
 

Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

   November 2018 
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Er det noe du  ønsker å ha med i neste utgave 
av  ” HØR— HER” må det leveres innen 
15.November 2018 
 
Det vil gjelde for desember 2018/januar 2019. 
Send helst ferdigskrevet stoff til vår e-post. 

VOLLAMYRA 
Tirsdag i oddetallsuker kl. 14-18 
 
Tirsdag 6.november 
Tirsdag 20.november 

Kommunale møter i november 
Kommunestyre:    1.november 
Formannskap:     13.november 
  
HU Næring– miljø og teknisk: 15.november 

Rektor ved 
Lauvsnes  
Skole: 

 
Håvar  
Stenseth 

 
Fra  
Namdalseid 

 

  
Oppvekstsjef 
 
Lovise  
Angen 
 
Fra  
Sætervika 
  
 

Avd.leder  
Integrerings-
tjenesten 
 
Kristine 
Klæth 
 
Fra Beistad 
  
   

Tannlegekontoret 
 

Tannpleier kommer 6/11 og 20/11.  
 Tannlege kommer 14/11. 

NYANSATTE I FLATANGER KOMMUNE 



NY HJEMMESIDE 
 

Den 9.oktober ble kommunens nye hjemmeside lan-
sert og  vi synes selv den ble veldig bra. 
Gå gjerne inn og ta en titt   
 
 
I den forbindelse oppfordrer vi alle lag og  
foreninger til å bruke aktivitetskalenderen sånn at vi 
alle får med oss hva som skjer rundt  
omkring i kommunen. 

SENIORDANS 

Mandager kl. 18:00—20:15  

i samfunnshuset på Lauvsnes 

Seniordans passer for menn og kvinner 

 i alle aldre. 

Det er god mosjon, moro og sosialt. 

Kaffepause 

 

Arr. Lauvsnes helselag 

VAKSINE MOT INFLUENSA 
 
Nå er det snart 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 LAUVSNES HELSESTASJON. 
 
MANDAG    29.OKTOBER              KL.  10.00 -  14.00   
MANDAG    12.NOVEMBER          KL.  09.00  - 12.00   
TORSDAG   07.DESEMBER              KL.  12.30 -  14.30 
              
INFLUENSA-VAKSINE ANBEFALES TIL PERSONER I 
RISIKOGRUPPE/MÅLGRUPPE  
https://www.fhi.no/publ/2017/informasjonsskriv-til-risikogrupper-om-influensavaksine/ 
 
Det anbefales STERKT at ansatte med pasientkontakt også vaksinerer seg mot influensa. 
 
Personer i risikogruppen betaler    kr. 100,- 
Andre personer betaler  kr. 150,- 
Pneumokokk-vaksine                       kr. 200,- 

JULEMESSE 
 

MANDAG 19. NOVEMBER KL 17.00  
PÅ NORDGÅRDSTUA. 

 
 Salg av håndarbeid og julepynt 
 Servering av kaffe og kaker 
 Loddsalg 

TREKNING PÅ LODDBØKENE 

VELKOMMEN! 

https://www.fhi.no/publ/2017/informasjonsskriv-til-risikogrupper-om-influensavaksine/


 
 

 
 

HUNT4 er  i Flatanger 12. nov- 13. des 2018 
 

Mange av dere har kanskje lest i avisa at nå har HUNT4 kommet til Namdalen!  
Flere kommuner er allerede i gang og noen er ferdige.  
 
I Flatanger har vi også brettet opp armene i planleggingsarbeidet, for å sikre en 
god gjennomføring når startskuddet går 12. november 2018. 
 
Dette er en av verdens største helseundersøkelser!  
HUNT-data brukes til å utvikle ny medisinsk behandling mot sykdommer, nye  
behandlingsmetoder og forebygging av sykdommer og lidelser.  
Det gir oss også kunnskap om folkehelsa ned på kommunenivå, slik at  
kommunene kan drive forebyggende helsearbeid.  
 
 HUNT4- undersøkelsen i Flatanger vil foregå på Kjeminor AS på Lauvsnes  
 
 Alle innbyggere fom. 20 år vil motta invitasjonsbrev i posten med oppmøte-

tidspunkt. Dette brevet vil komme cirka 14 dager før det aktuelle tidspunk-
tet. I tillegg til tildelt oppmøtetidspunkt vil det bli anledning til å komme på 
drop-in timer. 

 
 Eldre innbyggere, 70+, som ikke er i stand til å møte på feltstasjonen vil 

kunne få gjort undersøkelsen ved hjemmebesøk. De som bor på sykehei-
men, vil få utført  

 undersøkelsen der. 
 
 Alle ungdommer fra 13 år blir invitert til å delta i Ung-HUNT4. Denne un-

dersøkelsen blir gjennomført på den enkelte skole. Planen er at Ung-
HUNT4 vil komme til  

 Flatanger 25. oktober.  
 
Minner ellers om at det ligger mye tilgjengelig informasjon på følgende nettad-
resse:  
https://hunt4.no   og på facebook.com/HUNT4.no 
 
 
Vi håper at du også blir med på HUNT 4 og gir oss ny kunnskap om hva 
som  
fremmer god folkehelse! Du bidrar til unik helseforskning, og får ny  
kunnskap om egen helse.  

https://.ntnu.no/hunt4/


Høstfest 
 

Vi inviterer små og store til Høstfest i 
 

Utvorda grendehus 
 

lørdag 3.november kl. 19.00. 
 

Vi får besøk av Kjartan Trana som skal vise film og  
bilder fra naturen i Namdalen. 

 
Medlemmene i Utvorda og Sjøhaugen 4H stiller ut  

oppgavene sine og viser noe av det vi har holdt på med  
det siste året. 

 
Salg av Einar Grandes fantastiske fiskesuppe  

(50kr per porsjon) og servering av kaffe og kaker. 
 

Loddsalg med fine premier. 
 

Alle er hjertelig velkommen 
 

Med vennlig hilsen 
 

 Bendik, Håvard, Mona og Ingrid 



KAFFEKONSERT I  
HØSTMØRKET 

 
Onsdag 14.november  

kl. 18:00 - 20:30  
på Miljøbygget 

inviterer Flatanger musikkforening 
til en uhøytidlig høstkonsert i  
lokalene til Frivilligsentralen. 

 
En liten overraskelse med  

gjesteopptredende blir det også. 
Inngang kr. 100,-  

 
På billetten får du kaffe og kaker. 
Det blir også trekking  
av en overraskelse på billetten. 
 
Trekking av årets Fysakturer vil  
også foregå denne kvelden. 
 
      
     Arr. Flatanger musikkforening 



 

NOEN AKTIVITETER FOR SENHØSTEN 2018 
 
Lunsjbuffet Første torsdag i måneden         11.00 – 14.00 
     
Vaffel- og kaffesalg Hver tirsdag og annenhver         11.00 – 13.30 
 torsdag (i partallsuker) 
 
Språkkafé m//Røde Kors Annenhver onsdag (partallsuker)    18.00 – 20.00 
 
Strikkekafé Annenhver tirsdag (oddetallsuker) 18.00 – 20.00 
 
”Flatanger for ei stund sida” Tirsdag 6. november  18.00 –  
 Vi viser gamle bilder på stort  
 lerret og koser oss med kaffe 
 og prat. Kan fort bli trivelig :-)    
      
Kurs – Lær noe nytt i høst :-) Interessert? Vi starter opp så  
 snart vi har nok påmeldte 

Datakurs / seniorsurf - dag 
Asiatisk matlaging  - kveld  
Flatbrødbaking  - lørdag 
Lefsebaking   - lørdag 
Sykurs (nybegynnere) - kveld 
Lage fotobok   - kveld 

 Ring / SMS til nr.476 29 695 
 
Seminar 10 nov. for frivillige Sett av lørdag 10. november!   
 Vi drar til Namsos og gjør litt stas 
  på og gir kulturelt påfyll til dere som 
 stiller opp som frivillige i forskjellige  
 lag og foreninger.  
 Påmelding tlf. / SMS 
 nr. 476 29 695. Først til mølla …..  
  
ÅPNINGSTID:     09.00 – 15.00    HVER TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAG 
    
       
  
TID OG LYST TIL Å VÆRE MED I ET TRIVELIG OG SOSIALT FELLESSKAP?  
MELD DERE SOM FRIVILLIGE DA VEL, VI HAR GOD PLASS FOR FLERE  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Førjulskafé 
Utvorda og Sitter grendelag inviterer til førjulskafè           

Fredag 21.desember kl. 19.00 i Utvorda grendehus. 

 

Bygdas ungdommer synger og spiller kjente  

og kjære julesanger  

Åresalg med masse fine premier. 

Salg av julegrøt med mandel. 

Servering av kaffe, gløgg og pepperkaker. 

Gratis inngang  

 

Velkommen til en hyggelig førjulskveld! 

 

Fakkeltog 

 

Utvorda 4H arrangerer fakkeltog søndag 2.desember. 

Vi starter ved paviljongen på Utvorda og selger fakler (20kr) fra kl 15.45. Vi går samlet til 

grendehuset ca kl 16.00. Ved grendehuset blir det sang ved juletreet før vi går inn og ko-

ser oss med gløgg, pepperkaker og juletregang. Kanskje kommer julenissen. Alle er hjer-

telig velkommen til en koselig førjulskveld. 

Med vennlig hilsen Utvorda 4H 

 



 

Info fra Kirkekontoret 
 

Gudstjenester   
 
 

NOVEMBER 
 

04.11: Allehelgensdag Gudstjeneste på Pleie- og omsorgstunet kl. 11.00 
 
04.11: 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. 
 
18.11: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00. 
  Takkoffer til Kirkens ressurssenter. Kirkekaffe. 
 

DESEMBER 
 

03.12: Gudstjeneste i Vik kirke kl.11.00.  
   Takkoffer til «Lys til verden». Kirkekaffe. 
 
16.12: Vi synger og spiller julen inn i Vik kirke kl. 18.00 
  Konfirmantene og 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 

 Dåp. 
 
Takkoffer på begge julegudstjenestene går til Kirkens Nødhjelp. 

 

Velkommen til kirken! 
 

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

                 Nytt piano Vik kirke 138111  

 
Andre arrangement i november og desember 
 
Formiddagstreff på Nordgårdstua 22. november.  
Velkommen til sang, andakt, servering og loddsalg fra kl. 10.30 – 12.15. 

 
BLI MED PÅ KIRKEPARTY FOR 5.- 7. KLASSE 
 
for Flatanger og Statland menigheter torsdag 6. desember.  
Hvor: Statland kirke. Når: 17.00 – 20.00. Invitasjon kommer i posten! Påmelding til Anne Lise Voll 
tlf. 90 67 76 50 eller Anne Ruud Kristiansen 
tlf.93 46 51 69. 

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


