
 

 VÆR AKTIV, BRUK 

AKTIVITETSKALENDEREN ! 

 

Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

  NOVEMBER 2013  
UTGIVELSE 218  
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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. 11 2013 

DET VIL DA GJELDE FOR: DESEMBER 2013 OG JANUAR 2014 

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:   13. november kl.16.00 

 

 Næring, miljø og teknisk:  7. november 

  

 Formannskap:    5. november og 19.november kl.16.00 
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INFO               INFO          INFO                INFO 

TANNPLEIER/TANNLEGE 

Tannpleier: 5. og 20. november 

Tannlege.: 6. november 

 

Har du behov for tannlege kan  

du ringe tannklinikken i  

Namsos 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. 

 5. og 19. november 

 Fra kl. 15.00—18.00   

Det er ikke lørdagsåpent. 

ANDRE ARRANGEMENTER I NOVEMBER 
 

 Søndag 3. november 

            Kl. 11.00. Minnegudstjeneste i Statland kirke 

            Kl. 19.00. Minnegudstjeneste i Vik kirke 

 Lørdag 9. november 

            Kl. 13.30. Julesalg i Betania 

 Søndag 10.november 

            Kl. 11.00. Gudstjeneste på Nordgaardstua 

 Onsdag 13. november. 

            Kl. 19.00. Salmekveld i Løvøy kirke.  

 Søndag 17. november. 

            Kl. 11.00. Gudstjeneste i Løvøy kirke 

 Lørdag 23. november. 

            Kl. 13.00—17.00. Lauvsnes grendalags 

  førjulsbasar på Miljøbygget 

 Lørdag 30. november. 

            Julemesse i Framheim Vik 

LEDIGE LEILIGHETER  TIL LEIE 

 

Lauvsnes, Fjærasteinan, ledig fra 1/11-13 

Lauvsneshaugen, flerbohus, ledig fra 1/11-13 

 

Interesserte må ta kontakt med Flatanger kom-

mune v/teknisk avd.  

 

 

TAKK FOR HJELP OG OMSORG.  

 

Etter en operasjon har jeg nå hatt behov for både hjemme-

hjelp og hjemmesykepleien på Lauvsnes. Jeg har fått topp 

service og omsorg, mye mer enn hva jeg kunne forvente, 

og i tillegg har det også vært frivillig og morsomt samvær. 

 Tusen takk til alle sammen.  

 

Vennlig hilsen  

Helene Wiborg.  

MAMMOGRAFITUR TIL NAMSOS  

TORSDAG 21.NOVEMBER 
 

Noen få ledige plasser igjen. Påmelding snarest til: 

Inger Holmen: 47 75 64 74 

Klara Dahle:    90 06 00 78 

 

Tilbudet er til de over 70 år og de under 50 år. 

 Se ellers hele annonsen i forrige Hør-her 

TID FOR INFLUENSAVAKSINE  
Influensavaksine tilbys følgende dager ved helsestasjonen, Miljøbygget: 

 Torsdag 17.oktober  kl. 09.30—12.00 

 Fredag 1.november  kl. 09.00—12.00 og 12.30—14.00 

 Mandag 11.november  kl. 13.00—14.30 

 Onsdag  20. november  kl. 13.00—14.00 
 

UTVORDA SKOLE 

 Mandag 21.oktober  Kl.12.30—13.00 

Pris kr. 100,-, andre utenom risikogruppe betaler kr. 150,- 

Pneumokokk-vaksine, mot lungebetennelse kan gis samtidig. Pris kr. 200,- 
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JULESALGET 2013 
LØRDAG 9. nov. I BETANIA, LAUVSNES 

 
SALG AV: 
Gaveartikler, bøker, CD-er, kort i flere varianter mm. 
Hjemmebakt: Småkaker, formkaker, gjærbakst, fyrstekaker, kranse-
kaker mm. 
 

Åresalg og loddsalg hele dagen                            

Gratis  kaffe og vafler 
 
Program for dagen: 
 kl. 10.30: Salget starter 
      kl. 12.00: Ord for dagen v/ Endre Stene 
      kl. 12.30: Salg av rømmegrøt/risengrynsgrøt 
 kl.14.00: Avslutning m. trekn., kaffe og åresalg. 
                     Endre Stene deltar 

VELKOMMEN 
 

                                  Hilsen misjonsforeningene i området. 

Selvbetjening for alle                            

Bruk Nav.no og få informasjon om alt som Nav har med å gjøre. 

Innlogging med MinID eller BankID. 
Ledige stillinger: Her får du oversikt over ledige stillinger i hele landet. 

Registrer deg som arbeidssøker. 

Send meldekort: Her kan du sende meldekort elektronisk. 

Dine utbetalinger: Her kan du se hvor mye du har fått utbetalt fra NAV de siste tre mndr. 

Din pensjon: Her kan du se hvor mye alderspensjon du har tjent opp og du kan søke om pensjon elektro-

nisk. 

Forenklet pensjonskalkulator: Her kan du beregne hvor mye du vil få i framtidig pensjon. Ved spørsmål 

om pensjon, benyttes  telefon  55 55 33 34. 

Bidragsveileder: Her kan du beregne størrelsen på barnebidrag. 

Foreldrepengeveileder: Her kan du beregne hvor mye du vil få i foreldrepenger. Fra oktober/november 

skal det kunne sendes elektronisk søknad fra hjemme PC , - du kan chatte om foreldrepenger,  - bruk for-

eldrepengetelefon  55 55 33 33. 

Interessetesten: Her kan du systematisere interessene dine. Det er nyttig når du skal velge utdanning. 

Bruk kontakttelefon ved spørsmål til NAV  55 55 33 33. 

Meld fra om barnehageplass! Husk å melde fra til NAV dersom et barn du mottar kontantstøtte for be-

gynner i barnehage.  
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Konsertene på kveldstid er åpne for alle. Elevene på skolene får  festival-
armbånd som gir gratis inngang til alle arrangementer, så  sant det ikke 
står noe annet på plakaten. 
 
   
  

Torsdag 31.okt: Trio Namsos kl. 19.00 på Framhein, Vik. 
     I skyggen av et tørkestativ. Klassisk musikk.  
      Inngang kr 100,- Hvis du har vrimmelarm  
     bånd er det gratis. 
 

  
Fredag 1.nov: Kine Kvalstad med Quintus kl. 21.00 på Zanzibar.          
    Inngang kr 100,-. Hvis du har vrimmelarmbånd er   
    det gratis. 
 

  
Tirsdag 5.nov: Mesterborg kulturteater kl. 11.00  
     Nordgaardstua, Lauvsnes. Forestilling med sang,  
     fortelling og sketsjer. Gratis inngang. 
 

  
Onsdag 6.nov: Mikkel & reverockerne kl. 12.00 Lauvsnes  
           Samfunnshus. Gratis inngang. 
 

  
Torsdag 7.nov: Kåre Kolve Ensemble og Quintus kl. 19.30 
      Miljøbygget, Lauvsnes. Inngang kr 100,-. Hvis du  
      har vrimmelarmbånd er det gratis. 
 

  
Lørdag 9.nov: Kurant Urbant, hele dagen, Statland 
         Ungdomsarrangement (12-18 år) med forskjellige   
         aktiviteter i verkstedhallene på Statland. Det settes  
         opp gratis buss for ungdommene. 
 
 

 Har du spørsmål angående Vrimmel er det bare å ta kontakt på   
 41633828 eller på e-post kari.imsgard@flatanger.kommune.no  

              
         Kultursjefen 
 



 

Strikkekafe på Nordgaardstua 
 

 
Onsdag  13.november kl. 18.00 

 

 
Ta med deg håndarbeidet ditt og kom. 

 
Kaffe kr 5,- 

                                                                                    Kulturkontoret 

 

STIPEND TIL UNGE UTØVERE INNEN KULTUR 
 

Flatanger kommune deler hvert år ut stipend til unge utøvere innen kultur. 
Inneværende år er det satt av kr 10 000,- til dette. 
 
 

FORMÅL:  Å støtte ungdom som ønsker å satse på et høyere nivå innen
   for kulturfeltet. 
 
 

MÅLGRUPPE: Kulturutøvere i aldersgruppen 15-30 år 
 
 

KRITERIER: 
 
 Det kan gis en pengegave til enkeltpersoner eller samlet gruppe for å 

ha utfør en spesiell innsats for kulturlivet. 
 Enkeltpersoner, kr   500,- , gruppe kr 1500,- 
 Søknadsfrist: hele året 
 
 

 Det gis et reisetilskudd til enkeltpersoner eller samlet gruppe til      
dekning av utgifter i forbindelse med deltakelse på arrangement eller 
aktiviteter av nasjonal eller internasjonal karakter. 

 Reisetilskuddet utgjør 25% av totale reisekostnader og er beregnet 
 oppad til kr 5000,- 
 Søknadsfrist: 1.desember 2013 
 
 

 For begge tilskuddene gjelder at søker må være bosatt i, eller på    
 annen måte ha tilknytning til Flatanger kommune. 
 Søknaden sendes til kulturkontoret. 
 
  



FEIING 
Hovedrunden med feiing er nå tatt. 

De som ikke har fått feid og som vil ha feiing utført, må snarest gi beskjed til Flatanger kommune,  

Tlf. 74 22 11 45—74 22 11 40.  

De som har meldt fra er registrert.  

 

Flatanger kommune v/teknisk etat. 

Varietè med Mesterborg kulturteater  
Tirsdag 5.nov: kl. 11.00.  Nordgaardstua, Lauvsnes.  

 

Bli med på en musikalsk "fantasireise" tilbake til "Gode, gamle dager" og opplev   

uovertruffen gjenkjennelsesglede. Søskentrioen Magnhild, Oddbjørn og Conrad Hagen fra 

Innherred tar utgangspunkt i kjente og kjære viser og sanger, og gjennom tekster og melo-

dier, bilder og gjenstander, monologer, dramatiseringer og tablåer, humor, imitasjon og  

improvisatoriske elementer, vekkes indre bilder, minner og assosiasjoner fra da man selv 

var ung.  

Gratis inngang. 

NYVALGT STYRE I PÅRØRENDE—OG VENNEFORENINGA 

Leder: Trond Strøm 

Nestleder: Ola Lindseth 

Kasserer: Bodil S. Lindseth 

Sekretær: Gunnar Einvik 

Styremedlem: Agnes Strøm 

1. Varamedlem. Anne Laukvik 

JULEMESSE MED BINGO  

I 

Framheim på Vik, lørdag 30.November 

Julemessen fra kl. 12.00—16.30 

 

Mange utstillere med spennende og flotte ting. 

 

Salg av: Juletallerken m/dessert 

       Kaffe og kaker 

        Fra kl. 13.00—16.30 

 

Underholdning, gratis gløgg, loddsalg. 

 

Bingoen starter kl. 17.00 

 

Kom og opplev god førjulsstemning. 

 

For påmelding til messen ring: 

 Renate: 900 54 912 

 Tone:    470 78 494 

 

Innen 18.november 
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MARKERING AV GRUNNLOVSJUBILEET 1814-2014 

 
Flatanger kommune v/Hovedutvalget for oppvekst og omsorg har 
satt ned en egen komite som skal jobbe med dette.  
Komiteen består av: 
 
 Leder Olav Jørgen Bjørkås 
 Sekretær Kari Imsgard 
 Reidar Lindseth, Lauvsnes skole og Utvorda oppvekstsenter 
 Nina Østvik, Flatanger Montessoriskole 
 Hermod Haagensen, Flatanger Musikkforening 
 Sokneprest Torgeir Liasjø, Den Norske Kirke 
 
Så langt har komiteen hatt et møte. Følg med i Hør her i vinter for 
mer informasjon. 

 
 
Flatanger Ungdomsråd hadde valg av nye 
representanter i høst, og det nye styret   
består av: 
 
  Leder: Malin Løfsnæs 
 
  Nestleder: Fredrik Dahle Klocke 
 
  Styremedlemmer: Inga Lovise Halsvik  
 Sandnes, Åsa Rotvold Stamnes og  
 Hanne Myren. 
 
  Vararepresentanter: 1.vara Odin Mathias  
 Aagård Mårvik, 2.vara Ine Svendsen  
 Meland, Hedda Hagerup og Julian  
 Havstein. 

 

Sjekk ut   

Flatanger 

Ungdomsråd 

sin          

 facebookside 



Kirkekontoret 

Gudstjenester   
 
NOVEMBER 
 
03.11: Allehelgensdag. Minnegudstjeneste i Statland kirke kl.11.00. 
 Vi minnes de som er gått bort det siste året. 
 Mulighet for alle til å tenne lys i gudstjenesten. 
 
03.11: Allehelgensdag. Minnegudstjeneste i Vik kirke kl. 19.00. 
 Vi minnes de som har gått bort det siste året. 
 Mulighet for alle til å tenne lys i minnegudstjenesten. 
 
10.11: Gudstjeneste på Nordgårdstua kl.11.00 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.     
 Nattverd. 
  
17.11: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl.11.00 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.     
 Nattverd. Takkeoffer til prosjekt Mali. 
 

DESEMBER 
 
01.12: Lysmesse i Vik kirke kl. 19.00 
 Konfirmantene deltar sammen med sokneprest og organist. 
 Takkeoffer til «Lys til verden». 
 
08.12: Vi synger jula inn i Statland kirke kl. 18.00. 
 Flere aktører deltar. 
 
15.12: Vi synger jula inn i Vik kirke kl. 18.00 
 Flere aktører deltar. 
 
Julaften 
 
24.12: Juleandakt på Nordgårdstua kl. 12.00. 
 
24.12: Julegudstjeneste i Statland kirke kl. 14.00. 
 
24.12: Julegudstjeneste i Løvøy kirke kl. 16.00 
Takkeoffer til Kirkens Nødhjelp i gudstjenestene i Statland og Løvøy. 

 
Velkommen til gudstjenestene! 

ANDRE ARRANGEMENT I NOVEMBER  OG DESEMBER 
 
Møtested- for tro og tvil 
Søndag 17. november hos Reidun Moe kl. 18.00-20.00 
Bibelfortellinger og samtale. Velkommen! 
 
Formiddagstreff på Nordgårdstua 28. november 
fra kl 11.00- 13.00. Sang, andakt, bevertning, loddsalg. 
Du er hjertelig velkommen! 
 
Salmekveld i Løvøy kirke onsdag 13. november kl.19.00. 
Vi synger fra den nye salmeboka. Kveldsmat. 
Alle velkommen! 
 
Menighetsmøte i Løvøy kirke etter salmekvelden 13. november (ca. kl. 20.00). 
Sak: Om å ta i bruk den Norsk Salmebok 2013 i gudstjenesten fra 1. søndag i adventstiden. Vel møtt! 
 
INFO 
Kirkekontoret i Flatanger er åpent tirsdager og onsdager kl.10.00- 14.00. 
Tlf. 74 22 11 52/ 93 46 51 69. 
Tlf. Torgeir prest 74 22 11 50/ 90 91 81 02. 
Namsos kirkekontor tlf. 74 21 64 40. 





 

FRIVILLIGSENTRAL I FLATANGER 

 

Frivilligsentraler finnes over hele landet og er med på å samordne den frivillige innsatsen som al-

lerede eksisterer i kommunene.  Frivilligsentralene gir i tillegg nye tilbud, og de er med og skaper 

trivsel og tilhørighet blant kommunens innbyggere uansett innbyggernes alder, kjønn, økonomis-

ke status eller etniske tilhørighet.  

Også i Flatanger er det mange som har et sterkt ønske om å få en frivilligsentral, og det er nå 

opprettet et interimsstyre som jobber med muligheten til å få til dette. For å kunne få til en slik 

sentral i Flatanger er vi avhengig av økonomisk støtte lokalt, i tillegg til støtte fra Kulturdeparte-

mentet. 

En frivilligsentral er, som navnet tilsier, også avhengig av at noen deltar med frivillig arbeid. Like 

viktig er det at innbyggerne, både unge og eldre, fra alle deler av kommunen får muligheten til å 

bruke tilbud de ønsker - som frivilligsentralen kan tilby. 

Vi vil etterhvert ta kontakt med de lag og organisasjoner som allerede finnes, og avholde et møte 

for alle som ønsker å delta og støtte opprettelsen av en Frivilligsentral. 

Først ønsker vi å kartlegge hvilke ønsker folk i Flatanger har til hva en slik sentral skal tilby. Det 

er ønskelig at så mange som mulig i hver husstand svarer, og sender inn spørreundersøkelsen.  

Vi ønsker også svar fra de mange som har hytter og fritidseiendommer i kommunen. Det er mulig 

å svare digitalt på hjemmesiden til Flatanger kommune: www.flatanger.kommune.no og på Face-

book, i tillegg til spørreskjema på ark som finnes nedenfor denne informasjonen. 

Det blir lagt ut ekstra spørreskjema på Spar og Miljøbygget på Lauvsnes, og på Coop på Vik. 

Skjemaene kan også leveres der så fort som mulig, senest innen 20.11.13, eller sendes til: 

Leder for Interimstyret «Frivillighet i Flatanger», Inger Dahle Klocke, Lauvsnes, 7770 Flatanger 

For ideer og spørsmål: ingerdahleklocke@gmail.com   mobil: 95139146 

http://www.flatanger.kommune.no
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Hvilke aktiviteter vil du at en frivilligsentral i Flatanger skal starte med?                                                  

Kryss av de aktivitetene du ønskerat skal prioriteres (sett hvor mange kryss du vil)!

 

Hva er det viktigste frivillighetsentralen kan bidra med for å støtte lag og foreninger?                             

Kryss av det du ønsker at skal prioriteres (sett hvor mange kryss du vil)

 

Hva tror du en frivilligsentral i Flatanger vil ha å si for lokalmiljøet? 
 

 

Hjelpetjenester ( f.eks hårrulling, vedbæring, snømåking og handling) 

  

  

Hobbyaktiviteter (f.eks maling, sying og strikking) 

  

  

Besøkstjeneste innen pleie- og omsorg og hjemme hos folk 

  

  

Lese for eldre på pleie- og omsorgstunet 

  

  

Småbarnstreff 

  

  

Datakurs/ datatreff 

  

  

Kafé 

  

  

Aktivitetskvelder med ulikt innhold, f.eks lokalhistorie, garnbøting og spill-kvelder. 

  

  

Snekkerverksted 

  

  

Mekkeverksted 

  

  

Salg av hjemmebakt brød og kaker 

  

  

Salg av hjemmelaget middag 

  

  

Bruktutsalg 

  

  

Strikkekafé 

  

  

Utflukter 

  

  

Annet (skriv ditt forslag): 

  

  

Arrangementshjelp, f.eks rulling av blindlodd 

  

  

Kurs og oppfølging av organisasjonsarbeid 

  

  

Tilbud om felles internettsider 

  

  

Tilbud om møterom 

  

  

Hjelp til søknader om tilskuddsmidler 

  

  

Informasjon/samarbeid på tvers av lag og foreninger 

  

  

Annet (Skriv ditt forslag) 

  

  

Spørreundersøkelse – Frivilligsentral i Flatanger? 

Sentralen kan være et treffpunkt for alle i Flatanger 

  

  

Det vil gi større bygdeidentitet og tilhørighet 

  

  

Det kan bli nye aktiviteter og impulser 

  

  

Hjelp og støtte til lag og foreninger 

  

  

Annet   



 

Hvor ofte tror du at du kommer til å bruke tilbudene til frivilligsentralen, forutsatt at det er 

åpent når det passer deg? 

 

 

Hvor mye tid har du lyst til å bruke på å stille opp som frivillig på aktiviteter som passer for 

deg? 

 

 

Kjønn 

 

 

Alder 

 
 

Tilhørighet til Flatanger 

 

Mer enn 2 ganger i uka 

  

  

2 ganger i uka 

  

  

1 gang i uka 

  

  

1-2 ganger i måneden 

  

  

Annet: 

  

  

Ca 2 timer i måneden 

  

  

Ca 3- 6 timer i måneden 

  

  

Ca 2 timer  i uka 

  

  

Ca 3-6 timer i uka 

  

  

Mer enn 6 timer i uka 

  

  

Annet: 

  

  

Kvinne 

  

  

Mann 

  

  

Under 18 år 

  

  

19 – 25 år 

  

  

26- 40 år 

  

  

41-50 år 

  

  

51-60 år 

  

  

Over 60 år 

  

  

Er fastboende i Flatanger 

  

  

Har fritidshus/hytte i Flatanger 

  

  


