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Kommunale møter /med forbehold om     
endringer: 

 
Kommunestyre:     16. desember 
  
Formannskap:     30. november 
    
HU Næring– miljø og teknisk:  2. desember  

Jubileumshefte for Flatanger kommune sitt 150-årsjubileum vil sendes ut 
til de fritidsboligeierne i kommunen som selv ikke bor i  
Flatanger. Utsending vil skje i første halvdel av desember. 
Jubileumsheftet er allerede sendt ut til innbyggerne i Flatanger.  
Fra og med mandag 22.november kan jubileumsheftet kjøpes på                 
servicekontoret på Miljøbygget.  
Heftet koster kr 150,- og betales med Vipps nr. 568655, merk med 150 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 
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Foto: Anita Stamnes Hågensen 

Tannlegekontoret 
 

Tannpleier. 
2. og 16. de-
sember 
 
Tannlege: 

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 



FØRJULSKAFE PÅ UTVORDA 
Utvorda og Sitter Grendelag inviterer til Førjulskafe 
lørdag 11.desember kl 18.00 i Utvorda Grendehus. 
              Bygdas ungdom synger kjente og kjære julesanger. 
                              Salg av julegrøt med mandel. 
                           Åresalg med mange fine premier. 
                Servering av stor marsipankake, kaffe og saft. 
                Hjertelig velkommen til en koselig førjulskveld. 

 

 

JULETREFEST 28.DESEMBER PÅ UTVORDA 
4.juledag kl 15.00 inviterer vi til juletrefest i Utvorda Grendehus. 

Vi er så heldige at vi har fått Marianne Sørå til å spille for oss.  
Brev er sendt til nissen og han har lovt å komme hvis han bare finner frem.  

Det blir juletregang og servering av brødskiver og kakao. 
Velkommen til et koseligt romjulstreff. 

 
Kategori 1  
4- 9 turer verdi 500kr,-   
Ida Marie Herre 
Imre- Johannes Lauvsnes 
    
 

Kategori 2 
10 – 19 turer verdi 1000kr,-  
Martin Klocke  
Oda Sivertsen   

 
 
 

Kategori 3 
Alle 20 turer verdi 2000kr,-  
Rita Stamnes  
 

Årets vinner av pokalen i år som i fjor: 
Håvard Haarstadstrand 

 

Fysak vinnere for årets  FYSAK 2021 

ÅPEN DAG PÅ MILJØBYGGET 14.desember 
 

I anledning kommunens 150-årsdag holder vi åpen dag  
på Miljøbygget fra kl. 13.30-16.00.  

 

PROGRAM 
 

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås ønsker velkommen,  
 
Reidar Lindseth forteller om kommunes historie,  
 
Kulturelt innslag 
 
Gratis kaffe og kaker,  
 
Salg av bøker, kalendre,  
 
Jubileumshefter. 
 

Alle er hjertelig velkommen 



Jegerprøven 2022 
 
Flatanger kommune i samarbeid med Namdalseid Jeger og Fisk ønsker å  undersøke om det er interesse for 
Jegerprøvekurs i Flatanger i løpet av vinteren 2022.                                                                                                                                                                                                         

Alle som fyller 14 år i 2022 og eldre kan ta prøven. Foreløpig ønsker vi bare å undersøke interessen, og det 
er ingen bindende påmelding i denne omgang. Vi må minimum ha 12 deltakere for at det skal bli arrangert 
kurs.                                                                                                                                                                 

Gi beskjed på epost til Flatanger kommune: postmottak@flatanger.kommune.no eller send sms til                
viltansvarlig Øivind Strøm på tlf: 47637202 dersom du er interessert.  

Oppfriskningsdose til helsepersonell og alle 
over 65 år.  
 
Regjeringen har, etter råd fra Folkehelseinstituttet 
(FHI), besluttet å tilby en 3.dose av covid-19 vaksine 
til helsepersonell med nær pasientkontakt og alle 
over 65 år. 
 
Den tredje vaksinedosen kan gis 5 måneder etter at andre vaksinedose er 
satt til alle over 65 år. 
 
Helsepersonell under 65 år kan få 3.dose etter 6 måneder (24 uker) 
 
Viktig at hver enkelt sjekker dette før de møter til vaksinering.  
 
Flatanger kommune vil fremover sette opp vaksineringsdager der innbyggere 
og helsepersonell som ønsker en 3.dose, og som oppfyller kriteriene bare kan 
møte. Datoer for vaksineringsdager vil bli publisert fortløpende. 
 
Mangler du fremdeles dose 1. eller dose. 2. kan du møte på oppsatte dager.  
 
Neste vaksineringsdag blir: Fredag 03.12.21.  
 
Sted: Miljøbygget, sal 1.  
 
Tid: 09.00-11.30. 

Julehilsen fra Utvorda oppvekstsenter 
Små og store ved Utvorda oppvekstsenter takker for det gode samarbeidet med heimene og                     
ressurspersoner som stiller opp for oss gjennom året. En ekstra stor takk til Svenn Gust, Robert Hartvikøy, 
Grete Ekker, Trond Hansen og Svein Frisendal som gjorde prosjektet Velkommen av havet så vellykket.  
Vi kan se tilbake på et innholdsrikt og spennende år, og ser frem til nye prosjekter i 2022. 
Vi ønsker dere alle ei riktig god jul og et godt nytt år! 
 
Elin Frisendal 
Rektor  

mailto:postmottak@flatanger.kommune.no


 

 
 

 
Følg også med på Facebook, Namdalsavisa og kommunens 
hjemmeside. 

 
DESEMBER 
 
12.12: Vi synger og spiller julen inn i Statland kirke kl. 15.00 
 (merk tidspunkt) 

v/ fung. sokneprest Paul Skuland og organist Gudmund 
Thorsen. Konfirmantene og flere aktører deltar. 

 
12.12: Vi synger og spiller julen inn i Vik kirke kl. 18.00. 

v/ fung. sokneprest Paul Skuland og organist Stein 
Moe.  
Konfirmantene og flere aktører deltar. Takkoffer til 
menighetsbladet. 

 
24.12: Julaften. Juleandakt på Flatanger pleie- og               
 omsorgstun kl. 12.00 
 v/ prestevikar Guri Riksaasen og organist Stein Moe. 
 
24.12: Julaften. Gudstjeneste i Statland kirke kl. 15.00 (merk 
 tidspunkt) 
 v/ prest og organist Gudmund Thorsen. Takkoffer. 
 
24.12: Julaften. Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 16.00 

v/ prestevikar Guri Riksaasen og organist Stein Moe.  
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. 

 
25.12: Juledag. Gudstjeneste i Vik kirke kl. 12.00 (merk   
 tidspunkt) 

v/ prestevikar Guri Riksaasen og organist Stein Moe. 
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. 

 

JANUAR 
 
16.01: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 

v/ fung. sokneprest Paul Skuland og organist Stein 
Moe.  

 Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 
 
06.02: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 

v/ fung. sokneprest Paul Skuland og organist Stein 
Moe. Dåp. 

 Utdeling av bibler til 11-åringene. Takkoffer til       
 Bibelselskapet. Kirkekaffe 
 

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                                                             
Loddsalg formiddagstreffet 719542 

 
 
BLI MED PÅ KIRKEPARTY FOR                    
5.- 7. KLASSE 
 
for Flatanger og Statland menigheter tirsdag 30. november  
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. 

 

FORMIDDAGSTREFF  
på Nordgårdstua torsdagene 2. desember, 13. januar og 
10.februar kl. 11.00. Det blir sang, andakt, loddsalg og 
servering. 
Hjertelig velkommen! 
 

JULETREFEST  FOR  HELE FAMILIEN 
Mandag 3. januar kl. 18.00 i Framheim Vik. Program:  
Flatanger musikkforening spiller, juletregang, juleleker, ord 
for dagen, rollespill ved menighetsrådet, loddsalg, gratis 
servering av kaffe, kakao og saft.                                     
Ta med mat til felles bord. 
Alle velkommen!      
  

Arr: Flatanger menighetsråd 

 
Det blir Kreaktiv på Lauvsnes skole i 
januar/februar 2022 
Invitasjon kommer i posten. 
 
 
 
 
 

Info fra Kirkekontoret 
Gudstjenester  

Hei, alle venner av museet! 

 

Vi har nå 142 følgere på vår side "Museets venner (Flatanger bygdemuseum)". Om du  
ikke allerede følger siden, er du velkommen med! 
 
Vi ønsker også å finne ut hvem som vil være medlemmer i Museets venner. Medlemmene 
vil få invitasjoner til ulike arrangement og møter, informasjon om pågående arbeid, de vil 
bli involvert i planlegging av museet framover og kan delta på årsmøtet. Best av alt:   

Medlemskapet er gratis  
 
Vil du bli medlem?  
Send en melding til  
sekretær Anja Vedvik 481 22 730 eller  
leder Turid Kjendlie 915 99 142 



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

 

Diverse planlagte aktiviteter: 
• Ettermiddagstreff/språkkafé etter jul på onsdager (partallsuker) kl.18.00 – 20.00. Første treff 

på nyåret blir onsdag 12. januar. Av og til arrangeres treff på Nordgårdsstua. Følg med på 
oppslag. 

• Juleverksted i regi av Røde Kors: Onsdag 01. desember kl. 18.00  
• Strikkekafé på tirsdager etter jul i oddetallsuker. Første gang på nyåret blir tirsdag 18. januar. 
• Adventslunsj: Mandag 6. desember kl. 11.00 – 13.30. Merk endret dato! 
• Nyttårslunsj: Torsdag 13. januar kl. 11.00 – 13.30 
• Pårørendeforeningen m/frivillige arrangerer: 

   Adventskos på Nordgårdsstua 4. søndag i advent, 19.12. kl. 17.00 
• Helselaget arrangerer: 

   Suksessen med kaffeslabberas på mandags formiddager fortsettes på nyåret. Det blir vekselvis  
”karrakaffe” og ”kaffekjerring” fra kl. 11.00 og utover, og det blir annonsert på FB og med 
meldinger. 

• Digihjelpen: Vi sender ut en infobrosjyre til alle husstander om 
   tilbudet i begynnelsen av desember. Det planlegges datahjelp/drop-in en dag pr. uke, vekselsvis 

på biblioteket (tirsdag 17.30 – 19.30) og på frivilligsentralen (onsdag uka etter 12.30 – 14.30). 
PS: Alle må ha med eget utstyr.  

Vi har utstillingen ”Jul med tradisjoner” i hallen på Miljøbygget i desember. Kom og se (åpent 08.00 
– 15.30 mandag – fredag)! I tillegg har vi masse fint juleutstyr og annet ”smått og godt” billig til 
salgs i brukthjørnet på frivilligsentralen. Stikk gjerne innom oss for en liten handel, vi har bl.a. 
mange fine julegavtips. Her er det også mulighet for en kopp kaffe eller to og en uformell prat, og 
innimellom har vi nystekte vafler. Håper vi sees! 
 

 
Hei! Vi inviterer ungdommer fra 7. klasse og oppover til 
mangakveld på biblioteket fredag 21/1 kl. 18.30.  
Forlaget Outland kommer og forteller om spennende              
manga-serier. Vi serverer brus og pizza og trekker en heldig     
vinner blant frammøtte som får en mangabok.  
 
Hilsen Gro og Turid 

Vi i Vangan barnehage inviterer til åpen                                    
barnehage 9. desember                                                               
kl. 16-18. 
  
Offisiell åpning kl. 16.00 ved ordfører.  
 
Kulturelt innslag. 
 
Servering av kaffe og kaker. 
 
Velkommen til alle! 



Flatanger historielag 
Ny årbok. Nr 28 

 
Ny årbok til salgs kr 150,-. 

Dialektboka selges også, kr 200,-. 
 

De som ønsker alle årbøker 1-27 for kr 1000,- må ta kontakt med 
Reidar, 

 tlf 95150746 eller Gunnar E. (Miljøbygget) 

 

Vi ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år 
    С Рождеством и с Новым Годом!  

 

   Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!  
Happy Christmas and a Happy New Year  

   God jul och gott nytt år  
      Glædelig jul og godt nytår  
 

Við óskum ykkur öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári 

BIBLIOTEKET 
 
er stengt i romjula; f.o.m. 28.des. t.o.m. 30.12. 
 
Alle flittige lesere ønskes ei 
 
GOD JUL MED GODE BØKER! 
 

 
Quiz på biblioteket i adventstida. 

Alle som er innom biblioteket f.o.m. 30.november t.o.m. 16. desember, inviteres til å være med på quiz.   

Vi vil trekke en vinner blant barn og unge og en blant de voksne. Disse vil få velge seg ei fin bok. 

Svarene finner du på biblioteket. 

Velkommen innom! 

Minibibliotek på Utvorda oppvekstsenter 

Vi prøver oss med en liten "filial" på Utvorda. Alle som bor i grenda, kan nå stikke innom oppvekstsenteret 
og låne bøker i deres åpningstid. Foreløpig finnes et lite, men assortert utvalg med krim, serier, hobbybøker 
og ikke minst nyheter fra biblioteket.  
Ta kontakt med biblioteket om du har spesielle ønsker om hva vi skal fylle hyllene med neste gang 

 God bok! 



 

Hei alle sammen.  Adventstid og mørketid er ventetid. Men også tid for å bruke litt ekstra lys, fantasifull 
utebelysning og julebelysning gir mange en ekstra glede. 
 
Året 2021 er jubileumsåret for Flatanger kommune 150 år. Alle husstander skal ha mottatt et 
«Jubileumsskrift» utarbeidet av Reidar Lindseth og utgitt av jubileumskomiteen. Et kortfattet men         
innholdsrikt jubileumsskrift som viser litt av Flatanger sin 150 årige historie. Kirken har også levert gode 
bidrag til jubileet med jubileumsgudstjeneste både i Løvøy og Vik kirker. 
 
Fortsatt har Korona stor innvirkning på vårt daglige liv, men vi i Flatanger har så langt kommet oss      
gjennom pandemien på en god måte. Pandemien har påført oss mye ekstra arbeid og beredskapen har kos-
tet oss mye i penger, men kanskje enda mere gjennom den menneskelige belastningen den har medført for  
både ansatte og innbyggere. Men det aller viktigste er uten tvil at vi nesten har klart å unngå smitte og   
sykdom. 
 
Gjennom neste års budsjettarbeid får vi også en status på dette årets gjennomføringsevne. Året 2021 kan 
beskrives med stor aktivitet og god drift innenfor alle hovedområder. Men både rekrutteringsutfordringer 
og «koronaslitasje» har gitt oss noen utfordringer. Av store investeringsoppgaver som er gjennomført, vil 
jeg nevne gressbanen på Vik, som var klar til høstsesongen. Sikring av vann til Utvorda er et stort prosjekt 
som gjennomføres i samarbeid med Lauvsnes vassverk. Ny bru til Schelde er nettopp ferdigstilt og arbei-
det ble gjennomført raskt og effektivt. Stor takk til den lokale kraftverkbetjeninga for godt samarbeid, der    
utkobling av strømlinje og stopp i kraftproduksjon var nødvendig for gjennomføring av arbeidet. Ny bru er 
utført i betong og vil være nærmest vedlikeholdsfri i lang tid framover.  Forøvrig er det mange forhold som 
har påvirket dette årets arbeidsoppgaver, bredbåndsutbygging har ikke hatt ønsket framdrift og vi har    
fortsatt ikke fått avklaring for bruken av tildelte NKOM17 midler (statlige midler). Kunstgressbanen og 
oppgradering av avløpsnettet på Lauvsnes har også for liten framdrift.  
 
Neste års budsjett er fra rådmannen lagt opp til balanse, der Flatanger kommune nå har større inntekter enn 
utgifter, dette takket være produksjonsavgift fra havbruksnæringa og økt eiendomsskatteinntekt fra        
Sørmarkfjellet vindkraftanlegg som er ferdig og satt i drift, samt at Flatanger er blitt en «skattesterk»   
kommune. De største foreslåtte økninger i driftsbudsjettet er innenfor barnehage, økt vintervedlikehold på 
vei og lavterskeltilbud innen psykisk helsevern. For velforeninger og grendelag har kommunestyret gjort 
vedtak om årlig støtte med kr 90 000,- til private veilysanlegg.  Alle investeringsoppgaver som ikke er   
avsluttet, er foreslått videreført i 2022. Nye store tiltak er bl.a. uteområdet ved skole og barnehage.         
Reformen «Leve hele livet» og arbeid med revidering av kommuneplanens samfunnsdel er prioriterte   
oppgaver og samfunnsplanlegger er ansatt med oppstart fra 1. febr 2022  Rekrutteringsutfordringene      
spesielt innenfor helse og omsorg, må ha økt ressurs og framstår som en av de viktigste enkeltoppgaven vi 
står overfor kommende år.   
 
Grendelagene har tradisjon for å lage fest og kulturelle sammenkomster, dette er de viktigste sosiale       
møteplassene og har stor betydning for trivsel og glede for alle innbyggere.  
Jeg vil gratulere fotballklubben, med opprykk, kretsmestertittel og årets ildsjelpris til Karl Ivar Dahle  
Høstland. Fotballklubben har lykkes med å skape, fellesskap, samhold, dugnadsånd og store prestasjoner. 
Lykke til med neste år i fjerdedivisjon.  
 
Årets TV aksjon ga Flatanger en soleklar 1. plass i Trøndelag, Flatangersamfunnet stilte opp og viste at vi 
kan dele litt med de som har det vanskelig i verden. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som stiller 
opp og bidrar i denne store dugnaden.  
 
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 

Adventstid! 



Litterære pusterom  
 

En gang i måneden inviteres du til Flatanger folkebibliotek for et litterært pusterom med utgangspunkt i 
metodikken «shared reading».  
 
Prosjektet "Litterære pusterom - Shared Reading for større livskvalitet" er et treårig prosjekt som drives av 
Trøndelag fylkesbibliotek i samarbeid med Møre og Romsdal fylkesbibliotek, i perioden 2019-2022.          
I Flatanger ledes shared reading-samlingene av Turid Kjendlie som har blitt sertifisert leseleder på kurs i 
regi av Trøndelag fylkesbibliotek.  
 
På prosjektets hjemmeside kan du lese om formålet med shared reading og om metodikken (Litterære 
pusterom (trondelagfylke.no):  
«Formål: Å øke leseaktiviteten og lesegleden blant voksne. Vi ønsker å skape gode møter mellom folk og 
litteratur, og gode møter mellom folk, ved hjelp av litteraturen og metoden Shared reading. På den måten 
vil vi legge til rette for økt livskvalitet for deltakerne.  
 
Hva er Shared Reading?  
 
Metoden er enkel. Den går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i en gruppe, for så å ha en samtale om 
teksten etterpå. Det er en leseleder som leder gruppen. Først leser gruppen en novelle, så et dikt. Fokuset i 
samtalen er ikke på litterær analyse, men på opplevelsen av teksten. Vi undrer oss sammen. Målet er ikke å 
komme fram til en felles tolkning, men å bringe inn forskjellige perspektiv og opplevelser av teksten, slik 
at vi utvider opplevelsen for hverandre. Vi leser for å bli klokere på oss selv – og andre.  

 



Lauvsnes skole i løpet av en høst 
Det har vært en begivenhetsrik høst ved Lauvsnes skole. Den startet med at hele skolen 
dro til vakre Vik, der vi gikk natursti, badet, lekte med ball og spiste pølser. Noen gikk til 
og med opp til Middagsfjellet. På veg opp, var det en av førstereisguttene som snudde seg 
for å se hvor langt han hadde gått. Da snappet han etter pusten og utbrøt entusiastisk: 
«Vi ser jo hele verden». 
 
 
 

 
 
 

Engasjerte småtrinnselever 
I høst har småtrinnet jobbet med et prosjekt 
om Alf Prøysen. Vi har sunget sanger, lest 
dikt og fortellinger, sett film, laget bildebok 

med lyd, tegnet og skrevet fra tekstene og 
laget mye spennende til utstillingen vår. 

 

 

 

1. og 2. klasse har også tatt opp potet, purreløk og selleri fra           
skolehagen vår. Vi laget høstsuppe av grønnsakene til resten av      

skolen. 

 

 

 

 

 

I oktober jobbet vi med TV-aksjonen, FN-dagen og barns rettigheter. 

 

 

Tverrfaglig arbeid på mellomtrinnet 
 
Elevene på mellomtrinn har i høst hatt et fire ukers prosjekt om Afrika. Gøy og lærerikt! 

 

Glimt fra arbeidsprosessen i kunst & handverk 

 

 

 

 

 

 

 

Det var fullt hus da mellomtrinnet presenterte arbeidet om Afrika med en     

heidundrende herlig forestilling. 



 
 Valgfag friluftsliv 

 

            Olve sløyer dagens fangst  
 
 
 

 
           Friluftsliv på tur til Lomtjønna        En del av fangsten  

Selvlaget sushi 
Elevene i 6. og 7. klasse har blant annet hatt fokus på fisk i høst, og 

da laget de makiruller og laks tagliatelle. Når vi lager sushi, må vi 
være nøye med hygiene og vi må være sikre på at den rå fisken kan 

spises. Maki er en rund bit med sjømat og noe annet godt i kjernen, 
med tangplater (nori) og ris rundt. Vi brukte selvsagt spisepinner. 

Noen prøvde også å spise pasta med pinner. Det var ikke like    
enkelt, men det gikk på et vis. Det var artig at så mange ville    
smake på alt og at flere var mer ivrig på å nyte makien enn pasta-

retten. Begge rettene smakte vidunderlig. Denne gjengen kan å lage 
mat! 

Aktive ungdommer i Flatanger 
Denne høsten har det vært stortingsvalg, og vi på ungdomstrinn 
har hatt mye fokus på å vise engasjement og ytre seg i det      
offentlige rom i norsk og kunst og håndverk. 
U-trinnselevene har vært opptatt av utviklingen av uteområdet 
på skolen. Et kompetansemål i kunst og håndverk etter            
10. klasse er: Lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og 
modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og 

interesser". Med utgangspunkt i dette laget elevene modeller 
og prosjektbeskrivelser til overbygde sitteplasser på u-trinnet. 
Dette jobbet de med som gruppe. Den fysiske modellen deres 
står i monteren i gangen på skolen. 
Bildekunstprosjekt: "Å engasjere gjennom kunst". Elevene fikk 

selv velge et tema de er 
opptatt av, og de fikk 
velge teknikk. Noen malte på lerret med akryl, noen fotograferte, 
noen tegnet for hånd eller i "paint" og noen bygget i Minecraft og 
tok skjermbilde av byggverket sitt. Bildene står utstilt i gangen 
ved skolekjøkkenet. 
Norsk: Både 8., 9. og 10. har arbeidet med hvordan de gjennom å 
ytre seg skriftlig og muntlig kan påvirke på en saklig og ryddig 
måte. De har enkeltvis eller i grupper valgt en lokal sak de er   
opptatt av. Dette har resultert i underskriftskampanjer,              
leserinnlegg i "Flatangernytt", skriftlige henvendelser til rådmann, 
kultursjef og ordfører, styret for "Helsetrøya" og "Flatanger     

idrettslag". Det var nok ikke tilfeldig at ordfører hadde med seg både kultursjefen og oppvekstsjefen på 
besøk i skolen, og at uteområdet og ungdomsklubben sto på agendaen!  

Velkommen innom på kunstutstilling! 



NY BRU PÅ SKJELDE 



UTVORDA OG SITTER GRENDELAG SELGER ADVENTSKA-
LENDRE TIL INNTEKT FOR UTSIKTSHYTTA.  
 
Nå jobber vi for å få inn penger slik at vi kan tilrettelegge turstien 
og bygge trapper som kan forenkle adkomsten opp til hytta. Vi vil at 
flest mulig, små og store skal kunne ta turen opp til utsiktshytta. 
 
Til våren/sommeren vil vi arrangere gaidet tur opp.  
 
Vil du være med send vipps til 136347 eller betal til                      
kontonr 4212 23 57893. 
  
UTVORDA OG SITTER GRENDELAG VIL RETTE EN STOR TAKK 
TIL ALLE SOM HAR VÆRT MED OG STØTTET OPP OM      
PROSJEKTET. 
  
VI SETTER VELDIG STOR PRIS PÅ DERE ALLE.  
 
MED ØNSKE OM EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT 
FRILUFTSÅR.  
 
Beste hilsen 
Utvorda og Sitter Grendelag 
 

 


