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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.Januar  2013 

DET VIL DA GJELDE FOR Februar 2013. 

SEND HELST FEDIGSKREVET STOFF TIL VÅR E-POST: 

 postmottak@flatanger.kommune.no 

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

 

 

 

 

Vi  ønsker alle en riktig 

GOD JUL og et  GODT NYTTÅR 



 

 

Da snur vi kalenderen for siste gang også dette året, det er litt fristende å bla gjennom 
alle månedene en ekstra gang, bare la tankene repetere alle de kalenderbladene som 
allerede er brukt. 
I disse førjulstider er det viktig at vår omtanke for hverandre med lys og varme, er ster-
kere enn vinterens vrede. Alle har det ikke like bra, da er det utrolig godt både å gi å få.  
Flatanger er preget av mye positivt, men vi har også mange store utfordringer. Når vi ser 
oss litt omkring, er det lett å oppdage hvor fredelig og godt vi egentlig har det her ytterst 
eller om man vil «først» på landet. Her har det bodd mennesker i 10 000 år, som har fun-
net til livets opphold ut fra naturens ressurser. Det er nettopp de naturgitte ressursene 
som er og har vært vår store styrke gjennom alle tider.  Verdens beste forhold for lakse-
oppdrett, plasserer oss som den 5. største oppdrettskommune i Norge. Skal vi fortsatt 
opprettholde vårt gode tjenestetilbud, synes det for meg, som at vi er avhengig av at vi 
kan få noe tilbake for bruken av våre naturressurser, enten det er lakseoppdrett eller 
vindkraft.  
Våre veiprosjekter Sitter- Lauvsnes og Osen – Jøssund er viet mye arbeid og oppmerk-
somhet det siste året. Kommende fylkesveiplan er på beddingen, der har vi som mål at 
Flatanger sine veiprosjekter skal komme med for planlegging. Det er utrolig viktig at vi 
alle støtter opp om disse veiprosjektene, for at vi skal ha en mulighet for å få de realisert.  
Jeg har i løpet av året vært rundt omkring både mange steder og besøkt både kommu-
nale arbeidsplasser og private bedrifter, men mye gjenstår. Om noen synes det tar for 
lang tid før ordfører kommer på besøk, så er det bare å «mase» litt. Dette er høyt priori-
terte oppgaver som gir oss både kunnskap og meningsutvekslinger. 
I høst har vi fått på plass Flatanger Ungdomsråd, et politisk utvalg som har sitt utspring 
fra ungdommene ( valgt blant ungdomskole- og videregående- elever). Vi har utrolig 
mange engasjerte ungdommer i Flatanger, gjennom bl.a årets Ungdomskonferanse fikk 
jeg nok en gang være vitne til fantastisk dyktige ungdommer som gikk inn for oppgavene 
fra start til mål. 
Jeg vil også rette en stor takk til alle som bidrog til årets TV-aksjon, som gikk til Amnesty 
International, Flatanger ble Trøndelags 4. beste kommune med kr 68,08 pr. innbygger.  
Fantastisk flott innsats! 
Etter årets lokale lønnsforhandlinger har jeg fått en ny bekreftelse på vår allsidige og inn-
holdsrike arbeidsstyrke, hvor alle sammen er like viktige brikker i det kommunale pusle-
spillet, uansett. Med det som bakgrunn vil jeg benytte anledninga til å ønske alle sam-
men flotte dager framover både til kvardag og helg. 
Jeg vil ønske alle sammen ei flott adventstid, God Jul og Godt Nytt år! 
 
 
Hilsen                                                                                                                                

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås 

Adventstid- førjulstid! 



KOMMUNALE MØTER 

  

Kommunestyre:   12.Desember 

  

 

TANNPLEIER 

5.Desember 

16. og 30.januar 

Har du behov for tannlege 

utenom dette kan du ringe  tannkli-

nikken 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:  

Desember:  4. og 18. 

Januar:  15. og 29.   

     

 Fra kl. 15.00—18.00  

Det er ikke lørdagsåpent. 

JULEGAVETIPS 
 

Kalender for 2013    Kr. 100,- (legges ikke ut til salgs før på julemessa den 2.Desember.) 

Eldre utgaver:    Kr.  50,- 

 

Historielagets årbøker: 

Nr. 1—6:     Kr. 50,- 

Nr. 7—18:     Kr. 100,- 

Nr. 19:      Kr. 150,- 

 

Flatangerboka:    Kr. 170,- 

Landre bøkene: 

Øyfolket:     Kr. 520,- 

Fastlandsfolket nord for Jøssundfjorden: Kr. 550,- 

Fastlandsfolket sør for Jøssundfjorden:  Kr.500,- 

 

Alt får du kjøpt på servicekontoret på kommunen. 

NYE TELEFONNUMRE TIL  
VANGAN BARNEHAGE 

 

Avd. blå:  90 70 56 33 
 

Avd. rød: 90 74 08 60 

LEGEKONTORET INFORMERER 

Nå nærmer jula seg med stormskritt. I den forbindelse anmodes det om å bestille medisin i GOD TID før jul.  

  

LEGEKONTORET HOLDER STENGT FØLGENDE DAGER I JULEN: 

Julaften    (24.des) 

1.juledag  (25.des) 

2.juledag  (26.des) 

3. Juledag (27.des.) 

VED ØYEBLIKKELIG HJELP RING: 74289900 

 

LEGEKONTORET ER ÅPENT FØLGENDE DAGER I ROMJULEN: 

28.Desember 

31. Desember til kl.12.00 

 

Fra 2.Januar holder legekontoret åpent som vanlig. 

 
 
Vi på legekontoret ønsker  alle og 
enhver en riktig God Jul og et  
Godt nyttår 

http://www.patmarshall.co.uk/shop/images/categories/books.gif
http://jubileumsboken.no/wp-content/uploads/2011/10/julegave.gif
http://1.bp.blogspot.com/-W1UeMcSDS38/TdK_fBSImfI/AAAAAAAAAJI/IOSB3si7qvA/s1600/telefon.jpg
http://www.doktorsigortasi.com/resimler/35-yil-sonra-55-yasinda-doktor-oldu-275.jpg


Nyttårsballet på Utvorda går av stabelen 26/1-2013. 
 

          Utvorda Grendehus kl 19.30 
                Inngang kr: 350 

  
      Tequila Sunrise spiller opp til dans. 

Vårt supre Koldtbord blir servert av Grete Oddrun Ekker. 
  

Påmelding til: 
Øivind Strøm  tlf: 95975576 

 Beate R Myren  tlf: 48047508 
                             

 
   Arr: Utvorda Idrettslag. 

 
Agnes minikjøkken og caterings julebord 

Lørdag 15.desember holder vi et julebord på Hårnesmoen i Flatanger. 

Vi har åpent fra kl.18.00 til kl. 02.00. 

Det blir servert mye god mat og drikke. 

 

Musikk av Gudmund Thorsen. 

Pris kr. 300,- per person 

Frist for påmelding: 13.desember. 

Tlf: 74 28 99 66/404 600 70 

Inga frå øya sommeren 2013 

 

Hold av disse datoene neste sommer – Inga frå øya er på gang! Vi planlegger forestillinger 

på Vikholmen i tidsrommet 27. juni - 7. juli (ikke alle dagene – kommer tilbake med konk-

rete spilledatoer). Mer informasjon og mulighet for å melde seg på kommer på nyåret. 

 

Hilsen prosjektgruppen i Flatanger barne- og ungdomsteater 

Hei  turgåere! 
Dette er en orientering fra Storfjellets venner. 

Nå er stien opp på fjellet på to sider sikra med tau og gangvei/plattinger.Hvis dere tar det med ro skal dere 

komme dere velberget både opp og ned.  

Utedoen er nå ferdig og det er dopapir og våtservietter der inne.  

Storfjellets venner har bestilt kulepenner med logo på og alle som har betalt kontingent vil få en. 

 

Tusen takk til Elfrid Hoff som ga 500,- kr. Til Storfjellets venner, det er vi kjempeglad for.  

 

Så får vi håpe det blir enda mange fine dager med turer på fjellet dette året. 

http://www.starbear.no/mormor/files/2011/04/juleball.jpg
http://www.infobilder.com/bilde-a-fargelegge-snokrystall-p10356.jpg


 

 
 

Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktora-

tet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening, Gjensidige og kommunene. 

Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en landsomfattende 

boligkontroll i de påfølgende dagene.  

Målet for Aksjon boligbrann er å sette et massivt søkelys på brannsikkerhet i private hjem. 

Det er ikke tilfeldig at dette skjer i desember, som normalt er årets verste brannmåned.           

Da ser vi ofte en økning i antall boligbranner. 

 

 

 

 

Flatanger brann og redningsvesen vil markere dette med egen stand på Sparbutikken; 

 

 

Lørdag – 1.desember kl 1400 – 1700 
Konkurranse og visning hvordan vi slokker brann i smultgryta til mor. 

Brannsjefen 

 

 

 

  
Dette skal vi unngå!!!!! 

  

 
  

                   Miljøgata 

Åpning av lysanlegget på  

Lauvsnesstranda 

Lørdag 1.desember kl 1500 

Musikkforeningen spiller ved  

Sparbutikken. Velkommen!!! 

http://www.aksjonboligbrann.no/


Hva skal du gjøre ved viltpåkjørsel? 

 
Meld i fra til politiet: Tlf:02800 eller 741 21000 (er døgnkontinuerlig bemannet) 

Alternativt, Næring, miljø og teknisk i Flatanger kommune: Tlf: 74 22 11 42 

Enhver trafikkant som skader dyr har omgående meldeplikt til nærmeste politimyndighet eller lokal vilt-

myndighet (Næring, miljø og teknisk i Flatanger) om det er viltpåkjørsel. Overholdes ikke meldeplikten er 

dette straffbart, og i tillegg kan det få økonomisk konsekvens i form av redusert forsikringsutbetaling ved 

kaskoskade på kjøretøy. Forsikringsselskapene ber ofte viltnemnda om bekreftelse på at meldeplikten er 

overholdt. 

Fallvilt som påtreffes dødt i terrenget skal også registreres av viltnemnda. For enkelte arter hevder Direkto-

ratet for naturforvaltning på vegne av staten eiendomsrett til viltet. Dette gjelder blant annet de fleste frede-

te artene av rovfugler og rovdyr. 

 

 

Innlevering av fellingsrapporter for hjort og rådyr, samt sett-hjort skjema 

og eventuelt kjever/kjønnsorganer av hjort felt i november og desember. 

 
Minner om at fellingsrapporter for hjort og rådyr, samt sett-hjort skjema skal innleveres senest 10 dager 

etter jakttidens slutt. Dette betyr at disse må være innsendt til Næring, miljø og teknisk innen 3. Januar 

2013. Dersom det blir felt hjort i november og desember så skal kjever/kjønnsorganer for disse dyrene inn-

leveres for kontroll på samme sted innen samme dato. 

 

 

Produksjonstilskudd – Søknadsomgangen januar 2013. 
Fra og med denne søknadsomgangen vil ikke lenger papirskjema bli sendt ut med post til søkerne. De for-

håndsutfylte opplysningene vil fortsatt stå oppgitt i den elektroniske søknaden. Foretak som har søkt om 

produksjonstilskudd minst en av de to siste søknadsomgangene vil på samme måte som tidligere motta in-

formasjonsmateriell i posten, så lenge foretaket ikke har reservert seg mot dette. Dette betyr at flere bør 

vurdere muligheten til å sende søknad elektronisk 

Meld fra om gaupeobservasjoner! 

 
Vinteren er i anmarsj, og sporsnø gjør det mulig å registrere familiegrupper av gaupe. Statens Naturoppsyn 

(SNO) ønsker at personer som registrerer gaupe eller spor av gaupe i Flatanger om straks å ta kontakt med 

lokal rovviltkontakt. Hvis det gjelder observasjon av familiegruppe så skal rovviltkontakten ut for å gjøre 

registrering. Dette er viktig informasjon som blir brukt ved fastsetting av kvoter for jakt på gaupe. 

Rovviltkontakter som kan kontaktes for Flatanger er: 

 Dagfinn Kaldahl, Namdalseid, tlf: 922 59731 

Knut Nordfjellmark, Spillum, tlf: 913 76642 

 

Interesse for jegerprøvekurs i Flatanger, våren 2013? 

 
Sist det ble arrangert jegerprøvekurs i Flatanger var på våren 2011. Kommunen har nå fått henvendelser fra 

enkeltpersoner som etterspør om det er nye kurs på gang. For at det skal være aktuelt å dra i gang nytt kurs 

på vårparten i 2013 er vi avhengige av minimum ca 15 deltakere slik at vi får tilbudt kurset til en fornuftig 

pris. Jegerprøvekurset består nå av 30 undervisningstimer fordelt på 9 samlinger (fortrinnsvis på kveldstid). 

Kostnadene til kurset er vanskelig å beregne eksakt pr i dag, men de vil ligge et sted imellom 1.000 – 2.000 

kroner. Kurset kan gjennomføres og eksamen avlegges fra og med det året du fyller 14 år, hvilket betyr at 

alle fra og med 8.klasse kan ta kurset dersom det blir arrangert i 2013.  

Alle som er interessert bes om å melde fra til Veileder landbruk og næring, Øivind Strøm, tlf 74 22 11 42, 

eller epost: oivind.strom@flatanger.kommune.no. 

Påmeldinga vil foreløpig ikke være bindende men vi er avhengig av å lodde interessen før vi arbeider vide-

re med å få til kurs. Ber om tilbakemelding før 20.desember så skal vi komme tilbake med nærmere infor-

masjon utpå nyåret. 

 

mailto:oivind.strom@flatanger.kommune.no
http://home.online.no/~kpinaas/vilt/elgskilt.gif
http://fc07.deviantart.net/fs70/f/2010/054/b/3/Gaupe_by_tigon.png
http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/34949016.GIF


Gavekort 500 kr  Kari Aleksandersen 

Gavekort 400 kr Solveig og Oddvar Oppdahl 

Brodert juleduk Eldbjørg Torgersen 

Pæreskinke Matheus Fjell 

Pæreskinke Kari Aleksandersen 

Stor julelykt Jorunn og Odd Høstland 

Lanterne Rita Søraa 

Dobb.sengesett Judith og Bjarne Mork 

Trefjøl m utskj Fam Gjøra 

Kasseroll Ingunn og Bård Mork 

Klokkeradio Fam Gjøra 

Krølltang Inge Havstein m fam 

Skrutrekker Ingvild Lauvsnes 

Led-lykt Fam Runar Dahle 

Adventsstake Anne Randi Mork 

Str. Damevest Elsa og Ståle Stamnes 

Teppe Hjørdis Havstein 

Damejakke Mari B. Breivik 

Tøfler Klara og Nils Dahle 

Barnegenser Svein Oskar Lauvsnes 

Hånddukpkn. Brigt Olav Lauvsnes m fam 

2 badeh- duker Åse og Torbjørn Altin 

2 håndduk lilla Solveig Flore 

Røde håndduker Bård Fjell 

3 m hvit velour Didrik Lein 

Badekåpe 5-6 år Snorre Kristiansen 

Bag Gerd Åsegg 

Løper Peder Rør Mork 

Gledesbud-cd Jan Beiersen 

Skjerf Åse og Torbjørn Altin 

Pledd Anne Marie Elden 

3 kubblys+serv Bård Fjell 

Mugge + glass Marit Ribsskog 

Diktbok Randi og Knut Kvalvik 

Lysestake+2lys Klara og Nils Dahle 

Trysilsokk dame Annette Johansen 

Trysilsokk herre Elida Holmen 

Blå løper 1,5m Ingvild Lauvsnes 

Termosflaske Åse og Torbjørn Altin 

Vase Rosendal Ida og Runar Alte 

Kjølebag Ellinor Lauvsnes 

Spekepølse Gaute Rusten 

Adventslys+serv Marit Nynes 

Ringspill Runar Alte 

Bollesett Ole Laukvik 

Fargeblokk m bl Gerd Åsegg 

Telysestake Judith og Bjarne Mork 

Stålkost Kari Aleksandersen 

TREKNINGSLISTE  JULESALGET 10.11. -12    NLM.  
                                                                                                 

Takk til dere alle som tok nummer!  



JULEMESSA  
 

SØNDAG 2.DESEMBER 

 
I år er det 15 utstillere med blant annet: 

Glasskunst, fisk– og viltprodukter, treartikler, Masstua, Kristines 
hjemmebakeri, bilder, julekort, ulike håndarbeidsprodukter, 

brente mandler, ny årbok, ny kalender og mye mer. 

 
KL. 15.00: Flatanger musikkforening spiller julen inn. 

 
 

Salg av JULETALLERKEN v/Agnes Hårstad 
 

VELKOMMEN  
til hyggelig førjulshandel 

 
      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 



 

    2-dagerskurs med instruktører fra  
    Trondheim swingklubb 
 
    Lørdag  1.desember kl. 13-16 
    Søndag 2.desember kl. 13-16 
    i Lauvsnes samfunnshus.  
                         Kurset gjennomføres med minimum 20 deltakere.  
 
Påmelding til: Trond-Børge Rikardsen på mob. 400 78 390,  
e-post: rikardsen88@gmail.com, eller møt opp  lørdag  1.des kl. 13.00 
 
Pris kr 500,- per person. Kr 400,- for studenter og ungdom under 16 år.  
Beløpet betales til konto 8601.33.98439 eller ved oppmøte. 
 
     

Arr: Trondheim Swingklubb og kulturkontoret 

FAMILIEBADING 
 

Første gang blir fredag 23.november. 
                 

         Kl. 17-18 Barn t.o.m. 4.kl i følge med en voksen 
Kl. 18-19 Barn/unge f.o.m. 5.klasse  
 
 

Pris: barn kr 20,-, voksne kr 40,- 
Salg av kaffe og vafler 

 
 

Flatanger dykkerklubb stiller med badevakter. 
 

 

VELKOMMEN 
 



Kirkekontoret 
 
 

Gudstjenester   
 
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. 
 Dåp. 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. Offer 
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. 
 Dåp. Offer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 

     Velkommen til julens gudstjenester! 



JANUAR 2013 
 

Nyttårsdag 
 
01.01: Høytidsgudstjeneste i Statland kirke kl. 16.00 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. Dåp. 
 
 
06.01: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 
 
13.01: Gudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.   
 Utdeling av kirkebok til 4- åringene.  
 
20.01: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Utdeling av kirkebok til 4- åringene. Offer til barne- og ungdomsarbeidet.  Kirkekaffe. 
 
 

ANDRE ARRANGEMENT I DESEMBER OG JANUAR 
 

Juletrefest for hele familien 
i Lauvsnes samfunnshus mandag 7. januar kl 18.00. 
Program: Flatanger musikkforening spiller, juletregang og juleleker, rollespill med menighetsrådet, 
loddsalg, gratis servering av kaffe, kakao og saft. 
Ta med mat til felles bord.    Alle velkommen!    Arr: Flatanger menighetsråd 
 
Møtested – for tro og tvil 
Neste samling blir 20. januar hos Kari Leknes fra 18.00 – 20.00.  
Bibelfortellinger/ samtale.  Velkommen! 
 
Formiddagstreff på Nordgaardstua 31. januar fra kl. 11.00- 13.00.  
Sang, andakt, bevertning og loddsalg. 
Du er hjertelig velkommen! 
 

 
Vi på kirkekontoret vil ønske alle  

ei god og fredfull jul!  

STAMNES GARTNERI 
Vi holder åpent før jul 

Uke 49-50-51 

mandag - Lørdag                                                                  

Åpningstid: 

12.00 – 17.00 

Vi  bringer 

TLF 90623436 




