
Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 
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             Vollamyra: 
 NB!  
Nye åpningstider fra 1/10-17 
 
Åpent tirsdager i  
oddetallsuker kl. 15 - 18     

     

 Kommunale møter::     
       

Næring, miljø og teknisk:    
         05. oktober 
Formannskap:                     
 17.  oktober 
Kommunestyre:                           
 26. oktober  

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

MÅ  DET LEVERES  INNEN  15. oktober 
DET VIL DA KOMME MED I NOVEMBERUTGAVEN. 
SEND FERDIGSKREVET STOFF TIL VÅR E-POST: 

 
 postmottak@flatanger.kommune.no 

Tannlegekontoret 
 

  
Tannpleier kommer 24.oktober              

 

Mvh Tove Meldal 
                

 

Fysioterapeutene i Flatanger  
 

har fra 1. september kun et  
telefonnummer hvor vi nås på: 

47 63 10 49 
 
Hilsen fysioterapeutene  
Trond og Stine  

  Post: Lauvneshaugen 25     7770 FLATANGER 

 Telefon: 74 22 11 00 

  E-post adr.:  postmottak@flatanger.kommune.no 
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Influensa-vaksinasjon, høsten 2017 
 
Nå er det tid for å vaksinere seg mot influensa. 
De som har behov for Pneumokokk-vaksine (mot lungebetennelse), kan få utført dette 
samtidig med influensa-vaksinasjon. 

 
VAKSINASJON TILBYS FØLGENDE DAGER VED HELSESTASJONEN PÅ LAUVSNES. 

ONSDAG     18.OKTOBER             KL.  09.00 -  12.00   
MANDAG    23.OKTOBER             KL.  09.00  - 12.00   

FREDAG     10. NOVEMBER                 KL.   12.30 -  14.30 
              
INFLUENSA-VAKSINE ANBEFALES TIL PERSONER I 
RISIKOGRUPPE/MÅLGRUPPE. 
Barn og voksne med kronisk luftveissykdom, hjerte/karsykdom, leversvikt, nyresvikt, nevrologisk 

sykdom el. skade.  
Barn og voksne med nedsatt immunforsvar. 
Barn og voksne med diabetes, type 1 og type 2. 
Barn og voksne med alvorlig fedme. 
Gravide i 2. og 3. trimester. 
Personer over 65 år. 

 
Personer i risikogruppen betaler  kr. 100,- 
Andre personer betaler      kr. 150,- 
Pneumokokk-vaksine                     kr. 200,- 

Det anbefales at helsepersonell med pasientkontakt også vaksinerer seg mot influensa.   
 
Lena Rian Hågensen 
Helsesøster Flatanger Helsestasjon 
7770 Flatanger 
Tlf 90703180 
lena.rian@flatanger.kommune.no 

Bassengtrening 2017/2018 
 
Det vil i oktober/november være klart for nye 
runder med bassengtrening med  
fysioterapeutene Trond og Stine  
I den forbindelse opplyses det om at det er 
nødvendig med rekvisisjon på  
fysioterapi fra fastlege før oppstart i basseng. 
Fint om rekvisisjonen leveres i god tid før  
oppstart da det kan være behov for individuell 
samtale og undersøkelse for nye brukere eller 
brukere som ikke har deltatt på en stund. 
Rekvisisjonene leveres fysioterapeutene. 
 
Velkommen til nye bassengrunder  
 
Hilsen fysioterapeutene  
Trond og Stine 

HYGGEKVELD/BASAR 
  

sted: Nordgårdstua 
tid:   Torsdag 5.oktober kl. 17 

  
Besøk av ordfører Olav J Bjørkås 
Sang og musikk v/Ola Lindseth 

        Åresalg 
Kaffeservering 

  
VELKOMMEN 

  

             arr. Lauvsnes helselag 

 
Alle har et medfødt menneskeverd som man 
ikke skal tulle med. 
    
  Per Fugelli 

mailto:lena.rian@flatanger.kommune.no


 
 
Kino 23.10.2017 
Bygdekinoen viser Askeladden – I Dovregub-
bens hall fra klokken 18.00. Filmen har alders-
grense 9 år, men kan ifølge med en voksenper-
son sees av barn ned til tre år. Fra klokken 
20.00 vises det krim med Snømannen, basert 
på Jo Nesbøs roman. For mer informasjon se 
www.bygdekino.no. 
 
Internasjonal eldredag 
Den internasjonale dagen for eldre er 1.oktober. 
Årets tema er «Ta steget inn i framtida: ta i bruk 
og utnytt talent, bidrag og deltaking fra de eldre 
i samfunnet». Det vil bli en markering på Nord-
gaardsstua i forbindelse med den dagen og se 
egne oppslag for mer informasjon.  
 

 
 

10 på topp og 10 rundt i Flatanger 
Årets FYSAK-løyper er nå tatt ned. Det har 
kommet inn mange klippekort både med og 
uten tilbakemeldinger på løyper. Husk og levere 
klippekort på kulturkontoret innen 15. oktober 
for å være med i trekning av premier. Det blir 
diplom på alle barn t.o.m 12 år. 
 
Fordeling av halltid 
Fordeling av halltid for høsten er klar, det er 

fortsatt noen ledige tidspunkter, ta kontakt med 

kulturkontoret for fordeling av ledig tid. Oppda-

tert versjon av planen vil til enhver tid ligge ute 

på kommunens hjemmesider og være oppslått i 

Flatangerhallen. 

 

Informasjon fra kulturkontoret 

Ungdomstrinnet ved Lauvsnes skole innbyr til visning av prosjektet 
NORGE RUNDT 

Torsdag 5.oktober kl. 18:00 Lauvsnes skole 
Ta med hele familien og bli med på en litt annerledes fremvisning av årets prosjekt. 

Dere vil få ... 
se flotte modeller av byggverk fra ulike deler av landet. 

oppleve flott musikk og sang hentet fra kjente norske artister. 
få en historiereise om norske bunader 
se tablåer/utdrag fra kjente skuespill 

Det blir moro med dialekt og masse humor  
Mulighet for å kjøpe kaffe og kaker. 

Pris: Voksne kr 100           Barn gratis 

Lauvsnes Helselag og Pleie-og omsorgstjenesten 
Inviterer alle interesserte, taxi- og servicenæringer i Flatanger, politikere, 
Turvenner, Pårørendeforeningen og ansatte i Pleie-og omsorgstjenesten 

Til:  

TEMAKVELD OM DEMENS 
På NORDGÅRDSTUA 

torsdag 12. oktober  
kl. 19.00   

Kulturelt innslag v. Torbjørn Lindseth 
Informasjon om Demenssykdommer  

og Demens hos yngre personer 
v. Marte Kvello- Alme, lege og doktorgrad stipendiat 

Bevertning v. Lauvsnes Helselag 
 

For arrangørene; Rita Stamnes og Nina Strømsnes 

http://www.bygdekino.no


 
 
OKTOBER/HØSTEN 2017 
 
Sentralen & brukthjørnet    Åpen tirsdag, onsdag og torsdag   Kl. 09.00 – 15.00 
  
Vaffel- og kaffesalg  Hver torsdag og annenhver  

tirsdag (oddetallsuker). Ellers på 
bestilling          Kl. 11.00 – 13.30 

   
Lunsjbuffet m/varmrett       Første torsdag i måneden       Kl. 11.00 – 14.30 
                                              (Ikke vaffelsalg) 
    
Småbarnstreff                       Annenhver tirsdag, oddetallsuker  Kl. 11.00 – 14.00 
 
Språkkafé m/Røde Kors  -  Annenhver onsdag, partallsuker     Kl. 18.00 – 20.00 
       
Strikkekafé   Annenhver tirsdag, oddetallsuker   Kl. 18.00 – 20.00 
       
Brettspillkvelder  Avklarer dato for oppstart senere.   Kl. 18.00 – 20.30 
     Annonseres FB og oppslagstavler 
 
Tur- og gågruppe på Vik Hver mandag, oppmøte v/kirka        Kl. 11.00 -  

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

     
Asiatisk matlagingskurs Planlegger nytt kurs i oktober.   

Har forhåndspåmeldte,  
men kan ta mot flere. 

     Påmelding tlf 476 29 695   
 

Lefsekurs    Planlegger flere kurs i høst. 
  Har forhåndspåmeldte, men kan ta 
  mot flere. Påmelding tlf. 476 29 695 

Flatbrødkurs   Planlegges senere 
 
PÅ ØNSKELISTA (bl.a.)  
Seniorsurf    Vi håper å komme i gang med seniorsurf  snart, 
     gjerne på dagtid. Derfor leter vi etter noen som 

har tid og lyst og kan bistå med litt datahjelp. Du  
trenger ikke være spesielt datakyndig, det er nok  
at du kan litt. Vi hjelper hverandre J. 

 
Skotthyllturneringer  Vi starter så snart mange nok melder interesse  

NOEN SOM HAR LYST…? VI KRYSSER FINGRE  





 
 
En sommer er over og mange har hatt gleden 
av å gå på Storfjellet. 
Tross regn, vind og knott er det lagt ned utallige 
arbeidstimer noe som viser at bare viljen og ar-
beidslysten er til stede går det som regel greit. 
Stien har blitt oppgradert, så på de plassene 
hvor det før var vanskelig å gå på grunn av is 
og snø, er det nå blitt nye trinn. 
Stor takk til 8. – 9. og 10. klasse som har vært 
så flinke til å bære pukk, til Oskar, Ludvik og 
Nora som hadde sommerjobb og hjalp oss med 
å fylle i de nye trinnene, til dere som bar opp 
veden, til dere som kløyvde og stablet den og til 
alle de andre dyktige ungdommene som har 
vært så flinke og hjulpet til.  
Takk til kommunen som finansierte det hele, 
uten penger hadde det sett dårlig ut. 
Så den 21.september når kronprinsparet        

 
 

kommer til Flatanger og blir med opp på Stor-
fjellet,  
vil de få en flott turopplevelse kronet med en 
fantastisk utsikt utover Folla. 
Vi er stolte av hva vi har fått til på fjellet denne 
sommeren. 
Er det noen som har ønsker, meninger om 
andre ting som burde vært gjort, er det bare å 
komme med ideer og innspill. 
Bålpannen vil nå bli tatt ned og lagret inni hytta 
over vinteren. 
 
God høst med ønske om mange fine turer på 
fjellet. 
Storfjellets Venner 

Ønsker du å være tilkallingsvikar i skole, SFO eller barnehage? 
 
Vi trenger flere tilkallingsvikarer for å dekke fravær ved kurs, møter og kortvarig sykdom. 
De som søker må ha særlig interesse for og gjerne erfaring fra arbeid med barn. 
Gyldig politiattest må framlegges. 
For nærmere informasjon ta kontakt med: 
 
Birgit Sørum, Vangan barnehage, tlf 90297822, birgit.sorum@flatanger.kommune.no  
Turid Kjendlie, Lauvsnes skole, tlf 47662298, turid.kjendlie@flatanger.kommune.no 
Monica Fiskum, Utvorda oppvekstsenter, tlf 97436651, monica.fiskum@flatanger.kommune.no                
Søknad sendes på e-post til leder av den      enkelte enhet.                                            

    Oppvekstsjefen  

Storfjellets Venner kaller! 

Barnehageplass fra 1.februar 2018 

Barnehagene i Flatanger  har to årlige opptak, 1.august og 1.februar.                                                       

For opptak 1.februar er søknadsfristen 1.november.                                              

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen  av oktober det 
året det søkes om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet av august det året det sø-
kes plass for, har barnet rett på plassen innen utgangen av august. Dersom barnet fyller ett år i 
september eller oktober det året det søkes plass for, har barnet rett på plass innen utgangen av 
måneden barnet ble født.           

 Barn som er tildelt plass, beholder denne ut juli det året de skal begynne på skolen, eller en må-
ned etter oppsigelse.                               

 Søknad om opptak, oppsigelse eller endring av oppholdstid skjer på  elektronisk skjema på kom-
munens hjemmeside. Der ligger også vedtekter for barnehagene i kommunen.  

mailto:birgit.sorum@flatanger.kommune.no
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Hallen 



Info fra Kirkekontoret 
 

 

 

 

 

 

Gudstjenester   

 
OKTOBER 
 
01.10: Høsttakkefest i Vik kirke kl. 18.00. 
  Nytt i år! Utdeling av bok til 4- og 6-åringene og CD til 5- åringene. 

 Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet.  Kirkekaffe. 
 
15.10: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00. 
        Reformasjonstema: «Frelsen er ikke til salgs». 
  Takkoffer til TV-aksjonen. Kirkekaffe 
 
NOVEMBER 
 
05.11: Allehelgensdag Gudstjeneste på Pleie- og omsorgstunet kl. 11.00 
 
05.11: Allehelgensdag Minnegudstjeneste i Vik kirke kl. 16.00 
 Vi minnes de som har gått bort det siste året. 
 Mulighet for alle til å tenne lys i minnegudstjenesten. Kirkekaffe. 
 
19.11: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00. 
  Reformasjonstema: «Mennesket er ikke til salgs». 
  Dåp. Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 
 

Velkommen til kirken! 
 

Andre arrangement oktober og november 
 

FORMIDDAGSTREFFET 
på Nordgårdstua den 26. oktober og 30. november  
kl. 10.30 – ca12.15. Programmet blir sang, servering, andakt og loddsalg.  
Alle velkommen! 
 
VAFFELKVELD 
Flatanger menighetsråd inviterer til vaffelkveld på Nordgårdstua tirsdag 17. oktober kl. 17.00. 
Sang og musikk, andakt, loddsalg, servering av vaffel m.m. Alle velkommen 

Skal vi starte et hørselslag i Flatanger? 
 
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) i Nord-Trøndelag ønsker å starte et lokallag i Flatanger. 
Vi har ca. 30 medlemmer i Flatanger/Statland-Tøttdal. Disse er registrert i HLF Namsos. Laget i 
Namsos er nedlagt, og deres midler står på sperret konto i Fylkeslaget. Disse tilfaller snart  
fylkeslaget  hvis ikke laget  kommer i gang igjen. Noe av dette vil tilfalle Flatanger hvis vi får til 
noe lag her. Vi skal holde et møte på Lauvsnes i oktober, og ville gjerne ha hatt en kontaktper-
son. Noen som melder seg?  
 
Ta kontakt med Birger Havstein,Overhalla. tlf. 90517796. E-post: birger.havstein@ntebb.no   

mailto:birger.havstein@ntebb.no

