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AKTIVITETSKALENDEREN ! 

 

Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 
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ER DET NOE DU ØNSKER Å HA MED I  NESTE UTGAVE AV ” HØR— HER”  

MÅ  DET LEVERES INNEN  15. 01.2014 

DET VIL DA GJELDE FOR  FEBRUAR 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! 
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 Formannskap:   03.12.2013 
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INFO               INFO          INFO                INFO 

TANNPLEIER 

 
Det blir tannpleier på Lauvsnes 5/12,15/1

-14 og 29/1.  

 

Tannlegen kommer 12. desember 

POST: 7770 FLATANGER 

TELEFON: 74 22 11 00 

TELEFAX: 74 22 11 80 

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

WWW.flatanger.kommune.no 

VOLLAMYRA 

 

Det er åpent  følgende dager i desember/januar. 

 3. og 17.desember,  14. og 28. januar 

 Fra kl. 15.00—18.00   

Det er ikke lørdagsåpent. 

BIBLIOTEKET er stengt fra og med julaften 

til og med nyttårsaften.  

 

Alle våre flittige lesere ønskes ei 

 

GOD JUL MED GODE BØKER! 

NYE UTGIVELSER FRA FLATANGER HISTORIELAG. 

 

 
Historielaget har nå for salg to nyutgivelser!  Årbok nr. 20 og en biografi om en av de viktigste i Norsk skole de 

siste hundre år; Bernhof Ribsskog. Den siste boka er skrevet av John Stamnes.  

 

Julegaver- Andre gaver- Historieinteressert?  En bok er alltid bra. 

 

Til salgs hos: Servicekontoret på Miljøbygget, bestill på Flatanger Historielags hjemmeside eller ta kontakt med 

Reidar, Øyvind eller Merete.. 

INFLUENSAVAKSINASON 
 

Det er fortsatt mulighet for å få utført vaksinasjon mot influensa og mot Pneumokokk– sykdom/

lungebetennelse. 

Ta kontakt med helsesøster tlf. 74 22 11 33. 

Vaksinasjon bør utføres før jul. 
 

Lauvsnes 13.11.13 

Helsesøster 
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Bleier ut av matavfallet og over i restavfallet  

Matavfallet fra MNA (Midtre Namdal Avfallsselskap) går til EcoPro i Verdal – og blir til biogass – strøm og gjødselvare. 

På bakgrunn av at EcoPro har endret på sitt forbehandlingsanlegg er det nå hensiktsmessig å gjøre noen endringer i må-

ten å samle inn avfallet fra husholdningene på. 

Den ene omleggingen innebærer at bleiene nå skal kastes i restavfallsdunken. Grunnen til dette er at mange engangsblei-

er inneholder et stykke som nærmest er å beskrive som en tøyserviett. Dette skaper problemer i pumpesystemet på Eco-

Pro – og fører til driftsstans og dyrere drift. I tillegg viser det seg at gevinsten ved å hente ut det biologiske materialet i 

bleiene er forholdsvis liten – og miljøgevinsten blir derfor liten ved å gjøre dette. Det er også mye dyrere å behandle bleie-

ne på samme måte som matavfall – for å ta ut det biologiske materialet før de sendes til Trondheim til forbrenning som 

restavfall. 

For abonnenten 

For den enkelte abonnent som i dag har gule klistremerker på avfallsstativet/dunken, innebærer endringen at de gule mer-

kene må tas bort – og bleieposene kastes i restavfallsstativet/beholderen i stedet for å plasseres under den brune matav-

fallsdunken. Henting vil foregå samtidig med henting av restavfall – og ikke sammen med matavfall. Det betyr at hentefre-

kvensen for bleier blir hver 3.uke. Dersom noen abonnenter opplever at de får for liten plass i restavfallssekken/

beholderen på grunn av økt mengde – vil løsningen være å kontakte MNA for å få endret abonnementet til en større be-

holder i den perioden som er aktuell. Det er mulig å endre tilbake til standardabonnement (240-liters restavfallsbeholder) 

igjen – når behovet for ekstra plass til avfall i form av bleier forsvinner. 

De gjennomsiktige bleieposene skal fortsatt benyttes til bleier. Når det er behov for nye bleieposer vil renovatøren legge 
igjen en ny rull dersom du har hengt ut den gule plastlappen som forteller renovatøren at du trenger nye poser. Det er 
også mulig å få tak i slike bleieposer på våre gjenvinningsstasjoner. Har du spørsmål i tilknytning til dette, kan henvendel-
ser rettes til MNA på tlf 74 28 17 60 eller på e-post til firmapost@mna.no.          

 

 

 

 

 

             TV– AKSJON 2013 

 
 

 

VI VIL TAKKE FOR STØTTEN FRA LAG/ORGANISASJONER/NÆRINGSLIV 

OG ALLE BØSSEBÆRERNE UNDER ÅRETS TV-AKSJON, DERE GJORDE EN 

KJEMPEJOBB. 

På vegne av komiteen  

Olav Jørgen Bjørkås 

                                                                                                                                                                         Helselaget 
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HEI 
 

De fleste er vel nå oppmerksomme på at det på Internett befinner seg en fb-

gruppe 

som kaller seg Bilder fra Flatanger - Midtre og Nordre. Men OBS! Også 

Søndre del hører med. 

Denne gruppen teller nå nærmere 900 medlemmer og vi deler gamle bilder av folk og fe, 

hus, båter og steder i Flatanger gjennom tidene. Alt er jo av interesse. Det kan være hva 

som helst som er en del av vår kultur og identitet. 

 

Men vi har fortsatt noen huller som vi ønsker å fylle. Bosettingen overalt i bygda er et mål 

for oss å klare å dekke. Ambisiøst, men dog.. 

På denne måten blir vi faktisk bedre kjent også og vedlikeholder oppmerksomheten om 

den Flatangerbygda vi kjenner så vel. 

Er det noen som har noen gamle bilder liggende som flere enn familien gjerne kunne og 

også burde fått kjennskap til, så kom gjerne hit til kommunen med dem.  

 

Vi som styrer med denne gruppen, kulturkontoret og bygdemuseet er interessert i å ta vare 

på verdifull kunnskap. Kalenderen; Flatanger i gammeldagan.. er ett eks.. 

 

Vi kan også nevne at vi vil vise disse bildene for våre eldre på pleie og omsorgstunet så snart 

det er lagt til rette for det. Men de kan også være til boklige formål av mange slag. 

 

Vi venter altså spent på hva som kan være gjemt unna på kott og kvist.. 

Kom uansett hit og hør om vår interesse før dere vurderer andre utveier…  
 

Hilsen Bildegruppa og Kultursjef 

KYSTKULTURDAG PÅ UTVORDA 12.JULI 2014. 

 
Etter noen år i dvale så satser vi på å få til Kystkulturdag på Ut-

vorda igjen i 2014.  

Datoen er satt til lørdag 12.juli. 

 

Arrangementet vil foregå over hele dagen med boder og utstille-

re, aktiviteter, underholdning, matsalg osv. på dagtid, og så avsluttes det hele med tradisjonell 

utefest på “martnasområdet”om kvelden.  

Mer informasjon kommer etter hvert. Vi håper alle merker seg datoen allerede nå, og oppfordrer 

de som er interessert i å leie bod om å ta kontakt med: 

 

 Beate Myren på tlf 480 47508, eller på epost: 

 Beate.Myren@namdalseid.kommune.no 

 

Utvorda Idrettslag og Utvorda og Sitter grendelag.  
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Lørdag 14. desember kl 15-18 

arrangerer 

 

 
loppemarked  

med sport- og vinterlopper 

på Miljøbygget 

Alle som har sports- og vinterutstyr som de ikke har bruk for lenger,  

får låne salgsbod gratis! 
 

Salg av kaffe og kaker. Tombola. 
 

Gi gjerne en tilbakemelding på hvor mange meter bord du har bruk for til  

Inger Karin 95 13 91 46, Johnny 90 12 74 39, Gunnar 993 23 508, Tove 99 02 31 97 eller  

Turid 91 59 91 42 

Viktig informasjon: 

Flatanger folkebibliotek 

får noe endret åpningstid  

på torsdager  

f.o.m. 3.desember 2013. 

 

Tirsdag   11.00-13.00 

               17.00-19.30 

Torsdag  10.30-14.30 

Lauvsnes skole inviterer til åpen skole 

3. desember kl. 15—18. 

 Salg av middag, dessert, kaffe og kaker 

 Tombola 

 Quiz 

 Konkurranser og leker 

 Polonese 

 Salg av julekaker og andre elevprodukter 

Alle inntekter går til  
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UKM 2014 

 
Årets UKM går av stabelen  

lørdag 8.februar  
kl. 15.00 i samfunnshuset. 
Påmelding på www.ukm.no  

innen 31.januar 2014 

 

KULTURVERKSTEDET 2014 
 

Hold av helga 25.-26.januar,  

for da blir det kulturverksted  

på Lauvsnes skole. 
 

Hvilke aktiviteter som tilbys er ikke helt bestemt, men 

dere vil få informasjon om dette på skolen etter jul. 
 

Gro og Kari 

 

STRIKKEKAFE 
 

Onsdag 15.januar kl. 18-20 
 

På Nordgaardstua.  

Kaffe kr 5,- 
 

Alle er hjertelig velkommen! 
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TUSEN TAKK  

 
 

for all hjelp jeg har fått i forbindelse med konserter og  

teater under VRIMMEL-festivalen i høst! Uten hjelp fra  

vaktmestere, foreldre og foresatte, elever, ansatte ved  

alle skolene og i barnehagene, Zanzibar, SPAR, ansatte  

på Pleie– og omsorgstunet, buss-sjåfører og flere  

frivillige hadde vi ikke klart å gjennomføre  

VRIMMEL-festivalen  

i Flatanger.  
 

Nå er det bare å glede seg til 2016  

for da kommer VRIMMEL-festivalen  

til Midtre Namdal igjen. 
  

       Kultursjefen 

 

KALENDEREN ”Flatanger i gammeldagan 2014” 
 

 

Kulturkontoret selger kalendere og bøker  
som vanlig på årets julemesse.  

Etter 1.desember selges kalendrene på  
Servicekontoret kl. 8.00-15.30 på hverdager. 
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Juletrefest i Innvorda bedehus 2.juledag kl.16.00 

 

Juletregang. 

Andakt ved soknepresten. 

Bevertning. 

Alle velkommen 

 

Tusen takk til alle arbeidsplasser som tok i mot våre ungdomsskoleelever 

som ekstra medarbeidere på OD-dagen!  

 

Takket være dere kan vi sende 10 000 kroner til Redd Barnas prosjekt 

"voldsfrie skoler" i Guatemala, Honduras og Mexico. 

 

På vegne av ungdomstrinnet på Lauvsnes skole 

 

 OD-leder Marius Hanssen Kontaktlærer for OD Turid Kjendlie 

JULEQUIZ 
 

1. Hvem spiller Mosetussen i «Blåfjell 2»? 

2. Hva het Fredrik Skavlans talkshow før det fikk navnet «Skavlan»? 

3. Hvilken politiinspektør har også gitt ut barneboka «Kråka som hadde høydeskrekk»? 

4. Hvem skrev «Rittet til Olesko»? 

5. Hvem fikk sitt gjennombrudd som forfatter med romanen «Improvisatoren» i 1835? 

6. Når er Jesu navnedag? 

7. Hva er myrra? 

8. Med ordet «liturgi» menes i dag «rituelle religiøse handlinger». Hva betyr ordet opprinnelig? 

9. Når ble antarktiske Dronning Mauds land annektert av Norge? 

10. Gitaristen Gary Moore, som blant annet spilte i Thin Lizzy, var 58 år da han døde 6. februar i år? 

Hvor i Storbritannia kom han fra? 

11. Hva heter det britiske bandet som i oktober ga ut «Mylo Xyloto», bandets femte studioalbum? 

12. Hva heter trollkjerringa folk på Island må passe seg for i tiden før jul? 

13. Hvilken juledag er den dagen i året da færrest nordmenn har bursdag (skuddårsdagen ekskludert)? 

14. I hvilket århundre nevnes den tradisjonsrike juleretten lutefisk i litteraturen for første gang? 

15. Julebukk betegner tre ting: Geitebukk som ble slaktet til jul i gamle dager, og halmfiguren som bru-

kes til pynt, men hva er det tredje? 

16. Hvorfor var det før i tiden vanlig å la restene etter julemåltidet ligge igjen på bordet julenatta? 

17. Hvilke kaker inngikk ifølge en avstemning i Aftenposten i 1992 i «de sju slagene» til jul? 

18. Hvor i Norge bygges verdens største pepperkakeby hvert i desember? 

19. Den første kjente skøytekonkurransen ble holdt i England, men i hvilket tiår? 

20. Hvor skal vinter-OL 2014 arrangeres? 

 

 

Svarene finner du lengre bak i bladet. Lykke til !! 
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Årets kalender er snudd for siste gang, du verden hvor er året blitt av?  
Vi har akkurat avsluttet en innholdsrik og aktiv kulturperiode, som åpnet med barne- og ung-
domsteater “Rock-ulven” fulgt av 14 dager med “Vrimmel” en kjempestor kultursatsing i Midtre 
Namdal,  med kulturtilbud på mange arenaer til både store og små. Stor takk både til vår egen 
kulturetat og til Nord-Trøndelag Fylkeskommune for både innhold og gjennomføring med topp-
karakter! 
 
Et aktivt og mangfoldig år, er straks lagt bak oss i Flatanger. Vi har tatt valg som vil ha betydning 
for framtida. Mange må ta nye valg, ikke alle valg er like enkle! Flatanger kommune valgte å ikke 
melde seg inn i Midtre Namdal samkommune. Vi ønsker å fortsette og videreutvikle samarbeidet 
med våre nabokommuner. Landet har fått ny regjering, retningslinjer og betingelser for hver en-
kelt av oss, for næringsliv og for kommuner er under revidering. Ingen har fasit, men det sendes 
sterke signaler ut til oss og vi bør nok starte jobben med å legge strategier og bidra i prosessen, 
nå skal det tegnes nye kart for Namdalen og resten av landet. Vi vil bli en liten brikke i det store 
spillet!  Jeg håper tiden er moden for et utstrakt sammarbeid. Ja jeg ønsker at vi skal stå enda 
tettere sammen, i tia som kommer, det vil gi oss de beste forutsetninger for ei felles positiv utvik-
ling for det lokalsamfunnet vi alle er så glade i! 
 
En av våre hjørnesteinsbedrifter Nesset Sjømat, seiler i kraftig motvind denne høsten! Råvare-
situasjonen er meget vanskelig og usikker. Bedriften  har levert oppsigelse til sine ansatte! Jeg 
sitter med stor medfølelse til de ansatte, hvordan takler de kvardagen ? Mange enkeltpersoner 
og mange familier er berørt. Samtidig vil jeg gi en kjempestor honnør til hele miljøet omkring 
Nesset Sjømat. Både ansatte, ledelse og eiere, har gått samlet i gang for å finne nye muligheter 
for bedriften. Jeg er imponert over måten prosjektgruppa har valgt å møte utfordringene! Vi får 
håpe at det lykkes å finne alternative produksjoner, som kan la seg realisere, og som kan gi ny 
virksomhet og ny giv for bedriften på Nesset!  
 
Stormen “Hilde” ble godt varslet og kom på heftig besøk, med sterk vind og stor flo. Skadene ser 
ikke ut til å være omfattende, men både NTE’s linjenett, samt det meste av mobildekning ble 
satt ut av funksjon, kun Telenor’s gamle kobbertråder viste seg å stå imot uværets herjinger. 
Vi går ei trivelig adventstid i møte, da er det godt å kunne vise litt ekstra omtanke til våre med-
mennesker. Jeg vil gi honnør til vårt næringsliv, det satses friskt og godt på alle områder, uten å 
glemme noen, er på sin plass med en ekstra Gratulasjon til Kjeminor og Byggtorget som flyttet 
inn i nye lokaler nå i høst. Det er et symbol med positiv satsing og framtidstro i vårt lokale næ-
ringsliv. I den kommunale sektor ser vi fram til at Vangan Barnehage åpner i ny drakt før årsskif-
tet, her vil både ansatte og brukere oppleve en kraftig oppgradering i sitt daglige virke. Til neste 
år starter vi på ny planlegging, for å finne gode løsninger for rehabilitering av pleie og omsorgs-
tunet. 
 
Til slutt vil jeg ønske alle våre ansatte, alle innbyggere og medarbeidere 
RIKTIG GOD JUL!   

Med hilsen ordfører Olav Jørgen Bjørkås      

 

Høst og vintertid ! 
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Kirkekontoret 

 

Gudstjenester   
 
DESEMBER 
 

01.12: Lysmesse i Vik kirke kl. 19.00 
 Konfirmantene deltar sammen med sokneprest  
 og organist. Takke-offer til «Lys til verden». 
 
08.12: Vi synger jula inn i Statland kirke kl. 18.00. 
 Flere aktører deltar. Takke-offer til «Lys til verden» 
 
15.12: Vi synger jula inn i Vik kirke kl. 18.00 
 Flere aktører deltar. Takke-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. 
 
 Takke-offer til Kirkens Nødhjelp i Statland og Løvøy kirker. 
 
1. juledag 
 
25.12: Høytidsgudstjeneste i Vik kirke kl. 12.00 
 Nattverd. Takke-offer til Kirkens Nødhjelp. 
2. juledag 
 
26.12: Høytidsgudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 
 Takke-offer til menighetsarbeidet. 
 

  Velkommen til julens gudstjenester! 

Svar på julequiz 

1. Toralv Maurstad    11. Coldplay        

2. Først & sist.    12. Gryla      

3. Hanne Kristin Rohde   13. 2. juledag    

4. Max Mauser, alias Jonas Lie  14.På 1500-tallet (I 1555, av Olaus Magnus)    

5. H. C. Andersen    15. Person som kler seg ut og tigger mat og drikke i romjula ( å gå jule-

bukk) 

6. 1. nyttårsdag.    16. Man ville blidgjøre de underjordiske eller gårdsnissen    

7. Kvae fra trær i Burseraceae-familien  17. Smultring/hjortetakk, sandkake, sirupssnipp, berlinerkrans,  
8.«Offentlig arbeid» (fra gresk «leitourgia»)  goro, krumkaker, fattigmann.  

9. I 1939     18.  Bergen. 

10. Belfast i Nord Irland.   19. 1770-tallet (1763)  

      20. I Sotsji i Russland 
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JANUAR 2014 
 
Nyttårsdag 
 

01.01: Høytidsgudstjeneste i Statland kirke kl. 16.00 
 Takke-offer menighetsarbeidet. 
 
05.01: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 
 Takke-offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 
 
12.01: Gudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00 
 Utdeling av kirkebok til 4- åringene og bibler til 11-åringene 
 Takke-offer barne- ungdomsarbeidet. Kirkekaffe. 
 
19.01: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 
 Utdeling av kirkebok til 4- åringene og bibler til 11-åringene 
 Takke-offer til barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe. 
 
 

ANDRE ARRANGEMENT I DESEMBER OG JANUAR 
 

Juletrefest for hele familien 
i Framheim på Vik  mandag 13. januar kl 18.00. 
Program: Flatanger musikkforening spiller, juletregang og juleleker, rollespill med menighetsrå-
det, 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 2. februar hos Kari Leknes fra kl.18.00 – 20.00. (Se oppslag for nærmere in-
formasjon).   
Bibelfortellinger/ samtale. Velkommen! 
 
Alexander Bobin- Schmidt (Sasha) (følg med på oppslag) 
Skal ha konsert i Vik kirke, januar eller februar 2014 
Sasha har tidligere vært i Flatanger bl.a. sammen med Henning Sommero. Sasha bor nå i Nor-
ge med familien sin.  
 
Formiddagstreff på Nordgårdstua 23. januar fra kl. 11.00- 13.00.  
Sang, andakt, bevertning og loddsalg. Du er hjertelig velkommen! 
 
For vårhalvåret blir ikke Formiddagstreffet den siste torsdagen i måneden, følg med på oppslag 
og i «Hør Her». De neste datoene er 20. februar, 20. mars og 24. april. Tur i mai/ juni. 

 

 

 
 

Vi på kirkekontoret vil ønske alle  
ei god og fredfull jul!  
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Inviter til Gløggkveld! 

Inviter til rolig gløggkveld med varme krydderdrikker, ostefat og en god ju-

lefilm. 

Bisp - en type gløgg 

 

Bisp er en type gløgg, men med en frisk fin smak av appelsin. Smaker deilig 

og varmende når du f.eks. kommer frossen inn etter en lang tur. 

Dette trenger du: 
Ingredienser for 8 porsjon(er) 

4 Appelsiner 

1 dl sukker 

1 dl vann 

1 flaske rødvin med eller uten alkohol 

DEILIG ER JORDEN 

Deilig er jorden 

mektig er Guds himmel 

skjønn er sjelenes pilgrimsgang 

Gjennom de fagre 

riker på jorden 

går vi til paradis med sang 

Tider skal komme 

tider skal henrulle 

Slekt skal følge slekters gang 

aldri forstummer 

tonen fra himlen 

i sjelenes glade pilgrimssang 

Englene sang den 

først for markens hyrder 

skjønt fra sjel til sjel det lød 

Fred over jorden 

menneske fryd deg 

Oss er en evig Frelser født 

MARSIPAN 

250 gr mandler 

250 gr melis 

1 eggehvite 

1 knivsodd tragant (fås på apoteket) 

Skåld og tørk mandlene godt. Mal mandlene nesten ferdig med kniven i food 

processoren. Tilsett melis og mal mandlene helt fint. Tilsett eggehvite og tra-

gant og mal videre til deigen henger godt sammen. 

Til utforming og pynt: 

Konditorifarge 

Diverse kakepynt 

Nøtter 

Krokan 

Kokos 

Kokesjokolade, lys og mørk 

Hvit sjokolade 

Gelèpynt 

PEPPERMYNTEKULER 

250 g melis 

1 eggehvite 

1 knivsodd tragant (fås på apoteket) 

2-3 dråper peppermynteolje 

Sikt melis og tragant. Tilsett pisket eggehvite. Trill kuler og pynt med sjokoladepastiller. 

 

VI ØNSKER ALLE EI GOD JUL OG ET RIKTIG GODT NYTT ÅR !! 
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