
Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

SEPTEMBER 2017 
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ER DET NOE DU ØNSKER Å HA MED I  NESTE UTGAVE AV ” HØR— HER”  
MÅ  DET LEVERES  INNEN  15. september 

DET VIL DA KOMME MED I OKTOBERUTGAVEN. 
SEND FERDIGSKREVET STOFF TIL VÅR E-POST: 

 
 postmottak@flatanger.kommune.no 

 

 

             VOLLAMYRA: 
 Åpent hver tirsdag 
    kl. 15 - 18, og 
    siste lørdag i mnd. 
    kl. 11 - 13         

 KOMMUNALE MØTER           
Næring, miljø og teknisk:  
 21.sept. 
Formannskap:                    
 19. sept.  
Kommunestyre:                       
07. sept.    

  

 

Valgdagen for stortingsvalget er 11. september 2017  

Åpningstider på valgdagen: 
Lauvsnes krets, Miljøbygget. Kl. 12.00 – 18.00 
Vik krets, Framheim, kl. 13.00 - 17.00 
Jøssund/Sørnesset krets, Jøssund grendehus, kl. 13.00 - 17.00 
Utvorda krets, Utvorda grendehus, kl. 13.00 - 17.00  
 

Har du ikke anledning til å stemme på valgdagen så kan du  
forhåndsstemme på kommunens servicekontor alle hverdager fra  
kl. 08.30—15.00. Torsdag 07. september har vi åpent fram til kl. 18.00. 
Lørdag 02. september er del mulig å forhåndsstemme på SPAR   
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TANNLEGEKONTORET 
 

 Tannlege kommer  20.september     
Tannpleier kommer 12. og                   

26. september   
 

BASAR I FRAMHEIM, VIK 
 LØRDAG 23. SEPTEMBER            

 (Klokkeslett blir kunngjort senere) 
 

Loddsalg   
Tombola                                                                            
Åresalg    
                                                                                          
Velkommen til en trivelig lørdag. 
 
 
Arr. Sør-Flatanger grendelag 

Salg av mat og drikke 

 
TAKK FOR MEG 

 
Tusen takk til alle jeg har  samarbeidet med i 
mine år som kultursjef. Jeg har satt stor pris 
på all hjelp, gode råd og menneskene jeg har 
møtt, og som har gjort det mulig å få til      
konserter, teater, foredrag, FYSAK-turer,     
seniordans,  treninger, åpent museum eller 
andre  aktiviteter.  
Skal vi få kulturlivet til å fortsette blomstre, er 
vi avhengige av at innbyggerne engasjerer 
seg. Det tror jeg vi kan få til.  
La oss sammen gi den nye kultursjefen, Julie 
Elisabeth Haugum, en god start i sin nye 
jobb. 
Lykke til i den nye jobben. 
Vennlig hilsen Kari Imsgard, avtroppende   

Kurs i partering av hjortevilt. 
 

Namdalseid Jeger- og fiskarlag (NJFL) i    
samarbeid med Flatanger kommune            
arrangerer et minikurs/foredrag som om-
handler slakt og partering av hjortevilt. 
Når?  
Søndag 03.09.17 kl 18:00.  
Hvor? 
Lauvsnes, Brannstasjonen på Øra 
Namdalseid jeger og fiskarlag gjentar           
suksessen fra i fjor og foregående år, hvor   
Arne Bratberg instruerer oss i slakt og partering av 
storvilt. Arne har lang erfaring med slakt og        
partering i arbeidssammenheng, samt på fritiden. 
Noe teori og praksis som omhandler hygiene,         
redskaper, oppbevaring, behandling og ned-
skjæring av hjortevilt belyses. Et av hovedmålene 
er at vi skal kunne klare å skjære ned et hjortvilt på 
best mulig måte, samt å kunne gjenkjenne de ulike 
delene hos dyret. Videre skal vi ha en viss         
formening om hva det enkelte kjøttstykke passer 
best til mtp matlaging. 

100kr for medlemmer av NJFL/ 200kr for ikke 
medlemmer (betales på stedet kort/ Vipps/ 
kontant). Salg av kaffe og kake. Ingen på-
melding. 
Vel møtt! 

Fotterapi 
 

Fra september blir jeg å finne i egne lokaler 

på Miljøbygget!  

Tirsdag 12 september blir det åpningsdag, 

med en liten overraskelse til de som har 

time!  

Det blir 30% rabatt på produkter  

denne uken!  

For timebestilling kan du ringe eller sende 

sms til 99047290. 

 

Velkommen 

 
 
 
v/Ingar Strøm har kontordager på Miljøbygget 
følgende datoer i høst: 
Torsdag 7.september 
Torsdag 5.oktober 
Tirsdag 7.november 
Torsdag 30.november 
For avtale kontakt Ingar på Tlf. 99399763 
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Ti på topp 

 Årets Ti på topp markeringer tas ned den 
16. september, og for de som ønsker å gå blir 
siste anledning den 15. september. Ber om at 
de som var med å merke løypene husker å ta 
ned markeringene.  

Leie av Flatangerhallen 
Fristen for søknad om tildeling av tid i hallen 
forlenges til 10. september, ta kontakt på  
julie-elisabeth.haugum@flatanger.kommune.no 
ved interesse for tildeling av tid. Frem til ny 
timeplan er fremlagt gjelder gammel plan.  

Teater Garage og bruk av Flatanger-
hallen 
I forbindelse med teaterforestilling den  
26. september blir hallen stengt mellom kl.11-
12 gjeldende dag. Hallen vil stenges i for-
bindelse med øving, og salen vil bli opptatt i for-
kant av og etter forestilling, mer informasjon om 
tider kommer senere.           

 
 

 
 

 
Bygdekino 

Mandag 25. september blir det to kino-
forestillinger. Biler 3 spilles kl. 18.00. Hvilken 
film som spilles kl. 21.00 er enda ikke bestemt, 
mer informasjon kommer senere. 

Eldredagen 1. oktober 
Det jobbes med å få til ett arrangement i til-
knytning til Eldredagen den 1. oktober, mer   
informasjon kommer. 

Presentasjon 
Hei, og takk for en hittil strålende velkomst!   

Mitt navn er Julie Elisabeth Haugum og jeg har 

fått gleden av å begynne som ny Kultursjef her i 

Flatanger. Min bakgrunn er innen teater, kunst-

historie og kulturpolitikk og jeg er opptatt av ett 

bredt og godt kulturtilbud for alle.                   

Når jeg ikke tenker på kultur trives jeg best i  

natur, og ser frem til å utforske de stier, fjell og 

tuer kommunen har å by på. Jeg gleder meg til 

å ta fatt på jobben, og til å bli bedre kjent med 

dere som bor her!  

               
 Gudstjenester   

 
SEPTEMBER 
03.09: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00. 

Presentasjon av nye konfirmanter. 
Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 
Kirkekaffe. 

 
17.09: Gudstjeneste i Innvorda bedehus  
 kl. 11.00. 

Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirke-
 kaffe. 
 
OKTOBER 
01.10: Høsttakkefest i Vik kirke kl. 18.00. 
  Nytt i år! Utdeling av bok til 4, 5 og 6-
 åringnene.  

 Takkoffer til barne- og ungdoms-            
 arbeidet.  Kirkekaffe. 
 
15.10: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00. 
  Takkoffer til TV-aksjonen. Kirkekaffe 
 
 

Velkommen til kirken! 

 
 

 
 

 
 
 
 
Andre arrangement september 

 og oktober 
 
FORMIDDAGSTREFFET 
på Nordgårdstua den 28. september, 26.       
oktober og 30. november  
kl. 10.30 – ca. 12.15. Programmet blir sang, 
servering, andakt og loddsalg.  
Alle velkommen! 

 
VAFFELKVELD 
 

Flatanger menighetsråd inviterer til vaffelkveld 
på Nordgårdstua onsdag 17. oktober kl. 17.00. 
Sang og musikk, andakt, loddsalg, servering av 
vaffel m.m.  
Alle velkommen 

Informasjon fra kulturkontoret 

Kirkekontoret 

mailto:julie-elisabeth.haugum@flatanger.kommune.no


        Post: Lauvneshaugen 25     7770 FLATANGER 

        Telefon: 74 22 11 00 

E-post adr.:  postmottak@flatanger.kommune.no 

 
 
FASTE AKTIVITETER HØSTEN 2017 
 
 
Frivilligsentralen og brukthjørnet   Åpen tirsdag, onsdag og torsdag   Kl. 09.00 – 15.00 
  
Vaffel- og kaffesalg   Hver tirsdag og torsdag   Kl. 11.00 – 13.30 
   
Lunsjbuffet m/varmrett                          Første torsdag i måneden    Kl. 11.00 – 14.30 
                                                                Start etter ferien: Torsdag 7. sept.    
    
Småbarnstreff                     Annenhver tirsdag, partallsuker    Kl. 11.30 – 14.00 
 
Språkkafé m/Røde Kors  -   Onsdager, partallsuker  Kl. 18.00 – 20.00 
      Start etter ferien: Onsdag 6. sept. 
   
Strikkekafé     Annenhver tirsdag, oddetallsuker  Kl. 18.00 – 20.00 
       
Brettspillkvelder    Avklarer dato for oppstart senere  Kl. 18.00 – 20.30 
 
Tur- og gågruppe på Vik   Hver mandag, oppmøte v/kirka     Kl. 11.00 -  

 
Tur- og gågruppe Lauvsnes  Hver onsdag, oppmøte v/skolen  Kl. 10.30 -   

     
Asiatisk matlagingskurs   Planlegger kurs i sept./okt.  Har forhåndspåmeldte 
      Påmelding tlf 476 29 695   

 
Lefse- og flatbrødkurs   Planlegger kurs i sept./okt.  Har forhåndspåmeldte 
      Påmelding til tlf. 476 29 695 
 

PÅ ØNSKELISTA (bl.a.)  
 

Seniorsurf     Vi ønsker å komme i gang med seniorsurf i løpet av  

      høsten, gjerne på dagtid. Derfor leter vi etter noen som 

      har tid og lyst og kan bistå med litt datahjelp.  
 

Skotthyllturnering   Noen som kan hjelpe til med å skaffe lag og dra i  

 gang skotthyllturnering? (Fin bane på Lauvsnes- 
 haugen). Frivilligsentralene i Namdal arrangerer NM  
 (Namdalsmesterskap J) i skotthyll hver høst, og 
 arrangementet går på rundgang.  
 Flatanger Frivilligsentral skulle absolutt ha 
 stilt lag! Det er kun for lek og moro, men et 
 artig og sosialt tiltak som passer for de fleste. 
 

NOEN SOM MELDER SEG…? VI KRYSSER FINGRE !  


