
 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

april 2019    

Er det noe du  ønsker å ha med i neste utgave av  
 ” HØR— HER”  

Må det leveres innen 15.april 2019 
 

Det vil gjelde for mai måned.  
Send helst ferdigskrevet stoff til vår e-post. 

Vollamyra 
Åpent hver tirsdag  fra kl. 14—18  
+ siste lørdag i mnd. Kl. 11—13 

 
 

Post:  Lauvsneshaugen 25  
 7770 Flatanger 
 
Telefon: 74 22 11 00 
E-post:  
postmottak@flatanger.kommune.no 
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Kommunale møter i april: 
  
Kommunestyre:    25.april 
Formannskap:      9.april  
HU Næring– miljø og teknisk:  11.april 

Tannlegekontoret 
Tannlege kommer: 10/4 
Tannpleier kommer 26/3 
og 9/4 
 

Flatanger Kommune 

KONFIRMANTER 2019 
 

Konfirmanter i Vik kirke lørdag 4. mai  
Alf- Jarle Rasmussen Olsen 
Hanne Marie Tyldum Ribsskog 
 

Humanistisk konfirmasjon lørdag 11.mai  
Lavrans Lein  
 
 
 

 

Konfirmanter i Løvøy kirke lørdag 18. mai  
 
Kjell Tony Aune  
Sebastian Aune Edvardsen 
Sigurd Vedvik Havstein 
Sander Rian-Hanssen 
Gustav Rotvold Stamnes 
Jonas Opland 
Oda Emilie Dølvik 
Sara Linnea Fe Hansen 
Thea Steffensen 

Flatanger kommune oppfordrer alle til å inngå avtalegiro ved  
betaling av kommunale avgifter 
Fordeler med avtalegiro: 

 Faste utgifter betales automatisk på 
forfallsdato 

 Du får varsel i forkant av betalingen. 

 Du slipper å betale gebyr for papirfaktura 



Flatanger kommune har tatt i bruk SvarUt. Dette er en ny felles løsning for kommuner og  
fylkeskommuner for å sende brev fra kommunen til innbyggere, næringsliv, offentlige og 
private organ.  
Hensikten er å få sendt post fra kommunen på en rimelig, effektivt og ikke minst sikker   
måte. 
Du kan motta brev fra SvarUt om du har Digipost, e-Boks , Altinn og vanlig postkasse. 
Når Flatanger kommune benytter SvarUt ved utsendelse av brev til innbyggere, vil  
posten gå til valgte postkasse. Brev i Altinn sendes på papir om det ikke hentes  
elektronisk innen to dager. Brev til Digiboks eller e-Boks blir ikke sendt på papir.  
Personer som har reservert seg mot å motta post elektronisk vil automatisk få tilsendt    
brevet i vanlig post.. 
 
MERK! I og med at Flatanger kommune har felles database med Midtre Namdal   

Samkommune vil det være Midtre Namdal Samkommune som vil stå som avsender på  

brevet. 

 

SOMMERJOBB FOR UNGDOM I FLATANGER KOMMUNE 2018 
 
Flatanger kommune kan også i 2019 tilby sommerjobb til ungdom. 
Arbeidsoppgaver vil bli omtrent som før med bl.a. stell av grøntanlegg, rundvasking,  
maling  m.m. 
 
Ungdom født mellom 01.01.1997 og 31.12.2002 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. 
 
Søknadsfrist: 15.mai 



JUBILEUMSKONSERT I KONGO 
LØRDAG 13.APRIL KL. 18—24 

 

KORET ‘SJØROKK’ PÅ SETER FYLLER 10 ÅR I ÅR OG VI FEIRER MED  
JUBILEUMSKONSERT I KONGO!  

FLERE ARTISTER BIDRAR TIL KVELDEN: 
  

• GUTTA FRA ‘NORSK GAMMELMANNSFORENING’ I OSEN STILLER MED HUMOR OG  
MUSIKALSKE INNSLAG  

• INNSLAG MED SETERS EGEN SOLVÅR JOHANSEN ALIAS OLINE, SOM DELER SINE 
BETRAKTNINGER PÅ LIVET OG SÅNT 

KAFFE - VARMMAT - ØL/VIN – ÅRESALG 

• MUSIKK MED ‘OSENGAN’ UTPÅ KVEILLN OG DET BLI MULIGHET FOR EN SVINGOM   
 

VELKOMMEN SKAL ALLE VÆRE!  

 
Årsmøte i Flatanger Historielag 
7. april kl. 17.00 på Nordgårdstua. 

 
Årsmøte i Villa Fyr Venneforening 
28. mars. Kl. 18.00 på Zanzibar 

ÅRSMØTER  

Slamtømming Flatanger kommune 
 

Det er inngått avtale med Namdal Tankrens om tømming av           
septiktanker/slamavskillere i perioden 1.8.18 – 1.8.2020. 
Slamtømmingen vil starte i uke 11 og pågå utover våren.  Det vil bli benyttet en ny 
metode for slamtømmingen, d.v.s avvanning av slammet der tørrstoffet blir tatt med 
og vannet tilbakeføres til tanken.  Det kan i ettertid se ut som om 
tanken ikke er tømt selv om den er tømt.  Etter tømming vil lokket 
på tanken bli spraymerket med fargemerke. 
Ordinær slamtømming gjelder boliger som blir tømt 2. hvert år.  
Øvrig slamtømming må bestilles av den enkelte (fritidsboliger og 
næring).  Dersom du ønsker tømming av tank til                        
fritidsbolig/næring, ta kontakt med Flatanger kommune v/Næring, 
miljø og teknisk, tlf. 74221100, eventuelt e-post til                   
postmottak@flatanger.kommune.no. 
Følg med på hjemmesiden til Flatanger kommune og facebook-siden til kommunen 
for oppdatert info. 

 

mailto:postmottak@flatanger.kommune.no


Hei å godt nyttår  turgåere! 
 

En lang vinter er snart over og med vår, varmere luft og tørre stier blir det flere 
turgåere på fjellet også. 
 
Styret i Storfjellets Venner hadde årsmøte 13.februar 2019. 
Da vi ikke har hatt økning av kontingenten på snart 30 år, ble det vedtatt at den 

skal økes fra kr.200,- til kr. 300,- for familier og fra kr. 150,- til kr. 200,- for single fra 1.januar 
2019. 
Til opplysning så er det åpent årsmøte hvert år hvor vi bestiller kake og har det trivelig, men den 
kommer sjelden noen utenom styret. 
Det hadde vært trivelig om flere hadde møtt opp og kommet med innspill på hva vi kan gjøre 
bedre, ønsker også at yngre krefter viser interesse. 
 
Når det gjelder grasrotmidler fra Norsk Tipping får vi inn penger som vi bruker på utgifter som; 
forsikring på hytta og kikkerthuset. 
Oppfordrer flere til å legge inn Storfjellets Venner som grasrotandel når de tipper. 
 
Oppgaver som står for tur: 
• Hytta må jekkes opp og støttes opp under da telen har jobbet med den så den er blitt skeiv 

på alle fire hjørnene. 
• Nye tau fra Ilkleiva og ned mot Fløanskogen må på plass. 
 
32stk. har betalt inn kontingenten for 2018, men flere tusen går 
på fjellet hvert år, så vi oppfordrer flere til å støtte opp om oss 
og betale inn kontingenten.  
 
Så ønsker vi dere til lykke med en ny sesong med mange       
fine turer på Storfjelletfjellet. 
 
Styret i Storfjellets Venner 

Vangan barnehage vil gjerne takke Bjørøya for 20 nye refleksvester for personalet, slik 

at vi er godt synlige i uteleiken og pa  turer. Hurra!   
Barnehagen ønsker seg brukt utstyr:  
• IKEA barnestoler 

• Dukker, dukkevogner og annet dukkeutstyr 

• kjøkkenutstyr 

• kjøretøy av alle slag 

• dinosaurer og andre dyr 

• tekstiler/stoffer 

Lego/Duplo/Playmo/Togbane 

 
 

Påsketips for barn og ungdom 
«Jaget» av Tom Kristensen  

Boka har blitt omtalt som «en skremmende  
aktuell spenningsroman om det skjulte livet på   
sosiale medier»  
 
«Den siste lærling: Alice» av  
Joseph Delaney  
Dette er tolvte bok i den spennende               
fantasyserien om den sjuende 
sønn av en sjuende sønn, Tom Ward.  

 
 

Påsketips for voksne 
«Utmarker» av Arne Dahl  
Dette er hardkokt politikrim iblandet samfunns-
kritikk i beste Stieg Larssons tradisjon.  
Denne boken er allerede blitt kåret av svenske 
aviser til den beste svenske kriminalroman no-
ensinne.  
 
«Majorens siste forelskelse» av Helen Simonson 
Dette er en sjarmerende romantisk komedie 
om moden kjærlighet og om å våge å utvide 
horisonten sin også sent i livet . 

FORSLAG TIL PÅSKELEKTYRE 



NOEN BILDER FRA DEN «NYE» PLEIE– OG OMSORGSSENTERET  

Alle mann  i arbeid    



 
    VÅRSTEMNING PÅ FRIVILLIGSENTRALEN 
 
 

Lunsjservering Påskelunsj torsdag 11.04.   NB. Merk 11.00 – 13.30 

 Mailunsj torsdag 08.05.       datoer   11.00 – 13.30 
 

Vaffel- og kaffesalg Hver tirsdag og annenhver torsdag    11.00 – 13.00 
  (partallsuker) 
 

Språkkafé m//Røde Kors Annenhver onsdag (partallsuker)    18.00 – 20.00 
 

Strikkekafé  Annenhver tirsdag (oddetallsuker)      18.00 – 20.00 
 

Brettspillkveld og dartturnering Samtidig med strikkekafé    18.00 – 20.00 
 
”Flatanger for ei stund sia” Har dere bilder som kan være interessante 
 for andre, kom til oss og få dem skannet :-) 

 Vi arrangerer ny bildekveld i april hvis og  18.00 -  
 når dere har kommet med bilder. 
 Annonseres. Kaffespleis 
 
Besøkstjeneste Vi trenger flere besøksvenner! Meld dere 
 hos oss J. Røde Kors tilbyr gratis  
 besøksvennkurs. Dette er et samarbeid mellom 
 kirkekontoret, Røde Kors og frivilligsentralen 
   

Asiatisk matlaging Kveldskurs. Annonseres. Påmld. 47629695   17.00 –  
 
Klesbyttedag Onsdag 10. april gjentar vi suksessen og 

 arrangerer årets klesbyttedag.       17.00 -  
 Kom gjerne innom med klær dagen før :-) 
 Kaffespleis 
           

ÅPNINGSTID:     09.00 – 15.00    TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAG  
 

Bruktbutikken er åpen samtidig. Kom og se hvor mye fint og billig vi har  
I hyllene. Vi tar også gjerne imot ”ting og tang” som bare ligger og  
samler støv hos dere. 
PS: Frivilligsentralen er stengt i den stille uke (uke 16)  
 



 
 
 
 

APRIL 
07.04: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 

Dåp. Utdeling av påskebok til  
9-åringene.  
Takkoffer til barne- og  
ungdomsarbeidet. Kirkekaffe. 

  
18.04: Skjærtorsdag. Gudstjeneste på  
 Pleie - og omsorgstunet kl. 11.00 
 
18.04: Skjærtorsdag. Kveldsgudstjeneste i 
 Vik kirke kl. 19.00. 
 Takkoffer til menighetsarbeidet. 
 
19.04: Langfredag. Kveldsgudstjeneste i 
 Løvøy kirke kl. 19.00. 
 
21.04: Påskedag. Høytidsgudstjeneste i Vik 
 kirke kl. 11.00. 
 Dåp. Takkoffer til BroByggere. 
 
28.04: Samtalegudstjeneste i Løvøy kirke 
 kl.16.00 forberedt av konfirmantene, 
 soknepresten og organisten.  

Takkoffer til barne- og  
ungdomsarbeidet.  

 
 
 
 

MAI 
 
04.05: Lørdag. Konfirmasjonsgudstjeneste i 
 Vik kirke kl. 11.00. 
  Takkoffer til barne- og  
 ungdomsarbeidet.  
 
17.05: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.30. 
 Takkoffer til Sjømannskirken. 
 
18.05. Lørdag. Konfirmasjonsgudstjeneste i 
 Løvøy kirke kl.11.00. 
 Takkoffer til barne- og   
 ungdomsarbeidet. 
 
30.05: Gudstjeneste på Utvorda Kystfort  
 kl. 13.00 i samarbeid med Frikirken i         
  Namsos. Takkoffer. Båtskyss fra  
 Utvorda havn kl.12.00. 
 
Flatanger menighet har vipps:   
Ofringer i Vik kirke   132545 
Ofringer i Løvøy kirke   132546 
Gaver til Menighetsbladet  133833 
Piano Vik kirke    138111 
 

VELKOMMEN TIL KIRKEN 

Info fra Kirkekontoret 
Gudstjenester  

Andre arrangement april og mai 
 
FASTEAKSJONEN 2019 mandag 8. april 
16.00-19.00 

 

RENT VANN ER EN MENNESKERETTIG-

HET 

Sammen gjør vi en forskjell 

Kirkens Nødhjelp arbeider med vann, sanitær 

og hygiene (WASH) i langsiktige  

utviklingsprosjekter og akutte  

katastrofesituasjoner over hele verden. Målet 

er å sikre menneskers tilgang til rent vann, 

trygge sanitærforhold og å legge til rette for 

god hygienepraksis i fattige og marginaliserte 

lokalsamfunn. Midler fra fasteaksjonen går 

blant annet til dette arbeidet. 

Urent vann dreper flere enn krig 
 

Bøssebærerne i Flatanger kommer mandag 

8. april. Ta vel imot dem!  

De kommer rundt i kommunen for å samle inn 

penger til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid for å 

skaffe rent vann. Ha kontanter klar!  

Du kan også gi via: SMS VANN til 2426 (200 

kr), Vipps til 2426 eller til  

kontonummer 1594.228.7493. 

 
For 200 kr kan du gi ett menneske sikker 
tilgang til rent vann! 
 
 
FORMIDDAGSTREFF  
 
på Nordgårdstua torsdag 25. april. Tidspunkt:  
kl. 10.30 – ca12.15. Programmet blir sang,  
bevertning, andakt og loddsalg.                    
Alle velkommen! 
 
 
Sommertur torsdag 6. juni til Matkroken på 
Sæterika. Mer info i neste Hør Her  



Staut teaterlag er straks klare med ny revy! 
 

Revyen «Vårres sirkus» vises følgende  
datoer: 
Lørdag 13.april kl 19:00 i Musikkhallen på 
Statland 
Etter revyen er det fest med musikk av 
bandet «Kauk» 
Onsdag 17.april kl 19:00 i Utvorda       
Grendehus. Ingen fest etter revyen denne 
dagen. 
Revyen vil også bli vist i Lauvsnes       
samfunnshus i starten av mai, med påfølgende fest. Nærmere informasjon 
om dato kommer veldig snart. Følg med på oppslag og Staut teaterlag sine 
sider på facebook. 


