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ER DET NOE DU ØNSKER Å HA MED I  NESTE UTGAVE AV ” HØR— HER”  

MÅ  DET LEVERES INNEN  15. mars 2014 

DET VIL DA GJELDE FOR  APRIL 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:   17.mars kl. 16:00 

 

 Næring, miljø og teknisk:  27. mars    

  

 Formannskap:    11.mars kl. 16:00 

  

 Kommunestyre:    Ikke møte i mars 



INFO               INFO          INFO                INFO 

TANNPLEIER 

 

12. og 26. 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: 

- 11. og 25.mars. 

 Fra kl. 15.00—18.00 

Det er ikke lørdagsåpent. 

HAR DU LYST TIL Å BLI TURVENN? 
Pleie- og omsorgstjenesten ønsker å komme i kontakt med frivillige som kan tenke seg å bli turvenn! 

Hensikten med prosjektet er å bidra til at brukere av omsorgstjenesten, får mulighet til å komme seg ut i 

frisk luft, til aktivitet og sosial kontakt. 

Aktiviteten kan for eksempel være besøk på kafe eller butikk, en biltur til kjente steder, arrangementer 

som passer den enkelte, en spasertur i nærområdet eller en kaffestund og en trivelig prat innendørs.  

Mulighetene er mange!  

Som turvenn får du en anledning til å bety noe for andre, og du kan bidra til glede og adspredelse i hver-

dagen for en person som trenger det 

Vi inviterer deg som ønsker å bli turvenn til et informasjonsmøte 

Onsdag 12. mars kl. 19.00 på Nordgårdstua 

Enkel servering                  

VELKOMMEN SKAL DU VÆRE! 

 

Hilsen 

Miljøterapeut  Inger Dahle Klocke 

Fagsykepleiere Ragnhild Riseth og Nina Strømsnes 

Utleie av temperert rom i Skytterhuset på Vollamyra 

 
Flatanger Skytterlag har ca 50kvm temperert rom som tidligere ble 

benyttet av heimevernet. Det er god belysning , flere panelovner og 

egen kurs til rommet og stikkontakter.  Dette står fritt til utleie fra dags 

dato. 

 

 

Henvendelser til skytterlaget v/Espen Lindseth Havstein tlf. 93 26 34 09 

ÅRSMØTE I LAUVSNES HELSELAG 
- sted: Nordgårdstua 
- tid:    torsdag 6.mars kl. 17 
-  Årsmelding 
-  Regnskap 
-  Valg 
-  Eventuelt 
-  Kaffe og loddsalg 

VELKOMMEN 

KYSTKULTURDAG PÅ UTVORDA 12.JULI 2014. 

 
Etter noen år i dvale så satser vi på å få til Kystkulturdag på Utvorda igjen i 2014.  

Datoen er satt til lørdag 12.juli. 

 

Arrangementet vil foregå over hele dagen med boder og utstillere, 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 inter-

essert i å leie bod om å ta kontakt med: 

 

 Beate Myren på tlf 480 47508, eller på epost: 

 Beate.Myren@namdalseid.kommune.no 
Utvorda og Sitter Grendelag og Utvorda IL. 
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Nytt fra ordføreren, februar 2014. 
 

Dramatiske dager har preget våre innbyggere og redningsmannskaper, vår kjære og vakre kystkommune sto i brann. En ordi-

nær mandagskveld ble forvandlet til den verste dramatikk! Meldingen lød BRANN på Uran, værforholdene er meget uguns-

tige, knuskende tørt, landvindskuling, nei det er storm, det er mørkt og terrenget er kupert og vanskelig å bevege seg, i mør-

ket. Brannvesenet rykker ut, de første på plass er lokale depotstyrker, depotstyrken viser sin effektivitet og raske innsats, de 

klarer å begrense brannutviklingen på Uran. Samtidig rykker våre deltids brannmannskaper ut og strategien er lagt under-

veis. Lokalkunnskap, lokalt ansvar og myndighet blir effektivt satt i aksjon, alle innbyggere må straks evakueres ut av områ-

det og brannmannskapenes hovedoppgave blir, å hindre spredning av brannen bakover.   110 sentralen i Namsos har fått kor-

rekt og klar melding, de forstår øyeblikkelig hvor alvorlig situasjonen er og TRYKKER på den STORE KNAPPEN, brann-

vesen med tankbiler fra 3 nabokommuner rykker ut, Namdalseid, Verran og Namsos. Et meget stort redningsapparat «rulles 

ut», beredskapen ble satt i FULL innsats, vi skal være stolte av landet vi bor i, når katastrofen rammer, blir store ressurser 

satt inn for å redde liv og verdier!  

 

Kommunens kriseledelse blir tidlig orientert og situasjonen følges, kriseteamet rykker ut for å bistå de evakuerte. Den lokale 

brannstasjonen er bemannet med en erfaren utrykningsleder, med de vanskelige kommunikasjonsmulighetene i området, blir 

brannstasjonen et lokalt kommunikasjonssenter, der rådmann, ordfører og lensmann, effektivt skaffer seg informasjon om 

utviklinga. Ordføreren får korrekt og tidlig informasjon om storbrannens utvikling og alle landets media ønsker å vite hvor-

dan brannen utvikles, det er loggført 150 hendelser på min mobil fra midnatt til kl 20.00 denne tirsdag, det føltes som vi lev-

de i et eventyr, det ble etterhvert klart at Flatanger og Sørnesset var rammet av en av de største lyng og skogbranner i Norge 

etter krigen! 

 

Våre helter er uten tvil vårt Deltids Brannvesen, de har utført en innsats både i første avgjørende fase, men også da brannen 

blusset opp på lørdag kveld var dramatikken og risiko for egen sikkerhet Meget Stor. Brannmannskapene har berget store 

verdier og deres kjempeinnsats var avgjørende for at så mange bygninger på Hasvåg og Småværet unngikk flammenes rov! 

 

Flatanger ble i løpet av få timer, Norges midtpunkt, alle store media var på plass for å formidle katastrofen ut i lyd og bilder. 

Våre fantastisk engasjerende H.M. Kongen og H.M. Dronningen medelte raskt at de ville besøke et brannherjet Flatanger, 

det ble en meget god opplevelse både for de som var rammet og innsatstyrkene i redningsarbeidet. Statsminister Erna Sol-

bergs besøk til Hårnesmoen og Sørnesset ga også et hardt rammet lokalsamfunn og innsatstyrker, et behagelig avbrekk, det 

er Norge på sitt beste, vi står sammen når katastrofen rammer. Jeg har selvfølgelig ikke glemt at Justisministeren kom på et 

raskt besøk ennå mens brannen herjet, han uttrykte stor tilfredshet over den lokale handlekraft og brannsjefens beslutsomhet 

gjennom tidlig, riktig og effektiv evakuering, som ga det gode resultat, ingen skadde og ingen omkomne!!  

 

En formidabel innsats fra alle redningsmannskaper, brannmannskaper, lensmann,  politiet, sivilforsvaret, ambulanse, forsva-

ret, kystvakta, forsvarets og politiets helikopter. Brannmannskaper og utstyr fra 21 «nabokommuner» fra Trondheim til 

Brønnøy. Oppdrettsnæring, fiskebåter, Redningsskøyta, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Slottet, storting og regjering, 

samt et enormt stort media- og pressekorps og sikkert noen som er glemt.  

 

Hele vårt Flatanger har utvist stor innsats og samhold, vårt deltids brannmannskap har alle, egne viktige jobber som noen 

andre måtte ta seg av, familiers gjøremål, vaktlister må endres, ja hele vårt samfunn har blitt prøvd! Jeg er mektig imponert 

over dere alle!  

 

Det er med ydmykhet og stolthet, jeg som ordfører for Flatanger kommune, ser tilbake på denne mest hektiske uke i mitt liv! 

Når katastrofen rammet, er jeg stolt over handlekraften som ligger i vår kommunale organisasjon, kriseledelse, kriseteam, 

hele vår administrasjon, vårt deltids brannvesen, hver enkelt som har gitt sitt bidrag. Men du verden det står respekt av våre 

innbyggere som har mistet så mye, men fortsatt er ved godt mot og vil komme i gang med gjenoppbygginga på Sørnesset. 

 

Flatanger kommune og ordfører har mottatt enorm støtte og sympati, under og etter brannkatastrofen, 

fra fjern og nær. 

 

TUSEN TAKK!             og som Dronningen sa «her skal det skinne om 3 år» 

 

Hilsen ordfører Olav Jørgen Bjørkås   



Velkommen til skreiaften i Einvika ungdomshus,  
lørdag 1. mars kl. 19.00 
Forrett:  Kremet fiskesuppe 
Hovedrett:  Skrei, lever og rogn (Spis så mye du vil) 
Dessert og kaffe. 
Pris: Kr 350,- 
Quiz etter middagen. 

Påmelding til Roy Hjalmar 
Tlf. 957 08 957   -  e.post: godpaabunn@hotmail.com 

Fredag 21.mars kl. 20.00 – 23.00 

Sted: Lauvsnes samfunnshus 

Hold av fredag 21.mars for et forrykende grand Prix show med innlagt quiz. 

Deltakere: Elever fra musikkskolen, dansere, sangere og musikkforeninga. 

Salg av kaffe/brus/øl/vin/pizza/pølse m.brød/snacks. 

Antrekk: Pent.          

Pris: Voksne kr. 100,- barn under 16 år kr. 50,- 

                        Åpent for alle.  
 

ELIESER KOMMER TIL FLATANGER (Storlavika) 
 

Mandag 3. mars kl. 18.00:  
Basar med loddsalg, åresalg og bevertning. 
Sang og tale ved båtens besetning.  
Gevinster mottas med takk. 
Tirsdag 4. mars kl. 19.00: Møte om bord v/ Gudmund 
Eikrem og båtens besetning. Kveldskaffe. Kollekt til Den 
indre Sjømannsmisjon 
 

ALLE VELKOMMEN ! 



Barnehageplass 2014/2015 
 

Frist for å søke om barnehageplass er satt til 1. april 2014 
Nytt i henhold til vedtekter med virkning f.o.m. 01.01.2014: 

 
4 OPPTAK 

4.1 Søknad om opptak, oppsigelse av plass og endring av oppholdstid skjer på fastsatt elektronisk skje-

ma. 

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 2014 

 

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 2014 
 
Det søkes elektronisk og søknadsskjemaet finnes på kommunens hjemmeside; 

http://www.flatanger.kommune.no   

 

Der er også vedtektene for kulturskolen.   

 

Oppvekstkontoret  
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HISTORIEKVELD. 
I ANLEDNING GRUNNLOVSJUBILEET ARRANGERER  

FLATANGER HISTORIELAG TEMAKVELD OM 1814 OG  

PERIODEN ETTER. 
Tid: 18. mars. Klokka 18.30 

Sted: Nordgårdstua 

Hovedinnledere: Oddbjørn  Nordseth(tidl ass. Fylkesmann) og Reidar Lindseth. 

 

Foredrag-Servering-Innspill-Diskusjon 

Vel møtt til en i interessant kveld! 

Gratis 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

 

  2.mars kl. 11.00: Festgudstjeneste i Vik kirke med fokus på  

    Grunnlovsjubileet, innslag ved Flatanger  

   Historielag og Flatanger musikkforening. 

 

  18.mars kl. 18.30: Historisk aften på Nordgaardstua  

    med fokus på 1814 og framveksten av  

    demokratiet i Nord-Trøndelag. 

     Hovedinnleder: Oddbjørn Nordseth 

    Arr.: Flatanger Historielag. 

 

  9.april på ettermiddagen: Lauvsnes skole viser fram prosjekt-    

   ene de har jobbet med i for-       

   bindelse med Grunnlovsjubileet. 

 

  17.mai: Foreløpig ikke avklart. 

      De lokale 17.maikomiteene bes om å markerer  

      Grunnlovsjubileet i sine arrangement. 

 

 Hilsen Komiteen for markering av Grunnlovsjubileet i Flatanger 2014 



FESTGUDSTJENESTE 
VIK KIRKE 

SØNDAG 2.MARS KL. 11.00 

 

 
 
 

Markering av grunnlovsjubileet 2014 
Flatanger Historielag forteller 

Flatanger Musikkforening spiller 
Offer til Kirken Bymisjon 

Kirkekaffe 

 
ALLE ER HJERTELIG  

VELKOMMEN! 

KREFTKOORDINATOR 

 

Kommunene Flatanger og Namdalseid har for 2014(med mulighet for forlengelse i 2 år) fått 

tilskuddsmidler fra Kreftforeningen, og har opprettet en kreftkoordinator i 50 % stilling. 

 

Dette vil gi kreftpasienter i Flatanger og Namdalseid ett styrket tilbud i forhold til det som er 

i dag. 

 

Oppgavene for kreftkoordinatoren er å være synlig og tilgjengelig overfor kreftpasienter og 

pårørende/familie, ha oversikt over tilbudet i kommunene, gi informasjon, råd og veiledning 

til alle faser av et sykdomsforløp. 

 

Det kan tas direkte kontakt med kreftkoordinator eller kontakt kan også formidles via lege-

tjenesten i kommunen  

 

Kontaktinformasjon til vår nye kreftkoordinator er. 

Navn:  Beate Ramberg Myren 

Telefon: 48 04 75 08 

E-post: Beate.Myren@namdalseid.kommune.no 

 

Beate har kontordager på tirsdager (Namdalseid) og torsdager (Flatanger). Når hun er i Flat-

anger vil hun være å treffe på helse-etaten.  

mailto:Beate.Myren@namdalseid.kommune.no




Absurd crazy humor 

på kjøreplanen  
av Odd Arnfinn Pedersen  

 Ved Nord-Trøndelag Teater er man nå i 

full gang med prøvene på ”Mysteriet Myrna 

Vep”; en komedie som vil sette lattermusk-

lene på prøve.  

 

-Dette må du ikke gå glipp av. Dersom du ikke 

fikk med deg ”The 39 steps” i fjor, så har du 

nå en gylden sjanse i april. ”Mysteriet Myrna 

Vep” er nemlig i nøyaktig samme genre, med 

den samme artige humoren. Selve komedien 

ligger i karakteren, og i skiftet av karakterer. 

Her er det snakk om to roller, åtte karakterer 

og hele 40 kostymeskift. Dette blir garantert 

veldig morsomt, smiler regissør Hanne 

Brincker.  

-Vi har som mål å sette norgesrekord i kostyme

-skift, legger Ketil Kolstad til. Sammen med 

ikke ukjente Dag Vågsås skal han dele på de 

mange manns- og kvinnerollene som myldrer 

ut og inn av scenen.  

 

Uhyggelig mystikk Handlingen i stykket fore-

går på godset Mandacrest; langt ute på de for-

blåste, engelske heder. Her bor Lord Edgar 

Hillcrest sammen med sin trofaste husholders-

ke Jane og gårdsgutten Nicodemus. Lorden er 

lykkelig nygift med Lady Enid; en ung skue-

spillerinne. Hans eks. hustru, Lady Myrna, for-

svant på en mystisk måte. Og idet fullmånen 

lyser opp godset og et uhyggelig ulvehyl høres 

i det fjerne, hjemsøker en grusom tragedie fra 

fortiden de nygifte…  

 

-Det hele foregår i det samme, skumle huset; 

bortsett fra en scene. Dette er humoristisk gal-

skap på sitt beste. Rett og slett en parodi på 

skrekkfilmer 

 og krimgåter som folk vil le av, sier Brincker og leg-

ger til at de allerede har lagt regien på første akt. Og de 

er i full gang med akt nummer to. Alt er med andre ord 

i rute foran premieren.  

 

Moro for alle ”Mysteriet Myrna Vep” er et stykke 

som favner bredt. Det passer for absolutt alle.  

 

-Dette er en befriende teaterlek som er kjempeartig. 

Men det er teknisk krevende, spesielt i forhold til ti-

mingen mellom skuespillere, lys og lyd. Og vi har to 

påkledere bak scenen som har en nesten like stor jobb 

som de som er på scenen. Men de slipper unna alle 

replikkene, humrer Kolstad med glimt i øyet.  

 

Suksess på Oslo Nye ”Mysteriet Myrna Vep” var en 

skikkelig kultklassiker på Oslo Nye Teater. Der gikk 

stykket både i 1993 og i 2011; begge ganger med stor 

suksess og kjempekritikker.  

 

-Jeg tror forestillingen ble satt opp første gang på So-

ria Moria i Oslo i 1987. Og det er i parodien og selve 

genren det ligger, og i de hurtige skiftene. En god lat-

ter forlenger livet, smiler Kolstad før han og Vågsås 

fortsetter puggingen på replikkene i akt nummer to.  

 

-Du må også få med at Dag Vågsås er en ringrev i 

norsk underholdningsbransje. Han har lang erfaring 

fra 70- og 80-tallet, både fra Chat Noir, Oslo Nye og 

en rekke andre kjente teatre. Vågsås har hatt en meng-

de oppdrag for teater, TV og film – i lystspill, farser, 

musikaler og revyer. I en periode medvirket han også i 

såpeserien ”Hotel Cæsar”, både som skuespiller og 

med regien avslutter Kolstad.  

 

 Fakta: ”Mysteriet Myrna Vep”  

Av. Charles Ludlam  

Produsent: Nord-Trøndelag Teater  

Med: Dag Vågsås og Ketil Kolstad  

Regi: Hanne Brincker  

Scenografi: Even Børsum  

Kostymedesign og maske: Cårejånni Enderud. 

 Premiere i Verdal 6. mars. 

Kommer til Flatanger 20. mars  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanne Brincker, Dag Vågsås, Ketil Kolstad  



Lørdag 1.mars  
 

kl. 15.00 
 

i Lauvsnes samfunnshus 
 

Gratis saft og kaffe, salg av vafler, pølser  
og kioskvarer. 

 

Barn under 20 år: GRATIS 
Voksne kr 100,-,  

 
Kom og se ungdommer fra Flatanger utfolde seg  

innenfor musikk, sang, film og kunst! 

 

 Årets fylkesmønstring er på Verdal helga den 28.-30.mars. 

 De som får representere Flatanger på fylkesmønstringa vil  

 få beskjed om dette på søndag eller mandag etter lokal

 mønstringa. 

          Gro og Kari 

STRIKKEKAFE 
Onsdag 19.mars kl. 18-20 

På MILJØBYGGET. 

Kaffe kr 5,- 

 

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN! 



Jippi! - 10. klasse skal på klassetur 
 

I den forbindelse har vi flere arrangement framover. 
  

SØNDAG 2. MARS blir det TRIMSØNDAG. Oppstart v/Lauvsnes skole kl. 12.30.  
Natursti med spørsmål/"poster". Salg av kaffe, brus, vafler og kake inne på skolen  
etterpå. 
Vi utfordrer alle klassetrinn og lærerværelset til å stille med minst 1 lag!  
PREMIE TIL BESTE LAG! 
 

 
  

TIRSDAG 11. MARS kl 17.00 arrangeres HYGGEKVELD/BASAR på Nordgårdstua 
for store og små. 
Vi spanderer kaffe, kaker og snitter. Det blir salg av årer. Underholdning/sang 
 

 
  

 

SØNDAG 6. APRIL blir det igjen TRIMSØNDAG. Oppstart v/Lauvsnes skole kl. 
12.30.  
Natursti med spørsmål/"poster". Salg av kaffe, brus, vafler og kake inne på skolen et-
terpå. 
Vi utfordrer alle klassetrinn og lærerværelset til å stille med minst 1 lag!!  
 
PREMIE TIL BESTE LAG! 

 Velkommen alle sammen, hilsen alle oss i 10. klasse  

 
Det blir fastelaven i år og! 

I år er både fastelaven og påske sein, fastelavenssøndag er 2. mars. 
Fastelavn stammer fra det nedertyske ordet for 'kvelden før fasten`, det vil si de siste tre dagene før fastetiden, den romersk-

katolske kirkens fasteperiode på 40 dager før påske (ikke medregnet søndager).Fastelavn vil alltid falle på en søndag 49 dager (7 

uker) før 1. påskedag, dvs. i tidsrommet 1. (2. i skuddår) februar – 7. mars. Fastelavn falt på søndag 10. februar i 2013 og faller 

på 2. mars i 2014, 15. februar i 2015 og 7. februar i 2016. 

Fasten blir innledet med askeonsdag som er onsdagen 40 dager (søndager ikke medregnet) (6½ uke) før påskedag. Senere ble 

søndagen til fleskesøndag eller fastelavnssøndag, mandagen blåmandag eller også fleskemandag og tirsdagen hvitetirsdag eller 

fetetirsdag inkludert i fastelavn. Enda senere ble fastelavn til én hel uke. 

Fastelavn er altså alt annet enn fastetiden, men er tidsmessig knyttet til den. Den minner folk antitetisk om den kommende faste-

tid. 

Til fastelavn knytter det seg mange, til dels eldgamle, skikker som fra først av hørte til en hedensk vårfest. Skikkene henspiller 

derfor på overgangen fra vinter til vår. Best bevart er fastelavnsriset, som ble brukt som en fruktbarhetsvekker. Det var dermed 

jorden foran plogen, trær, dyr og familiens kvinner som fikk seg en runde med riset. 
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Gudstjenester   
 
MARS 
 
02.03:Festgudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 i anled-

ning  
 grunnlovsjubileet. Flatanger musikkforening 

spiller.  
 Ordføreren m.fl. deltar. Takkoffer til Kirkens Bymi-

sjon. Kirkekaffe. 
 Se egen annonse. 
 
09.03:Samtalegudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00. 
 forberedt av konfirmantene, soknepresten og or-

ganisten. 
 Dåp. Utdeling av Påskebok til 9-åringene.  
 Nattverd. Takkoffer til barne- og ungdomsarbei-

det. 
 
16.03:Samtalegudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 

forberedt av konfirmantene, soknepresten og or-
ganisten  
Utdeling av Påskebok til 9-åringene.  
Nattverd. Takkoffer til barne- og ungdomsarbei-
det. Kirkekaffe. 
 

APRIL 
 
06.04:Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 
 Nattverd. Takkoffer til BroByggere,  
 Israelsmisjonen. 
 Kirkekaffe. 
 
13.04:Palmesøndag. Gudstjeneste i Løvøy kirke kl.11.00 
 Takkoffer til Menighetsfakultetet. Kirkekaffe. 
 
17.04:Skjærtorsdag. Gudstjeneste m/ nattverd i hallen 
på Heimen kl.11.00. 
 
17.04:Skjærtorsdag. Kveldsgudstjeneste i Vik kirke  
 kl. 19.00Nattverd.  
 Takkoffer til menighetsarbeidet. 
 
18.04:Langfredag. Gudstjeneste i Statland kirke  
 kl. 11.00. 
  
20.04:Påskedag. Høytidsgudstjeneste i Løvøy kirke 
 kl. 11.00. 
 Nattverd. Takkoffer til BroByggere,  
 Israelsmisjonen. 
 
21.04:2. påskedag. Høytidsgudstjeneste i Vik kirke 
 kl.11.00. 
 Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. 
 

Velkommen til kirken!  
 

 

 

 

 

 
 
Andre arrangement i mars og april 
 
 
Formiddagstreff 

torsdagene 20. mars og 24. april kl. 11.00 på  
Nordgårdstua.  
Sang, andakt, bevertning og loddsalg.  
Velkommen! 

 
 
Møtested – for tro og tvil 

Søndag 9. mars hos Jan Vedvik fra 18.00 – 20.00.  

Bibelfortellinger/ samtale.  
Velkommen! 

 
 
Årsmøte Flatanger menighet 

Flatanger menighet avholder årsmøte onsdag  
19. mars kl. 18.00 på Nordgårdstua. Vanlige  års-
møtesaker, andakt, kveldsmat, loddsalg m.m. 
Vel møtt! 
 
Fasteaksjonen 2014 

8. april blir det en dør -  til - dør aksjon i Flatanger 
og på Statland 

der konfirmantene vil samle inn penger til Kirkens 
Nødhjelp. 
 
Dette er Kirkens Nødhjelps fasteaksjon: 
• 6.-8. april 2014  
• Norges største dør-til dør- aksjon etter TV-aksjonen 
• 1200 norske menigheter deltar 
• 40 000 bøssebærere er i aktivitet 
• Pengene går til alt Kirkens Nødhjelps arbeid 
• Samler inn rundt 30 millioner kroner 
• Mobiliserer underskrifter til en beslutningspåvirkende 
kampanje som setter fokus på årsakene til fattigdom. 
 

• www.fasteaksjonen.no 
 
Vårbasar 
Løvøy kirkeforening har vårbasar på Nordgårdstua  
torsdag 10. april kl.16.00. 
Mer info i neste «Hør Her». 

 
 
Kirkekontoret er åpent tirsdager og onsdager kl. 
10.00 – 14.00. Ofte kan vi også treffes utover disse 
tidene, ta en tur innom hvis du er på ”Bygget”. 
 

Velkommen innom! 

 

Kirkekontoret 


