
 

Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 
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Er det noe du  ønsker å ha med i neste utgave 
av  ” HØR— HER”  
Må det leveres innen 15.april 2018 
Det vil gjelde for mai 2018. 
Send helst ferdigskrevet stoff til vår e-post. 

Tannlegekontoret 
Tannpleier er her den        
12. og 24.april. 
Tannlege er her den 11.april 

 
Har du behov for tannlege 
kan du ringe tannklinikken i 
Namsos på tlf.:                   
74 11 54 13 
 

VOLLAMYRA 
Åpningstider på Vollamyra: 
 

Hver tirsdag mellom kl.14—18 
Siste lørdag i mnd mellom kl. 11-13 

Post:   Lauvsneshaugen 25  
  7770 Flatanger 
 
Telefon: 74 22 11 00 
E-post:  
postmottak@flatanger.kommune.no 

Kommunale møter i april 
 
Kommunestyre:    26.april  
Formannskap:               17.april   
HU Næring– miljø og teknisk:          12.april 

HAR DU FEIL POSTADRESSE? 
 

Vi har fått spørsmål fra flere innbyggere i kommunen som ikke får posten sin tilsendt på den nye 
adressen de er flyttet til selv om de har meldt fra til folkeregisteret (skatteetaten). 
For å sikre deg at posten blir levert til din nye adresse, gjelder også innad i   
kommunen, må du derfor registrere din nye adresse på posten. 
 
Dette skjemaet finner du på:  
https://www.norge.no/nb/tjeneste/melde-varig-adresseendring-til-posten  
eller ved å henvende deg til Flatanger kommune på tlf. 74 22 11 00 



 

Hei alle sammen.  
 
Vi har lagt en lang, og ifølge statistikk, en 
meget kald vinter bak oss. Her ytterst på  
kysten må vi vel egentlig si at vi har hatt en 
kjempefin vinter. Men nå vil vi bli kvitt tele 
og sørpe og ønske fuglesang og            
blomsterprakt velkommen tilbake.   
 
2018 ser ut til å bli et år med stor aktivitet, 
ikke minst innenfor det kommunale    ar-
beidsområdet. Rivningsarbeidet ved pleie- og 
omsorgstunet er gjennomført og klargjøring 
for nytt bygg er kommet godt i gang. Både 
beboere og ansatte føler byggearbeidet tett på 
kroppen i sitt daglige virke. Men det er    
funnet gode løsninger både for kjøkken og 
matservering ved Nordgårdstua. Sikkerhet og 
ferdsel er også ivaretatt på en meget god   
måte. Det er derfor med stor tilfredshet at vi 
registrerer at godviljen legges til grunn og 
problemer løses raskt og effektivt. Dere      
fortjener en stor takk alle som står midt oppi 
denne omfattende byggeaktivitet og skal 
gjennomføre arbeidsoppgaver, enten som   
ansatt hos oss eller som bygningsarbeider. Vi 
gleder oss alle til mer normale forhold og ser 
fram til å få ta i bruk nye og moderne lokaler. 
 
Bygging av ny Brannstasjon er også kommet 
godt i gang, og vil gi vårt aktive brannvesen 
en moderne brannstasjon og en god base for 
både øvelser, drift og utvikling. Og ikke 
minst at vi får samlet biler og utstyr på    
samme sted. Vi er avhengig av et              
velfungerende og aktivt deltidsbrannvesen, 
der mannskapene finner det meningsfullt å 
stille seg og sin kompetanse til disposisjon 
for fellesskapet når brann, ulykker og      
ekstraordinære situasjoner oppstår. Vårt 
brannvesen har gjentatte ganger bevist sin 
effektivitet, og nye moderne lokaler er et  
viktig ledd i den lokale beredskapen. 
 
Regnskapstallene for 2017 er klare og hele 
den kommunale organisasjonen viser en god 
budsjettdisiplin,. Flatanger kommune kan  
vise fram et meget godt og gunstig           

økonomisk resultat for 2017. Flatanger kom-
mune hadde også en liten befolkningsvekst i 
fjor. Bygging av leiligheter og klargjøring av 
nye boligfelt gir oss gode utsikter for at vi 
fortsatt skal få   
tilflytting og økning i innbyggertallet. Noe 
som igjen vil være avgjørende viktig for        
kommunens økonomiske utvikling.             
At Flatanger kommune nå starter planlegging 
for utvidelse av barnehagen med en forventet 
betydelig økning av unge Flatangringer i   
alderen 0-4 de nærmeste åra, gir også et 
sterkt signal om en positiv utvikling på dette      
området i kystkommunen Flatanger.  
 
Jeg vil også takke våre nye Flatangringer fra 
Syria, Egypt og Sudan for en meget trivelig 
og innholdsrik kulturkveld i slutten av       
februar. Det var både lærerikt og smakfullt. 
Det er nå bosatt 19 flyktninger i Flatanger, de 
4 siste som følge av innvilget                     
familiegjenforening. Jeg er imponert over 
hvor fort de har lært seg så mye norsk. For å 
lykkes med den videre integreringen og for at 
de nye innbyggerne skal føle seg vel, er vi 
avhengig av fortsatt innsats fra både frivillige 
og næringsliv. Men det aller viktigste er at vi 
alle bryr oss, stopper opp prater og gjerne  
inviterer på aktiviteter som vi kan dele med 
våre nye innbyggere.   
 
Til slutt vil jeg ønske vårt allsidige            
næringsliv et godt år. Nå når det er vår i    
lufta, er det naturlig at ønsket går spesielt til 
alle de som har den travleste tida foran seg 
når vi andre tenker ferie og sommertid;     
Turistverter, bønder, handelsstand,         
håndverkere, entreprenører, oppdrettsnæring 
og alle oss andre, ja lista er vel nærmest 
utømmelig for de som skal fronte Flatanger 
sin stolthet nå når det går mot vår og       
sommer. 
 
Stor takk til dere alle! Ta vare på hverandre 
og nyt herlige vårdager, det fortjener vi! 
 
Hilsen                                                                                                                       

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås 

Vår og sommer i sikte! 



Barnehageplass 2018/2019 
 

Barnehagene i Flatanger har to årlige opptak; 1. august og 1. februar. 
For opptak 1. august er søknadsfristen i år 10. april. 
 
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søk-
nad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det 
året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den må-
neden barnet fyller ett år (Lov om barnehager § 12a).  
 
Barn som er tildelt plass, beholder denne ut juli det året de skal begynne på skolen, eller en måned etter 
oppsigelse. 
 
Søknad om opptak, oppsigelse eller endring av oppholdstid skjer på elektronisk skjema på kommu-
nens hjemmeside. Der ligger også vedtektene for barnehagene i kommunen. 

  

Plass i SFO 2018/2019 

Frist for opptak av nye elever for neste skoleår er 10.april. 

Barn som er tildelt plass, beholder denne til og med 4. klasse eller en måned etter oppsigelse. 
 

Søknad om opptak, oppsigelse eller endring av oppholdstid skjer på elektronisk skjema på kommu-
nens hjemmeside. Der ligger også vedtektene for SFO i kommunen. 

 
Elevplass i kulturskolen 2018/2019 

Frist for opptak av nye elever for neste skoleår er 10.april. 

 

Søknad om opptak, oppsigelse eller endring av oppholdstid skjer på elektronisk skjema på kommu-
nens hjemmeside. Der ligger også vedtektene for kulturskolen i kommunen og oversikt over hvilke 
tilbud som kan gis. 
 
Oppvekstsjefen 
 
 

                     

SOMMERJOBB FOR UNGDOM I FLATANGER KOMMUNE 2018 
 
Flatanger kommune kan også i 2018 tilby sommerjobb til ungdom. 
Arbeidsoppgaver vil bli omtrent som før med bl.a. stell av grøntanlegg, rundvasking,  
maling  m.m. 
 
Ungdom født mellom 01.01.1996 og 31.12.2001 vil bli prioritert. 
Ungdom registrert som innbyggere i Flatanger skal prioriteres. 
 
Søknad kan leveres på følgende måte: 
Send søknad per post til; Flatanger kommune, Lauvsneshaugen 25 7770 Flatanger eller 
Per e-post til; postmottak@flatanger.kommune.no  
 
Søknad må inneholde følgende opplysninger: 
Navn, fødselsdato og ønsket tidsrom. 
 

http://www.google.no/imgres?start=97&sa=X&biw=1920&bih=963&tbm=isch&tbnid=Bl-mwjRA-HJtrM:&imgrefurl=http://www.infobilder.com/bilde-baby-gutt-i16190.html&docid=RldnneueEcXakM&imgurl=http://www.infobilder.com/baby-gutt-t16190.jpg&w=500&h=490&ei=BM30Uo7QKMLmywO


 

 

 

 

14.april: Sommermål.  (av norr. sumarmál, også kalt vårblot, sommerdag og sommernatt) refererer til 
 det blotet (en hedensk offerfest) som våre norrøne forfedre holdt 28 dager (fire syvdagersuker)          
 etter vårjevndøgn.                                                                                                                                
 Sommermål markerte starten på sommerhalvåret og refererer i dag til datoen 14. april. 
 I kirkekalenderen er dagen viet Tiburtius og Valerianus, som ifølge legenden var brødre og 
 led martyrdøden i Roma på 300-tallet. På den norske primstaven er datoen markert som et løvtre eller 
 en gren. 

16.april: Magnusmesse er ei kristen høymesse til ære for Magnus Orknøyjarl (også kjent som Magnus Erlendsson) som  
 døde 16. april i 1115 og ble gjort til helgen av Leo XIII den 11. juli 1898. Datoen er merket av på den                     
 norske primstaven som ei pil, øks eller et halvt kors, men den markeres også i Den katolske kirke og i Aberdeen      
 bispedømme i Skottland. I Norge er denne datoen også kjent som tredjedag sommer.  

23.april: Jørgensdag  er en minnedag som er avmerket på den norske primstaven som et kors eller en hest. Markeringen er til 
 minne om Sankt Georg (også kjent som Sankt Georg av Kappadokia, Sankt Jøran og Sankt Jørgen), som etter legenden 
 bekjempet en drage. Han ble deretter katolsk helgen som led martyrdøden under kristenforfølgelsene på begynnelsen 
 av 300-tallet. 

25.april: Markusmesse, Markusdagen (latin Marci Evangelistae) eller den store gangdagen er en merkedag til 
 minne om evangelisten Markus. Han skrev Markusevangeliet visstnok kort tid før han ble drept som 
 martyr under Neros forfølgelser. På primstaven er dagen avmerket med en fjærpenn fordi Markus  
 brukte en penn da han skrev ned Markusevangeliet. Andre steder er merket en strek med prikker 
 rundt, tolket som en målestang med sne rundt.                                                                                                   
 I katolsk tid var den store gangdagen markert med prosesjoner på markene med krusifiks og røkelse, 
 og prestene kunne skvette vievann på markene. Denne skikken skal ha blitt innført av pave Gregor den 
 store rundt år 600 for å stoppe en pest. Denne vandringen kan minne om hedenske våropptog.             
 I mange kyststrøk var Markusmesse tiden for å så havre. 

Åpningstider Lindas Fotklinikk 
 
Jeg har åpent for timebestillinger mandag, tirsdag og fredag på dagtid, samt  
torsdag på ettermiddag. Hver måned har jeg også dager på Flatanger pleie – og 
omsorgstun, alderspensjonatet Statland og Namdalseid Helsetun!  
 
En fotterapeut er autorisert helsepersonell som i tillegg til å gi en velværebehandling også 
behandler og forebygger problemer knyttet til hud og negler, som f.eks. hard hud,           
hudsprekker, torner, nedgrodde negler, nedsliping av tykke negler mm.  
 

For timebestilling kan du ringe eller sende sms til 99047290.  
Velkommen! 
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Foreldre, søsken, tanter, onkler, besteforeldre, naboer og ellers alle interesserte ønskes velkommen til: 

 
 
 
 
 
 
 

mandag 9/4-18 kl 1630 
I gymsalen på Utvorda oppvekstsenter 
 
Det blir: 
• Middagssalg 
• Underholdning fra skoleelevene og fra musikkskolen 
• Tombola 

 
Einar Grande kommer for å hjelpe elevene med å lage nydelig  
fiskesuppe. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                     
  
 

Velkommen skal DU være! 

Påmelding til skolen, tlf 97 43 66 51 eller Elin 99 70 07 60,      
senest torsdag 5/4-18 (pga matlaginga) 

Fiskesuppe    100 kr for voksne 
                          50 kr barne  og ungdomsskoleelever 
Gratis for barn på Utvorda oppvekstsenter 
Tombola             5 kr 
 

ELIESER 6  
 
Misjonsbåten Elieser 6 kommer til Flatanger (Storlavika).  
Søndag 22. april: Møte om bord kl. 19.00.  
Mandag 23. april: Basar om bord kl. 18.00. 
Andakt og sang ved båtens besetning.           
Ta gjerne med noe til kaffen og en gevinst. 
Alle  velkommen! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITETER FOR APRIL / VÅREN 2018 
 

  Sentralen & brukthjørnet    Åpen hver tirsdag, onsdag og torsdag     Kl. 09.00 – 15.00   
 

  Vaffel- og kaffesalg   Hver torsdag og annenhver tirsdag  Kl. 11.00 – 13.30 

  (oddetallsuker).          
   

  Lunsjbuffet m/varmrett                                      Første torsdag i måneden,   

                                                                   5. april  og 3. mai  Kl. 11.00 – 13.30       
 

  Seniorsurf  / datakurs             Annenhver onsdag (startet i mars), 

                                                    Neste: 4. april     Kl. 09.00 – 12.00                                      
                                                    Gratis, vi har ledige plasser ☺  Påmelding 
           

  ”Strikketur” til Grong   Vårtur til strikkeburet i midten av  

  april. Heldagstur tirsdag eller onsdag,  
                                                 sannsynligvis i uke 16    Påmelding 

  (Dato ikke fastsatt pr. d.d.)   
 

  Flatbrødbaking - kurs   Neste kurs: Lørdag 21. april  Påmelding 
 

 ”Den store klesbyttedagen”  Onsdag 25. april    Kl. 17.00 - 

  Suksess i fjor, vi prøver igjen ☺    
 

  Småbarnstreff                                        Annenhver tirsdag, oddetallsuker     Kl. 11.00 – 14.00 

                                                                  (alt. treff på Nordgårdstua torsdager) 
 

  Språkkafé m/Røde Kors  -    Annenhver torsdag, 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 -  

   
 

  UNDER PLANLEGGING:   

  - Asiatisk matlagingskurs  Nye kurs hvis nok interesse  Påmelding 
  

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

 



 



Info fra Kirkekontoret 
 

Gudstjenester   
 
 
 
APRIL 
 
01.04: Påskedag. Høytidsgudstjeneste i Løvøy 
 kirke kl. 11.00. 
 Takkoffer til BroByggere. 
 
08.04: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00. 
 Takkoffer til Menighetsfakultetet.         
 Kirkekaffe. 
 
15.04: Samtalegudstjeneste i Løvøy kirke 
 kl.16.00 

forberedt av konfirmantene,  
 soknepresten og organisten.            
Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet.  

 
22.04: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00. 
 Takkoffer til menighetsarbeidet.           
 Kirkekaffe.      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MAI 
 
05.05: Lørdag. Konfirmasjonsgudstjeneste i 
 Vik kirke kl. 11.00. 
 Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 
10.05: Gudstjeneste på Utvorda Kystfort kl. 
13.00 i samarbeid med Frikirken i         
  Namsos. Takkoffer. Båtskyss fra  
 Utvorda havn kl.12.00. 
 
17.05: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.30. 
 Takkoffer til Redd Barna. 
 
19.05. Lørdag. Konfirmasjonsgudstjeneste i 
 Løvøy kirke kl.11.00 
 Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 
20.05: Pinsedag. Gudstjeneste i Vik kirke 
 kl.11.00. 
 
27.05: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00. 
 Takkoffer til BroByggere. Kirkekaffe. 

 
 
 

 
 
Andre arrangement i april og mai 

 
 
FORMIDDAGSTREFF  
på Norgårdstua 19. april. kl. 10.30 – ca12.15. 
Det kan bli endringer pga ombygginga.               
Følg med på plakater!  
Sommertur 29. mai til Frivilligsentralen på    
Skage. 
 
Alle velkommen! 
 
 

 
 
KONFIRMASJON 
 
Konfirmanter 5. mai 2018 i Vik kirke  
Adrian Hårstadstrand Førde     
Ingeborg Johanne Bakken     
Sigrid Mathea Einvik Dahle     
Vida Lovise Larsen Hunnestad  
 
Konfirmanter 19. mai 2018 i Løvøy kirke 
Gaute Røsten     
Archakrit Jairak 
Erik Lein Steffensen 

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

                    Nytt piano Vik kirke 138111 

Velkommen til kirken! 


