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HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

  Nr. 4—2021  

 
Vangan barnehage har stadig    
behov for tilkallingsvikarer.  

Henvendelse sendes til styrer: 
birgit.sorum@flatanger.kommune.no  

eller på tlf.nr 41225442 
                      mvh Birgit  

Tannlegekontoret 
Tannlege: 

15. september 
27. oktober 

 
Tannpleier: 
26. august  

16. september 
23. september 

7. oktober 
21. oktober 

VOLLAMYRA 
Åpningstider: 
• April t.o.m.          

oktober.                      
kl. 14:00—18:00 

• Siste lørdag i mnd.    
kl. 11:00—13:00 

 

Lauvsneselva 

Utsikt fra Storfjellet 

mailto:birgit.sorum@flatanger.kommune.no


NYE FASTE         
ANSATTE I             

FLATANGER    
KOMMUNE 

 
 
Lars Morten Fløan 
Teknisk sjef 
Fra 16.august 2021 

Flatanger KULTURSKOLE 2021/22   
 

Et nytt skoleår er i gang, og dermed også kulturskoleåret. Vi ønsker alle elever hjertelig velkommen til   
kulturskolen på Utvorda og Lauvsnes!  
Vi minner om at det enda er mulighet for å melde seg inn i kulturskolen på Lauvsnes og Utvorda.  
Hvilken instrumentundervisning som tilbys, samt påmeldingsskjema finner du på Flatanger kommune sin 
hjemmeside.  

VELKOMMEN  

Vangan barnehage ønsker velkommen til nytt barnehageår, med nye barn, nye ansatte og nye muligheter! 

  
 
Alle avdelinger har Karius og Baktus som tema utover høsten, og vi har derfor ønsker om hjelp med utstyr: 
 
Strikka, hekla eller sydde Karius og Baktus-figurer og/eller utkledningsklær. Vi kjøper inn garn eller tøy 

hvis noen kan hjelpe oss og lage!   
 

Vennlig hilsen personalet  

 FLATANGER MUSIKKFORENING 
 

 
23. august starter vi opp med musikkøvelse igjen. 
 
Vi ønsker  gamle og nye medlemmer hjertelig      
velkommen. 
 
Vi har øvelse hver mandag på Miljøbygget mellom 
kl. 18:30 og 21:00 
 
Lurer du på om dette er noe for deg, er det bare å 
møte opp en mandag.. 
 

 
FRISTER FOR INNLEVERING AV STOFF TIL 
HØR-HER 2021  
 
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.  
 

Utsikt fra Trefjordfjellet 



Nytt fra ordføreren! 
 
Hei alle sammen! Da er vi klare for høstens oppgaver. 
 
Vi i Flatanger har kommet oss velberget gjennom Covid 19 nesten uten smitte. I sommer har vi hatt mye 
besøk og stor aktivitet, og vi har fortsatt ingen med kjent smitte. Dette skal vi glede oss over og nå når alle 
nærmer seg fullvaksinert er det godt håp om at vi får mere normale forhold igjen. Den siste uka fikk vi hele 
234 doser vaksine, det er det høyeste antall vi har mottatt. Alle innbyggere har nå fått tilbud om dose 1 og 
med bedre tilgang på vaksine er det kravet til tid mellom dose 1 og dose 2 som avgjør når alle som ønsker 
det er fullvaksinert. Men pandemien er ikke over og vi kan fortsatt bli syke og være smittebærere. Derfor 
må vi fortsatt begrense nærkontakter og forebygge med god håndhygiene.  
 
Nå er det viktig at vi gjenåpner alle aktiviteter som har vært stengt ned. Alle har vi behov for møteplasser, 
sosiale nettverk og trivelige innholdsrike dager. Det gode samspillet mellom idrett, grendelag, frivillige 
lag, den enkelte ildsjel og kommunen må bli enda bedre og jeg ønsker både forslag og innspill. Ta kontakt 
og stikk gjerne innom for en prat. 
 
Et nytt skoleår har akkurat startet. Jeg vil ønske elever, lærere og vår nye rektor lykke til. Dette skoleåret 
har gode utsikter for å bli mere normalt og nå fra starten har vi grønt nivå med alle de fordeler det         
medfører. 
 
Det pågår mange små og store prosjekter. Fotballbanen på Vik er ferdig og ble tatt i bruk med              
hjemmekamp mot Vuku den 14. august, med offisiell åpning. Spillerne var godt fornøyd med den           
nyrenoverte banen. Et stort publikum møtte opp for å gi støtte til hjemmelaget, det er godt å se at            
tradisjonelle aktiviteter kommer i gang igjen.  
 
Når det gjelder bredbåndutbygging har vi fortsatt ikke fått avklaring med Fylkeskommunen og NKOM for 
hvordan vi kan benytte de tildelte NKOM midlene, Fylkeskommunen har ansatt en ny seksjonsleder innen 
samferdsel, mobilitet. Vi jobber for en snarlig avklaring. 
 
Vår nytilsatte teknisk sjef Lars Morten Fløan har startet i jobben, jeg ønsker han velkommen og lykke til 
med en viktig jobb i Flatanger kommune. 
 
Valgdagen for Stortingsvalget nærmer seg, det er den 13. september. Det er også fortsatt mange muligheter 
for å forhåndsstemme fram til og med fredag 10. I et levende demokrati er det viktig å benytte               
stemmeretten, møt opp og avgi din stemme. 
 
Strandrydding, er en stadig tilbakevendende oppgave. Det er mange enkeltpersoner både fastboende og 
hyttefolk, bedrifter, skolene, klasser fra videregående som gjør en kjempeinnsats hvert år, også i år. Det 
står fortsatt containere ut på Kvaløysæter og Nordstrømmen som kan benyttes dersom noen  fortsatt har                
strandryddeavfall liggende. Jeg vil rette en stor takk til alle som bidrar i dette viktige arbeidet for å holde 
vår skjærgård rein og ryddig. Jeg ønsker også tips om det er områder eller det er tiltak som trenger ekstra 
bistand. 
 
 
Jeg vil ønske der alle en innholdsrik og trivelig høst! 
 

Hilsen Flatanger kommune 
Olav Jørgen Bjørkås        

             Ordfører  

Tatt fa Knotten  
mot Lauvsnes 



               NOEN HØSTAKTIVITETER PÅ FRIVILLIG SENTRALEN

Heldigvis har det blitt lettelser med færre begrensninger i corona-situasjonen, men vi      
fortsetter å holde avstand og sprite hender ei god stund framover. Vi tar gjerne imot besøk 
både dag- og kveldstid nå, og vi håper på videre gjenåpning og at vi kommer tilbake til en 
vanlig hverdag snart. 
 
Diverse planlagte aktiviteter: 
• Strikkekafé på tirsdager fra kl. 18.00 i oddetallsuker                                                   

Datoer: 31.08., 14.09., 28.09. og 12.10.             
• Varme lunsjer: Torsdag 09.09. og torsdag 07.10. fra kl. 11.00 
• ”Karrakaffe”: Mandager 06.09., 27.09. og 11.10. kl. 11.00 
• Digihjelpen: Åpent infomøte i siste del av september med etterfølgende oppstart av 

datahjelp/drop-in på dagtid. Datoer annonseres 
• Historiekvelder/temakvelder: Foredrag/bildeframvisning med enkel servering       

planlegges. Det vil bli annonsert i god tid 
• Klesbyttedag: Planlagt til september, følg med på oppslag  
 
Å stikke innom for en liten handel, en uformell prat og kanskje en kopp kaffe eller to på 

formiddagen er også mulig. Nystekte vafler har vi ofte. 
 
 
 

Ha en fin høst 

Kort informasjon om bibliotekets hjemmeside;  
 
Flatanger folkebibliotek (mikromarc.no) (Flatanger kommunes hjemmeside, kultur, folkebibliotek) 
Her kan du søke blant alt som finnes på biblioteket. Ved å logge deg inn på siden, får du oversikt over alle 
dine lån. Du kan fornye lånene inntil to ganger dersom det ikke er venteliste på tittelen. Finner du noe du 
liker, kan du reservere eller bestille tittelen.  
Har du nasjonalt lånekort kan du bestille lån fra andre bibliotek. 
Du kan selv fornye lån fra Flatanger folkebiblioteks samlinger via "Meg & Mitt" konto. Klikk på "Logg 
inn" og tast inn brukernavn (lånernummer - som står på kortet under strekkoden) og passord (bruk         
pinkoden du har). Etter at du er logget inn, får du andre valg i venstre kolonne under 'Meg & Mitt'. 
Fornye lån selv: Gå til Mine lån og Klikk [Forny alle] eller hak av for det du vil fornye og klikk [Forny 
valgte]. Sjekk "Status" for å se om bøkene lot seg fornye eller ikke. 
Ta kontakt, så hjelper vi deg i gang. 
Gjennom de elektroniske tjenestene er biblioteket alltid tilgjengelig for deg!                    
Husk du kan låne e-bøker. Last ned appen  BookBites og sett i gang! Du trenger lånenummer og pinkode 
som du får på biblioteket eller via selvhjelpssiden Meg&Mitt på bibliotekets hjemmeside. Har du ikke   
lånenummeret, kontakt biblioteksjefen. Du kan også skaffe deg digitalt nasjonalt lånekort via nettet 
nå; https://bibliotekutvikling.no/2020/03/25/digitalt-nasjonalt-lanekort-lansert/ 
 
Biblioteknyhet: 
 
Biblioteket satser på å komme i gang med en liten selvbetjent utlånsordning av bøker for voksne på        
Utvorda oppvekstsenter. Dette håper vi er klart i siste halvdel av september. Følg med på informasjon ved 
oppslag og på nett. 
Da utvalget vil være ganske begrenset, ber vi om innspill for å velge ut litteratur. 
Hva er ønsket? Krim, serielitteratur, romaner av nye forfattere, lyrikk, hobbybøker, faglitteratur? 
Send oss gjerne ønsker 
Turid.kjendlie@flatanger.kommune.no 
Gro.seltveit@flatanger.kommune.no 

https://midtre-namdal.mikromarc.no/Mikromarc3/default.aspx?Unit=6469&db=midtre-namdal
https://websok.mikromarc.no/Mikromarc3/web/member_list.aspx?type=1&Unit=6471&db=froya-fb
https://bibliotekutvikling.no/2020/03/25/digitalt-nasjonalt-lanekort-lansert/
mailto:Turid.kjendlie@flatanger.kommune.no
mailto:Gro.seltveit@flatanger.kommune.no


 
Flatanger kommune fyller 150 år i år! 
 

Komiteen for 150-årsjubileet for Flatanger kommune ble satt ned 
av kommunestyret i desember 2020. Komiteen består av:          
Leder; Kari Imsgard, Tone Merete Eian, Illona Sutedja, Sigrid    
Matea Einvik Dahle, Reidar Lindseth, Tor Viktor Meland,    
Morten Kristiansen og Jens Martin Dahle Olsen. 

 
Komiteen har møttes jevnlig i vinter og vår, og har med utgangspunkt koronasituasjonen planlagt    
følgende tiltak for å markere av 150-årsjubileet i kommunen: 

• To gudstjenester med fokus på 150-årsjubileet  
  Løvøy kirke 15.august—gjennomført 
             Vik kirke 3.oktober 

• Minst 5 Podcaster av, om og med folk fra Flatanger 
  Den første med Ragnhild Strøm og Bodil Strøm Lindseth er produsert og lansert på 
  Face-Book og Flatangernytt 

• Historiekveld på Nordgaardstua på den internasjonale eldredagen 1.oktober 

• Egen Facebook-side 

• Historisk jubileumsskrift som sendes til husstander og fritidseiendommer i kommunen 

• Utstilling om lag og foreninger og frivillighet i Flatanger 

• Samarbeid med FYSAK, kulturskolen, skolene, barnehagene og næringslivet i kommunen. 

• Synliggjøring av jubileet ved bruk av egen logo og eget slagord. 
På grunn av kronasituasjonen kommer vi ikke til å planlegge et stort publikumsarrangement. 
 
Tusen takk til alle som har bidratt med markeringen av 150-årsjubileet så langt! 
 
Hvis dere har forslag til noe dere mener vi bør få med eller du kan bidra med,  ta kontakt med  
Kari Imsgard på mob. 416 33 828. 
 
De to logoene og slagordet «Historien fortsetter» er laget av Illona Sutedja. 
 
 



Kulturkontorets nye hverdag 
Etter et langt år ser det ut til at pandemiskyene letter litt for oss alle. Ferietiden er over og kulturen våkner sakte, men sikkert til 
liv. Vi kommer nok til å kjenne på at hverdagen med Covid- 19 preger oss lenge, men det blir stadig lettere. Det er mange     
aktiviteter som har blitt satt på pause og vi er blitt vant til lavere puls og en roligere hverdag. Den stillheten kan dog være en 
fare, for vi trenger sårt kulturelle påfyll, vi trenger samhold, møtearenaer, sosial kontakt med andre og meningsfylte aktiviteter. 
Det er selve limet i samfunnet. Det er der hjertene, hodene og hendene møtes og all magien i hverdagene skjer. Vi utvikler oss 
sammen med andre mennesker og kulturopplevelser er det som fyller både tomrommet inne i oss og rommet mellom oss. Vi 
trenger identitet og tilhørighet, historie og visjoner om framtiden. Vi trenger hverandre.  
 

Nye koster i kulturkontoret  
I høst har jeg vært heldig og fått med meg Nina Bendiksen til å jobbe i kulturkontorets verden. Hun er ansatt som                    
kulturskolelærer, men har også tatt på seg en del oppgaver vi skal styrke i fellesskap her på kulturkontoret. Det er en glede å få 
med henne ut dette året! 
 

UKM, DKS, DKSS, og DKB  
Utviklingen og revitaliseringen av UKM konseptet pågår nå nasjonalt. Vi skal ta del i det, sammen med fylke jobber vi nå for å 
se på nye måter å jobbe med UKM - UNG KULTUR MØTES. Nina skal være med å bygge opp et nytt og mer spennende 
UKM. Det samme gjelder Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle Spaserstokken, her kommer det til å bli mer aktivitet 
både i institusjonene og utenfor.  
Vi kommer til å satse en del mer på lokalproduserte kulturopplevelser, så har du noen ideer eller tips til produksjoner eller   
workshops i: 

Musikk 
Dans 
Scenekunst 
Litteratur  
Visuell kunst  
Film 
Design 
Sceneteknikk 
Arrangement ledelse 
Matkultur 

eller andre spennende sjangre, ta kontakt med meg eller Nina, kontaktinformasjon finner du nederst på informasjonsdelen til 
Kulturkontoret.  
 

Jobben med Utvorda festning – utviklingsplan og forvaltning  
Flatanger kommune har ansvaret for å forvalte og utvikle Utvorda festning og friluftsområde. Utvorda og Sitter Grendelag har 
hatt en stor rolle i arbeidet. Den siste tiden har styre i grendelaget fått ny giv og noen flere ressurspersoner inn med spesiell   
interesse for Utvorda festning. Mange nye ideer og prosjekter er kommet på blokka, og det krever mer av kommunen i tiden 
som kommer.  

Dette er et langsiktig arbeid som krever et samspill mellom ressurser i kommunen, fylkeskommunen og statlige fora og flinke 
frivillige. Derfor er vi veldig glad for å ha gode samarbeidspartnere og flinke ildsjeler som setter av sin tid og kompetanse.  
Følg med i lokalavisa Flatangernytt og på Facebook for oppdateringer på dette arbeidet.  
 

Folkehelsesatsning – styrke arena for barn og unge 
Flatanger kommune skal jobbe for å fremme folkehelse. Folkehelse er så mangt og så mye, og det krever mye samarbeid på 
tvers av fagmiljø, frivillige og næringsliv. 
Vi er en liten kommune, og skulle gjerne ha jobbet like bredt og i dybden som de store kommunene som har en fulltidsansatt 
folkehelsekoordinator. Selv om vi er små, og ressursen er liten håper jeg vi kan få til en del likevel. Her er kommunen avhengig 
av frivillig innsats og næringslivet for å styrke de tilbud som befolkningen ønsker. Pandemien har gitt oss flere oppgaver når det 
gjelder folkehelse, større forskjeller i muligheter for et godt liv og trygghet for framtiden, der endringer i velferd, klima, miljø 
og økonomi kommer stadig tettere på hver enkelt av oss. Dette er store tunge saker, der alle kan kjenne seg maktesløse av og til.  
Jeg håper likevel at alle kan brette opp ermene og ta i et tak.  
Da er det viktig at de som har et brennende engasjement for folkehelse og har lyst å bidra melder seg, det hadde vært 
veldig flott.  
Kommunen jobber nå med å få en oversikt over det som påvirker folkehelsa i Flatanger. Her har vi allerede sett tall på en trist 
utvikling rundt barn og unges psykiske helse, noe som også går igjen regional og nasjonalt.  
Akkurat nå jobber vi med å satse på barn og unge sin psykiske helse og oppvekstmiljø. Flatanger kommune har sett på to tema-
områder som vi tror må prioriteres.  
Folkehelse er også bo og blilyst, så her kan enhver finne noe å gi som frivillig. 
Vi i kommunen tilrettelegger og er en sparringspartner.  

Friluftslivsinteressert?  
Meld interesse til Morten Strøm, leder i Flatanger Idrettslag. Han jobber nå med å samle kontaktpersoner i hver grend i  

Flatanger for å få på plass en undergruppe i idrettslaget.  
Interessert i å jobbe med barn og unge og etablere en fritidsaktivitet?  
Ta kontakt, vi strekkes oss langt for å finne både lokaler, og finansiering sammen med dere. Det er også mulig å se på ulike 

tilskudd i Tilskudds portalen (gratis) og søke om midler til planlegging og utvikling, oppstart, prosjekt og drift.  
Lyst å bidra med å legge til rette for spennende og nyttig innhold og aktiviteter på ulike møtearena i kommunen?  
Damekvelder, pokerkvelder, matkvelder, brettspillkveld, karaokekveld, danseworkshops, podcast, velværekveld, bokbad, 

DIY kveld, quiz, rebusløp.  
Ta kontakt med oss, så ser vi på hva som er mulig.  



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

 
Plan for idrett og friluftsliv – åpent møte 2.september 
Det er ingen hemmelighet at god fysisk og psykisk helse går hånd i hånd. Pandemien har vært med å påvirke helsa vår på mange 
plan. Vi har et felles ansvar for å starte prosessen med å komme oss tilbake til en god hverdag og fylle på helsekontoen.  
Flatanger kommune jobber nå med å utarbeide en plan for idrett og friluftsliv og har behov for innspill om utvikling, prioritering 
og organisering av idrett og fysisk aktivitet i kommunen vår.  
Vi skal tørre å tenke stort, men samtidig skal vi være realistiske.  
Derfor kjører vi nå et fysisk åpent møte, der vi skal se på hvilke type fysisk aktivitet vi skal sette fokus på, hvilke tiltak vi må 
prioritere og hvem som skal ha ansvar for gjennomføring.  
Åpent møte gjennomføres den 2. september 17: 30 – 20:30 på Miljøbygget SAL 1 og 2 
Annonseres flere plasser, så følg med på Facebook, oppslagstavler og rundt omkring. 
Meld dere på i forkant til servicekontoret. 
 

Samarbeidsmøte Grendelag – Bolystarbeid 
Arve Løberg, prosjektleder i Bolyst prosjektet kalte tidligere inn til et felles møte med alle ledere i grendelag, dette var nytt for 
alle og et veldig nyttig møte. Felles utfordringer og mulige løsninger og samarbeid ble blant annet diskutert. Vi gjentar suksessen 
også i år, og ber inn til et felles møte for alle styremedlemmene i alle grendelag torsdag den 16. september kl. 18 på             
Miljøbygget SAL 1 og 2. Det kommer mer informasjon direkte til grendelagsledere. Følg derfor med på deres e-poster. 
Vel møtt! 
 

Uteområde Lauvsnes skole og Vangan barnehage  
I vår har kommunen og arkitektkontoret BLOM ARKITEKTENE jobbet med å utarbeide en masterplan for uteområdet på    
Lauvsnes skole og Vangan barnehage. Planen ble vedtatt den 17. juni 2021. Neste trinn i arbeidet er å prioritere tiltak på område, 
slik at man kommer i gang med detaljplanlegging. Vi skal planlegge ferdig et tiltaksområde, dvs en del av arealet som det er  
viktig å komme i gang med fortest mulig. Dette skal vi gjøre innen utgangen av september, slik at første tiltak kommer på med 
på kommunal anleggsplan og vi får mulighet til å søke spillemidler på tiltaket.  
 

Flatanger i gamle dager – kalenderen 
Flatanger i gamle dager – kalenderen gleder fortsatt mange mennesker med gjensyn av gamle kjente fjes og hendelser. Det er en 
fryd å være med å lage. Likevel har dette delvis vært et vanskelig arbeid å gjennomføre, uten å kjenne godt til relevante personer 
å kontakte for spennende innhold.  
I år håper jeg virkelig dere kan ta dere tid til å samle familien, steke vafler og dra fram gamle album. Det er en koselig aktivitet i 
høstmørke. Håper at dere finner noe spennende dere ønsker å dele med omverden, og kan sende oss noen bilder. Har dere       

mulighet, ta gjerne med bildet til Kulturkontoret, så få vi bruke egnet skanner, slik at bilde får best mulig kvalitet. Hvis noen har 
lyst, blir jeg veldig glad for å få meg noen faste engasjerte å samarbeide med når det gjelder kjente personer og hendelser. Det er 
alltid noe nytt å lære for en innflyttet kultursjef.  

FYSAK  
Nok et FYSAK år er tilbakelagt, og mange er i ferd med å ta siste innspurt før fristen 15. september. Den digitale appen        
Trimpoeng har vært en suksess, og vi har kjørt gamle papirversjonen som også har vært kjærkommen for mange.  
Det er god deltakelse i år også, og i skrivende stund har dere gått 6772 turer. Det er en god porsjon folkehelse i! 
Det er stor spenning knyttet til overlevering av vandrepokal, og utdeling av premier.  
I år som i fjor blir det trekning av gavekort fra NAVA sport i følgende kategorier:  

5-9 poster + er du med i trekning av 2 gavekort (500,-kr) 
10-19 poster + er du med i trekning av 2 gavekort (1000,-kr) 
20 turer eller flere er du med i trekning av gavekort (2000,-kr) 
 

Trekningen blir annonsert på et senere tidspunkt!  
Motiver familiemedlem, kollega eller nabo til å kaste seg med ut på tur. Kanskje blir det premie, om ikke får du noen fine       
høstturer og bedre form på kjøpet! 
 
God tur! 
 
Hilsen oss på Kulturkontoret 
Kultursjef Anastasia Doroshyna 
og kulturvikar Nina Bendiksen 
Kontakt oss gjerne på 
Anastasia Doroshyna, 47646170 
Anastasia.Doroshyna@flatanger.kommune.no 
Nina Bendiksen, 94166450 
Nina.Bendiksen@flatanger.kommune.no 



 

 
 
 
Følg med på Facebook og i Namdalsavisa. Det tas forbehold om at arrangement kan bli avlyst eller få en an-
tallsbegrensning pga. koronaviruset. 
 
 

SEPTEMBER 

 
04.09: Lørdag. Gudstjeneste med konfirmasjon i Løvøy kirke kl. 11.00 

v/ vikarprest Paul Skuland og organist Stein Moe. Takkoffer til konfirmantarbeidet.  
 
05.09: Gudstjeneste Vik kirke kl. 11.00   

v/ vikarprest Paul Skuland og organist Stein Moe. Dåp og presentasjon av nye konfirmanter. Takkoffer til     
trosopplæringen. Kirkekaffe 

 
05.09: Gudstjeneste Statland kirke kl. 15.00 
 v/ vikarprest Paul Skuland og organist Gudmund Thorsen. 

Takkoffer og kirkekaffe. 
 
18.09: Lørdag. Gudstjeneste med konfirmasjon i Vik kirke kl.11.00. 

v/ vikarprest Paul Skuland og organist Stein Moe. Takkoffer til konfirmantarbeidet.  
 
19.09: Gudstjeneste i Innvorda bedehus kl. 11.00 

v/ vikarprest Paul Skuland og organist Stein Moe. 
Takkoffer til Innvorda bedehusforening. Kirkekaffe. 

 
OKTOBER 
 
03.10: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00   

v/ vikarprest Paul Skuland og organist Stein Moe i forbindelse med kommunens 150- års jubileum.   
Flere aktører deltar. Takkoffer til  

 Vik kirkeforening. Kirkekaffe. 
 
17.10: Gudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00 

v/ vikarprest Paul Skuland og organist Gudmund Thorsen. Trosopplærer Anne Lise Voll deltar. Utdeling av     
4,- 5, - og 6- års bøker. Takkoffer. Kirkesaft og kirkekaffe. 

 
 
17.10: Gudstjeneste i Løvøy kirke NB! kl. 17.00  

Høsttakkefest v/ vikarprest Paul Skuland og organist Stein Moe. Trosopplærer Anne Lise Voll deltar.            
Utdeling av 4,- 5, - og 6- års bøker.  
Takkoffer til TV-aksjonen. Kirkesaft og kirkekaffe. 

 
31.10: Gudstjeneste på Pleie- og omsorgstunet kl. 11.00 
 v/ vikarprest Paul Skuland og organist Stein Moe. 
 
 
 
Flatanger menighet har vipps:   Ofringer i Vik kirke 132545 
     Ofringer i Løvøy kirke 132546 
     Gaver til Menighetsbladet 133833 
     Piano Vik kirke 138111 

 
 

Samtalegruppe for etterlatte 
 
Flatanger menighet ønsker å starte ei samtalegruppe for voksne som har mistet en av sine nærmeste. Den som sør-
ger, opplever ofte at en blir alene med sorgen. Det å snakke med noen kan bli en viktig støtte på veien. I ei sorggruppe 
kan alle dele sine erfaringer, tanker og følelser knyttet til det å miste en av sine nærmeste. 
 
Vi tenker å starte opp i des/ jan og møtes utover vinteren/ våren. Gruppa er åpen for alle, uansett livssyn, og det er 
taushetsplikt for deltakere og ansatte. Hvis du har spørsmål ta kontakt med diakoniarbeider Anne Ruud Kristiansen  
tlf. 93 46 51 69 / anne@kirken.namdal.no 
Påmelding innen ca. 20. november. Mer info kommer. 

Info fra Kirkekontoret 
Gudstjenester  

Velkommen til kirken! 

mailto:anne@kirken.namdal.no

