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

MÅ  DET LEVERES INNEN  15.NOVEMBER 

DET VIL DA GJELDE FOR DESEMBER OG JANUAR 

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! 

 

POST: 7770 FLATANGER 

TELEFON: 74 22 11 00   TELEFAX: 74 22 11 80 

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

 

 

KOMMUNALE MØTER  

Oppvekst og omsorg: Mandag 24. november kl. 16.00 

   

Næring, miljø og teknisk: Torsdag 13. november 

  

Formannskap: Tirsdag 4. november kl.16.00 og tirsdag 18. november 

   

Kommunestyre: Ingen møter i november       

  

Bildet er tatt av Iben,  

9. klasse Lauvsnes skole 
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TANNPLEIER  

 

Onsdag 5. november 

 VOLLAMYRA 

Vollamyra er åpent : 

4 November og 18 November  

Kl 15 -18 

Helsesøster- og Skolehelsetjenesten 

 

Flatanger kommune har fått tilsatt ny helsesøster;  

Lena Rian Hågensen. Hun har allerede startet opp i jobben. Hun skal 

arbeide i Flatanger 3 dager pr uke. Hun skal jobbe som følger: 

I partallsuker jobber hun mandag, tirsdag og fredag 

I oddetallsuker jobber hun tirsdag, onsdag og fredag 

 

Fysioterapitjenesten 

 

Fysioterapeut Linda Moen Heia skal ha delvis permisjon fra sin  

stilling som fysioterapeut i Flatanger kommune i tidsrommet 

1.11.2014 - 1.1.15 (med mulig forlengelse frem til 1.5.2015). Hun blir 

å jobbe to dager i uken i Flatanger i dette tidsrommet.                                                 

Det er rekruttert inn vikar i 40 % stilling i permisjonstiden. Hans navn 

er Thomas Nordengen. Thomas vil ivareta kommunale fysioterapiopp-

gaver i 20 % og jobbe på driftsavtale i 20 %. Han vil jobbe i Flatanger 

på mandager og tirsdager. 

Høstbilder laget  av elever 

i  

1. klasse  Lauvsnes skole 
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Tid for årets Influensavaksine.  

 

Vaksinasjon vil skje på følgende dager: 

 

Onsdag 22. Oktober fra kl 09.00-12.00 

 

Tirsdag 11. November fra kl 12.00- 14.00 

 

Fredag 28. November fra kl 12.00-14.00 

 

100 kr for folk som er i risikogruppa 

150 kr for alle andre 

Mvh 

Lena Rian Hågensen 
Helsesøster Flatanger Helsestasjon 

Tlf: 74 22 11 33 

lena.rian@flatanger.kommune.no 
 

Høstbilder laget av  

1. og 2. klasse , 

Lauvsnes skole 

mailto:lena.rian@flatanger.kommune.no
http://www.flatanger.kommune.no/


Hei. 

Da starter vi med drilling igjen, og første drilløvelse blir 

mandag 3.november kl 15-15:45.                        

Alle 1-4. klassinger ved Lauvsnes og Vik er velkommen.   

Ta kontakt om dere har spørsmål. 

 

Med hilsen Marit Hustad Dølvik  
 

Tlf 90661959 

“SYNG MED OSS” 

På Nordgaardstua 

Tirsdag 18.11. klokka 17:00 

Det blir servering og loddsalg. 

Ta med gevinst. 

VELKOMMEN  



Bassengtrening 

 

Bassengtrening starter opp igjen i bassenget på 

Lauvsnes mandag 10. november 

 

Du trenger henvisning fra lege for å delta. Påmelding 

og levering av henvisning til fysioterapeutene Thomas 

Nordengen eller Stine Sjursen må skje i forkant.  

Pasienter som ikke er i behandling må ha individuell 

vurdering før oppstart. Ved spørsmål ta kontakt med 

fysioterapeutene 

Telefon:     

   

Linda Heia: 74 22 11 34 

Stine Sjursen: 74 22 11 22 

STRIKKEKAFE 

 

Onsdag 12.november  

kl. 18.00 

på Nordgaardstua 

 

Ta med håndarbeidet ditt og 

kom. 

Salg av kaffe 5,- 

 
Høstbilde laget av elev i  

2. klasse, Lauvsnes skole 



 

 
Mandag 13.10. holdt Ragnhild Jansen fra Barnevakten.no foredrag om barn og ung-

es bruk og misbruk av sosiale medier. På deres nettside finnes mange gode råd og 

interessante fakta om barns bruk av Internett, mobil, TV, film og spill. Sjekk 

www.barnevakten.no  

Ragnhild fortalte også om "Mot-mobbing-luen». 

Denne luen strikkes rundt omkring i hele landet. Luen brukes av lærere i friminutte-

ne, og signaliserer til elevene at lærere er tilgjengelig for å snakke om mobbing når 

som helst. 

Luen er veldig populær, også elever har begynt å bruke mot-mobbing-lue på skolen. 

: ) 

Her er litt om luen, pluss oppskrift: 

http://www.nrk.no/ho/strikker-mot-mobbing-1.11195780 

https://nb-no.facebook.com/notes/strikke-hekle/mot-mobbing-lue/619907104707952 

Flatanger Ungdomsråd, elevrådene  og kultursjefen 

http://www.barnevakten.no
http://www.nrk.no/ho/strikker-mot-mobbing-1.11195780
https://nb-no.facebook.com/notes/strikke-hekle/mot-mobbing-lue/619907104707952


 
JULEMESSE 2014 

 
LØRDAG 15. nov. I BETANIA, LAUVSNES 

 
 SALG AV: 
Gaveartikler, bøker, CD-er, kort i fl varianter mm. 
Hjemmebakt: Småkaker, formkaker, gjærbakst,fyrstekaker, kran-
sekaker mm. 
 

Åresalg og loddsalg hele dagen                            

Gratis  kaffe og vafler 
 

Program for dagen: 
 kl. 10.30: Salget starter 
      kl. 12.00: Ord for dagen v/ Mangor Harestad 
      kl. 12.30: Salg av rømmegrøt/risengrynsgrøt 
 kl. 14.00:  Avslutning m. trekn., kaffe og åresalg. 
                     Mangor Harestad deltar 
 

VELKOMMEN 
 

                                             Hilsen misjonsforeningene i området. 

  

Fredag 21. og lørdag 22. november viser ungdomstrinnet 

ved Lauvsnes skole fram høstens musikkprosjekt!  

 

Følg med på oppslag for nærmere info.  



Takk til elevrådene , ungdomsrådet, FAU og kultursjefen som  

arrangerte en flott antimobbedag for oss tirsdag 14. oktober! 

Takk også til Bjørøya Fiskeoppdrett A/S som sponset laksemåltid.  

 

Hilsen elever og ansatte ved Flatanger Montessoriskole, Utvorda 

oppvekstsenter og Lauvsnes skole.  

Takk! 

Valgfaggruppa i design og redesign ved Lauvsnes skole vil takke 

alle som har gitt oss møbler, stoff, flasker, glass, permer og mye, 

mye mer! Vi har allerede laget mye fint, og vil gi dere en smakebit 

her: 
 



 



 

Treffpunkt 
En møteplass for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i 

 familien eller som har mistet noen. 

Vi tilbyr et Treffpunkt på Steinkjer hvor du kan være sammen med andre som opp-

lever det samme som deg. Her snakker vi sammen og har ulike aktiviteter. 

Hildur og Beate, som er kreftsykepleiere er der sammen med deg. 

Sted: Steinkjer Brannstasjon. 

Tid: Tirsdager en gang per måned kl: 16.30-18.30.  

Kontaktpersoner:    

 Hildur Holmstad Tlf: 91190034 

Beate Ramberg Myren Tlf: 48047508 

Tilbudet er et samarbeid mellom Kreftforeningen,  

 Steinkjer, Flatanger og Namdalseid Kommune. 

 

 

 

 



KULTURVERKSTED 
 

Ny dato: 
fredag 23.januar kl. 17-20 
lørdag 24.januar kl. 10-16 

 

Vi serverer frukt på fredag og lunsj på lørdag 
Pris kr 100,- 

 

Kulturverkstedet er for dem som går i 5.-10.klasse. 
Vi deler ut lapper på skolene med mer informasjon  

etter jul. 
 

SETT AV HELGA NÅ 

 

VIL DU VÆRE MED PÅ JULEMESSA? 
 

Julemessa arrangeres lørdag 29.november  
på Framheim på Vik 

 
 

Pris: 200,- per bordplass/bod 

Husk å gi beskjed om plassbehov og  

hvilke produkter du skal stille med. 
 
 

Påmelding innen 10.november  
til Tone Eian på 47478494  

 
 

Mer informasjon om julemessa kommer i neste Hør her. 
Følg med på plakater og oppslag på butikkene. 

 

Sørflatanger grendelag 



FYSAKTREKKING 2014 

 

Årets FYSAK-trekking vil 

foregå på julemessa den 

29.november. Dette fordi 

det  

ikke blir noen førjulsbasar 

på Lauvsnes i år. 

 

Trekking vil bli offentlig-

gjort på kommunens hjem-

meside og i Hør Her for fe-

bruar. 

 

       

Kultursjefen 

Flatanger Ungdomsråd hadde valg 

av nye  

representanter fra ungdomsskolen i 

høst, og det nye styret består av: 

 Malin Løfsnæs 

 Fredrik Dahle Klocke 

 Odin Mathias Aagård Mårvik 

 Åsa Rotvold Stamnes 

 Hanne Myren. 

 

Vararepresentanter: Anna  

Imsgard Strøm og Ann-Mari Hatland 

Sjekk ut   Flatanger 

Ungdomsråd sin          

facebookside 

Høstbilde laget av Nora ,  

6. klasse. Lauvsnes skole 



 

"På bølgelengde..." 
 

med søsknene  
Magnhild, Oddbjørn og Conrad Hagen.  

 
 

Fredag 7.november kl. 11-12 
på Nordgaardstua 

 
Enkel servering 

 

Forestillingen er en musikalsk og teatralsk reise på "bøljan 
blå", med kjente sanger og populærmusikk fra 50- og 60-

årene.  
 

Alle er hjertelig velkommen 
 

Arrangør: Kulturkontoret, Rådet for eldre og funksjonshemmede  

og Pårørendeforeningen 

JULEKONSERT 
 

Med søsknene Magnhild, Oddbjørn og Conrad Hagen.  
 
 

Tirsdag 2.desember 16.30-17.30 
på Nordgaardstua 

 
Enkel servering 

 
Alle er hjertelig velkommen 

 
Arrangør: Kulturkontoret, Rådet for eldre og funksjonshemmede  

og Pårørendeforeningen 



 
 

 

Vil DU spille teater? 

 

 

Nå er det endelig klart for en ny forestilling i Flatanger! 

Kulturkontoret har i samarbeid med «Skyggeteateret Flatanger» inngått avtale 

med Terese Moe Dahle om en ny teateroppsetning. Vi har siktet oss inn mot den 

spennende historien om Robin Hood og trenger deres hjelp for å kunne sette opp 

forestilling på Framheim 

21. mars 2015. 

 

Vi ønsker teaterinteresserte barn fra 1. klasse og oppover, ungdommer og 

voksne som skuespillere i små og store roller. Har du lyst til å være med, meld din 

interesse til kultursjef Kari Imsgard kari.imsgard@flatanger.kommune.no innen 

21. november. 

Torsdag 11. desember fra kl 17 til kl 18.30 vil det bli et informasjonsmøte 

for alle påmeldte. Her ønsker vi at alle skole-elevene har med foresatte. 
 

Planlagte datoer til teaterøvelser er: 

Torsdag 8. januar Torsdag 22. januar  Torsdag 5. februar 

  Torsdag 26. februar  Torsdag 12. mars 

På torsdager er øvelsene lagt mellom kl. 18 og 21. 

 

I tillegg vil det bli øving følgende helger: 

16.- 18. januar, 28.februar- 1. mars og 14.- 15. mars. 

20. mars generalprøve    21. mars forestilling 

 
Vi trenger også ivrige støttespillere på sidelinjen… Er du interessert i å hjelpe til med å snekre 

kulisser, sy/tilpasse kostymer, legge sminke eller hjelpe til med matlaging og servering?  

Ta kontakt med Hilde Tyldum Stordahl 90 12 72 60 eller Turid Kjendlie 91 59 91 42. Liste med 

påmelding til dugnadsarbeid for foresatte vil også bli tatt med på informasjonsmøtet. 

 

Vi venter på å høre fra DEG!  

mailto:kari.imsgard@flatanger.kommune.no


Kirkekontoret 
 

 
 
 

Gudstjenester   
 
NOVEMBER 
 

02.11: Allehelgensdag. Minnegudstjeneste i Statland kirke kl.11.00. 
 Vi minnes de som er gått bort det siste året. 
 Mulighet for alle til å tenne lys i gudstjenesten. 
 
02.11: Allehelgensdag. Minnegudstjeneste i Vik kirke kl. 19.00. 
 Vi minnes de som har gått bort det siste året. 
 Mulighet for alle til å tenne lys i minnegudstjenesten. 
 
16.11: Gudstjeneste på Nordgårdstua kl.11.00 
 Nattverd. 
  
30.11: Lysmesse i Vik kirke kl. 19.00. 
 Konfirmantene deltar. «Takkoffer til lys til verden». 
 
DESEMBER 
 
07.12: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 
 Takkoffer til menighetsarbeidet.  
 
14.12: Vi synger jula inn i Statland kirke kl. 18.00. 
 Flere aktører deltar. «Takkoffer til lys til verden». 
 
21.12: Vi synger jula inn i Vik kirke kl. 18.00 
 Flere aktører deltar. Takkoffer til menighetsbladet. 
 
Julaften 
 
24.12: Juleandakt i hallen på Pleie- og omsorgstunet kl. 12.00. 
 
24.12: Julegudstjeneste i Statland kirke kl. 14.00. 
 
24.12: Julegudstjeneste i Løvøy kirke kl. 16.00 
 
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp i gudstjenestene i Statland og Løvøy. 

 
 

Velkommen til gudstjenestene! 

 



Kirkeparty 

Elever i 5.-8. klasse på Statland inviteres til 

kirkeparty 2. og 9. desember. Mer info kommer.  

ANDRE ARRANGEMENT I NOVEMBER   

 
 
Møtested- for tro og tvil 
Søndag 16. november hos Eva Søraa Moe kl. 18.00-20.00 
Bibelfortellinger og samtale. Velkommen! 
 
 
Formiddagstreff på Nordgårdstua torsdag 27. november 
fra kl. 11.00- 12.30. Sang, andakt, bevertning, loddsalg. 
Du er hjertelig velkommen! 
 
 
INFO 
 
Kirkekontoret i Flatanger er åpent tirsdager og onsdager 
kl.10.00- 14.00. 
Tlf. 93 46 51 69. 
 
Tlf. Torgeir prest 90 91 81 02. 
 
Namsos kirkekontor tlf. 74 21 64 40. 
 


