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HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

 DESEMBER 2017/JANUAR 2018 
 ER DET NOE DU ØNSKER Å HA MED I  NESTE UTGAVE AV ” HØR— HER”  

MÅ  DET LEVERES  INNEN  15. Januar-2018 
DET VIL DA KOMME MED I FEBRUARUTGAVEN. 

SEND FERDIGSKREVET STOFF TIL VÅR E-POST: 
postmottak@flatanger.kommune.no 

 

             Vollamyra: 
 NB!  
Nye åpningstider fra 1/10-17 
 
Åpent tirsdager i  
oddetallsuker kl. 15 - 18     

     

 Kommunale møter::     
      

 Næring, miljø og teknisk:    
   7.Desember  
 Formannskap:                     
 Ingen møter i Desember 
 Kommunestyre:                           

14.Desember    

 
LEGEKONTORET INFORMERER ANG. JULA 

 
I ROMJULA HOLDER VI ÅPENT                                                                                                                          

29. DESEMBER FRA KL. 09:00 – 14.00. 
 

ANGÅENDE BLODPRØVETAKING:                                                                                                                             
SISTE DAG FOR BLODPRØVETAKING FØR NYÅRET                                                                                                     

ER TORSDAG FORMIDDAG 21. DESEMBER. 
DET ANMODES OM AT MAN SJEKKER AT RESEPTER ER INNTAKTE,                                                                 

I GOD TID FØR JUL. 
HAR DU BEHOV FOR HJELP UTENOM LEGEKONTORETS ÅPNINGSTID,                                                              

RING LEGEVAKTEN PÅ TELEFON 116117,                                                                                                                 

VED ØYEBLIKKELIG HJELP TELEFON 113. 
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Til alle Storfjellets venner/turgåere 
 

Da har høsten kommet for fullt og snart er det solsnu. 
Tross vær og vind er det mange som tar turen opp på fjellet. 
 
21.september hadde vi storfint besøk på fjellet da kronprinsparet med følge 
gikk opp for å få med seg den storslagne utsikten på toppen.   
Kronprinsparets selfie fra toppen ble verdenskjent. 
Det var sol men litt i meste laget med vind men sånn er det å bo ute ved  
havet. 
Nå henger en flott plate med kronprinsparets navn inngravert på veggen inni hytta, det er et  
minne for livet.  
 
Storfjellets venner takker alle som bidro til at stien opp ble så fin. 
Vi håper på en flott vinter med mange turer og ønsker alle ei riktig God jul og Godt Nyttår. 
 
Storfjellets Venner 

                 LAUVSNES HELSELAG 
 

Vil rette en stor takk til alle som har støttet oss i år med gevinster, kjøp av lodd og hjelp 
under Tangspræll dagan. 

 
Takk også til alle som støttet opp om  

hjerteaksjonen og ikke minst  
demensaksjonen. 

 
Takk til P-O tjenesten for godt samarbeid i  
forbindelse med tema kvelden om demens. 

 
Vi er takknemlig for å ha fått 10 nye  

medlemmer i år. 
                 

           GOD JUL TIL DERE ALLE 
                       styret v/leder 

Flatanger Historielag. Årbøker.  
 

Årbok nr 24 er nå til salgs. Kr 150,- på Miljøbygget, SPAR, COOP. Den selges også på jule-

messa, eller bestill på reilin@online.no.   

Alle bøker fra 1-23 selges i en tilbudspakke for  

kr 1000,-. 

Etterlysning fra Lauvsnes Skole. 
 

Skolen har et fotogalleri over klasser som har gått ut av Ungdomsskolen fra første kull i 

1972/73. Samlingen er nesten komplett, men vi mangler de som gikk ut våren 1976. Kan det 

være du som hjelper oss, ta kontakt med Reidar på Lauvsnes skole.  

mailto:reilin@online.no


 

YOGAWORKSHOP 
    Når: 9.desember kl. 11.00-13.30 
   Hvor: Flatanger, biblioteket 
   Hva: Workshop i yoga 
   Pris: 300,- 
 
Workshopen vil basere seg på hvordan man kan bruke yoga i hverdagen og hvordan bli sterkere, 
smidigere og roligere. Workshopen vil være mulig å delta på uansett erfaring. Jeg legger opp til 
at vi skal gå ut av rommet med skuldrene litt mer senket, litt roligere, men samtidig med energi til 
å fortsette helgen. 

 Velkommen skal du være! 
Påmelding på arrangementet på facebook; du finner det på «Naustveggen» eller du kan ringe 

kommunens sentralbord 74 22 11 00 og melde deg på der. 
Jeg håper på å se deg der – gjerne ta med en venn eller ti så vi kan boltre oss sammen. 

 
Kom som du er – dette er bare godt for kropp og topp! 

 
Og gjerne ta med en yogamatte om du har det – alt annet utstyr stiller jeg med. 

 
||Tora 

Julehilsen fra Flatanger pleie- og omsorgstjeneste 
Jula 2017 

 
På vegne av brukere og ansatte i Flatanger Pleie- og  
omsorgstjeneste takker vi for besøk, gaver og underholdning 
i året som har gått.  
Dette har vi satt stor pris på.  
Året har gått fort og vi er nå i gang med juleforberedelser 
igjen.  
Ved pleie- og omsorgstunet gleder vi oss til ulike  
jule-aktiviteter i desember.  
Vi er så heldige at vi mottar mye blomster i desember, men 
på grunn av allergier hos både beboere og ansatte ønsker vi 
å komme med en oppfordring for å unngå julestjerner,  
julegleder og svibler.  
 
Et alternativ kan være små juletrær med pynt.  
 
                  Planlagte aktiviteter i desember: 
 
 Adventskaffe i hallen    11.12.2017 kl. 16:00 
 Julebingo på Nordgårdstua   14.12.2017 kl. 11.00 
 Julebesøk fra Flatanger Montessori  18.12.2017 kl. 10.30 
 

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og godt nyttår 



 

Kulturverksted og Lokal UKM 
Det blir kulturverksted den 19. og 20. januar. Det vil bli informert om innhold og påmelding via skolene.  

 

Lokal UKM 2018 blir den 10. februar, og vi gleder oss allerede til en forrykende dag.  

 

FYSAK 2017 vil trekkes på Julemessa på Vik den 3. desember.  

 

Kalenderen «Flatanger i gammeldagan 2018» er nå til salgs på servicekontoret. Den koster 100,- 

 

Det blir ingen kino i desember, men bygdekinoen er tilbake i januar. 

 

Stipend til unge utøvere 

Flatanger kommune deler hvert år ut stipend til unge utøvere innen kultur. Formålet er å støtte ungdom i 

alderen 15-30år som ønsker å satse på et høyrere nivå innenfor kulturfeltet. 

Kriterier: 

1. Det kan gis en pengegave til enkeltpersoner eller samlet gruppe for å ha utført en spesiell innsats  

      for kulturlivet. Enkletpersoner kr. 500,-. gruppe kr. 1500,-. 

2.Det gis 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 reisekostander og er beregnet oppad til kr. 5000,-. 

For begge tilskuddene gjelder at søker må være bosatt i, eller på annen måte ha tilknytning til Flatanger 

kommune. 

Søknadsfrist: 

1. Pengegave for spesiell innsats: ingen søknadsfrist. 

2.  Reisetilskudd: søknadsfrist 5.desember 

 

Søknader sendes til Flatanger kommune, kulturkontoret, 7770 Flatanger og merkes "Stipend unge  

utøvere". 

Informasjon fra kulturkontoret 

Interesse for jegerprøvekurs i Flatanger? 
 

Flatanger kommune ønsker med dette å undersøke interessen for å arrangere 

jegerprøvekurs i Flatanger, vinteren 2018. Jegerprøvekurset kan da tas av alle 

som er født i 2004 og tidligere.  

Det vil være snakk om ca 10 samlinger på kveldstid og helg gjennom vinteren, og kurshol-

dere vil bli innleid fra Namdalseid Jeger og fisk. Kostnaden med å ta jegerprøven ligger i 

størrelsesorden 2000-3000 kr, men nærmere info om dette kommer vi tilbake til  

dersom det blir nok interesse til at det kan kjøres igang kurs. Vi trenger 10-12 interesserte 

for at det skal bli gjennomført kurs. 

 

Dersom du er interessert gi beskjed før 20.desember til viltansvarlig Øivind Strøm på         

tlf 47637202 eller pr epost oivind.strom@flatanger.kommune.no  

mailto:oivind.strom@flatanger.kommune.no


 
 
 
AKTIVITETSKALENDER FOR DESEMBER OG JANUAR 
  
 

Sentralen & brukthjørnet    Åpen tirsdag, onsdag og torsdag    Kl. 09.00 – 15.00 
  
Vaffel- og kaffesalg  Hver torsdag og annenhver   Kl. 11.00 – 13.30 

tirsdag (oddetallsuker). Ellers på 
bestilling           

   
Lunsjbuffet m/varmrett               Første torsdag i måneden  Kl. 11.00 – 13.30 
                                                      (Ikke vaffelsalg)        
                                                      Adventslunsj 07. desember 
    
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   Hver torsdag        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 -  
 
”Hygge i adventstida”  Fest- og kulturkvelder for og med våre nye innbyggere 
Hovedarr.: Røde Kors  Onsdag 6. desember i samfunnshuset 
Hovedarr: Integreringstjenesten Planlegges onsdag 13. desember på frivilligsentralen  
 
Flatbrødbaking   Planlegger kurs på nyåret 

Påmelding tlf. 476 29 695 
   

Asiatisk matlaging   Planlegger nye kurs på nyåret   
     Påmelding tlf 476 29 695   
 
FREMDELES PÅ ØNSKELISTA  
 
Seniorsurf    Vi ønsker å komme i gang med seniorsurf, gjerne på 

dagtid, men da trenger vi litt bistand som hjelpere fra dere. Det 
trengs IKKE spesielt datakyndighet, vi 
hjelper hverandre, så kom igjen og ring 476 29 695    
 

 
 

 Vi ønsker alle ei koselig adventstid, ei fredelig jul og et godt 

Vi ønsker alle ei koselig adventstid, ei fredelig jul  
og et godt nyttår. 



BIBLIOTEKET 
 

er stengt i romjula. 
 

Alle våre flittige lesere ønskes ei 

 

GOD JUL MED GODE BØKER! 

 

 

 

Viktig melding fra biblioteket. 
Tidligere i år sendte jeg ut purringer til svært mange lånere. Dette medførte dessverre ikke så alt for mange 

innleveringer, og derfor denne henvendelsen. Biblioteket er ofte i bruk uten at biblioteksjefen er tilstede, 

noe som er bra i forhold til at lånerne har god tilgang på bøker. Det som ikke er så bra, er at undertegnede 

ikke alltid får riktig registrering i utlånsbasen. P.g.a. dette har vi heller ikke noe purregebyr. 
 

Håper dere som fikk purring tidligere, kan ta kontakt med biblioteket og levere tilbake det etterspurte.     

Innlevering kan skje på Miljøbygget (i skranken) eller i innleveringsskapet i skolens hovedinngang utenom 

bibliotekets åpningstid. Dersom det er lånt materiale dere ikke finner, gi beskjed, så får jeg slettet lånet. 

Velkommen til et innholdsrikt bibliotek! Har vi ikke boka du ønsker, klarer vi som regel å få lånt den fra et 

annet bibliotek i Norge  
 

Biblioteksjefen 

 
 

 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! 
 Dette gir innbyggerne i alle kommuner, og vgs-elevene, mulighet 

 til å låne e- bøker gratis til sitt nettbrett eller sin mobil. Det er en
 kelt å komme i gang. Alt du trenger er et lånenummer med 

 tilhørende 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 

Last ned eBokBib for Android fra Google Play 
 

Gledelig for mange: med e-boklån slipper låneren purringer fra biblioteket – bøkene 
leveres automatisk inn etter fire uker. For å lese mer om eBokBib, gå inn på nettad-

ressen under: 
http://fylkesbiblioteket.ntfk.no/?a=12167 

Dersom du trenger veiledning, kontakt biblioteket 

https://itunes.apple.com/no/app/ebokbib/id608337963?l=nb&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=biblioteksystemer.android.ebokbib
http://fylkesbiblioteket.ntfk.no/?a=12167


 



Takk for støtten gjennom en flott sesong ! 
 

En sesong som ble kronet med opprykk til 5. divisjon for Flatanger IL. Dette hadde ikke 

vært mulig uten støtte fra næringslivet, eller publikum som støttet helhjertet opp om laget 

gjennom en lang sesong. Med dette friskt i minne har vi startet forberedelsene mot en ny 

sesong – og ser frem til nye stolte øyeblikk i 2018. En stor takk til Kristian Dahle Klocke 

for masse flotte bilder, og Flatangernytt for flotte reportasjer og god omtale av laget.                  

Julehilsen fra vinnerne av 6.divisjon avdeling 1.  

Flatanger hei – Flatanger hei – Flatanger hei, hei, hei ! 

 

En spesiell stor takk til våre sponsorer ; 

 

 

 



 

TRADISJONELL 6.DAGSFEST PÅ VIK 

FRAMHEIM 

30. desember 2017 

Kl 21.30 – 02.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exil spiller til dans 

VELKOMMEN! 

 

Sørflatanger Grendelag 



 

 

Hei alle sammen.  
 
Adventstid og julefeiring venter oss, det er alltid noe å glede seg til !  
 
Flatangersamfunnet har hatt et nytt godt og meget aktivt år. Takk til Flatangers innbyggere, lag 

og foreninger, næringsliv, frivillighet og dugnadsinnsats som gjennom hele året bidrar til trivsel 

og aktivitet i hele kommunen. Det rike kulturlivet og mange ulike arrangement gir oss ekstra         

livskvalitet og samhold.   

 
I år er det Havbruksparken vi kan gratulere med storslått og flott åpning, der selveste  
Kronprinsparet foretok den offisielle åpninga.  
 
Flatanger sitt næringsliv har også dette året hatt en god og offensiv utvikling. Arbeidet som  
næringsforumet og næringa har utført gjennom utarbeidelse av strategisk næringsplan, gir gode 
signaler om videre utvikling, men også tydelige signaler om de viktigste utfordringene.  
 
Bolyst og tilflytterstrategi er nå det viktigste tiltaket for å lykkes med arbeidskraft, flere  
innbyggere og fornøyde tilflyttere i Flatanger. Fortsatt sterkt fokus på nytt næringsareal, mobil og 
bredbånd, samt boligsituasjonen er andre viktige utfordringer.  
 
Den siste utviklinga innen lakseoppdrett med signaler fra Fiskeriministeren, om salg av  
vekstkvoter og mål om betydelig vekst i lakseproduksjon vil bli en realitet og dermed gi inntekter 
til «Havbruksfondet». Dette vil gi inntekter til landets havbrukskommuner, inkludert Flatanger 
kommune. Vi får  sette vår lit til at  Stortingets vedtak om areal/produksjonsavgift på lakseopp-
drett blir innført og at landets havbrukskommuner blir sikret en inntekt fra havbruksnæringa, som 
igjen vil gi bedre tilrettelegging og bedre tjenester i kommunene. 
 
Bredbånd; Jeg har store forventninger til en storsatsing innen bredbåndsutbygging i Flatanger. 
Med ny kystfiber som stamnett til store deler av kommunen fra Utvorda til Vik og et tilskudd fra 
Nkom på 3,7 mill kr for å bygge bygdefiber, håper jeg vi sammen med grendelag, lokale  
dugnadslag og enkeltinnbyggere skal finne gode løsninger for bredbånd til flest mulig.  
Lauvsnes er såpass tettbygd at Telenor og Canal Digital tilbyr fiber på kommersielt grunnlag 
uten kommunal støtte. Neste oppgave blir å finne løsninger for Jøssund/ Oppland og Sørnesset.   
 
Boligsituasjonen er fortsatt en terskel for ny bosetting og økt folketall i Flatanger. Det bygges  
leiligheter og flere har planer for egen bolig. Arbeidet med reguleringsplaner har høy prioritet, 
men det finnes noen utfordringer spesielt i forhold til fornminner som vi håper skal la seg løse. 
Skal vi oppnå en vekst i folketallsutviklinga er vi avhengig av gode botilbud. Unge familier som 
velger å bygge sitt eget hus og bo her i Flatanger er den beste og reklame for oss alle.  
 
Kommunal økonomi er alltid en utfordring, slik ble det også i år. Nok et år med realnedgang  og 
stadig noen nye oppgaver som må løses. Men administrasjonen med rådmann i spissen har 
også denne gang gjort et meget solid arbeid med å finne innsparingstiltak som i minst mulig grad 
skal gå utover tjenesteproduksjonen. Samtidig som Flatanger er offensiv og investerer mer enn 
noen gang med nytt pleie- og omsorgstun til en totalkostnad på nesten 110 mill. kr. 
Byggekomiteen og administrasjon har utført et meget solid arbeid og anbudene stemmer godt 
med kalkylene fra forprosjektet.     
 

Vintertid! 



 
Flere flyktningefamilier har lykkes med familiegjenforening. Selv om vi lever i et trygt og fredelig 
miljø er det lett å forstå hvor fryktelig det er å ikke vite hvordan den nærmeste familie lever.  
Jeg håper at våre nye innbyggere finner seg godt til rette og kan ta del i de gode levekårene vi 
har i Flatanger.   
 
Kronprinsparets Fylkesbesøk i Flatanger den 21. september ble meget vellykket og innholdsrikt. 
Vi fikk vist fram Flatanger fra vår aller beste side og Kronprinsparet ba meg takke alle som hadde 
vært med å gjøre besøket så vellykket. Jeg vil også benytte anledningen til å takke dere alle som 
stilte opp og gjorde besøket til en folkefest.      
                           
Ta godt vare på hverandre! 
 
Jeg ønsker dere alle en Riktig God Jul og Godt Nytt år! 
 

Hilsen                                                                                                                                 

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås 

JULEBINGO 
Torsdag 14. desember blir det 

julebingo på Nordgårdstua. 
Mange fine premier!!! 

VELKOMMEN!  
 
 



Info fra Kirkekontoret 

  Post: Lauvneshaugen 25     7770 FLATANGER 

 Telefon: 74 22 11 00 

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

Andre arrangement desember og januar 

 
 
 

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. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

JANUAR 2018 
 
07.01:  Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 
  Takkoffer. Kirkekaffe. 
 
21.01: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 
  Takkoffer. Kirkekaffe. 

 
Flatanger menighet har fått vipps:   

 

Ofringer i Vik kirke 132545 
 
Ofringer i Løvøy kirke 132546 
 
Gaver til Menighetsbladet 133833 
 
Piano Vik kirke 138111 

Gudstjenester

Velkommen til kirken! 

 
 

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.  
Anne Lise Voll tlf. 90 67 76 50 eller  
Anne Ruud Kristiansen tlf.93 46 51 69. 

 
SANGSTUND PÅ HEIMEN 
 
21. desember kl. 16.00. Sangstunden ledes 
av sokneprest Torgeir Liasjø og Kari Leknes.  
Velkommen! 

 
JULETREFEST  FOR  HELE FAMILIEN 
 
Mandag 8. januar kl. 18.00 i Framheim Vik.  
Program: Flatanger musikkforening spiller, juletregang, 
juleleker og rollespill, loddsalg, gratis servering av kaffe, 
kakao og saft. Ta med mat til felles bord. 
Alle velkommen!      
 
Arr: Flatanger menighetsråd 

 

 
 
FORMIDDAGSTREFF VÅREN 2018 
 
på Nordgårdstua torsdagene 25. januar, 22. februar,  
22. mars,19. april.  
kl. 10.30 – ca12.15. Programmet blir sang, bevertning, 
andakt og loddsalg.  
Sommertur tirsdag 29. mai. Alle velkommen! 

 
 
KREAKTIV  FOR 8.- 10. KLASSE  PÅ  
STATLAND OG I FLATANGER 
 
Tirsdagene 30. januar og 6. februar kl. 18.00-21.00 er 
du invitert til Statland kirke. Brev kommer i posten. På-
melding til Anne på kirkekontoret i Flatanger tlf 93 46 51 
69 eller trosopplærer Anne Lise Voll tlf. 906 77 650 innen 
23. januar. Kom og bli med! 
 

 


