
 

Hvis den totale kostnaden på tiltaket er over kr. 80.000, må  
tiltaket stå på den prioriterte lista i kommunens anleggsplan for idrett og 
friluftsliv. For å få tiltaket inn på den lista, må dere sende en søknad og 
be om å komme på den lista innen 16.november. Søknaden kan sendes 
på epost: kari.imsgard@flatanger.kommune.no 
 

Selve spillemiddelsøknaden må sendes inn før 1.desember 2012. Det 
kan kun søkes elektronisk, og det gjøres på www.idrettsanlegg.no 
 

Trenger dere hjelp med spillemiddelsøknaden, er det bare å ta kontakt. 
            

 
Kultursjefen 

STRIKKEKAFE 
 

Torsdag 15.november kl. 18.00 
På Nordgaardstua 

 
Ta med håndarbeidet ditt og kom. 

Salg av kaffe kr 5,- 
 

                     Kultursjefen 



SWINGKURS 1.-2.DESEMBER 

 
Det blir grunnkurs i swing med instruktører fra Trondheim 
Swingklubb helga 1.-2.des kl. 13-16 i Lauvsnes samfunns-
hus. Kurset gjennomføres med minimum 20 deltakere.  
 
Påmelding til innen 24.11.12 til Trond-Børge Rikhardsen 
på mob. 400 78 390 eller e-post rikhardsen88@gmail.com 
 

Pris kr 500,- per person. Kr 400,- for studenter og  
ungdom under 16 år. Beløpet må betales til konto 
8601.33.98439 innen påmeldingsfristen for at du skal  
regnes som påmeldt. 
     

   Arr: Trondheim Swingklubb og kulturkontoret 

 

Har du nøkkel til musikkrommet ved Lauvsnes skole? 
 
Bare ansatte ved skolen eller kulturskolen skal ha nøkkel til rommet. 
 
Eventuelt andre som har nøkkel, må levere den tilbake til rektor. 
 
Utlån av utstyr skal være avtalt med Ellen Gisetstad eller Ola Lindseth i hvert enkelt tilfelle, og 
eventuelle skader på utstyr skal rapporteres og erstattes. 
 
Vi ønsker at flest mulig barn og unge skal utvikle musikkinteresse og spilleglede. 
Da må utstyr og instrumenter være på plass og i god stand! 
  
 
 
Oppvekstkontoret     



HAR DU LYST TIL Å VÆRE MED PÅ  
JULEMESSA I ÅR? 

STED: MILJØBYGGET 
TID: SØNDAG 2.DESEMBER  

KL. 11-16 

Vi vil også i år avholde den tradisjonelle julemessa med salg av egenpro-
dusert husflid og håndverk fra Flatanger og omegn. Utenbygds folk kan 
delta, så lenge de ikke er direkte konkurrenter med lokale produsenter 
mht produkt. 
 

Påmelding til kommunens sentralbord innen 9.november 2012. Tlf.nr. 

74 22 11 00. Husk å gi beskjed om plassbehov og hvilke produkter du 

skal stille med. 

Hvis du har noen spørsmål, eller forslag til endringer på  
arrangementet, ta kontakt på tlfnr. 74 22 11 74, eller på e-post 
kari.imsgard@flatanger.kommune.no eller kom innom kontoret. 
          Kultursjefen 

MATSERVERING/SALG  

PÅ JULEMESSA 
 

I forbindelse med julemessa den 2.desember er det aktuelt med salg/

servering av mat (juletallerken, kaker med mer) i  

kafeteriaen på Miljøbygget som en del av arrangementet.  

 

Hvis det er noen som er interessert i å påta seg denne  

oppgaven må de gi beskjed til kommunens servicekontor på  

74 22 11 00 eller e-post: postmottak@flatanger.kommune.no innen fre-

dag 9.november 2012. De som kan tilby juletallerken prioriteres.    

            Kultursjefen 

mailto:kari.imsgard@flatanger.kommune.no
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Kirkekontoret 
Gudstjenester   
 
NOVEMBER 

 
 
04.11: Minnegudstjeneste i Statland kirke kl 11.00 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. Dåp. 
 Diakon Magnus Fossum deltar.  
 
04.11: Minnegudstjeneste i Vik kirke kl. 19.00  
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.  
  
18.11: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00  
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Dåp. Nattverd. Offer til prosjekt Mali. Kirkekaffe. 
 
 

DESEMBER 
 
02.12: Lysmesse i Vik kirke kl. 19.00  
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Konfirmantene deltar. Offer til ”Lys til verden”. 
 
09.12: «Vi synger julen inn» i Statland kirke kl. 18.00. Ulike aktører deltar. 
 Sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe medvirker. 
 Offer til ”Lys til verden”. 
 
16.12: «Vi synger julen inn» i Vik kirke kl. 18.00. Ulike aktører deltar. 
 Sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe medvirker. 
 Offer til Menighetsbladet. 
 
 
Julaften 
 
24.12: Juleandakt på Nordgaardstua kl. 12.00. 
 
24.12: Julegudstjeneste i Statland kirke kl. 14.00. 
 
24.12: Julegudstjeneste i Løvøy kirke kl. 16.00. 
 
 Alle gudstjenester julaften er ved v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist  Stein Moe. Of-
fer til Kirkens Nødhjelp i Statland og Løvøy kirker. 



 
 

1. juledag 
 
25.12: Høytidsgudstjeneste i Vik kirke kl. 12.00 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Offer til Kirkens Nødhjelp. 
 
2. juledag 
 
26.12: Høytidsgudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Offer til barne- og ungdomsarbeidet. 

 
 

Velkommen til gudstjenestene! 
  
ANDRE ARRANGEMENT I NOVEMBER OG DESEMBER 
 

Møtested – for tro og tvil 
Velkommen til presteboligen på Lauvsnes søndag 18. november kl.18.00 - 20.00.  
Samtale og undervisning. Sett av kvelden! 
 
 
Formiddagstreff på Nordgaardstua 29.november fra kl. 11.00 - 13.00.  
Sang, andakt, risgrøt og loddsalg. 
Du er hjertelig velkommen! 
 

    
    
 
 
Tusen takk for fine tilbakemeldinger og blomster i anl. 

  

      åpningen av nye SPAR Flatanger og "Serviceprisen". 

  

  

                                                   Marit og Johan 

  

                          Anja, Brian, Hans Petter, Lise, Lise, Randi og Stine 

http://www.spar.no/



