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 VÆR AKTIV, BRUK 

AKTIVITETSKALENDEREN ! 

 

Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

  MARS 2013  
UTGIVELSE 211  
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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. Mars 2013 

DET VIL DA GJELDE FOR  APRIL 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! 

 

GOD  
PÅSKE 

 

 

KOMMUNALE MØTER 

 Oppvekst og omsorg:  20. Mars  kl.16:00 

 

 Næring, miljø og teknisk: 21.Mars kl. (ikke bestemt ) 

  

 Formannskap:   12.Mars  kl.16:00 

  

 Kommunestyre:   17.April  kl.16.00 
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INFO               INFO          INFO                INFO 
TANNPLEIER 

 

Onsdag 13.Mars 

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. 

 Tirsdag 12. og 26. mars. 

 Fra kl. 15.00—18.00  NB! Utvida  åpningstid! 

Det er ikke lørdagsåpent. 

ÅRSMØTE VILLA FYR VENNEFORENING 
EINVIKA  

MANDAG 11. MARS KL. 19.00 

VANLIGE ÅRSMØTESAKER 

VELKOMMEN 

STYRET 

Årsmøte Lauvsnes helselag 

 
4.Mars kl. 17.00 på Nordgaardstua 

Vanlige årsmøtesaker. 

Bevertning. 

Alle hjertelig velkommen 

 

Styret v/leder Bente Hundvik 

Minner ellers om at 
 biblioteket har følgende   

 åpningstider: 

 

   TIRSDAG: 11.00-13.00 

   17.00– 19.30 

 

   TORSDAG: 11.00-15.00 

 

FLATANGER IDRETTSLAG (FIL) 
 

 

Det er igjen tid for innbetaling av kontingent til FIL.  Enkeltmedlem kr. 250,-.  Familie 400,- (inkluderer alle i 

fam. under 18 år, som ikke har flyttet heimefra).  Konto: 0539.65-94015.   Du kan gjerne betale direkte på nett-

bank – oppgi bare hvilken aktivitetsgruppe du tilhører – vi trenger det til den sentrale registreringen.   Konting-

enten dekker alle aktiviteter i FIL`s regi, i og utenfor Flatangerhallen. 

Vi vil gjerne informere Flatangers innbyggere om lagets aktiviteter og hva bl.a. kontingentpengene går til.  To 

av lagets idrettsgrupper er innmeldt i sine representative særidrettsforbund, nemlig fotball- og klatregruppa.  I år 

er tre fotballag påmeldt; Jenter 13 (7-er), Gutter 12 og Senior (11-er), så det blir anledning til å oppleve mange 

fine hjemmekamper. 

Ellers har FIL organiserte aktiviteter innen følgende disipliner: Zumba, Volleyball, Håndball, Turn og Badmin-

ton.  Ei tennisgruppe er visstnok også under oppseiling.  I Flatanger betaler vi ikke halleie.  Det er derfor ønske-

lig at alle som driver aktiviteter i hallen betaler medlemskontingent til FIL.  Kontingenten brukes til innkjøp 

av utstyr, sponsing av transport til utenbygdes arrangementer, oppkjøring av skiløyper (om det er snø nok – 

lenge nok), interne tilstelninger, støtte til sportslige aktiviteter arrangert av andre og godtgjørelse til egne tre-

nere/instruktører. 

Vi håper flest mulig betaler kontingenten uten å få tilsendt giro!   Styret 

Nytt styre i FIL 

Etter årsmøtet i februar sitter følgende i styret for FIL: 

Svein-Gøran Halmøy (leder) 

Jannike Finstad (sekretær) 

Otto K. Sandnes (kasserer) 

Lise L. Hunnestad (vara)     

Margit Ekker (turn) 

Lars Hågensen (fotballgruppa) 

Roger Hundvik Havstein (håndball) 

Anders Strøm (klatregruppa) 

      Biblioteket er 

stengt tirsdag 

26.Mars 
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Utskrevet eiendomsskatt for 2012 

 

 
Vi opplyser med dette om at det er utskrevet eiendomsskatt for 2012 for eiendommer i Flatanger kommu-

ne.  

Takstene er som i fjor med enkelte unntak som følge av at det er gjort endringer på den enkelte eiendom. 

Disse eiendommer er anført på egen liste. Hjemmelen for dette er lov om eiendomsskatt §8 A-3 nr 5. 

Kommunestyret har vedtatt at skattesatsen er som for år 2011. Skatten skal fordeles til betaling på tre ter-

miner. 

Sakkyndig takstnemnd har vedtatt takstene i sitt møte 25. februar 2013.  

I perioden 1. – 22. mars 2013 ligger skattelistene ute til ettersyn på Miljøbygget, servicekontoret, ankomst-

hallen. 

Samtidig kan den enkelte skattyter påklage skattetaksten såfremt det ikke er klaget på samme grunnlag tid-

ligere år. En klage må i så fall angi årsaken til klagen og den må være undertegnet. Evt klage sendes: 

Flatanger kommune 

Eiendomsskattekontoret 

7770 Flatanger – innen seks uker fra kunngjøringsdagen. 

Henvendelser kan skje til e-skattkontoret v/G. Einvik eller G. Kvaløsæter 74221106/74221144. Vi ber spe-

sielt om å få beskjed om mulige feil. Mail kan også sendes: postmottak@flatanger.kommune.no 

Flatanger kommune, e-skattkontoret. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUSIKK- og KULTURSKOLEN: 
Ellen Gisetstad som stiller opp for elvene sine slik at de blir med på UKM.  
 
Takk til Vangan barnehage, rød og blå avdeling, Utvorda oppvekstsenter og barneskolen på Flatanger Montesso-
riskole som har bidratt med fin utsmykning!  
 
Takk til SPAR Flatanger som har gitt oss fruktkorg, og takk til alle som tok i et tak etter at forestillinga var over. 
 
TAKK OGSÅ TIL ALLE SOM HJALP TIL VED KULTURVERKSTEDET 
Instruktørene Inger Karin Dahle Klocke, Sunniva Trana, Andreas Ribsskog Staven, Odin Larsen Dahle og Henny 
Hagerup. 
        Gro og Kari 

8. KLASSE VED LAUVSNES SKOLE: 
Frida Amalie Fløan 
Maja Høstland Havn 
Hedda Hagerup Johnsrud 
Eline Ruud Kristiansen 
Mona Dahle Lassemo 
Edvard Østvik Løfsnæs 
Mathilde Sofie Mork 
Sandra Helen D. Skjelstadås 
Åsa Rotvold Stamnes 
Anna Imsgard Strøm 
Andreas Krokstad Woll 
Vilde Aagård 
Elevene har hatt praktisk gjennomføring av UKM som en del av valgfa-
get ”Produksjon for sal og scene” dette skoleåret. Tone Eian har hjul-
pet til i innspurten. 

 
LYD- OG LYSANSVARLIG:   
Eskil Bendiksen, Rockegården 
Yngve Henriksen, Rockegården 

 
VIDEO- og FILMANSVARLIG: 
Morten Kristiansen 

JURY: 
Sandra Østvik Løfsnæs    
Nina Bendiksen 
Inga Lein Staven  
Henrik Strøm 
Julia Küster  

I forbindelse med UKM 2013 ønsker vi å takke: 

mailto:postmottak@flatanger.kommune.no
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Staut Teaterlag viser årets revy 

I Musikkhallen på Statland Lørdag 23/3 kl 1900 

I Grendehuset på Utvorda Onsdag 27/3 kl 1900 

I Samfunnshuset på Lauvsnes Lørdag 13/4 kl 1900 

Etterpå blir det fest med levende musikk og øl/vin-salg 

 

MVH 

Staut Teaterlag 

Svein Hågensen 

All påmelding gjøres til servicetorget Flatanger: 
.kommune.no 
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Kom og bli med på årets første 
”Syng med oss” på Nordgaardstua 

 
TIRSDAG 5. MARS KL. 17.00 

 
Ola synger og spiller 

 
Det blir loddsalg og servering 

 
Ta med gevinst 

 
ALLE HJERTELIG VELKOMMEN 

 

 

 

 

STRIKKEKAFE VINTEREN 2013 
 

Onsdag 6.mars     kl. 18-20 på Nordgaardstua 

Onsdag 3.april      kl. 18-20 på Nordgaardstua 
 

Ta med deg håndarbeidet ditt og kom 
 

Alle er hjertelig velkommen 

Kaffe kr 5,- 

BYGDEKINOEN I FLATANGER 
     

MANDAG 18.MARS 
 

 Kl. 18.00 Karsten og Petra blir bestevenner 
 Aldersgrense: 
 

"Karsten og Petra blir bestevenner" er en fargerik, glad og fantasifull 
film basert på Tor Åge Bringsværds kjente barnebøker. Sammen med   
Frøken Kanin og Løveungen drar Karsten og Petra på små og store 
eventyr, men en dag blir Frøken Kanin borte... 
 

KL. 20.00 Ikke bestemt da Hør her gikk i            
trykken 
 

For mer informasjon, følg med på  
Bygdekinoen i Flatanger sin Facebookside. 
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Barnehageplass 2013/2014 
   

Frist for å søke om barnehageplass er satt til 1. april 2013 

 
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 barnehageplass i den kommunen det er bo-

satt i. Plassen skal være disponibel i løpet av opptaksmåneden under forutsetning av at søknad er fremmet in-

nen søknadsfristen for et av hovedopptakene, og at det er gitt skriftlig tilbakemelding om at en takker ja til plas-

sen. 

4.4 Barn som er tildelt plass, beholder denne ut juli det året de skal begynne på skolen, eller 1 måned etter opp-

sigelse. 

4.5 Opptaket skjer administrativt etter innstilling fra barnehagene, og etter fastsatte opptakskriterier. 

4.6 Hvis det er ledige plasser, foretas suppleringsopptak og endringer fortløpende 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    

 

Vedtektene finnes i sin helhet på kommunens hjemmeside.         

Oppvekstkontoret 

 

Nå er det på tide å søke om plass i  
 

SKOLEFRITIDSORDNINGEN 
 
Søknadsfrist er satt til 1. april 2013 

 

Det søkes elektronisk og søknadsskjemaet finnes på kommunens hjemmeside;  http://

www.flatanger.kommune.no     

Vedtektene finnes på kommunens hjemmeside. 

FLATANGER  KULTURSKOLE  

 
Det er nå tid for å søke om opptak i kulturskolen til høsten. 
 
Søknadsfrist er satt til 1. april 2013 
 
Det søkes elektronisk og søknadsskjemaet finnes på kommunens hjemmeside; 

http://www.flatanger.kommune.no   

 

Der er også vedtektene for kulturskolen.   

 

Oppvekstkontoret  

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=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%253Fw%253D610&w=35
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
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FEMVASSRENNET 

 

SØNDAG, 3.MARS 
Vi tar opp igjen en gammel tradisjon og arrangerer femvassrennet fra Måssahatten (på Statlands-
fjellet) til Aune. Ca 12 km. 
Registrering på parkeringsplassen ved Måssahatten fra kl 10.00. Start konkurranseklasse kl. 
11.00. 
 Drikkestasjoner med solbærtoddy, kaffe og vann 
 Salg av pølser og vafler i målområdet 
 Aktiviteter for barn i målområdet 
Startkontingent: kr 50,- pr. pers. 
Kr 100,- for familie 
Dersom været og føret blir helt umulig, vil alternative datoer være: søndag, 10.mars og søndag 
17.mars. 
 

ARR: STATLAND OG UTVORDA IDRETTSLAG 

 

Flatanger musikkforening 

 
17.mai nærmer seg med stormskritt og vi øver og vi øver. I år kunne vi godt tenkt oss å bruke uniformer i 

17.mai -toget, men det er dyrt å kjøpe inn nye så vi har tenkt å bruke noen av de vi allerede har fra før.  

Det er bare det at vi mangler en hel del uniformer som er ute på bygda hos 

tidligere medlemmer og vi vet ikke hvor! 

Derfor vil vi be alle om å ta en titt i klesskapet, i kjeller`n eller på loftet om 

det skulle henge noen der.  

Vi ville bli kjempeglade hvis det skulle dukke opp noen, de kan leveres  

til enten Hermod Haagensen, Nils Dahle eller til Brita Fløan Øie på service-

kontoret.  

Påskequiz, lett blanding 

 

1. Hvor lang får en sang maksimalt være i Eurovision song contest? 

2. I hvilket år kom de østeuropeiske landene  med i Eurovision song contest? 

3. Curtis James Jackson III er bedre kjent som….? 

4. Han har skrevet filmmusikken til mange kjente filmer, bl.a. Star Wars -filmene. Hva heter han? 

5. Hvor ble håndball -EM arrangert i desember 2010? 

6. Hvem giftet kronprinsesse Victoria av Sverige seg med den 19.juni 2010? 

7. Hvilket instrument ble spilt på  tribunene under årets fotball-VM ? 

8. Hvor antar man at begrepet påskeharen kommer fra? 

9. Hva kan du putte oppi det kokende vannet  når du koker egg for å farge det gult? 

10. Hva er ”sling– backs” ? 

11. Ved stortingsvalget  2009 stilte 24 partier  lister i ett eller flere fylker, hvor mange partier kom inn?  

12. Hva er epidermis? 

13. Regndråper har en gjennomsnittlig størrelse på   ? 

14. Hva bør du begrense når du vil ned i vekt? 

15. Hva heter boken som satte Arne Treholt -saken på dagsorden igjen? 

Svarene finner du nederst på side 9. ( Tar forbehold om at svarene er riktige da de er funnet på nettet  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=uniformseffekter&source=images&cd=&cad=rja&docid=wBq1umkizbjQOM&tbnid=phv5w-GQVdLqmM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fkorpstingogtang.no%2Fprodukter%2Funiformseffekter.htm&ei=mV4jUYvQMsWGhQfatYGAAg&bvm=bv.42553238,d.Z
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Inngang:  
Voksne kr. 50,-  
Barn gratis  
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Boligetablering i Flatanger: 
 

Kommunalt kjøp av leiligheter i private utbyggingsprosjekt: 

For å stimulere til boligutvikling i kommunen, vil en med dette signalisere at en etter søknad vil åpne for 

kommunalt kjøp av leilighet(er) i private bolig- og leilighetsprosjekt. Med dette som grunnlag forventes at 

en gjør prosjektene mer økonomisk interessante, samt mindre risikobetont. I tilfelle kommunen går inn som 

kjøper, forutsettes også at utbygger står ansvarlig for utvikling av utleieenheter i samme prosjekt. 

 

En vil samtidig på nytt minne om følgende ordning, jfr. tidligere informasjon: 

Flatanger kommune, som en av 12 kommuner i landet, er etter søknad blitt med i et landsomfattende 3-årig 

prosjekt med formål å utvikle attraktive lokalsamfunn i distriktene gjennom å stimulere til økt boligtilbud; 

”Boligetablering i distriktene”. Vi er nå inne i andre prosjektår. 

Flatanger kommunes hovedmålsetning i prosjektet er å øke tilbudet av utleie-  boliger/leiligheter til fastbo-

ende. 

I prosjektet ligger det bl.a. tilskuddsmuligheter i forbindelse med etablering av utleieboliger/leiligheter til 

fastboende med inntil 15% av prosjektkostnad. Her må kommunen stå som søker, men kommunen kan vi-

deretildele tilskuddet til private utbyggere. 

Vi minner også om at kommunen formidler startlån gjennom husbanken. 

 

Vår deltakelse i prosjektet vil gjøre det mer økonomisk interessant å etablere:  

Utleie- boliger/leiligheter/hybler 

Bygging av privatbolig der en/flere utleieenhet(er) integreres  

Ombygging av eksisterende bygg som medfører at det etableres utleieenheter. 

 

Det er viktig at kommunen blir involvert tidlig i evt. planer som måtte foreligge, slik at tilskuddsøknad kan 

fremmes i god tid før planlagt realisering av prosjektet. Dette for å kunne bistå i prosessen m.h.t. å kunne 

foreta de nødvendige avklaringer. 

 

Vi er ut fra dette interessert tidligst mulig å komme i kontakt med evt. private interesser som går 

med/har planer om utbygging av alle typer boliger/leiligheter.  

Interesserte bes kontakte kommunen ved teknisk sjef eller rådmann. 

 

Rådmann 

SVAR PÅ PÅSKEQUIZ 

 

 

1. 3 minutter. 

2. 1993 

3. 50 cent. 

4. John Williams. 

5. I Norge og Danmark. 

6. Daniel Westling. 

7. Vuvuzela. 

8. Tyskland. 

9. Løkskall. 

10. Damesko med åpent hælparti og stropp rundt hæl eller ankel. 

11. 7 

12. Latin for overhud. 

13. 5 millimeter. 

14. Alkohol. 

15. Forfalskningen. 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=boligetablering+i+distriktene&source=images&cd=&docid=YXg1MqYhqB5bdM&tbnid=L3YU9qrpr4c_7M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fflatangernytt.no%2F2012%2F04%2Fflatanger-far-stotte-til-boligetablering%2F&ei=XGIjUdG6JMnRhAe6
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Kirkekontoret 
 

Gudstjenester   
 
MARS 
 

03.03:Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00. 
 Dåp. Utdeling av bibler til 11-åringene.  
 Offer til Bibelselskapet. Kirkekaffe. 
 
10.03:Gudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00. 
 Utdeling av påskebok til 9-åringene.  
 Offer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 
17.03:Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 

Utdeling av påskebok til 9-åringene. Overnattingshelg for 11-åringene.  
Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe. 

 
28.03:Skjærtorsdag. Andakt m/ nattverd på Nordgaardstua kl.11.00. 
 
28.03:Skjærtorsdag. Kveldsgudstjeneste i Statland kirke kl. 19.00 
 Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. 
 
29.03:Langfredag. Kveldsgudstjeneste i Løvøy kirke kl. 19.00. 
  
31.03:Påskedag. Høytidsgudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00. 
 Nattverd. Offer til prosjekt Mali. 
 
APRIL 

01.04: 2. påskedag. Høytidsgudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00 
 Offer til Menighetsbladet. 
 
14.04: Samtalegudstjeneste i Vik kirke kl.19.00 
 Nattverd. Offer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 
21.04: Samtalegudstjeneste i Statland kirke kl.19.00 
 Nattverd. Offer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 
27.04: Lørdag. Konfirmasjon Løvøy kirke kl.11.00 
 Offer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 
  

Velkommen til kirken! 
Andre arrangement  i mars og april 

 
Formiddagstreff 
Torsdagene 21.mars og 25.april kl. 11.00 på Nordgaardstua. Sang, andakt, bevertning og loddsalg.  Vel-
kommen! 
 
Salmekveld i Løvøy kirke torsdag 7.mars kl. 19.00 
Vi synger gamle og nye salmer sammen. 
 
 
Alle er hjertelig velkommen!   Arr: Flatanger menighetsråd 



 11 

 
Årsmøte Flatanger menighet 
Flatanger menighet avholder årsmøte onsdag 13. mars kl. 18.00 på Flatanger Montessori skole. Besøk av 
misjonsrådgiver Olav Dahle Svanholm fra bispedømmerådet. Vanlige årsmøtesaker, andakt, kveldsmat, 
loddsalg m.m. 
 

Møtested – for tro og tvil 
Neste samling blir 10.mars fra 18.00 – 20.00. Følg med på oppslag om sted. 
Bibelfortellinger/ samtale.  Velkommen! 

 
Fasteaksjonen 2012  
19. mars blir det en dør -  til - dør aksjon der konfirmantene vil samle inn penger til Kirkens Nødhjelp.  
 

Noen eksempler fra Kirkens Nødhjelps arbeid 

 For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjoner til sultrammede 

 For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker tilgang til rent vann 

 For 1000 kroner kan du sørge for at én landsby får en vannpumpe 

 

Husk å ta ut kontanter, og ta godt imot bøssebærerne som kommer fra ca. kl. 16.00 og utover! 

 
 
Salg av minnekort 
Du kan nå få kjøpt minnekort hos Spar Flatanger for både Vik og Løvøy kirker. De koster  
100 kr pr. stk. Minnekort selges også i de andre dagligvarebutikkene i kommunen og på Servicekontoret 
og kirkekontoret. Pengene går til minnefondene i Vik og Løvøy og brukes blant annet til forskjønnelse av 
kirkegårdene. 
 
Stell av gravsteder 
Fra 2013 er det Midtre Namdal Vekst som har ansvar for stell av gravstedene på Vik og Løvøy kirkegår-
der. Alle som har vært med i ordningen fra før, har fått brev om dette. De som ønsker å melde seg på ord-
ningen kan ta kontakt med kirkekontoret i Namsos ved Helge Lauvsnes tlf. 93 46 86 69. 
 
Kirkekontoret er stengt i påskeuka. Henvendelser kan gjøres til Namsos kirkekontor  
Tlf. 742 16 440. 

 
Elieser  Vl kommer  til  Storlavika,  Flatanger.  
Basar ombord mandag 4. mars kl.18.00. Sang og tale ved båtens mannskap. Lodd-
salg, åresalg og bevertning. Velkommen! 
Arr: Den Indre Sjømannsmisjon. 
 

Basar  Løvøy  kirkeforening 
 

Tirsdag 9. april på Nordgaardstua kl.16.00. Sang og musikk, loddsalg, åresalg, un-
derholdning, andakt og servering.  
Alle velkommen!      

     Arr: Løvøy kirkeforening 
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                                                           Konsertforestilling                           

             med 

                                                                                           Marianne Kostøl 

Dato: Torsdag 21.mars 
Klokk: 17.00 
Sted: Nordgaardstua 
Arrangør: Rådet for eldre og funksjonshemmede og kulturkontoret                                                                                             

Programmet arrangeres i samarbeid med Folkeakademiet Midt-Norge                                


