
Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

  Juni 2014  
UTGIVELSE 224 
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ER DET NOE DU ØNSKER Å HA MED I  NESTE UTGAVE AV ” HØR— 

HER”  

MÅ  DET LEVERES INNEN  15. juni 

DET VIL DA GJELDE FOR JULI OG AUGUST 

SEND HELST FERDIGSKREVET STOFF TIL VÅR E-POST: 

 postmottak@flatanger.kommune.no 

 

KOMMUNALE MØTER 

 Oppvekst og omsorg:  Mandag 2. juni kl. 14:00  

 

 Næring, miljø og teknisk:  Torsdag 26. juni                 

  

 Formannskap:   Tirsdag 10. juni kl. 16:00 

 

 Kommunestyre:      Torsdag 19.juni kl. 16:00   

POST: 7770 FLATANGER 

TELEFON: 74 22 11 00 

TELEFAX: 74 22 11 80 

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

 

 



INFO            INFO            INFO            INFO 
TANNPLEIER 

Det er tannpleier på Lauvsnes  

4. og 18 juni 

Tannklinikk Namsos: 74272444 

VOLLAMYRA 

 

Det er åpent hver tirsdag fra kl. 

15.00 —18.00 

og siste lørdag i måneden fra kl. 11.00—

13.00  

Ledig leilighet i kommunal bolig på 

Lauvsneshaugen,  boareal ca. 70 

kvm, 2 soverom. 
 

 

Søknad om støtte til kjøp av nytt kirkeorgel i Statland kirke 

 
Kirkeorgelet i Statland kirke er i gang med å spille sine siste toner, og vi i Statland Menighetsråd øns-
ker å be om en gave til nytt orgel. 
Det gamle orgelet ble innviet samtidig som kirken, dvs at det i år har 22-års jubileum. 

 

Vi har innhentet pris på et nytt orgel, og fått følgende tilbud: 
Ecclesia kirkeorgel: kr 120 000,- 

 

Små og store gaver mottas med stor takk og kan overføres på  

menighetsrådets  Konto Nr.05303111796 

Vennlig hilsen Statland Menighetsråd  

Sommertur 18. juni  NB! ny dato  
 

Årets sommertur blir onsdag 18. juni. Vi drar til Seter Brygge og får servert mid-
dag, dessert og kaffe. Andakt, sang, loddsalg m.m. Bussen går fra Kvaløysæter 
kl. 10. 30. kjører om Coop Marked Vik, Bakkan, P.O – tunet og Spar. Det er plass 
for rullestoler. Egenandel kr 200,-. Påmelding til kirkekontoret tlf. 93 46 51 69 in-
nen onsdag 11. juni. 
Meld deg på og bli med!  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=S%C3%98PPEL*&source=images&cd=&cad=rja&docid=JFs2NugExvk9kM&tbnid=CK1h1zN8ky_IKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffullkorn.blogg.no%2F1304455816_37_nattad.html&ei=HdQ9UZfyH8Wr4ATci4CIDg&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQj


Lauvsnes skole ønsker å takke alle  

samarbeidspartnere, private og offentlige,  

som har bidratt til et vellykket skoleår. 

Takk til FAU som har vært aktive med egne  

arrangementer ved skolen og med pengestøtte til 

velferdstiltak for elevene. 

Vi takker elever og foresatte for året som har gått, og ønsker velkom-

KYSTDAGER PÅ VIK (VIK BRYGGE)        

6. OG 7. JUNI 2014 
Fredag  kl. 18.00 starter vi med BASSE- OG SKOTTHYLL-TURNERING, påmelding til 

Torbjørn Lindseth tlf. 456 92268 innen 5. juni. 

Kl. 20.00-22.00 blir det REKEAFTEN på brygga. 

Fra kl. 22.00 møtes vi til JAMAFTEN på brygga, oppfordring til alle sang- og spilleglade 

om å bidra. 

 

Lørdag blir det full rulle fra kl. 11.00-16.00. 

Finale i BASSE- OG SKOTTHYLL-TURNERINGEN. 

TRIATHLON (påmelding til Brita tlf. 970 00897 på kveldstid) 

BODER (ønsker du bodplass, ring Tone på tlf. 470 78494) 

ELIASBÅTER 

LEKER/KONKURRANSER 

LYKKEHJUL 

 

Salg av: GRILLET LAKS, RØMMEGRØT, FISKEBURGER, KAKER OG KAFFE m.m. 

 

Hvem vinner  HURTIGRUTETUR FOR 2 PERS. og  MANGE ANDRE STORE GEVINS-

TER? Trekking av loddbøker kl. 15.00. 

 

STORFEST MED WILLYS WONDERLAND KL. 21.00 PÅ BRYGGA. 

INNGANG KR. 250,-. ÅPEN PUB. 
Arr:  Vik Brygge, Vik båtforening og  Sørflatanger grendelag 

ELIESER KOMMER TIL FLATANGER (Storlavika)  
Søndag 8. juni  (Pinsedag)     
Sangmøte kl.19.00 ved Dagfinn Sandal og båtens besetning. 
Kollekt til Den indre Sjømannsmisjon. Bevertning. 

ALLE VELKOMMEN ! 



Flatanger bygdemuseum på Hilstad  
 
Holder åpent søndager fra kl. 14—
17 i sommer: 
29. juni , 6. juli, 13. juli, 2o.juli og 27. 
juli.  
Servering av kaffe og vafler. 
            Velkommen! 

Arr. Museets venner 

 vil rette en stor takk til Marine Harvest som med sitt bidrag 

på kr. 200.000,- har gitt oss mulighet til å starte en sårt tiltrengt oppgradering av 

uteområdet ved barnehagen. Tilskuddet kommer svært godt med i tillegg til 

kommunale midler! 

Vi takker Lauvsnes grendalag for velvilje i forbindelse med søknader og for lån 

av Samfunnshuset i byggeperioden.  

Noen apparater er kjøpt inn og skal i disse dager monteres, resten vil komme ut-

over året. Foreldre og andre interesserte vil forhåpentligvis delta ivrig i kom-

mende dugnader! ;)  

Vi takker også Bjørøya fiskeoppdrett, som bidrar med innkjøp og montering av 

en ny, flott lekebåt! Hurra!  

Til besøkende som benytter uteområdet i helger og fritid:  velkommen til leik, 

men vær snill å rydd opp etterpå, så det ser greit ut til neste barnehagedag!   

 

NORDGAARDSTUA 

FILM – OG GRILLKVELD    

Tirsdag 10. juni 

Klokka 18:00 
Det blir film, latter og moro med Oluf i 

Rallkattlia, grilling på den nye bålpanna, 

kaffe og kaker og utlodning. 

Ta med premie.  Velkommen! 



 

 

                                                 
 

  Vi har den store glede av å invitere gamle og nye kjenninger til 
Molomarkedet på Statland lørdag 23.august kl 11.00-16.00. 

 
2013 hadde vi ca 1500 besøkende. Vi beholder mye av den gode suksessoppskrif-

ten fra  
tidligere, og jobber samtidig med å ta med oss nye momenter for å få til et enda 

bedre Molomarked i 2014! 
 

Leie av bod for salg av produkter eller stand for reklame av produkter, politiske par-
tier m.m., herunder også bryggestand og plass for salgshengere, koster 400 kr. 

Om man ønsker strøm, øker prisen til kr 450. 
 

Ved interesse for leie, kontakt Svein Lervik på slervik@online.no  
For ytterligere opplysninger, ring Bjørn(45601716) eller Dagrun(91306545). 

 

Hjertelig velkommen til et flott Molomarked 
 

Arr. Statland Vekst 
 

 

New in Norway?           
If you have come to Norway from a country outside the EU, you are 

obliged to undertake  

at least 300 hours learning the Norwegian language. 

Of these, 50 hours shall consist of Social Studies. 

If you have no right, but want to join parts of this education, contact  

Gurid Halsvik 74 22 11 20. 

Ingeborg Hagerup 98 04 17 45 



Vi ønsker tips og innspill til hvem som fortjener å få årets Bygdapris. Denne prisen 
deles ut til en person eller flere personer som har vist stort engasjement i sitt lokal-
samfunn i form av frivillig, ubetalt arbeid, og som er et forbilde for andre. Tips sen-
des til Kine Sivertsen på kine@aqs.no. 
  
Vi trenger flere folk i styret! Kreative, arbeidsomme, engasjerte sambygdinger bes 
om å ta kontakt. Vi trenger flere folk, både til å sitte i styret, og til å være med i en 
arbeidsgruppe, som hjelper til med praktiske gjøremål. Alle er hjertelig velkommen 
til å bidra til gjennomføringen av Tangspræll. 
Ta kontakt med noen av oss hvis du ønsker å hjelpe til, eller hvis du har spørsmål. 
Egil 90944063 
Maria 45266449 
Kine 95942122 
Jens Martin 97616659 
  
Mvh Maria 

TANGSPRÆLL UNDERHOLDNING 
 

Hei alle barn og ungdommer fra Flatanger og omegn!  

  

På Tangspræll ønsker vi oss innslag på scenen på søndag kl. 13-15, så 

har du lyst til å synge, spille, danse eller vise fram en sketsj der (alene 

eller sammen med andre), må du ta kontakt med kulturkontoret  

 

senest onsdag 25.juni. 

  

Du kan sende SMS til 41633828, eller e-post til ka-

ri.imsgard@flatanger.kommune.no  eller komme innom meg på konto-

ret.                                      Kari Kultursjef 

mailto:kari.imsgard@flatanger.kommune.no
mailto:kari.imsgard@flatanger.kommune.no


Tangspræll 
 
FREDAG 
 
kl 18.00  Storfjellmarsjen. Korpsmusikk og loddsalg på toppen av Stofjellet i regi av Stor-

fjellets Venner. 

kl 21.00  Fest på Zanzibar Inn 

 
 
LØRDAG 
 
Kl 11.00 BODENE ÅPNER! loddsalg, underholdning, matsalg. Lokale og tilreisende utstil-

lere. 

kl 14.00 Live akustisk musikk på martnasområdet med Hitras store sønn ANDERS JEKT-
VIK!! 

kl 15.00 Kvalifiseringsrunde i øyhopping. 

kl 15.30 Utdeling av årets Bygdapris 

kl 16.00 Live musikk med KENT AUNE. 

kl 17.00 Bodene stenger 

kl 21.00 STORFÆST PÅ MILJØBYGGET med TERJE TYSLAND OG ANDERS JEKTVIK m/band! 
KENT AUNE spiller i ølteltet. 

            (forhåndssalg av billetter og ølbonger i Tangsprællboden på martnasområdet. Bil-
letter kan også kjøpes på SPAR) 
 
SØNDAG 
 

kl 11.00 Utegudstjeneste v/ Prest Torgeir Liasjø 

kl 12.00 Bodene åpner. 

kl 14.00 FINALE i ØYHOPPING! 

kl 15.00 ANDERACE! trekning i årets ANDELOTTERI. 

kl 16.30 Trekninger og avslutning. 

 
 
NOEN HØYDEPUNKTER I ÅR: 
 
BRANNMANN SAM og DORA UTFORSKEREN tilbringer lørdag med barna. Brannbilen 

kommer også, og det blir muligheter for en kjøretur! 

HELIKOPTER  

TERJE TYSLAND og ANDERS JEKTVIK 

Nytt hoppeslott 



 

Informasjon om gjeldende regler for skoleskyss 
 

Skoleskyss er hjemlet i opplæringslova § 7-1 som lyder: 

”Elevar i 2.-10. klasse som bur meir enn fire kilometer frå skolen, har 

rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. 

Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis 

skyss utan omsyn til veglengda.” 

Skolebussen skal i utgangspunktet kjøre ”hovedveien” og elevene må 

innenfor avstandsgrensene nedenfor ta seg fram til holdeplass ved 

”hovedvei” på egen hånd. 

Avstandsgrensene er: 

 1,0 km for 1. klasse 

 1,5 km for 2.-3. klasse     

 1,7 km for 4. klasse 

 2,0 km for 5.-6. klasse 

  2,5 km for 7. klasse 

 3,0 km for 8.- 10. Klasse 

Gangavstanden er ikke absolutt og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Kommunestyret fattet følgende vedtak, 03.05.2006, sak nr. 18/06: 

”Veileder til skyssreglement. Kommunal skoleskyss for grunnskoleele-

ver på grunn av farlig eller vanskelig skoleveg – Flatanger kommune 

Gjeldende f.o.m. 03.05.06 

1. Elevene fra Stamnes, 2.-4. årstrinn, har rett til daglig skyss 

2. Elevene fra Trefjorden, 2.-4. årstrinn, har rett til daglig skyss til Vik 

3. Før det blir holdeplass i Leithe, ved Ribsskogskrysset, Bjørgankrys-

set og på Gladsøya, har elevene rett til daglig skyss også på sideveiene. 

Det gjennomføres en samlet gjennomgang av behov for leskur og tra-

fikksikkerhetstiltak langs skoleveier.” 



ENDRINGER FYSAK-turene 2014 
 

Pga. snø er Aunkrona og Gammelseterdalen fortsatt ikke merket. Par-
kering til Aunkrona og Gammelseterdalen er på Rønningen gård hos 
Åge Morken. Parker oppe ved låvebrua. 
 
Fløafjellet og Sautjønna, her er starten på turen opp Fløafjellet tegnet 
inn feil på kartet. Håper å kunne ha riktig løpe tegnet inn etter 19.mai. 
Det er merket godt, så det skal være greit å finne fram. 
 
Merk FYSAK-turbildene dine på Instagram med #FYSAKFlatanger2014 
Følg med på oppslag på SPAR og COOP Sørflatanger og på kommu-
nens hjemmeside: www.flatanger.kommune.no for endringer og be-
skjed om når Aunkrona og Gammelseterdalen er ferdig merket. 

FYSAK 2014 

 
I forbindelse med merking av Fysakturer i Flatanger, blir det alltid 
gjort avtale med grunneier før turene blir bestemt og merket. 
 
Det kan være at grunneier har bestemte ønsker for hvor turene 
skal legges, og dette blir det selvsagt tatt hensyn til av de ansvar-
lige for merking av de enkelte turene. 
 
Det bes derfor om at merkebånd får henge i fred der de opprin-
nelig er satt opp, og ikke flyttet på i ettertid. Dette kan komme i 
konflikt med grunneiers ønsker. 
 
 

 
 
HUSK at det er båndtvang! 
All ferdsel er på eget ansvar 
 
God tur! 

http://www.flatanger.kommune.no


KYSTKULTURDAG PÅ UTVORDA, LØRDAG 

12.JULI 2014. 
Etter noen år i dvale så slår Utvorda IL og Sitter og Utvorda grendelag på stortromma og arrange-

rer Kystkulturdag på Utvorda igjen i 2014. Arrangementet finner sted lørdag 12.juli v/ Paviljong-

en på havneområdet på Utvorda. 

Arrangementet vil foregå over hele dagen med boder og utstillere, aktiviteter, underholdning, mat-

salg osv. på dagtid, og så avsluttes det hele med tradisjonell utefest på martnasområdet om kvel-

den med Kine Kvalstad m/ band og de lokale heltene i “Sluddj” og “Statlandrypan”. 

Følgende program er allerede klart: 

-Salg og utstilling fra boder på martnasområdet 

-Underholdning fra scenen v/ Statlandrypan, Sluddj, Staut-teaterlag og Kine Kvalstad m/band 

-Kåseri om Utvorda i “gammel-dagan” v/Einar Strøm 

-Et fristende mat-telt med førsteklasses sjømat ala Einar Grande 

Mer informasjon kommer etter hvert, følg med på oppslag, plakater og på Facebook hvor arrange-

mentet har egen side med navnet “Kystkulturdag på Utvorda” .  

 

  

Utvorda og Sitter Grendelag og Utvorda IL. 

Elever og lærere ved Flatanger kulturskole  
inviterer til vårens flotteste  

KONSERT 

Tirsdag 17. juni kl.18.00 
Lauvsnes samfunnshus 

Enkel servering 
Inngang kr 50,- for voksne 

Barn og unge gratis 

Alle er hjertelig velkomne. 
 

Arr: Flatanger kulturskole 



Kirkekontoret 
 

 

Gudstjenester   
 
 

JUNI 
01.06: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 
  Nattverd. Takkoffer til diakoniarbeidet. Kirkekaffe. 
 
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. 
  v/ sokneprest Anders Hammer. 
 Takkoffer til Frelsesarméen. 
 

 
JULI 
 
06.07: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00  
 Dåp. Takkoffer til menighetsarbeidet. 
 
13.07: Gudstjeneste i Statland kirke kl.11.00 
  Nattverd. Takkoffer til diakoniarbeidet.  
 
 

Velkommen til gudstjenestene! 
 

 

 



 

Sommer + bok   
Det blir i år, som tidligere år, arrangert en lesekonkurranse, som går ut på å lese fem bøker i løpet av som-

meren. Barn mellom 6 – 13 år kan delta.  

Konkurransen starter den 1. juni og avsluttes den 1. september. 

Leseskjemaene må leveres til biblioteket innen 1. september. 

Hvis mange i en klasse blir med og leser, kan det komme en  

overraskelse til klassen. 

Leseaksjonen er et samarbeid mellom Namdalsbibliotekene. 

 

Alle som deltar får diplom. I tillegg har kommunene premiering.  

 

Flatanger folkebibliotek og  

Namdalsbibliotekene.     

 

Biblioteket 

er sommerstengt i perioden 1.juli-14.august. 

 

Denne utgaven av Hør Her er laget av arbeids-

livsfaget i 8.klasse. Vi har også tegnet og malt 

bildene som dere ser her.  

Vi var den første klassen som prøvde ut arbeids-

livsfaget, det er ganske artig å ha et praktisk fag 

istedenfor teoretisk. Alle i klassen liker arbeids-

livsfag veldig godt, vi samarbeider og snakker 

og har det bare gøy, dette er et fag vi håper for-

blir på Lauvsnes skole. 

 

I arbeidslivsfaget er vi hos forskjellige yrkesfag 

og ser hva de gjør på jobbene sine. Vi har vært 

hos disse: 

 

 

  Kulturkontoret 

  +At vi var med på å hjelpe til å 

rigge opp scenen til Myrna Wepp. 

  SFO 

  Barnehagen 

  Settefisken 

  Vaktmesteren 

  Biblioteket 

  Malte i klubben. 


