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Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

 MAI 2014  
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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. MAI 2014 

DET VIL DA GJELDE FOR JUNI 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:  Ingen møter i mai 

 

 Næring, miljø og teknisk:          8. mai 

  

 Formannskap:   6. mai kl. 16:00 

  

 Kommunestyre:   Ingen møter i mai.   
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INFO               INFO          INFO                INFO 
TANNPLEIER 

 
onsdag 7. mai.   

POST: 7770 FLATANGER 

TELEFON: 74 22 11 00 

TELEFAX: 74 22 11 80 

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

VOLLAMYRA 

 
Det er åpent hver tirsdag fra kl. 15.00 —18.00 

og siste lørdag i måneden fra kl. 11.00—13.00 (31/5) 

BÅTSESONGEN NÆRMER SEG 
Og vi minner om at servicekontoret har gratis utleie av  

redningsvester i alle størrelser. 

    Årets konfirmanter 
Løvøy kirke lørdag 24. mai  
Frida Amalie Fløan 
Annie Rein Havn 
Hedda H. Johnsrud 
Eline Ruud Kristiansen 
Mona Dahle Lassemo 
Sandra H. Dahle Skjelstadås 
Anna Imsgard Strøm 
Julian Vedvik Havstein 
Edvard Østvik Løfsnæs 
Marius Strøm 
Andreas Krokstad Woll 

Statland kirke  

lørdag 10. mai 

Eirin Marie Claassen 
Hanne Myren 

William Markus Oksdøl 
 

Søndag 8. juni 

Julian Sandhöfer 

Vik kirke lørdag 3. mai 

 

Maja Høstland Havn 
Mathilde Sofie Mork 
Åsa Rotvold Stamnes 
Vilde Synnøve Aagård 

Marine Harvest Fondet  (dette har vi klippet fra avisen) 

Fortell oss om ditt prosjekt og hvorfor du mener vi bør støtte det. Det kan være en velprøvd idé eller noe ingen har gjort før. 

Det ser vi stort på. 

Søknadsfrist er satt til 15. mai 2014. Søknader skal sendes gjennom vårt elektroniske skjema, som åpnes 1.april 2014. 

http://marineharvest.com/no/Marine-Harvest-Norge/Ansvar/Marine-Harvest-Fondet/ 

 

Informasjon fra fysioterapeutene 
Håndklær / laken som er gjenglemt hos oss må hentes i løpet av mai.  

Det som ikke blir hentet kastes etter dette.  

Hilsen 

Fysioterapeutene 

Stine Haukø Sjursen og Linda Moen Heia 

I Marine Harvest er vi avhengige av livskraftige lokalsamfunn langs kysten der vi driver havbruk. Livskraften må komme både 

fra et vitalt næringsliv og et mangfoldig tilbud innen kultur, idrett og lokalt miljøarbeid. Gjennom Marine Harvest-fondet øns-

ker vi å bidra så det virkelig monner. 
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SOMMERJOBB FOR UNGDOM I FLATANGER KOMMUNE 2014 

Flatanger kommune kan også i 2014 tilby sommerjobb til ungdom. 

 Arbeidsoppgaver vil bli omtrent som før med bl.a. stell av grøntanlegg, rundvasking, maling m.m.  

 

Ungdom født mellom 01.01.1992 og 31.12.1997 vil bli prioritert. 

Ungdom registrert som innbyggere i Flatanger skal prioriteres. 

  

Søknad kan leveres på følgende måte: 

Send søknad pr post til Flatanger kommune, 7770 Flatanger. 

Send e-post til postmottak@flatanger.kommune.no 

Søknad må inneholde følgende opplysninger: 

Navn, fødselsdato og ønsket tidsrom. 

Søknadsfrist: 30.mai 2014 

SMIL-midlene og miljømidlene i skogbruket 2014: 
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 land-
brukskontoret 

FLATANGER IDRETTSLAG 

 

Familiekontigenten er steget til kr. 500,- Den gjelder for alle familiemedlemmer under  

18 år,  unntatt spillere på seniorlaget.  

Senior fotball må betale enkeltkontingent.. 

Enkeltkontingent fts. kr. 250,- 

Vennligst betal innen 1. mai. 

 

Konto:  0539 65 94015 
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10 på TOPP og 10 RUNDT i Flatanger 2014 
 

Det blir FYSAK-turer i år også, så nå er det bare å begynne å gå. 
 

Oppstart er planlagt lørdag 3. mai. Vi håper å få til en fellestur, men det er ikke 

helt avklart. Følg med på oppslag på butikkene.  

FYSAK-pakker selges på butikkene i Flatanger fra 30. april. 

 

Det blir turer i alle de fem grendene. På Hasvåg vil noen av løypene gå helt el-

ler delvis gjennom utbrente områder, så der bør dere ha på klær dere ikke er 

redde for. Brente busker og trær lager sorte streker på klærne hvis en kommer 

borti dem. 

 

Oversikt over turene kommer i neste Hør her. 

Hei alle Storfjellgåere! 
 

Så er det vår igjen, og når dette kommer ut er påsken allerede over. 

Det har vært veldig mange som har gått på Storfjellet denne vinteren, men vi har da også hatt en flott vinter 

med lite snø. 

 

Vi hadde årsmøte i Storfjellets venner i mars og der ble det vedtatt at vi skal lage en liten gangvei øst for 

hytta og bortover de bløte partiene langs myrkanten på stien som fører ned mot Ilkleiva. Det er nå kjørt 

ferdigkappede bord og planker opp til Storvatnet. Så får vi se om noen vil hjelpe oss å bære dette opp på 

fjellet og legge det på østenden av hytta.  

Vi vedtok også å kjøpe inn en bålpanne sånn at alle som ønsker å grille på fjellet har anledning til å bruke 

den.  

 

Så en oppfordring; vær så snill å ta med dere tomgods ned fra fjellet da vi ikke har noen renovasjonsord-

ning der.  

 

Er det noen som har en ide om hva vi kunne gjøre for trivsel på fjellet er vi åpne for innspill.  

Tusen takk til dere alle som hjalp oss med bæring- kaffe og kaker i året som var.  

 

Vi ønsker at flere betaler kontingent til Storfjellets venner og vi håper at mange flere får oppleve gleden 

ved å gå opp og se på den flotte naturen og havet. 

 

 

God vår og sommer fra: 

Styret i Storfjellets venner 



Museets venner 

inviterer alle interesserte til dugnadslørdag på Flatanger bygdemuseum på 

Hilstad 

den 31. mai fra klokka 10 og utover. 

Det vil bli både ute- og innearbeid. Ta med rive og hagesaks eller  

vaskebøtte og klut. 

******************************************************** 

Flatanger bygdemuseum vil også i sommer være åpent på søndager fra den  

29. juni til medio august. Nærmere informasjon om dette kommer i neste 

Hør Her. 

******************************************************** 

Har du lyst til å engasjere deg i Museets venner?  

Ta kontakt med leder Jan Vedvik eller en av de andre i styret  

(Geir Lein, Anja Vedvik, Inger Morken og Turid Kjendlie) 

INFOMØTE OM RØDE KORS I FLATANGER 
Nord-Trøndelag Røde Kors inviterer til informasjon om en mulig  

oppstart av en Røde Kors- avdeling i Flatanger. 

Alle interesserte er hjertelig velkommen. 

Zanzibar Inn onsdag 21. mai 2014 kl 18:00 

Kulturskolen  
 

Årets konsert arrangeres  i Samfunnshuset tirsdag 17.j uni.  

 

Se egne oppslag. 

 

Det har meldt seg 57 søkere til kulturskolen neste skoleår, noe som er en økning i forhold til  

i år.  

Alle søkerne vil få plass. Greier vi ikke å oppfylle førsteønsket, vil vi ta kontakt med de det 

gjelder, slik at de gis mulighet til å velge et annet tilbud. 

 

Hilsen Oppvekstsjef/ kulturskolerektor  
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Interessert i teater? 
 

Skyggeteateret Flatanger  
 
ble stiftet på et åpent møte på Miljøbygget den 

28. november 2013.  

 

Formålet til foreningen er å jobbe for tilrettelegging av sceniske produksjoner 

for barn og unge i Flatanger. 

 

Foreningen ledes av Turid Kjendlie. Øvrige styremedlemmer er Hilde Tyldum 

Stordahl og Annette Waldersløff.  

 

I samarbeid med Tereses Teater og kulturkontoret planlegger vi en teaterfo-

restilling med barn, ungdom og voksne på og bak scenen våren 2015.  

 

Det vil bli en oppstartshelg i desember, og øvingene vil bli i perioden januar 

til april. Øvingene vil forgå en ettermiddag i uka og i helgene.  

 

Vi kommer tilbake med mer informasjon til høsten   

FLATANGER MUSIKKFORENING 
 

Vi vil takke alle som var  på vår Grand prix fest i samfunnshuset for et strålende oppmøte. Takket være  

dere ble det en kjempefin kveld.  

 

Likedan vil vi takke  for all pengestøtte og godvilje vi har fått, ikke minst vil vi rette en STOR takk til de 

som har oss som sin grasrotmottaker.  

 

Din grasrotmottaker  får 5 prosent av din spillinnsats - uten at det går utover innsats, premie eller vinner-

sjanse. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=2hL4zvDdxRAWEM&tbnid=69yir0JEYzBpBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgidetvidere.blogspot.com%2F2012%2F01%2Feksperimentet-en-frste-status.html&ei=JghNU8SgMcSgtAablIGADQ&bvm=bv.6476


   Kirkekontoret 
 

 
 

Gudstjenester   
 
 
 

   MAI 
01.05: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl.11.00. 
 Takkoffer til Blå Kors. 
 
03.05: Lørdag. Konfirmasjon i Vik kirke kl.11.00 
 Takkoffer til barne - og ungdomsarbeidet. 
 
10.05. Lørdag. Konfirmasjon i Statland kirke kl.11.00 
 Takkoffer til barne - og ungdomsarbeidet. 
 
17.05: Gudstjeneste i Statland kirke kl. 09.30. Takkoffer  
 til Kirkens Nødhjelp 
 
17.05: Gudstjeneste i Vik kirke kl.11.30. Takkoffer til  
 Redd Barna. 
 
24.05: Lørdag. Konfirmasjon i Løvøy kirke kl.11.00.  
 Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 
29.05: Kristi himmelfartsdag gudstjeneste på Utvorda 
 kystfort kl.13.00. 
 Pastor i Frikirken Namsos , Bjørn Stien, deltar. 
 Sanginnslag. Takkoffer til menighetsarbeidet.  
 Båtskyss fra Utvorda havn til Hamnavika kl.12.00.  
 Samling på uteplassen etter gudstjenesten. Ta 
 med mat og drikke. 

 

JUNI 
 
01.06: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 
  Nattverd. Takkoffer til diakoniarbeidet. Kirke-
kaffe. 
 
08.06: Pinsedag. Konfirmasjon i Statland kirke kl. 
11.00.  
 Takkoffer til menighetsarbeidet.  
 
09.06. 2. pinsedag. Høytidsgudstjeneste i Løvøy kirke 
kl. 11.00 
 Takkoffer til BroByggere, Israelsmisjonen. 
 
15.06: Gudstjeneste på Nordgårdstua kl. 11.00 
  
29.06: Gudstjeneste på Tangsprell, Lauvsnes kl.11.00. 
 Takkoffer til Frelsesarméen. 

 

Annet 
 
 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2014 
ble gjennomført 8. april i Flatanger og på Statland. Omtrent 30 personer, både kon-
firmanter og voksne, deltok som bøssebærere, sjåfører, mottaksansvarlige og opp-
tellingskorps. Resultatet for Statland var kr. 5.022 og for Flatanger kr. 15. 600. På 
Statland en merkbar økning, i Flatanger omtrent som i fjor. Tusen takk til alle som 
ga penger til aksjonen og som bidro slik at vi kunne gjennomføre årets fasteaksjon! 
 
 
Sommertur 17. juni 
Årets sommertur blir tirsdag 17. juni. Sett av datoen allerede nå. Busstur med plass 
for rullestol. Egenandel kr 200,-. Sted og påmeldingsdato i neste Hør Her.  
Du er velkommen til å være med! 
  
 

 



 
Det går et festtog gjennom landet! 
 

  
 

        1.Det går et festtog gjennom landet! 
 I by og dal, ved fjell og fjord. 

         Vi svinger flagget stolt for Norge,  
         med hurrarop ifra syd og til nord. 

 
Ref. 

       Hurra! Vi marsjerer og vi synger 
sanger i rødt, hvitt og blått. 

 Kjenner frihetens rytme i kroppen. 
 Fylt av glede for landet vårt. 

 
2. Den store dagen vil vi feire. 

Nå lyder takkens melodi 
          som stiger taktfast opp fra folket. 

 Fra oss som ønsker et demokrati. 
 

     3. Syttende mai. Nå jubler våren! 
  Nasjonen pynter seg til fest. 

       Gå sammen, elske fram verdier 
         så alle trives. Da har vi det best. 

 
        4. Det går et festtog gjennom tiden 

     der slekter har satt dype spor. 
            Med sine valg gav de oss framtid. 

          Se, våre røtter de spirer og gror. 
 

Tekst: Grethe Myhre Skottene 


