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Tannlegekontoret 
Tannpleier kommer : 
1.12 , 15.12 og 19/1.   
Tannlege kommer :16.12 
 
Med vennlig hilsen  

Tove Meldal 
 
For timebestilling, ring 
Namsos Tannklinikk på tlf. 
74175255 

VOLLAMYRA 
Åpningstider: 
April t.o.m. oktober. (tirsdag)  Kl. 14:00—18:00 
Siste lørdag i mnd.      Kl. 11:00—13:00 
 
November, desember, januar, februar og mars: 
Tirsdager i oddetallsuker. Kl. 14:00—18:00 
 
Vi minner om den «nye» ordningen med  
levering av hageavfall/kvist. 
All levering må skje på Vollamyra til MNA, innenfor   
MNA`s åpningstider 

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

Kommunale møter /med forbehold om endringer: 
 

Kommunestyre:     17.desember     
Formannskap:     1.desember    
HU Næring– miljø og teknisk: 10. desember  

Viltpåkjørsel—Kontaktpersoner i Flatanger kommune 
Hovedkontakt: 
Tor Roald Lindseth  922 59 639 Lauvsnes/Fløan /Dahle: 
Øivind Strøm   959 75 576 Geir Bjarne Høstland  476 16 472 
      Narve Iversen   907 96 151 
Sitter/Utvorda: 
Olav Jørgen Bjørkås  970 62 990 
Nils Myren   477 07 176 Jøssund/Oppland: 
      Magnar Sivertsen  926 12 770 
Gladsøya/Vik:    Stian Jøssund   950 35 599/ 
Arnt Edvin Gladsø  906 99 820     468 80 780 

Info fra Historielaget 
Nye bøker: 
1. Dialekt i Flatanger. (språkhistorie, grammatikk og   
ordsamling) 
2.Årbok nr 27. 
        Begge er  i salg på SPAR, COOP og Miljøbygget.  
3. Bokpakke med alle tidligere årbøker: kr 1000 

 
Kjøp en bok til jul!  

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

Nr. 6— 2020 



Vintertid 
 

Hei alle sammen.  Denne høsten har vært preget av høge temperaturer og mange fine høstdager. Med     
desember får vi håpe på førjulsdager med godt vær og god førjulsstemning. 
Året 2020 vil komme i historiebøkene, som det store annerledesåret. Det meste som var planlagt, har enten 
blitt avlyst eller gjennomført på alternativt vis. Korona fester grepet og styrer i stadig sterkere grad vår 
hverdag. Dette er for mange en meget krevende situasjon, vår nærmeste familie og venner kan vi ikke    
omgås som før. Den daglige drift er preget av Koronasituasjonen, den kraftige økning av smitte har også 
gitt oss i Flatanger større arbeidspress og vi må utvise forsiktighet som medfører flere sykmeldingsdager, 
flere som må testes og flere som må holde seg hjemme fra jobb og skole /barnehage i påvente av             
testresultat og karantene. Dette medfører også større press på ansatte og brukere av alle våre tjenester. Vi 
er fortsatt uten påvist koronasmitte i Flatanger og nok en gang vil jeg understreke hvor verdifullt dette er 
for oss alle. Jeg vil si tusen takk til alle for god dugnadsånd og innsats.  
 
Nå i mørketida ønsker jeg at vi skal bruke fantasien og gjøre gode gjerninger for hverandre, men vi må 
selvfølgelig ta hensyn. Kanskje kan vi være ute og gjøre det trivelig og benytte det naturen har å by på. 
Pynte litt ekstra.  For mange er gleden og forventningene til felles julefeiring en god tid å se fram mot. 
 
På slutten av året er det som vanlig neste års budsjett og gjennom det neste års arbeidsplan som utformes. 
Også dette året har Flatanger fått en stor tildeling fra Havbruksfondet i overkant av 29 mill kr. Ved bruk av 
havbruksfondsmidler kan Flatanger kommune fortsatt gjennomføre meget store investeringer og           
gjennomføre ettårstiltak også neste år, men vi må fortsatt bruke av oppsparte midler for å få driftsbudsjettet 
i balanse, dette i påvente av maks inntekter fra vindkraftanlegget på Sørmarkfjellet fra 2022.  Før budsjet-
tet er endelig vedtatt av kommunestyret den 17. des vil det alltid vær noe usikkerhet om de endelige tall. 
Men det er meget gledelig at rådmannen i økonomiplanen har funnet rom for å avsette 100 mill til bygging 
av veien Sitter -Lauvsnes i 2022 og 2023, og med planleggingsmidler for detaljplanlegging nå i 2021. Det  
legges også opp til å revidere kommunen sin samfunnsplan, dette er et stort og viktig planområde som vil 
ha stor betydning for den enkelte innbygger sitt daglige ve og vel i alle aldre. Øvrige store oppgaver vil 
være både oppgradering av avløpsanleggene og sikker tilgang til godt drikkevann. Bygging av             
kunstgressbane og plan for nærområdene til skole og barnehage er også med i 2021. Og ikke minst         
ferdigstillelse av uteområdet ved pleie og omsorgstunet, for å nevne noen av oppgavene neste år. 
 
Vi har nå endelig fått god kontakt med Telenor, med avtale om pristilbud for fiber. Telenor skal framskaffe 
tilbud som omfatter hele grender, der tidligere omtalt opsjonsavtaler for Vik området og Utvorda –        
Innvorda området danner en basis for tilbudet. Arbeidet med fiber har dessverre stoppet opp i hele 2020 
pga kapasitetsproblemer bl.a hos Trøndelag Fylkeskommune. Ventetid fra endelig underskrevet avtale til 
ferdig utbygging er også betydelig, i hovedsak pga at det bygges fiber over det ganske land og alt           
tilgjengelig mannskap med kompetanse er opptatt. Men både Telenor og Trøndelag Fylkeskommune har 
lovet at det skal settes inn større innsats. 
Rekruttering av nye ansatte innen pleie og omsorg har hatt en positiv utvikling. I år vi har vært så heldige 
og fått ansatt 3 unge sykepleiere og 2 helsefagarbeidere har fått fast ansettelse etter endt lærlingetid hos 
oss.   
Grendelagene har tradisjon for å lage fest og kulturelle sammenkomster, dette blir fortsatt vanskelig å   
gjennomføre, men jeg har tro på at grendelagene også i år klarer i finne nye måter for å skape trivsel og  
aktivitet som kommer oss til glede og nytte. De sosiale møteplassene der alle kan møtes har stor betydning 
for trivsel for alle innbyggere. 
Til slutt vil jeg gratulere Flatanger med nok en flott TV aksjon, 1. plass i Trøndelag og meget flott  omtale 
av den ryddejobben som er gjort i Flatanger de siste 10 åra. Men som flere av de flinke ungdommene    
uttalte i media, vi er på langt nær ferdig, jobben må fortsette. Men ingen andre er kommet så langt som 
Flatanger, felles innsats og felles glede. 
 

Jeg ønsker å takke alle ansatte, politikere og innbyggere for et flott og innholdsrikt år.      
Riktig God Jul og Godt Nytt ÅR! 
Hilsen                                                                                                                                                            

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås 



Annerledes -året 
2020 ble for oss alle et særdeles uvanlig år for verden, Norge og oss alle i Flatanger. 
Også her v/ Flatanger Pleie- og Omsorgs tun, har våre beboere, pårørende og ansatte,  kjent på store       
begrensninger i hverdagen på grunn av den pågående pandemien. 
Alt ble i mars nedstengt. Besøk innom "heimen" for en kaffe og en prat ble nå ikke lenger mulig. Beboerne 
ble fratatt muligheten til besøk av sine nære og kjære for en periode. Det ble plutselig veldig stille og rolig 
i fellesarealene våre. 
Situasjonen var stressende, skremmende, dette var noe vi ikke hadde opplevd før. Vi følte vi gikk inn i en 
`boble` hvor frykten for noe ukjent og uavklart ville ta fokuset i lang tid fremover. 
Nyhetsbilder og skremmende scenarier fra andre land gjorde at man følte på en form for angst for våre  
beboere som man ikke hadde opplevd før. Beskyttelsesinstinktet ble stort hos oss alle. 
Etterhvert som tiden gikk mot sommer og beboere kunne treffe sine nærmeste ute, kjente man igjen på en 
form for normalitet. Det ble mange fine dager ute i sol og varme. 
 
Fortsatt tar pandemisituasjonen også i Flatanger mye tid. 
Fokus her ved sykeheimen er å gjøre hverdagene til beboerne så innholdsrike som mulig. 
Til tross for situasjonen, har vi ansatte sammen med brukerne, hatt noen fine "festdager".  Vi kan nevne 
blant annet 17. mai og  Eldres dag 1. oktober.   
For første gang kunne beboerne overvære Flatanger sin 17.mai tale på TV i fellesområdet, det var stor stas 
og akkurat det håper vi blir en tradisjon. 
 
Vi har gjennom hele perioden hatt aktivitøren vår Lise på jobb.  Aktiviteter som bingo, boccia, quiz med 
mer er gjennomført som normalt for beboerne ,både på institusjonen og i omsorgsleilighetene.  Det er også 
i år brukt mye tid til å produsere til det årlige julesalget, dette vil i år avvikles ute ved Nordgaardstuen  
torsdag 3/12 fra klokken 1700. 
Advent og julehøytid står nå for døren. Vi forbereder oss på at den i år blir annerledes enn det vi er vant til. 
Allikevel vil vi så langt det lar seg gjøre, opprettholde våre faste tradisjoner for beboerne.  
Vi har gjennom perioden mottatt ulike hilsninger og gaver. Dette setter vi stor pris på og takker dere alle 
for det. ¨Mange enkeltpersoner, lag og foreninger som til vanlig er innom oss og skaper gode stunder - dere 
skal vite at vi savner dere og virkelig gleder oss til vi ser dere igjen. 
 
Vi ønsker dere alle ei fin adventstid og en fredfull julehøytid. 
På vegne av alle beboere og ansatte ved Pleie og- Omsorgs tun 
V/ Siri - Mette Røstvoll og Rita Stamnes 

Nytt fra Storfjellets Venner  
Etter en forholdsvis travel høst er endelig lysene tent i stien opp fjellet. 
Uten en fantastisk dugnadsinnsats hadde dette ikke vært mulig å få til så raskt.  
Folk har stilt opp og hjulpet til med boring av festehull til lyspunktene, bæring og trekking av kabler og 
montering av lysstolpene samt rydda og kappa busker og trær for å få best mulig lys i stien. Ennå gjenstår 
litt arbeid med å dekke  
 
I tillegg har vi montert ei flaggstang på toppen som er tenkt brukt til flagg/vimpel og lys i adventstiden. 
Vi vil med dette få takke alle som har stilt opp på dugnad i høst, og kanskje får vi til en dugnadsfest når 
coronapandemien har roet seg. 
Totalt er det hittil gått med over femhundre dugnadstimer.  
Vi må også takke alle som har støttet oss økonomisk og gjort til at prosjektet lot seg gjennomføre. 
Takk til: Bjørøya AS,  Ellingflesa Holding AS,  Sparebanken MidtNorge,  Jaras AS,  Gunnar Severeide, 
Flatanger Settefisk AS, Flatanger Kommune, Salmarfondet, Salmar avd.Flotaren og Danske Bank. I tillegg 
har AQS sponset oss med gysemasse til festing av alle bolter i fjellet. 
Det er Skorstad Elektro som har stått for montering og oppkobling av lysene med hjelp av instruert perso-
nell dvs .Arve Olsen. 
Ellers håper vi at folk vil bruke stien og samtidig støtte oss økonomisk. Strømregninger må betales og vi 
har også planer om litt utbedring av  
stiene på begge sider av fjellet. Det er lagt ut innbetalingsgiroer i hytta på fjellet. 
Vi har satt en sum på kr. 300 for familie og kr. 150 for enslige, men alle bidrag mottas med takk.  
KONTONR. 0530.25.77864. Vi har også VIPPS # 11174. 
På årsmøte i vår ble Kari og Birger Olsen takket av med kake og gaver for flott innsats gjennom mange år. 
Det nye styret består av: Siri Mette Røstvold som leder, og ellers Jack Leinan, Grete Halmøy, Annelise 
Fjerdingstad og Helge Staven. 
         Styret. 



Utvorda oppvekstsenter 
Sykkelløype og nye sykler til elevene. 
Samarbeidet mellom skole og heim er godt, og sammen har vi  
planlagt og fått realisert nye sykler til elevene og første etappe på 
sykkelløype er tatt i bruk. FAU søkte om støtte til dette prosjektet 
og fikk innvilget støtte fra Salmar fondet og Mowi.  
 
Elevenes medvirkning 
I prosessen med innkjøp av nye sykler var elevene aktive          

medvirkere. Læreplanen har demokrati og medborgerskap i overordnet del og elevene har fått brukt sin 
demokratiske rett ved å ytre seg om hvilken type sykler de ønsket. Kontaktlærer Tove Teigmo Hansen   
forteller at elevene fikk fremlagt tre alternativer og tok med sine ønsker hjem slik at foresatte fikk brakt 
dem videre til FAU. 
 
Kompani skole 
Uke 46 gjennomførte skolen en alternativ skoleuke, inspirert av TV-konseptet 
“Kompani Lauritzen”. Konseptet hadde et humoristisk preg, hvor elevene lekte 
at de var rekrutter, og de henvendte seg til en lærer etter offisersgrad.             

Undervisningsforløpet tok utgangspunkt i det tverrfaglige temaet livsmestring. 
Målet var at elevene skulle øve seg på å håndtere medgang og motgang når de 
skulle løse praktiske utfordringer som møtte dem gjennom uken. Elevene møtte 
et nytt tema daglig: disiplin og orden, samarbeid, viljestyrke og strategi.     

Kompani skole ble avsluttet med hemmelig oppdrag etterfulgt av dimmefest. 
Gjennom uka fikk elevene være ute sammen, utøve samarbeid, oppleve          
bevegelsesglede og delta i praktiske læringssituasjoner som utfordret dem som et lag. 

 

 

 

 

 

 

 

Hver dag ble det skrevet en avisartikkel som ble sendt hjem til foreldrene. Dagens nyheter 

ble godt mottatt, og vi fikk god tilbakemelding fra foreldre om at dette var et flott opplegg.  

 

 

Solbakken barnehage er også strålende fornøyd med ny 
asfalt rundt oppvekstsenteret og sykkelløypa!             

Læringskurven har vært bratt, men motivasjonen stor for 
å lære seg å sykle. Vi startet i det små og med mange 
timer øving hver dag er nå barnehagen like aktive som 
skoleelevene i den flotte sykkelløypa. Med å observere 

de eldre, teste ut og finne sine    grenser mestrer de    
sykling etter sitt nivå. Gjengen i Solbakken er aktive og 
setter stor pris på turer, vi har et unikt uteområde med 

mange flotte turmuligheter hele året.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hanne Myren ble leid inn som vikar 
på dette  spennende prosjektet. Hun 
ble en populær fenrik som motiverte 
og styrte elevene gjennom         
oppdragene.  

Lag REMA var meget fornøyd med sin  
leirplass.   

Lag AIK lagde en solid gapahuk Elevene lagde sykebåre for å frakte  

skadde soldater. 



 

                                  Høsten 2020 i Vangan barnehage  
 

 
 
I høst har vi hatt Folk og røvere i 
Kardemomme by som felles tema 
for hele barnehagen. Slike prosjekt   
bidrar til å knytte små og store mer 
sammen og skaper en felles leke-
arena. Gjennom høsten har vi lest 
boka, sunget sangene og både 
voksne og barn har dramatisert. 
Med et slikt prosjekt ønsker vi at 
barna skal bygge verdier som respekt, omsorg, empati, samarbeid og selvstendighet.  

 

 
 Hvert år er det brannvernuke i barnehagen, en hel uke med fokus på brann og 
brannsikkerhet. I år fikk alle barna blant annet prøve å klatre opp på   taket for å 
redde bamsene som lå der.  
 
 
 
 

Vi i barnehagen er veldig glad i å 
være ute og spesielt på tur.      
Vi har en fast turdag i uka, det     
varierer hvor vi drar avhengig av 
vær og årstid. I høst har vi vært    
veldig mye i fjæra, vi har besøkt  
sauene, brukt naturlekeplassen, lekeplassene i 
nærmiljøet, og Orkanklubben har vært på  
Storfjellet.  
Vi har hatt fine sykkelturer med våre to          
el-sykler til Løvøya, Vollan, Einvika, Strøm 
og Stamnes.  
 

 
Noe av det vi er mest fornøyd med i 
den nye barnehagen vår er temarom-
mene våre. Vi har fire ulike temarom:         
sanserom, aktivitetsrom, formingsrom 
og vannlekerom. Vannlekerommet er 
avbildet øverst til venstre.  
Formingsaktivitet er noe barna liker  
veldig godt, både små og store. Vi har 
hatt ulike formingsaktiviteter gjennom 
høsten alt fra maling på ark til å ta inn 
høstblader og bruke de i                      

formingsaktiviteten.  
 
Vi spiser varmmåltid minst 1 dag i uka, som oftest er 
dette er fiskemåltid men det hender at vi også prøver oss 
på andre varmretter som suppe ol. På bildet har vi laget 
gulerotsuppe.  

God jul 



 

 Glimt fra 2020 på Lauvsnes skole  
 

2020 har vært annerledesåret for oss alle. Et år der pandemi har  
påvirket hverdagen for alle, også oss på   skolen. På tampen av året 
ønsker vi å gi dere noen bilder av noe av det vi har gjort dette året. 
Alle bildene er hentet fra Facebooksida vår, følg den gjerne. 
Vi har mange arrangement og markeringer i løpet av et år. Til høyre 
ser dere fra karneval for barnetrinnet.  

Vi har ellers hatt vinterball, markering av  
Pride, samefolkets dag, FN-dagen,  
Blime-dans og boklansering for å nevne 
noe.  
Vi har hatt mye undervisning ute dette 
året med fysisk aktivitet, uteskole med 
praktiske oppgaver i alle fag og  
ekskursjoner. En av oppgavene vi har  
holdt på med utendørs, er å få i gang sko-

lehagen som vi skal ha sammen med barnehagen og pleie- og omsorgstunet. 7. klasse har også vært på  
   leirskole på Drageid.  

 
Vi jobber mye med å lage ting. Når vi feiret Anne-Cath. 
Vestly-jubileet, lagde 1. og 2. klasse sine egne super-sjarmerende  
varianter av «Knerten».  
 
De andre bildene nedenfor viser lino-trykk fra 3. og 4. klasse, ordsky og 
landart laget av elever på mellomtrinnet og Street Art fra  
ungdomstrinnet.  

Årets TV-aksjon ble digital, 
og vi kunne ikke  
gjennomføre vår årlige 
salgsdag. Vi bestemte oss 
derfor for å rydde  
strender og nærområder. 
Vi ryddet på Lauvsnes, på  

 
Kveinnøya og i Oksbåsdalen. I tillegg opprettet vi en Spleis og samlet inn totalt kr. 12 650 som gikk til WWF og deres 
arbeid med plastavfall i havet.  
I tillegg til glimtene dere har fått her, jobber vi jevnt og trutt med alle fag. Vi har en helt ny språkplan vi jobber med å 
innføre, og vi jobber mye med lesing og skriving for tiden. Så ivrige på lesing var 1.-7. klassingene våre at vi hadde 
størst oppslutning i Trøndelag i årets Sommerles som er en lesekampanje. I Flatanger hadde vi hele 94,8% deltagelse 
blant elevene.  
Vi har startet med programmering, og skolen er godt i gang med å innføre de nye læreplanene i Fagfornyelsen. Vi 
gleder oss til å starte på et nytt år med mange muligheter, og benytter anledningen til å takke alle som 
har besøkt oss med foredrag og forestillinger, med praktisk arbeid og med støtte av mange slag.     
Takk til bedrifter som tar imot elever i arbeidslivsfag og arbeidsuke. Og sist, men aller mest: Takk til 
foresatte for samarbeid jevnt og trutt gjennom året.  
På vegne av alle elever og ansatte, ønsker jeg alle en gledelig jul og et godt nytt år!  
    Turid Kjendlie, rektor Lauvsnes skole  



JUL OG VINTER PÅ FRIVILLIGSENTRALEN 

VELKOMMEN TIL ROMJULSTREFF  
 
 

Røde Kors Omsorg og Frivilligsentralen inviterer til romjulstreff på Miljøbygget 5. juledag (gratis       
inngang). 
 
Tirsdag 29. desember kl. 16.00 ønsker vi velkommen til  ei trivelig og uforpliktende ettermiddagsstund 
med god prat og hyggelig samvær. Vi ordner kaffe, juleknask og underholdning. Kanskje vi får til         
juletregang også (med god avstand selvfølgelig). Har dere lyst, ta gjerne med litt å spise, da blir det sikkert 
et variert og innbydende matbord. 
 
Vi følger alle smittevernregler, og har et begrenset antall plasser, derfor trenger vi påmelding, med siste 
frist 20. desember.   
 
Påmelding til Per på tlf.  911 40 929 eller til Eldri på tlf. 476 29 695 
Håper vi sees, men til  så lenge: Ha ei riktig god jul!  

  

 

Vi fortsetter med våre faste aktiviteter så langt det er mulig med de smittevernregler som gjelder til enhver 
tid. Både våre faste kaffetreff på dagtid, strikkekafé (oddetallsuker) og kveldstreff med Røde Kors 
(partallsuker) på kveldstid på tirsdager vil fortsette i det nye året.  

 
I tillegg har vi hatt datakurs/seniorsurf på programmet denne høsten, og kurs nr. 2 er godt i gang allerede. 

En av våre supre frivillige, Knut, har stilt opp som tålmodig og alltid like blid lærer uke etter uke, og 
totalt har 11 godt voksne elever nytt godt av hans velvilje. Å lære og bruke digitale verktøy er både  
nyttig og sosialt, og vi har som mål å arrangere flere seniortreff og starte datakafé senere.  

Alle enkeltarrangementer annonseres separat, så følg med på nett og på oppslagstavler. 
 
Onsdag 9. desember har vi årets adventslunsj, og pga at vi ikke kan ha for mange i lokalet samtidig,       

utvider vi salgstiden fra kl. 11.00 til kl. 14.00.  
5. juledag kl.16.00 arrangerer vi romjulstreff i samarbeid med Røde Kors. Her trenger vi påmelding.        

Se eget oppslag annet  sted i bladet. 
Onsdag 13. januar er julefeiringa over og julematen oppspist, og vi starter nyåret med tradisjonell varm   
lunsj, salgsstart kl. 11.00. 
 
Brukthjørnet vårt er fullt av julesaker nå, og eller har vi mange nye og fine julegavetips, så ta gjerne en tur 
for en titt og en prat og kanskje en kopp kaffe eller to. Det ordner vi hver dag i  åpningstiden hvis vi får 
besøk. Hjertelig velkommen innom. 
 
Vi ønsker alle ei koselig adventstid, ei god og fredfull jul og et godt og koronafritt nytt år. 

God jul 



 

 
 
Det tas forbehold om at arrangement kan bli avlyst pga. koronaepidemien.  
 
DESEMBER 
 
13.12: Vi synger og spiller julen inn i Vik kirke kl. 18.00  

Følg med på Facebook,plakater og Namdalsavisa. Mer info kommer.  
 
24.12: Julaften. Andakt på Pleie- og omsorgstunet kl. 12.00 (med forbehold) 

 
24.12: Julaften. Gudstjeneste i Statland kirke kl. 14.00.   

Følg med på Facebook, plakater og Namdalsavisa 
 
24.12: Julaften. Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 16.00. 

Følg med på Facebook, plakater og Namdalsavisa.  
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. 
   

25.12: Juledag. Høytidsgudstjeneste i Vik kirke kl. 12.00 Takkoffer  
Kirkens Nødhjelp. 

 

Velkommen til kirken! 
 
Gudstjenestene for januar er ikke helt avklart ennå. Følg med på Facebook, plakater og i 
Namdalsavisa. 
 
Flatanger menighet har vipps:  Ofringer i Vik kirke 132545 

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

 
Det er nå mulig å betale minnekort med vipps, prisen er kr 100,-  
Løvøy minnefond: 611739 og Vik minnefond: 611737 
 
Minnekort kan kjøpes på Servicekontoret på Miljøbygget, Spar Flatanger, Coop Marked, Vik og 
hos H. Sved, Jøssund. 
Hvis en ønsker å gi en hilsen til en begravelse, kan en kjøpe minnekort, der kortet gis  
i kirken til pårørende og gaven går til forskjønnelse av gravplassene/ kirkegården. 

Info fra Kirkekontoret 
Gudstjenester  

Må julen bli fin og gi  ro i sinnet. 

La alle problemer bli små og forsvinne. 

La dagene som kommer bli gode og fine. 

God jul til deg og dine. 


