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AKTIVITETSKALENDEREN ! 

 

Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

  APRIL 2013  
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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. APRIL 2013 

DET VIL DA GJELDE FOR MAI 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! 

 

 

 
 

KOMMUNALE MØTER 

 Oppvekst og omsorg:   Ingen møter i April 

 

 Næring, miljø og teknisk:  25.APRIL 

  

 Formannskap:     9.APRIL     

  

 Kommunestyre:    17.APRIL 
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Utskrevet eiendomsskatt 2013 
` 

Vi viser til orienteringen i marsnummeret utgivelse 211 side 3. 

Denne orienteringen gjaldt selvsagt skatten for 2013 som vi skal fakturere i år. 

Det er samme skattesats som i fjor. 

Forfallsdato for 1. termin 2013 som også vil omfatte andre aktuelle avgifter er satt til 1. april. 

Siste dato for klageadgangen er 15. april d.å.. Men klage kan ikke sendes på samme forhold som ble påklaget i 

fjor. Rettinger av faktiske feil vil dog kunne foretas hele tiden. 

Har du spørsmål, kontakt en av oss Gunnarer på Miljøbygget, tlf 74221106/44. 

 

Eiendomsskattekontoret. 

TANNPLEIER 

10. APRIL 

Har du behov for tannlege kan du 

ringe tannklinikken i Namsos på tlf: 

74272444 

 

POST: 7770 FLATANGER 

TELEFON: 74 22 11 00 

TELEFAX: 74 22 11 80 

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

VOLLAMYRA 

 

Fra 1.april er det åpent hver tirsdag fra kl. 15.00 —18.00 

Og siste lørdag i måneden fra kl. 11.00—13.00 (27/4) 

 

INGA FRÅ ØYA 2013 
  
Den planlagte oppsetningen av friluftsteateret Inga fra øya i sommer må desverre avlyses pga. 

sykdom. 
  

prosjektgruppa 

LINJERYDDING FLATANGER 
 

NTE Nett AS skal utføre skogrydding i høyspent- og lavspenttraseer i følgende områder i Flatanger kommune i 2013: 

 

Fra Lauvsnes nordover via Knottbukta, Sitter og til Utvorda. Inkl. avgreininger til Lauvøya, Åsholmen/Bjørøy/Lindøy/Feøya. Videre 

fra Utvorda sørover via Innvorda, Sandmoen og til Stiodden/kommunegrense Namdalseid 

 

All linjerydding vil her bli utført av innleid entreprenør Jens H. Selliseth med sitt mannskap. 

Kontakttelefon 976 08 726. 

 

Grunneiere som driver, eller ønsker å drive med juletreproduksjon i traseene bes ta kontakt på tlf. 07402.   

 

 

Basar  Løvøy  kirkeforening 
 

Tirsdag 9. april på Nordgårdstua kl.16.00. Sang og musikk, loddsalg, åresalg, under-
holdning, andakt og servering.  
Alle velkommen!      

     Arr: Løvøy kirkeforening 
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Møter ved Turid Rørmark. 

Statland Kirke fra tirsdag 30apr til 2mai. Kl 19.30 

Solberg bedehus fra fredag 3 og 4 mai kl 19.30. 

Søndag 5 mai fest kl 15.00.Bevertning. 

ALLE VELKOMMEN.  

Arr: Tøtdal misjfor. 

(hver mandag): Svømmegruppe-trening fra kl 17.00, Statland Svømmehall. Egentrening for voksne fra kl 20.00-21.00. 
 
(mandag 29.april).Klubbstevne Statland Svømmegruppe. Egentrening for voksne fra kl 20.00. 

SMIL-midlene og miljømidlene i skogbruket 2013: 
Kommunen minner om søknadsfrist for SMIL-midlene i jordbruket som er 1. mai!!  

Aktuelle tiltak det kan søkes tilskudd til er: 

-Bevaring og fremming av biologisk mangfold 

-Rydding og inngjerding av gammel kulturmark 

-Fremme tilgjengelighet og opplevelser i landskapet 

-Bevare kulturminner og kulturmiljøer 

-Hydrotekniske anlegg og avskjæringsgrøfter 

 
Ta kontakt hvis du har aktuelle prosjekter så avtaler vi ei befaring. 
 
Skogmidlene er det ikke søknadsfrist for slik at søknader vil bli behandlet fortløpende. Det kan 
blant annet søkes om tilskudd til: 
-Ungskogpleie 
-Grøfting av etablerte skogreisningsfelt 
-Avskjæringsgrøfter i nye hogstfelt 
-Tynning 
-Planting 
 
Gå inn på følgende nettadresse for informasjon og inspirasjon: http://
fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=27915&amid=1090169 
 
Her finner du også link til søknadsskjema, men skjema kan og fås ved henvendelse til landbruks-
kontoret. 

INFORMASJON OM LEIE AV FRAMHEIM 

 

Utleiepriser: 

Møter liten sal (2-3-timer med minimal bruk av kjøkken)    kr. 500,- 

Liten sal (opp til 1 døgn)        Kr. 1000,- 

Liten sal helg (fredag-søndag)       Kr. 2000,- 

Stor sal (opp til 1 døgn)        Kr. 1500,- 

Hele huser (opp til et døgn)       Kr. 2000,- 

Hele huset, helg (fredag– søndag)       Kr. 3000,- 

Bryllup og lignende (torsdag– søndag)      Kr. 4000,- 

 

Til ukentlig møter eller øvelser til kulturarrangementer kan andre priser avtales med styret. Alle avtaler bør inngås skriftlig.  

 

http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=27915&amid=1090169
http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=27915&amid=1090169


Bygdekinoen i Flatanger flyttes til  

Framheim på Vik  

fra og med april og ut året. 

 

 

Filmene for april var ikke bestemt når Hør her gikk i trykken. 

 

Følg med på plakater for mer informasjon. 

BARENTEATER fra 1.-10.kl 

MED TERESE MOE DAHLE  

STARTER OPP I MAI 

 
 

Hvilket stykke som settes opp er avhengig av hvor 

mange som melder seg på og alderen på de påmeldte. 

 

Alle elevene får lapp på skolen med mer informasjon 

etter påske. 

Strikkekafe onsdag 3.april  
 

kl. 18.00 på Nordgaardstua 
 

Ta med deg strikketøyet ditt og kom;) 
Alle er hjertelig velkommen 



39 steps vises i Flatangerhallen 4.april kl. 19.00 
 

39 steps er en ellevill kriminalkomedie med handling inspirert av Alfred Hitchcocks gjennombrudds-

film!  Den kjekke flørtende Rchard Hannay får besøk av en vakker kvinne som på mystisk vis blir 

drept i hans leilighet.  Her starter en flukt for å bevise sin uskyld, bevare rikets sikkerhet og hindre 

statshemmeligheter fra å komme i feil hender.  Følg jakten fra Bakklandet via Hell, Skogn, Verdal, 

Steinkjer, Grong og andre suspekte kommuner i Nord-Trøndelag. Med både politiet og bøller i hæle-

ne forsøker Hannay å løse gåten om de trettini trinnene. Vakre spioner og naive bondetupper legger 

romantiske hindringer i vegen. Vil han rekke å redde kongen og fedrelandet? 

 

 

Forestillingen «The 39 steps» har gått sin seiersgang over verden, og er en av de mest kritikerroste og pris-

belønna komediene i London og på Broadway. Hitchcocks film blir gjort til teater av 4 skuespillere som tol-

ker 130 roller i 100 hektiske minutter. Nord-Trøndelag Teaters versjon av forestillingen vil få en tydelig lo-

kal koloritt der det skotske høylandet blir gjort om til det trønderske Høylandet, og kulturforskjellene mel-

lom by og bygd blir synliggjort gjennom ellevill teaterlek. Vår helt Richard Hannay får et mord og et myste-

rium bokstavelig talt i fanget, og må rømme fra sin leilighet på Bakklandet  opp til det landlige Høylandet.  

Tore B. Granås vil spille rollen som Richard Hannay, de øvrige 129 rollene vil tolkes så kostymer og paryk-

ker flyr veggimellom av Lavrans Haga, Lars Jacobsen og Monica Hjelle. Verdalingene Granås og Haga bør 

være velkjente navn for det trønderske publikum. Monica Hjelle er en sterk komedieskuespiller som blant 

annet spilte den kvinnelige hovedrollen i Riksteatret/Oslo Nye Teaters oppsetning av «Dickie Dick Dick-

ens». Lars Jacobsen kommer til Nord-Trøndelag Teater fra komedie- og musikaloppdrag ved bl.a. Det Nors-

ke Teatret og Den Nationale Scene. 

Bearbeidet av Patrick Barlow etter John Buchans roman (1915) som ble filmatisert av Alfred Hitchcock i 

1935. Oversatt av Ketil Kolstad 

Regi: Hanne Brincker Fjerdingstad  

Skuespillere: Tore Granås, Lavrans Haga, Lars Jacobsen, Monica Hjelle 

Scenografi: Marie Steen Löwendahl 

Kostymedesign: Jenny Hilmo Teig 

Sminke: Maren Togstad 

 

Billettpriser 
Ordinær    250,-  

Gruppe 5, Teatervenn   220,-  

Barn/skole/stud/scenekort  100,-  

Prisene er inkl. billettavgift 

 

Varighet 1t 45 min inkl. pause 



Kirkekontoret 
 

                                                                

Gudstjenester   
 
 

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 i Løvøy kirke kl.11.00 
 Offer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 

MAI 
01.05: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl.11.00. 
 Offer til Kirkens fengselsarbeid. 
 
04.05: Lørdag. Konfirmasjon i Vik kirke kl.11.00 
 Offer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 
09.05: Kristi himmelfartsdag gudstjeneste på Utvorda kystfort kl.13.00 
 Salg av mat ved vaktbua. Offer til Blå kors. 
 
11.05. Lørdag. Konfirmasjon i Statland kirke kl.11.00 
 Offer til menighetsarbeidet. 
 
17.05: Gudstjeneste i Statland kirke kl. 09.30. Offer til Kirkens Nødhjelp 
 
17.05: Gudstjeneste i Vik kirke kl.11.30. Offer til Redd Barna. 
 
19.05: Pinsedag. Gudstjeneste i Statland kirke kl.11.00.  
 Nattverd. Offer til Samemisjonen. 
 
20.05: 2. pinsedag. Gudstjeneste i Løvøy kirke kl.11.00 
 Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. 
 
 
 

 Velkommen til kirken! 



 
Andre arrangement  i april og mai 
 
 

Møtested – for tro og tvil 
Neste samling blir 7. april i Einvika hos Brit Einvik fra 18.00 – 20.00. 
Bibelfortellinger/ samtale.  Velkommen! 
 
Formiddagstreff 
Torsdag 25.april kl. 11.00 på Nordgårdstua. Sang, andakt, bevertning og loddsalg.  
Det blir sommertur i starten av juni. Mer info i mai-utgaven. 
Velkommen! 
 
Menighetsbladet 
 

Nr. 1, 2013 kommer ut i mai. I år blir det som tidligere nevnt 2 utgivelser av menighetsbladet. 
Årsaken er at gaveinntektene gikk ned i 2012 i forhold til 2011. Vi håper å bedre økonomien i 
2013, så vi igjen kan gi ut 3 nummer i 2014. Nytt i år er frivillig abonnementspris, det er en opp-
fordring til å gi et minstebeløp, men gjerne mer.  Derfor denne påminnelsen: Vil du fortsatt at 
bladet skal utgis, bruk giroen i bladet som kommer i mai og gi ei god gave til menighets-
bladet!  

NB!!!!! 

 

SVØMMEBASSENGET PÅ LAUVSNES SKOLE STENGER LØRDAG 20.APRIL, SÅ SISTE MULIGHET FOR Å TA ET 

BAD ER : 

FAMILIEBADING FREDAG 19.APRIL.  

 

 



STAUT –teaterlag 

viser revyen 

 

”FOILL BEREDSKAP” 

 
 

Lørdag  23.mars kl. 19.00  Musikkhallen på Statland 

Onsdag 27.mars kl. 19.00  Utvorda Grendehus 

Lørdag  13.april  kl. 19.00  Lauvsnes Samfunnshus 

 

Fest etter revyen med  

KENSINGDALE 

 

PRISER: 

Revy voksne  kr 250,- 

   Revy barn   kr 100,- 

Revy +fest     kr 400,- 

         Fest         kr 200,- 

(Barn er t.o.m. ungdomsskolen) 


