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

Kommunale møter /med forbehold om endringer: 
 

Kommunestyre:     22. april—17. juni—2. september—28. oktober                   
     —16. desember       
Formannskap:     14. april—11. mai—8. juni—24. august—21. september                  
     —  19. oktober  - 16. november—30. november    
   
HU Næring– miljø og teknisk: 29. april—27. mai—24. juni—26. august—23. september  
     28. oktober—2. desember 

FRISTER FOR INNLEVERING AV STOFF TIL HØR-HER 2021 

Utgave 3 kommer i løpet av uke 24 (14.-19.juni) 
Innleveringsfrist:  3.juni. 
 
Utgave 4 kommer i løpet av uke 35 (30.august-5.septembet) 
Innleveringsfrist. 18.august. 
 
Utgave 5 kommer i løpet av uke 42 (18.-23.oktober) 
Innleveringsfrist. 8.oktober. 
 
Utgave 6 kommer i løpet av uke 48 ( 29.november-4.desember) 
Innleveringsfrist. 18.november. 

VOLLAMYRA 
Åpningstider april t.o.m. oktober: 
 
Tirsdager: 14:00—18:00 
 
Siste lørdag i måneden. 11:00—13:00 



NY HEIS PÅ MILJØBYGGET 
Endelig har Miljøbygget fått ny heis som gjør at folk med nedsatt funksjonsevne 
kan komme mellom 1. og 2. etasje problemfritt.  
Heisen har i lengre tid vært dårlig og ny heis har stått på investeringsplan de  siste 
årene, men koronarestriksjoner har  gjort at arbeidet ble noe forsinket. 
Ordføreren spanderte kake og kaffe da han offisielt åpnet den nye heisen tirsdag 
den 2.mars.  
Inngangspartiet i 1.etasje er pusset opp og har fått rullestolrampe og automatisk 
åpning av dørene. Det er også lagt kontrastfarger i trapper. 
Neste  steg blir utskifting av inngangsdører til servicekontoret  og kontorer i 
2.etasje. Disse skal også tilpasses rullestolbrukere.  

Nytt fra ordføreren! 
Hei alle sammen! Våren er kommet, herlige dager med forventninger og håp om et godt år! Den fineste 
tida er nå, vi må ta oss tid til å lytte og se; nå blomstrer hestehov og kvitveis og straks kommer linerla og 
vipper med stjerten. 
 
Flatanger kommune har planlagt å gjennomføre en rekke små og store oppgaver gjennom dette året.      
Planlegging av veg Sitter – Lauvsnes er kommet i gang, vi har gjennomført møter med regionale           
myndigheter. Det er bestilt miljøundersøkelse, vanndynamikktjeneste og sedimentundersøkelse for        
sjøområdene i Knotten, dette vil danne nødvendig kunnskapsgrunnlag for det videre planarbeidet. Neste 
trinn er å fastsette planprogram og å organisere prosjektledelse for planarbeidet.   
 
Forsterket vanntilførsel til Utvorda er en høyt prioritert oppgave, det er innledet et samarbeid med       
Lauvsnes vassverk for å finne den optimale løsning. Vannforbruket i Flatanger er høyest på sommeren og 
vannverkene må derfor dimensjonere kapasiteten i forhold til det høyeste forbruket. Den lokale vannkilden 
på Utvorda har lavest produksjon i tørkeperioder, som oftest sammenfaller dette med det største behovet 
for vanntilgang på sommers tid. En overføring av vann fra Lauvsnes vannverk til Utvorda er ansett som 
den beste løsning for å sikre Utvorda tilstrekkelig vanntilførsel.  
 
Planlegging av utearealet ved Lauvsnes skole forventes ferdig nå i starten av sommeren. Mens vi venter på 
planarbeidet har mellomtrinnet fått tildelt midler til strakstiltak i deres uteområde. Uteområdet til           
mellomtrinnet var ikke tilfredsstillende, men med noen strakstiltak og fokus på mulighetene når             
planarbeidet er ferdig, håper jeg at skolen skal få et attraktivt uteområde. 
 
Arbeidet med kunstgressbanen er dessverre blitt mye forsinket, de arkeologiske undersøkelsene avdekket 
noen funn som medførte at deler av arealet fikk status som «varig vernet». For å komme videre må         
reguleringsplanen ferdigstilles og det må utarbeides og godkjennes en plan for utgraving av området. Men 
arbeidet med gressbanen på Vik, er i full gang og den blir ferdigstilt med hjelp av innkjøpt ferdiggress for 
å oppnå kortest mulig anleggstid. 
 
Uteområdet ved pleie og omsorgstunet nærmer seg også en ferdigstillelse og asfalteringa er planlagt     
gjennomført før den 17.mai. En lang anleggsperiode nærmer seg slutt og det blir en stor glede for både   
brukere og ansatte å få ta hele anlegget i bruk.  
 
Koronasituasjonen krever fortsatt stor innsats fra oss alle. Tilgangen på vaksine har ut fra regjeringas     
signaler en forventet økning.  Det er meget viktig at vi ikke tar sjanser, men gjør alt vi kan for å unngå 
smitte og spesielt de muterte virustypene vil påføre oss store utfordringer om det  
kommer smitte inn i vårt nærområde.   
  
 Nyt våren og alt det gode som følger med den. 

Hilsen Flatanger kommune 

Olav Jørgen Bjørkås       
   ordfører  



Kommunekart for Flatanger med reguleringsplaner m.m 
 
Flatanger kommune har nå linket opp et nytt kommunekart med reguleringsplaner opp til sitt                   
nettsted, »flatanger.kommune.no», under Næring, Miljø og Teknisk på tema «kart og oppmåling» og 
«planlegging». 
 
Her kan innbyggere, næringsliv, fagmyndigheter og saksbehandlere enkelt få tilgang til gjeldende data: 

• Vanlige karttjenester som mål i kart, eiendomsgrenser, bygg, terrengprofiler, tegne ut kartutsnitt med 
topografisk kart eller ferske flyfoto fra 2020. 

• Det spesielle er at vi har fått lagt inn alle 67 reguleringsplaner i kommunen samt arealplanen for   
Flatanger.  

• Planene er linket opp til planarkiv hvor du kan finne bestemmelser, plankart og planbeskrivelser. 

• Har kan du f.eks. finne hvilke byggeregler som finnes for en tomt. 

• Du kan se hvilke tomter som er ledige. (I kommunale reguleringsplaner kan det ligge noen opsjoner 
fra mulige tomtekjøpere. Dette avklares ved å kontakte kommunen) 

 
 
Link til kommunekart: 

http://kommunekart.com/klient/flatanger (Du kan også velge kommunekart.com og søke blant 230 
kommuner i Norge) 

 

Link til planarkivet: (Her kan du gå rett i planarkivet) 
http://webhotel3.gisline.no/webplan_5049/ 
 
Tips til å finne reguleringsplaninfo i kommunekart: 
• Zoom inn eller søk på et stedsnavn, f.eks. Kjærlighetsstien 
• Trykk med musa en gang i kartet 
• Velg «Sjekk flere kartlag» og kryss ut for reguleringsplan eller planer raster (Her kan også eiendom-

men krysses ut fro grenser) 
• Trykk inne i planområdet 
• HAK av pila bak reguleringsplan en eller 2 ganger og velg planregister nederst på lista. 
• Velg mellom reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse eller reguleringsplankart. 

FYSAK-LØYPER I FLATANGER 
  

I år er det 16. året med FYSAK-løyper i Flatanger. Vi prøver nå en ny sort merking med hvite, nedbrytbare 
tøyremser som er produsert av MN Vekst. Remsene skal samles inn når FYSAK-sesongen er over, men 
hvis de løsner og blåser bort, er det godt å vite at de etter hvert brytes ned. På grunn av koronasituasjonen 
blir det heller ikke i år kasser med klippetang og bøker, men koder på postene som skrives inn sammen 
med dato på kortene.  
Alle løypene skal være ferdig merket til søndag 2. mai. Turene er merket fram til 15. september.  
Vi kjører også i år FYSAK både digitalt og med den tradisjonelle papirversjonen. For å delta kan man   
bruke appen «Trimpoeng» og/eller kjøpe en startpakke med veiledning, kart og Fysak-kort på Spar,      
Matkroken Jøssund og Coop Vik. Pakkene blir i salg fra fredag 30. april.  
Det kan lønne seg å gå på tur, du kan vinne følgende gavekort: 
 

Den som har flest poeng på Trimpoeng-appen ved konkurransens 
slutt, får tildelt FYSAK vandrepokal. Alle barn som deltar på   
FYSAK får diplom hvis de melder seg til kulturkontoret på     
slutten av sesongen.  
 
Flatanger kommune er i år 150 år, og det vil markeres i noen av i FYSAK-løypene. Mer informasjon om 
det vil komme på kommunens hjemmeside og på Facebook.  
        

God tur fra oppvekst- og kulturkontoret! 

Innsjekking Gavekort á kr Antall 

5 – 9 poster 500,- 2 

10 – 19 poster 1000,- 2 

Alle 20 postene 2000,- 1 

http://kommunekart.com/klient/flatanger


  

Nytt fra Lauvsnes skole 
 

Tidenes vintervær 
Etterjulsvinteren ga oss mange flotte snø-dager. Her er to glimt fra uteaktiviteten på ungdomsskolen; Street 
Art-maling og ski- og akedag.  

Lesekampanje 
I samarbeid med Flatanger folkebibliotek 
hadde vi en stor leseaksjon for alle klasser i 
de fire ukene mellom vinterferien og      
påskeferien. Elevene leste daglig minst 
femten minutter på skolen, og de ble i    
tillegg oppfordret til å lese hjemme.  
 
Totalt leste de 80 elevene 64 491 minutter 
eller 1074,85 timer!   

 
Den klassen som leste mest i gjennomsnitt per elev var 8. og 9. klasse med hele 1142,7 minutter per elev.   
De får en overraskelse etter påskeferien. Gjennom hele leseaksjonen har vi i tillegg trukket ut bokpremier til 
elevene. Totalt har vi delt ut 29 bøker i perioden.  Tusen takk til biblioteksjef Gro som har skaffet oss flotte 
bokpremier.  
 

Uteområdet 
Elevene på mellomtrinnet har engasjert seg i å få et bedre uteområde på skolen. Torsdag 18. mars arrangerte 
de demonstrasjonstog til Miljøbygget der de fikk møte oppvekstsjef, kultursjef, rådmann og ordfører.        
Der overleverte elevene brev de hadde skrevet til ordføreren. 
 
Uken etter kom ordføreren og oppvekstsjefen på besøk på skolen. De kom for å snakke med elevene, takke 
for deres engasjement for uteområdet og ikke minst- for å overrekke en stor gave! Skolen har fått hele 50 000 

kroner til strakstiltak på uteområdet til 
mellomtrinnet. Vi takker for gaven- 
den skal brukes godt! 
 
 
 
 
 
 
 

Ordføreren har også bedt om at han sammen med oppvekstsjefen får ha en ordførerens time med elevene 2-4 
ganger i året. De er hjertelig velkomne! 
 
 

Skolehagen 
Klassene er godt i gang med å så frø til skolehagen. Vi gleder oss til sommer-
blomster og grønnsaker begynner å spire.  
Arbeidslivsfag-gjengen er godt i gang med å snekre blomsterkasser, samarbeidet 
med barnehagen og pleie- og omsorgstunet er i gang og vi gleder oss på vår! 
 

Vi på skolen ønsker alle lesere av Hør Her en fin vår! Følg gjerne siden vår på 
Facebook! 
På vegne av elever og ansatte, Turid Kjendlie, rektor Lauvsnes skole 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MN-Vekst avd. Flatanger har startet opp et nytt servicetilbud til alle kommunens innbyggere 
og beboere av hytter og fritidseiendommer i Flatanger og omegn. 
 

Utkjøring av dagligvarer m.m. 
MN-Vekst avd. Flatanger har inngått avtale med Spar Flatanger, Lauvsnes og Coop Marked Flatanger, Vik 
om å tilby deres kunder utkjøring av dagligvarer samt andre leveranser så som å hente ut postpakker og 
apotekervarer m.m. for kunden og ta med for utlevering. 
 

Utkjøringsdager 
 

Tirsdag  Lauvsnes, Vik, Kvaløyseter, Jøssund/Oppland, Sørnesset 
Torsdag Lauvsnes, Vik, Sitter, Utvorda 
 

Varer bestilles direkte hos dagligvarebutikken: 
 
Spar Flatanger, Lauvsnes:      Tlf.: 74 28 81 20 
Coop Marked Flatanger, Vik:      Tlf.: 91 62 37 50 
 

Minstepris for bestilling har dagligvarebutikkene satt til ca kr. 500,- pr. kunde. 
 

Utkjøringer starter fra butikk kl.10.00 og skal være hos kunden innen kl.15.00. 
 
Bestillinger må være inne hos dagligvarebutikken senest kl.1800 dagen før utkjøring. 
For å ta med postpakker og apotekervarer må dette avtales og godkjennes av kunden og butikken før      
utkjøring. Legitimasjonspliktige varer utleveres mot framvist legitimasjon. 
 

Pris for utkjøring: 
Lauvsnes og Vik:       kr. 100,- pr. kunde 
Kvaløyseter, Jøssund/Oppland, Sørnesset    kr. 150,- pr. kunde 
Utvorda, Sitter       kr. 150,- pr. kunde 

 

 

Utkjøring betales av kunden med VIPPS 658082 til MN-Vekst, avd. Flatanger ved mottak av                     
vareleveransen. For annen betalingsordning må dette avtales på forhånd. 
 

Vi tar også imot bestilling av leveranser fra andre bedrifter, lag og organisasjoner og private. 
 

Kontaktinformasjon Internrute i Flatanger: 
 
MN-Vekst avd. Flatanger 
Storlavika 1, 7770 Flatanger 
flatanger.vaskeri@mnvekst.no 
 
Tlf. bedrift.: 74 28 95 20 / 48 31 85 29  avd. leder Liva: 90 20 42 40 
 
 
 
 
 

Internrute i Flatanger 

MN VEKST 

mailto:flatanger.vaskeri@mnvekst.no


TELEFONLISTE 

Helse og omsorg 

Bang Grete Sykepleier 74 22 11 37  

Brønstad Liv Helse- og omsorgssjef 476 49 546  

Holm Helen Sofie  473 31 982  

Hågensen Lena Rian Helsesykepleier 907 03 180  

Mork Lise Søreng Helsesekretær 74 22 11 37  

Nordengen-Røli Thomas Fysioterapeut 951 37 667  

Sjursen Stine Haukø Fysioterapeut 476 31 049  

Strøm Torunn Kommunefysioterapeut 908 15 902  

Lauvsnes skole 

Hovednummer  74 28 86 60  

Kjendlie Turid Rektor 476 62 298  

Kålen Hilde Inspektør 476 67 219  

Personalrom  476 57 938  

SFO  974 94 032  

Næring, miljø og teknisk 

Dahle Eivind Johnny Fagarbeider 901 27 439  

Dahle Signy Alida Fagarbeider renhold 926 43 101  

Haukø Hans Petter Prosjektleder 916 93 825  

Havstein Inge Fagarbeider 990 38 406  

Herring Marita Fagleder 476 46 731  

Iversen Narve Fagarbeider bygg 907 96 151  

Kristiansen Morten Oppmålingsingeniør 476 48 051  

Kvaløsæter Gunnar Byggesaksbehandler 476 42 879  

Kvaløsæter Rita Fagleder 476 46 731  

Lauvsnes Johan Fagleder veg, vann og avløp 906 16 474  

Lindseth Tor Roald Feier/brannmester 922 59 639  

Rørstad Halvard Teknisk sjef 990 96 389  

Sivertsen Yngve Fagarbeider 950 59 224  

Strøm Øivind Veileder landbruk/næring 476 37 202  

Oppvekst og kultur 

Angen Lovise Oppvekstsjef 915 73 748  

Doroshyna Anastasia Kultursjef 476 46 170  

Seltveit Gro Biblioteksjef/pedagogisk konsulent 915 20 944 476 46 062 

Pleie- og omsorgstjenesten 

Aakervik Hjøri Meland Helsesekretær 476 75 475  

Bye Lill-Merethe Leder brukerkontor 902 33 143  

Kjøkken PO-tunet  476 80 694  

Meland Lise Svendsen Aktivitør 476 80 742  

Røstvoll Siri-Mette Avd.sykepleier åpen omsorg 476   

https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=599486
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=548578
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2795939
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=548582
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=548579
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2434774
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=1635787
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2464793
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2545650
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2087087
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2531922
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2699105
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2545647
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2545589
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2545652
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=548570
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2545587
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2693949
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2545588
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=548572
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=548573
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2081606
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2693948
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2545586
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2631001
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2545591
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=548571
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2531923
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2590642
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=548576
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=548580
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=548589
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2545572
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2545580
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=548590


Skjerma avdeling PO-tunet  476 88 822  

Stamnes Rita Avd.sykepleier institusjon 476 78 108  

Vaktrom hjemmesykepleie  476 76 995  

Vaktrom institusjon  74 22 10 20  

Sentraladministrasjon 

Aune Tove Mette Konsulent økonomi/IT 476 36 577  

Bjørkås Olav Jørgen Ordfører 970 62 990  

Einvik Gunnar Økonomikonsulent 476 36 505  

Hågensen Anita Stamnes Sekretær 74 22 11 00  

Imsgard Kari Personalsjef 476 31 249  

Strøm Rune Rådmann 476 36 043 971 69 708 

Øie Brita Fløan Fagarbeider 74 22 11 00  

Utvorda Oppvekstsenter 

Frisendal Elin Rektor/Styrer 974 36 651  

Hågensen Mona Pedagogisk leder 974 35 933  

Vangan barnehage 

Avdeling Bris (1-2 år)  907 40 860  

Avdeling Kuling (2-3 år)  475 15 226  

Avdeling Storm (3-6 år)  907 05 633  

Sørum Birgit Styrer 902 57 186  

 

VI prøver å opprettholde aktivitetsnivået på sentralen så godt som mulig til tross for strenge smitte-
vernregler.   I skrivende stund kan vi ikke ha arrangementer, men vi tar gjerne imot enkeltbesøk og 
overholder avstandskravet på minst 2 meter og med max. 10 personer i lokalet samtidig. Vi har blitt 
gode på å sprite hender og holde avstand. Ring før dere kommer, vi låser opp og tar veldig gjerne   
imot besøk . 
 
Noen planlagte aktiviteter hvis lettelser i reglementet i april: 
- Strikkekafé på tirsdager i oddetallsuker. Datoer framover:  
  13.04., 27.04., 11.05. og 25.05. 
- Kveldstreff/språkkafé på onsdager i partallsuker. Planlagte  
  datoer: 21.04., 05.05. og 26.05. 
- Varme lunsjer: Onsdag 21.04. og onsdag 12.05. 
-  ”Frivilligmøte” – Ettermiddagstreff for våre frivillige, dato  
   fastsettes etter påske 
-  Åpent infomøte om Digihjelpen og oppstart datakafé, følg med 
   på oppslag 
-  Klesbyttedag – Dato fastsettes senere 
-  Sykvelder m/litt veiledning. Meld interesse på tlf. 476 29 695  
-- Temakvelder med enkel servering, f.eks. historiekvelder,  
   bildefremvisning o.l. Blir annonsert. 
 
 
Å stikke innom for en liten handel, en prat og kanskje en 
kopp kaffe eller to på formiddagen er også mulig.  
Håper vi sees  

ENDELIG VÅR PÅ FRIVILLIGSENTRALEN 

ÅPNINGSTIDER: 
 

TIRSDAG—TORSDAG.  
09:00—15:00 

TLF 476 29 695 
 

HJERTELIG  
VELKOMMEN 

https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2545584
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2446626
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2545569
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2545564
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2536170
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=962431
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=548564
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=503498
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=503497
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=548566
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=882546
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=1834064
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2545560
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2545561
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2699108
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=2545562
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html?&showdetails=548592


 
 

Det tas forbehold om at arrangement kan bli avlyst eller få en antallsbegrensning pga. koronaviruset. 

 
 

 
MAI 
 
13.05: Kristi Himmelfarts dag. Gudstjeneste i Løvøy kirke  
 kl.11.00  

v/ prestevikar Anna Malene Jønsson og organist Stein Moe.  
Dåp. 
Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt Himal Partner. 

 
17.05: Grunnlovsdagen. Gudstjeneste i Vik kirke  
 kl. 11.30 v/ prest og organist. 
  Takkoffer. 
 
17.05: Grunnlovsdagen. Gudstjeneste i Statland kirke  
 kl. 09.30 v/ prest og organist. 
  Takkoffer.  
 
23.05: Pinsedag. Gudstjeneste i Løvøy kirke  
 kl. 11.00 v/ prest og organist. 
 Dåp.  
 Takkoffer. 
 
JUNI 
 
06.06: Gudstjeneste kl. 11.00 i Vik kirke i forbindelse med kommunens  

150- års. jubileum.  
Flere aktører deltar.  
Takkoffer. 

 
20.06: Gudstjeneste i Statland kirke  
 kl. 11.00 v/ prest og organist.  
 Takkoffer.  
 

 Velkommen til kirken! 
 

   
Flatanger menighet har vipps:   Ofringer i Vik kirke 132545 

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

Info fra Kirkekontoret 
 

Gudstjenester  


