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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:    
   16.November        
 Formannskap:                     
 7. og 28.november 
 Kommunestyre:                           

Ingen møter i November. 

Er det noe du ønsker  å  ha med i neste utgave av ”Hør— Her”  
Må det leveres innen 15. november 

Det vil da komme med i desember/januar-utgaven. 
Send ferdigskrevet stoff til vår e-post: 
 postmottak@flatanger.kommune.no 

Bygdekino 20.11.2017 
Årets siste bygdekino byr på «Ekspedisjon Knerten» kl. 18.00 og den kritikerroste «Hva vil folk 
si» kl. 20.00. Filmen har blitt kjempegodt mottatt og det har haglet med høye terningkast og 
overveldende respons fra publikum for denne sterke og gripende filmen. 

 
Søknader om spillemidler 
De som skal søke om spillemidler oppfordres til å ta kontakt  
med Kulturkontoret. Siste frist for å melde om søknad av  
spillemidler er i år satt til 14.november.  

 
«Æ sa at du sa» 
Konsertforestillingen «Æ sa at du sa» med Ambulo ensemble  
spilles i Flatangerhallen den 9.november. Med over 20 musikere og to  
skuespillere er dette den største produksjonene til Den Kulturelle Skolesekken i år. Om det blir 
ledig kapasitet vil det legges ut billetter for salg, dette vil bli annonsert på kommunens hjemmesi-
der og på oppslagstavler.  
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6osqTis7QAhWIBBoKHaqfChAQjRwIBw&url=http://vegglifjell.no/vegglifjell-friluftslag/ny-avfallshandtering-i-fjellet-article725-131.html&bvm=bv.139782543,d.d24&psig=AFQjCNG


JULEMESSE 
TIRSDAG 28. NOVEMBER KL 17.00 PÅ NORD-

GÅRDSTUA. 

 
Salg av håndarbeid og julepynt 

Servering av kaffe og kaker 
Åresalg 

Ta gjerne med en gevinst til åresalget!
VELKOMMEN! 

                      K L E S S A L G  P Å   
N O R D G Å R D S T U A  

 
TORSDAG 2. NOVEMBER 

KL. 10.00- 13.00 
Vi serverer kaffe og vafler. 

VELKOMMEN TIL EN TRIVELIG   KLESHANDEL. 

JULEMESSE 
på Vik 

 Søndag 3. desember 
Kl. 11 – 16 

I tillegg til masse spennende varer fra           
utstillerne, blir det mulighet til å kjøpe seg  
juletallerken, kaffe og kaker.  
Utlodning 

 
Har du lyst til å være med som utstiller – ring  

Lisbeth Hustad på tlf 938 46 529 snarest. 
Arr: Sørflatanger grendelag 

 

 Adventskonsert 
 

Mandag 27.november kl. 18:30 
 i Vik Kirke. 

Flatanger Musikkforening med flere aktører  
inviterer til en stemningsfull kveldskonsert i 
høstmørket. 
 
Inngang kr. 70,00 
 

Kveldskaffe serveres på billetten.  

Zanzibar Inn og Flatanger folkebibliotek  
inviterer til 
RBK–100 års historie på 100 minutter 
med Geir Svardal 
Onsdag 15. november kl 18.00 på  
Zanzibar Inn 
 
Geir Svardal, til daglig journalist i Adresseavi-
sen, har skrevet jubileumsboka til Rosenborgs 
100-årsjubileum i 2017, «100 år med RBK» 
som ble utgitt på Fagbokforlaget tidligere i år. I 
boka forteller Svardal den eventyrlige historien 
om fotballklubben, fra dens spede begynnelse 
på Rosenborgsletta i Trondheim en ettermid-
dag i 1917, og fram til høsten 2016.  
Inngang kr 100,- for dem over 18 år, kr 50,- for 
dem under 18. 
 

 
 
 
 

Flatanger folkebibliotek inviterer til  
spennende foredrag 
«Den store reisen» 
med Christin Grilstad Prøis og Pål Prøis 
Mandag 27. november kl 18.00 på  
Miljøbygget på Lauvsnes 
På NRK kunne vi følge familiens reise til  
regnskogen i Ecuador i serien Den store  
reisen. Denne kvelden får vi se bilder og høre 
om maurvandring, indiansk barneoppdragelse, 
den desperate jakten på mat og om nettene i 
jungelen. Hvordan var det egentlig å være del-
tager på ”Den store reisen”? Og kan vi tro på 
alt vi ser på TV? 
 

Inngang kr 100,- for dem over 20 år, gratis for 
dem under 20. 
Enkel gratis servering 
Passer for alle; barn, ungdom, voksne,  
pensjonister. 
 
 

Brettspillkveld  
Vi starter opp igjen med brettspillkvelder på  Frivilligsentralen på Miljøbygget på Lauvsnes.  
Torsdager fra 18.00 –20.30             Oppstart 19. oktober  
Alle, barn og voksne, er velkomne til trivelig lag. Vi har mange spill, men ta gjerne med dine egne.  

Velkommen!  
  
Tove Elin Dahle og Gro Seltveit  



Din lokale rørlegger! 

 
 Over 40 år i rørleggerfaget 
 Konkurransedyktige priser 

 Installasjon av nybygg og rehabilitering 
 Servicearbeid 
 Sanitær – baderomsutstyr 

 Varmepumper – varmeanlegg 
 Tilbyr nå også luft/luft varmepumper til fornuftige 

priser. Salg – montering – service  

 Leverer de fleste kjente merker 
 Godkjent NOVAP forhandler 

 
Ta kontakt for gratis befaring 

 
      Are                                  Iver 
970 22 983                       948 12 925 

post@flaror.no   

mailto:post@flaror.no


Info fra Kirkekontoret 

  Post: Lauvneshaugen 25     7770 FLATANGER 

 Telefon: 74 22 11 00 

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

 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

DESEMBER 
 

03.12: Lysmesse i Vik kirke kl.19.00  
   Konfirmantene deltar. Takkoffer til 
  «Lys til verden». 
 
17.12: Vi synger og spiller julen inn i  
 Vik kirke kl. 18.00 
  Flere aktører deltar. Takkoffer til  
 menighetsbladet. 
 
24.12: Julaften Andakt på Pleie- og  
 omsorgstunet kl. 12.00 
 
24.12: Julaften Gudstjeneste i Løvøy kirke  
 kl. 16.00 
 
25.12: Juledag Høytidsgudstjeneste i Vik  
 kirke kl. 12.00 

Takkoffer på begge  
julegudstjenestene går til  
Kirkens Nødhjelp. 

 
26.12: 2. juledag Høytidsgudstjeneste i 
 Løvøy kirke  kl.11.00 
 Takkoffer til BroByggere. 

 
 

Gudstjenester

Velkommen til kirken! 

 Andre arrangement november og desember 
 

FORMIDDAGSTREFFET 
på Nordgårdstua torsdag den 30. november  
kl. 10.30 – ca12.15. Programmet blir sang, servering, andakt og loddsalg.  
Alle velkommen! 
 
BLI MED PÅ KIRKEPARTY FOR 5.- 7. KLASSE 
for Flatanger og Statland torsdagene 30. nov og 7. desember.  
Hvor: Statland kirke. Når: 17.00 – 20.00. Invitasjon kommer i posten! Påmelding innen 
 23. november til Anne Lise Voll tlf. 90 67 76 50 eller Anne Ruud Kristiansen tlf.93 46 51 69. 

Det er onsdagslivet som fortjener begeistring og onsdagsmennesket som fortjener hyllest.  
           Per Fugeli 


