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             Vollamyra: 
Nye åpningstider fra 1/10-17 
Åpent tirsdager i oddetallsuker  
kl. 14 - 18  
Siste lørdag i måneden kl. 11-13    

 Kommunale møter:           
 Næring, miljø og teknisk:    
   1.februar 
 Formannskap:                     
 6.februar 
 Kommunestyre:                           

15.februar    

Er det noe du ønsker å ha med i neste utgave av   
” HØR— HER”  
Må det leveres innen  15. februar-2018 Det vil da komme med i  
marsutgaven. Send ferdigskrevet stoff til vår e-post:  

 postmottak@flatanger.kommune.no 

Tannlegekontoret 
 Tannpleier kommer  

13. og 27.februar            
Mvh Tove Meldal 

     Fysioterapeutene i Flatanger  
                          Gjenglemte sko på Fysioterapien! 
Fysioterapeutene ønsker veldig at alle sjekker skoskapet sitt og ser om det mangler et par 
sko hjemme, vi har mange av disse på Fysioterapien  
Vi ønsker at alle tar med seg inneskoene sine etter endt trening i stedet for å sette igjen 
da det blir veldig fullt. Ta gjerne en kikk på jakkene/veskene som også henger igjen. 
 
Trond og Stine holder åpent mandag, onsdag og torsdag. De kan nås på tlf. 47 63 10 49 
På forhånd takk! 

Post: Lauvneshaugen 25  7770 FLATANGER 

 Telefon: 74 22 11 00 

  E-post adr.:   

postmottak@flatanger.kommune.no 

 

Vi minner om at Flatanger kommune har skiftet bankforbindelse. 
 
Vår nye innbetalingskonto for kommunale tjenester er 

4212.31.88521. 
. 
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 Det har forekommet ureglementert bruk av Flatangerhallen i det siste, og det  
vises til ordensreglene. 
Det er kun leietakere over 18 år med gyldig halleie som skal disponere nøkler til 
Flatangerhallen. De som har nøkkel uten gyldig halleie bes om å levere inn disse 

 
Kommunestyret har vedtatt at sommeren 2018 blir Vangan barnehage åpen hele 
sommeren. 
Solbakken barnehage vil ha sommerstengt bare de tre siste ukene i juli.  
 
Dette er en prøveordning som skal evalueres etter sommeren. 
 
Uavhengig av dette skal alle barn ha minst tre uker sammenhengende  
sommerferie. 
 
Oppvekstsjefen 





HLF (Hørselshemmedes landsforbund) – Flatanger 
Mange av oss hørselshemmede i Flatanger har stått som medlem i HLF Namsos. Laget der er 
lagt ned, og vi håper å kunne starte et lokallag her i Flatanger. Det er valgt et interimstyre og det 
er søkt om tilskudd til bærbar teleslynge. Vi har fått innvilget kr 15000,- og beløpet står nå på en 
konto som disponeres av fylkeslaget og av valgt kasserer i Flatanger, Eldrid Sivertsen Thrana. 
Vi inviterer nå alle interesserte (medlemmer får separat innkalling) til 
 
Årsmøte på  Flatanger Frivillighetssentral tirsdag 6. februar kl. 19.00. 
Vi ønsker å høre deres mening om oppstart av lokallag, hva vi skal prioritere og hvem som evt  
kan tenke seg (eller ikke)  å sitte styret.    
Det blir salg av kaffe og vafler ved Frivillighetssentralen.  
Velkommen!       
For interimstyret i HLF-Flatanger 
Brit Einvik (sekr) 



 
 
 

Fakta om februar 
Februar er årets andre og korteste måned.  
Februar betyr renselse, og på denne tiden av 
året hadde romerne renselsesfest. I den tidlige 
romerske kalenderen var mars årets første  
måned og februar var den siste. 
I Norge i norrøn tid ble februar kalt Gjømåned 
etter gudinnen Gjø. Senere, faktisk helt frem 
til1827 stod det blidemåned i almanakken. Det 
var det hyggelige navnet til februar fordi dagene 
ble merkbart lengre. 
 
Augustus stjal en dag fra februar 
Februar mistet én av dagene på grunn av at 
den var den siste måneden i året, og fikk de  
dagene som var igjen. Det er likevel ikke hele 
grunnen til at februar er så kort. Det var den  
romerske keiseren Augustus som stjal den 29. 
dagen til februar. Opprinnelig hadde nemlig  
februar 29 dager i vanlige år og 30 dager i 
skuddår. Da Augustus skulle oppkalle en  
måned etter seg selv ville han ikke ha en  
måned med 30 dager. Julius Cæsar hadde jo 
juli med 31 dager og Augustus kunne ikke være 
dårligere. Dermed fikk august 31 dager og  
februar bare 28. 
 
Dagen blir neste to og en halv time lengre 
 
Lyst til å gifte deg? 
I gamle tider hadde kvinner lov til å fri siden  
februar var måneden til gudinnen Gjø. Ellers 
har det vært vanlig  at kvinner kunne fri på 
skuddårsdagen.  
 

Viktige merkedager i februar: 
 
2. februar Kyndelsmesse,  
lysmesse – for lysene og Maria 
Kyndelsmesse er en dag for lys og en dag for 
kvinner. Dagen er en fest til ære for Maria og 
noen steder i Norge var det vanlig å feire  
Kjerringjul. Det betydde god mat og  
sammenkomster for kvinner.  
Merke: Et tre, sjuarmet lysestake, krone, lilje 
Værtegn: Denne dagen ventes et snøvær som  
kalles kyndelsmesseklumpen. 
Mildvær er et godt tegn.  
Været på Kyndelsmesse varer i sju uker. 
Marias renselsesfest 
Bjørnen snur seg i hiet. 
Denne dagen skulle alle lys vigsles for å be
skytte mot onde makter, sjukdom, uvær, o.l. 

 
 

 
 
3. fe-

bruar – Blåsmesse 
Blasius, er en armensk helgen som var lite 
kjent hos oss. Derfor tenkte de fleste heller på 
sterk vind denne dagen og det ble sagt at  
vinden kunne blåse bort vinteren. Blasius er  
likevel en helgen å merke seg fordi han  
beskytter mot og helbreder halsonder, og det 
kan vi vel trenge noen og en hver på denne  
tiden av året. 
Merke: En bøyd kvist, skip med segl, blåsende 
horn, bispestav 
Værmerke: Hvis det blåser denne dagen, blir 
det vind hele året. Vind gir mye insekter. 
Blåser liv i alt som ligger i dvale. 

6. februar – Samefolkets dag                                     

 
6. februar – Dortemesse                             
Merke: En bøyd kvist, skip med segl, blåsende 
horn, bispestav  
Dortemesse ble også kalt fiskefaredagen, og 
var den dagen sjøfisket begynte. 

11. februar – Morsdag 
Dagen har blitt lagt til den andre søndagen i  
februar. Den er en amerikansk oppfinnelse, 
men dagen har slått rot her i Norge.  

11. februar – Fastelavnssøndag 
Fastelavn har røtter til middelalderen. Ordet 
kommer fra tysk Fasten-aben og betyr kvelden 
før fasten. Likevel er ikke fastelavn en eneste 
kveld, men egentlig tre dager. Fastelavn       
begynner med fastelavnssøndag, fortsetter 
med blåmandag, deretter med feitetirsdag.   
Feite tirsdag er også kjent som Fat Tuesday,  
og ikke minst som Mardi Gras. Feittirsdag er 
den siste dagen med fest før askeonsdag som 
er innledningen til den førti dager lange fasten. 

14. februar Valentinsdagen 
Dagen for all kjærlighet. Kanskje er du heldig 
og får et kjærlighetsbrev? 

21.februar – Kong Harald V 
Kong Harald V fyller år 
 
 

 
 

Februar – den korteste, men kanskje morsomste måneden 

http://www.katolsk.no/biografi/feb02.htm


22. februar – Peter stol 
Persok, St. Peters stol, Per Varmstein: 
No hev me stridt da mørkaste! 
Merke: Nøkkel, stein, hønseegg 
Værmerke: Som været er i dag vil det være i  
4 uker. 
Dersom sola skinte så lenge denne dagen at 
man kunne rekke å sale en hest tre gangar, ble 
det en heit sommer og et godt år.              
Hvis det skinner så det drypper fra taket, så blir 
det et godt år.                                                   
Nå løsner alle skip i vinterhavn.                     
Hvis noen gikk gjennom isen etter denne       
dagen, hadde man ingen plikt til å hjelpe dem. 

 
24. februar – Mattismesse 
Mattismesse ble feiret til minne om apostelen og 
evangelisten Matteus. 
Merke: Bokstaven M, øks 
Værmerke: Er dagen kald, blir det varmere - og 
omvendt. 
Helgen: St. Mathias 
Ikke førend den Dag ønsker man, at Kiørne vil 
løbe, 

men er det et Skud-Aar, da kaster de Kalven for 
Tiden (Kalveskyte). 

 
Stjernetegn i februar 

VANNMANNEN 
20. januar – 18. februar 
Du er veldig sosial, vennlig, kreativ, strålende 
og stolt. Men du kan også være tankeløs,        
indirekte og svevende. 
FISKENE 
20. februar – 19. mars 
Du er empatisk, sensitiv, mystisk og               
inspirerende, men kan også bli distrahert,      
fraværende og likegyldig. 

ELIESER 6  
 
Misjonsbåten Elieser 6 kommer til Flatanger (Storlavika).  
Torsdag 6. februar kl. 18.00: Basar om bord.  
Loddsalg, åresalg, bevertning.  
Andakt og sang ved båtens besetning.           
Ta gjerne med noe til kaffen og en gevinst. 
Fredag 9. februar kl. 19.00.: Møte om bord.  
Sang og tale ved båtens besetning. 
Alle  velkommen! 

 
 
 
Den tradisjonelle skreiaften blir i Einvika Ungdomshus  
lørdag 3. mars kl. 18.00 
 
Forrett:   Kremet fiskesuppe 
Hovedrett:   Skrei, lever og rogn (Spis så mye du vil) 
Dessert :   Vaniljepanacotta med marinerte bær. 
Pris: Kr 390,- 
Quiz og musikalske innslag. 

Påmelding til Roy Hjalmar 
Tlf. 957 08 957   -  e.post: godpaabunn@hotmail.com 

Alle velkommen! 

http://www.katolsk.no/biografi/feb22.htm


 
AKTIVITETSKALENDER FOR FEBRUAR / VINTER 2018 
 
 
 

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).          
   
Lunsjbuffet m/varmrett               Første torsdag i måneden   Kl. 11.00 – 14.00       
                                                      1. februar og 1. mars 2018 
      
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 
            
Tur- og gågruppe på Vik  Fredager, oppmøte v/kirka          Kl. 11.00 -  

 
Tur- og gågruppe Lauvsnes Onsdager, oppmøte v/skolen         Kl. 10.30 -  
 
Kulturaften onsdag 28.02. Trivselskveld med kulturelle innslag Kl. 18.00 -  
 
”Strikketur” til Grong  Vi drar på dagstur til strikkeburet  Påmelding 
 
Seniorsurf    Gratis tilbud til alle som vil ha et sosialt,  
     uforpliktende treffpunkt en formiddag  
     i uka med egen PC / nettbrett og lære 
     mer om internettets muligheter  Påmelding   
 
Flatbrødbaking   Nye kurs på nyåret    Påmelding 

   
Asiatisk matlaging   Nye kurs i februar/mars   Påmelding 
       
Kurs i bokbretting   Ny hobby? Dette kan bli moro J  Påmelding 
 
 
 

  
 
 

Påmelding til tur, seniorsurf og div. kurs:  
Tlf.nr./SMS : 476  29 695 
eller e-post:   eldri.trana@flatanger.kommune.no  



Info fra Kirkekontoret  
 
 

 
FEBRUAR  
 
04.02: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 
  Bibler til 11-åringene. Takkoffer til  
 Bibelselskapet.  Kirkekaffe. 
 
18.02: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 
  Dåp. Takkoffer til diakoniarbeidet.  Kirkekaffe. 
 

 
 
 
 

 
                                             
 
MARS 
 

04.03: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 
  Takkoffer til menighetsarbeidet.  Kirkekaffe. 
 
18.03: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 

Utdeling av påskebok til 9-åringene. Lys-våken 
deltagere (se under) blir med i gudstjenesten. 

Gudstjenester

Velkommen til kirken! 

Flatanger menighet har fått vipps:  Ofringer i Vik kirke 132545 
      Ofringer i Løvøy kirke 132546  
      Gaver til Menighetsbladet 133833 

                 Piano Vik kirke 138111  

 
Andre arrangement i februar og mars 

 
FORMIDDAGSTREFF  
på Norgårdstua 22. februar. De neste datoen er 22. mars og19. april.  
kl. 10.30 – ca12.15.Det kan bli endringer pga ombygginga. Følg med på plakater! Sommertur 29. mai. 
Alle velkommen! 

 
LYS VÅKEN 
er et arrangement for 6.- 7. klassinger i Flatanger og Statland. Dere får invitasjon i posten der dere blir invitert til å 
overnatte i Løvøy kirke fra 17. -18.mars og til å delta på gudstjenesten den 18.mars. Det blir konkurranser/ le
ker, forming, noe godt å spise og dere får lære om kirken og bibelen. Påmelding til Anne Ruud Kristiansen på kirke
kontoret tlf. 93 46 51 69 eller trosopplærer Anne Lise Voll tlf. 906 77 650. 

 
 
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. Påmel
ding til Anne på kirkekontoret i Flatanger tlf 93 46 51 69 eller trosopplærer Anne Lise Voll tlf. 906 77 650. Kom og bli 
med! 
 
 

ÅRSMØTE FLATANGER MENIGHET 
Holdes tirsdag 20. mars kl.18.00 kl. 18.00. Årsmøtesaker, andakt, kveldsmat, loddsalg. Saker som ønskes tatt opp 
sendes kirkekontoret innen 5. mars. 
Vel møtt! 
 

 
FASTEAKSJONEN 2018 
Mandag19. mars kommer konfirmantene rundt i kommunen for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid i 
for å skaffe rent vann. Ha kontanter klar! Årets tema heter: Ja, vi elsker dette vannet.  Du kan også gi via: SMS GA-
VE til 2426 (200 kr), Vipps til 2426 eller kontonummer 15942287493. 
 
For 200 kr kan du gi ett menneske sikker tilgang til rent vann!  


