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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.OKTOBER  

DET VIL DA GJELDE FOR NOVEMBER 

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:      20.Oktober kl. 16.00    

 

 Næring, miljø og teknisk:      2. Oktober  

  

 Formannskap:      21.Oktober kl. 16.00   

   

 Kommunestyre:      30.Oktober kl. 16.00       

 

        POST: 7770 FLATANGER 

TELEFON: 74 22 11 00 

TELEFAX: 74 22 11 80 

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

Tannpleier kommer tirsdag 21.oktober 

Tannlege kommer onsdag 22.oktober 

Har du behov for tannpleier utenom dette, 

kontakt tannklinikken i Namsos  på  

tlf. 74272444 

VOLLAMYRA 

Tirsdag den 7.oktober kl. 15-18 

Tirsdag den 21. oktober kl. 15-18 

Det er ikke lørdagsåpent. 

ÅRSMØTE 

Det skal holdes årsmøte i Flatanger pårørendeforening  

TIRSDAG 28.OKTOBER,  

ved Flatanger pleie- og omsorgstun, Nordgårdstua. 

Vanlige årsmøtesaker og bilder fra aktiviteter siste året.  

Bevertning. 

Velkommen til alle. 

 

Fra Flatanger Pårørende- og venneforeningen  

Hjertelig takk for alle minnegaver i forbindelse med  

Aud Estensens og Leif Havsteins bortgang. 

 

Flatanger pårørendeforening v/styret 

Nå kan også Flatanger  

folkebibliotek tilby sine  

lånere e-bøker!  
 

 
Hvordan låne e-bøker? Informasjon for lånere 

Lån hva du vil, når du vil, hvor du vil! 

 
Det er et samarbeid mellom Nord-Trøndelag fylkesbibliotek, folkebibliote-

kene og bibliotekene ved de videregående skolene.  
 

Dette gir innbyggerne i alle kommuner, og vgs-elevene, mulighet til å låne 
e-bøker gratis til sitt nettbrett eller sin mobil.  

Det er enkelt å komme i gang. Alt du trenger er et lånenummer med tilhø-
rende PIN-kode fra ditt bibliotek og appen eBokBib. eBokBib laster du ned 

fra Google Play eller App Store.  

 
Last ned eBokBib for Apple iOS fra Apples AppStore 
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TIRSDAG 21.OKTOBER 

KLOKKA 17.00 

      

 “TRØNDERKAILLAN” 
PÅ NORGAARDSTUA 

KAFFE OG KAKER 

TA MED PREMIE TIL ÅRESALG 

  VELKOMMEN 

 

FRIVILLIGHETSSENTRAL I FLATANGER 
 

Vi vil rette en stor takk til alle de som har støttet arbeidet med,  

og sett verdien av en etablering av Frivilligsentral i Flatanger.  

En spesiell takk til Interimsstyret og styremedlemmene i Frivillig i 

Flatanger. 

I mars ble søknaden om støtte til etablering av Frivilligsentral 

sendt til Kulturdepartementet. I juli fikk vi avslag på søknaden, 

med den begrunnelse at den kommunale støtten var for svak.  

Vi er lei oss for at det gikk slik, ikke minst med tanke på hva en 

Frivilligsentral ville ha betydd for mange i kommunen vår. 

Vi har ennå et håp om at kommunen tar dette med i forslag til 

budsjett for 2015. Frivillig i Flatanger avventer resultatet av bud-

sjettforlandlingene, før vi avslutter vårt prosjekt. 

 

Inger Dahle Klocke 



 

Strikkekafe på Nordgaardstua 
 

Onsdag  15.oktober 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 2014 
 
 

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

  



                                                                                                           

 

 

 

 

 

I år feirer Lauvsnes Skole 50 år. Det er 50 år siden den eldste fløya på nåværende skole 

ble tatt i bruk.  

Det vil skolen markere i uke 45.  Denne uka blir det åpen skole for alle som vil se innom. 

Vi har da ferdig et (nesten) komplett bilde- galleri av alle som har gått ut av skolen etter 

skoleåret 1972/73.(første ungdomsskolekull).  

Vi skal også lage en utstilling av ting som var mer vanlige i skolen for ca 50 år siden. På 

storskjerm blir det vist klipp fra ulike arrangement skolen har hatt. Litt servering kan 

det også bli.  

Torsdag 6. nov. blir det selskap med kake for alle elevene, alle ansatte, alle 

foreldre og andre inviterte. 

                                              

                          Vel møtt!                             

Bursdag på Lauvsnes skole 

 

 
LYST TIL Å VÆRE MED PÅ  UKM   

OG/ELLER KULTURVERKSTED i 2015? 
 

Kulturverkstedet blir på fredag ettermiddag og på lørdag,  
mest sannsynlig 16.-17.januar . 

 
UKM går av stabelen lørdag 31.januar 

 

Har du noen ønsker for aktiviteter på kulturverkstedet,  
ta kontakt med Gro eller Kari, send en e-post til 

ER DU LEIETAKER I FLATANGERHALLEN? 
 

Da må du holde av torsdag 23.okt kl. 18.00 
 

Da er det obligatorisk oppmøte for alle som leier hallen fast, dvs har egen tid hver 
uke på ettermiddag, kveld og/eller helg. Det kommer egeninnkalling om dette til  
den enkelte leietaker i god tid før møtet. 
             
 Hallstyret 
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 Lyst til å arrangere julemessa i år? 
Kommunen kommer ikke til å arrangere julemessa noe mer,  

og lurer derfor på om det er et frivillig lag eller forening  

som ønsker å ta over arrangementet. 

Interesserte bes ta kontakt med kulturkontoret innen 15.oktober. 
 

Kultursjefen 

 

Skal du søke om spillemidler i år? 
  Da må du melde i fra til kommunen innen 17.oktober 2015. Alle  
  henvendelser om spillemidler rettes til kulturkontoret på e-post  
  kari.imsgard@flatanger.kommune.no eller på tlf. 74 22 11 74. 

 

         Kulturkontoret 

Har du bilder til kalenderen 
”Flatanger i gammeldagan” 

 
Vi ønsker bilder fra før 1960 med motiv fra Flatanger som vi kan ha i  

kalenderen. Innsendte bilder som brukes i kalenderen, belønnes med en  
gratis kalender. Send eller lever bildet/ene til Kulturkontoret  

innen 17.oktober 

Kultursjefen 

 

FYSAK 
Husk å levere inn klippekortene til kulturkontoret innen 15.oktober 

Trekning blir sannsynligvis i november og annonseres i neste Hør her. 

  BYGDEKINOEN mandag 29.september 
 

  

 Kl. 18.00 Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama 
  Aldersgrense: 7 år 

 
 

  Kl. 20.00 Beatles 
  Aldersgrense: 7 år 

 
 

  Filmene vises i Lauvsnes samfunnshus. 

  For mer informasjon om filmene, se www.bygdekinoen.no. 



ELDREDAGEN  
feires på 

 

 NORDGAARDSTUA 

ONSDAG 1.OKTOBER  

kl. 10.30-12.00 

Det blir en musikalsk  

formiddagsstund med  

Wenche Larsen Dahle og  

Bengt Åge Nordbakk.  

De synger og spiller  

kjente sanger fra gamle dager. 

SERVERING AV KAFFE OG  

KAKER 
 

GRATIS INNGANG 
 

                      Alle er hjertelig  

                         velkommen 

 

Arrangør: Rådet for eldre og funksjons-   

hemmede og kulturkontoret 



Kirkekontoret 
 

 
 

                                          Gudstjenester   
 
 

OKTOBER  
 
05.10: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00  
 v/ vikarprest Irja L. Foss 
 Nattverd. Takkoffer til Israelsmisjonens prosjekt «Brobyggere». Kirkekaffe. 
 
12.10: Høsttakkefest i Statland kirke kl. 19.00. 
 Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. Kveldsmat etter gudstjenesten. 
 
19.10: Høsttakkefest i Løvøy kirke kl. 11.00. 
 Dåp. Takkoffer til TV- aksjonen. Kirkekaffe. 
 
 

NOVEMBER 
 

02.11: Allehelgensgudstjeneste i Statland kirke kl.11.00. 
 Vi minnes de som har gått bort det siste året. 
 
02.11: Allehelgensgudstjeneste i Vik kirke kl. 19.00. 
 Vi minnes de som har gått bort det siste året. 
 
16.11: Gudstjeneste på Nordgårdstua kl. 11.00. 
 Nattverd. 
 
30.11: Lysmesse i Vik kirke kl.19.00. 
 Konfirmantene deltar. Takkoffer i «Lys til verden». 
 
 

Velkommen til gudstjenestene! 
 
ANDRE ARRANGEMENT I OKTOBER OG NOVEMBER 
 

Møtested- for tro og tvil 
Samling for oktober er ikke bestemt. Følg med på plakater eller ring kirkekontoret. 
 
 
Formiddagstreff på Nordgårdstua 30. oktober og 27. november fra kl. 11.00-13.00. Sang, an-
dakt, bevertning, loddsalg. Du er hjertelig velkommen! 

 


