
 

 
SKOLESTART 
Torsdag 18. august  

 
Tannlegekontoret 

 

Tannlege: 31/8-22 

VOLLAMYRA 
Åpningstider. 

 
Tirsdager                                 
kl. 14.00—18.00 
 
Siste lørdag i måneden                                 
Kl. 11.00—13.00 
 

FRISTER FOR INNLEVERING AV  
STOFF TIL HØR-HER 2022 

 
Utgave 5 kommer i løpet av uke 41                 
(10.—14. oktober) 
Innleveringsfrist 2. oktober 
 
Utgave 6 kommer i løpet av uke 49                
 ( 5.—9. desember) 

Bildet er tatt av 8926 fra Pixabay  

Kommunale møter /med forbehold om endringer: 
 

Kommunestyre:   1/9 22—17/10-22—15/12-22   
  
Formannskap:   23/8-22, 20/9-22, 18/10-22, 28/10-22 
   (Namdalsting), 15/11-22, 29/11-22 
    
HU-NMT:  25/8-22, 22/9-22, 3/11-22, 8/12-22 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse:  
   17/10-22, 1/12-22 

Flatanger Kommune 
Aktivt og Åpent 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

Nr. 4 2022 

Vrimmelfestivalen  
Uke 43 og 44 kommer Vrimmelfestivalen til     
Flatanger!  

For mer informasjon følg med på Facebook og  
kommunens hjemmesider.  
Ta gjerne kontakt om du har bilder liggende som 
kan være aktuelle.  

https://pixabay.com/no/users/8926-8926/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2635741
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2635741


VIKTIG—INFORMASJON FRA MNA 

 
Fra 1.8.2022 overtar Midtre Namdal avfallsselskap (MNA) ansvaret for tømming av septisk slam 
i        Flatanger kommune.  
 
Slamgebyr ut til abonnentene for 2022 håndteres av Flatanger kommune.                                                                                          
Fra 1.1.2023 kommer fakturagrunnlag fra MNA og blir fakturert   terminvis sammen med andre            
kommunale avgifter. 
 

Tømmehyppighet 
• Eiendommer med fast bosetting tilknyttet slamavskiller, tømmes hvert år. 

• Eiendommer uten fast bosetting (hytte og fritidseiendommer) tilknyttet slamavskiller tømmes hvert 
annet år. 

• Tette tanker tømmes etter behov, men minimum hvert år på oppsatt rute.  

• Næringsbygg, offentlige bygg mm legges inntil videre inn med årlig tømming.  
 

Kunder med anlegg som trenger hyppigere tømminger må bestille ekstra- eller nødtømming.                    
Ekstra- og nødtømminger forskyver ikke den faste tømmingen. 
Det kan også bestilles hyppigere tømminger med fast frekvens.                                                                             
 

Det sendes ut sms til eier av eiendommen noen uker før planlagt tømming.                  
Alle registrerte anlegg vil bli tømt i løpet av høsten, ta kontakt dersom du ikke mottar 
tømmevarsel innen slutten av oktober.                 
 

Har du spørsmål om slamtømming ta kontakt med MNA på tlf.nr 74 28 17 60 i         
åpningstiden 0800-1530 mandag til fredag, eller send mail til slam@mna.no . 
 
Utenom åpningstid: Ved behov for nødtømming (må tømmes innen 24 timer) kan   
Stoklands kontaktes direkte på vakttelefon 99436675. 
 
Vedtatt slamforskrift og informasjon om slamtømming finner du på www.mna.no  

 
AKTIVITETSDAG 

LØRDAG 20. AUGUST KL. 11—15   
VIL DET BLI ARRANGERT              

FAMILIEDAG MED DIVERSE        
AKTIVITETER OG MATSALG PÅ 

LEIRVIKA STADION,                
KVALØYSETER.  

 
RØDE KORS DELTAR PÅ STAND. 

 
SÅ HOLD AV DENNE DAGEN. 

Flatanger kalenderen  
 

Vi ønsker bilder til kalenderen for år 2023! 
Ta gjerne kontakt om du har bilder liggende som kan være 
aktuelle.  

mailto:slam@mna.no
http://www.mna.no


Vil du være med i lesesirkel?  
 
Første bok blir "Leksikon om lys og mørke" av Simon Stranger. Vi har boka på          
biblioteket, og den finnes i BookBites. Jeg har også bestilt flere eksemplarer 
som kommer ca. 15.8. 
 

Vi leser boka hver for oss og møtes på biblioteket torsdag 8.9.    
kl. 18 for å snakke om det vi har lest.  
 
Boka var vinner av Bokhandlerprisen 2018 og fikk gode anmeldelser.  
 
Aschehoug skriver: "Hva fikk den beskjedne skomakersønnen Henry Rinnan til 
å bli en av norgeshistoriens mest forhatte skikkelser? Og hvorfor skulle en   
jødisk familie velge å flytte inn i hovedkvarteret til Rinnan etter krigen, i huset 
som ble stående som selve symbolet på ondskap? 
 
 

Da forfatter Simon Stranger får vite at hans kones familie har bodd i huset der Rinnanbanden holdt til, det 
beryktede Bandeklosteret, begynner han å grave frem historien til Komissar-familien, både de som      
overlevde, og de som ble drept. Arbeidet stiller ham overfor menneskeheten på sitt mørkeste, og             
romanens nedslag i livet til Henry Rinnan viser hvilke konsekvenser ydmykelser, utenforskap og sinne kan 
få. Samtidig vokser en annen fortelling frem, om overlevelse, samhold og hvordan leve videre. 
 
I denne storslåtte og ambisiøse romanen, setter Simon Stranger sammen brikker som spenner over et    
århundre og berører de vakreste og vondeste sidene ved menneskelivet." 
 
Velkommen! Leseambassadør Turid Kjendlie 
__________________________________________________________________________________ 

 

Velkommen til litterære pusterom på biblioteket 
 
Søndag 21. august kl. 12.00 - 13.30  
 
Mandag 12. september kl. 20.00 - 21.30 
 
 
 

 
Vi leser en novelle og et dikt sammen og snakker om det vi har lest. Arrangementene er gratis og ledes av 
Turid Kjendlie som er sertifisert leseleder i Shared Reading. 
 
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. Fo-

kuset 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. 

 
(Bilde fra Pixabay).  



Flatangerpride 2022 
Hurra! Nå blir det Flatangerpride! 

Flatanger AP og Flatanger SV har gleden av å invitere alle med på Flatangers aller første 
pride-arrangement, Flatangerpride 2022.  
 
Arrangementet blir lørdag 15.10. fra kl. 12.00, og planen er å ha en 
pride-parade på    Lauvsnes. Etter paraden vil det bli appeller.  
 
Vi ønsker av dere: 

Sett av datoen! 
Kom med tips til gode appellanter!  

Få med ditt parti/ din organisasjon/ ditt nabolag/dine venner i Flatangerpride 2022   
Lag, foreninger og organisasjoner bes melde seg på ved å sende navn, e-post og        
telefonnummer på kontaktperson samt eventuell parole til                                         
flatangerpride@gmail.com innen 1.10.2022                                                           
Privatpersoner trenger ikke melde seg på.  

   Nærmere informasjon kommer.  

Spillemidler 
 
Har din organisasjon planer om å bygge eller rehabilitere et anlegg for idrett eller fysisk aktivitet 
kan du søke om tilskudd til:  

• nybygg av idretts-, frilufts- eller nærmiljøanlegg  
• rehabilitering av idretts-, frilufts- eller nærmiljøanlegg 

  

Du kan søke tilskudd til idrettsanlegg om du er: 
idrettslag eller del av idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund eller Samenes Idrettsforbund, 
studentsamskipnad 
sammenslutning organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske  
Turistforeningen  
Norges Bilsportforbund eller Det frivillige Skyttervesen, eller 
kommune eller fylkeskommune 
 

Du kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg om du er: 
borettslag 
Velforening 
 

Du kan søke tilskudd til friluftsanlegg om du er: 
sammenslutning organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd eller 

Norsk 
Friluftsliv 
 

Vilkår for tilskudd  
Du må oppfylle noen sentrale vilkår som fremgår av Anleggsregisteret.no, blant annet: 
Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. 
Anlegget må holde åpent for allmenn bruk i 30 år etter ferdigstillelse. 
Et eventuelt overskudd skal brukes til idrettslige formål. 
Din organisasjon må gi innspill til kommunens og fylkeskommunens planer for idrett og fysisk  
aktivitet. 
Dersom du representerer et aksjeselskap, stiftelse, samvirkeforetak, kommunalt foretak eller  
lignende, må du først søke Kulturdepartementet om forhåndsgodkjenning av vedtektene dine før du 
kan søke om tilskudd. 
 
Fristen for å melde inn anlegg til kommunal behandling er den 15. oktober  
For søknad og veiledning ta kontakt med Kultursjef Anastasia Doroshyna  



INFO FRA OPPVEKST– OG KULTUR ETATEN 
 
Flatangerhallen  
Flatangerhallen åpner igjen for aktivitet fra og med uke 34. Det er kommet inn få søknad om halltid.  
Oppfordrer derfor å søke snarest for å få tildelt halltid for de idrettslag og  
aktivitetsgrupper som skal ha halltid i kommende år.  
 
 

Ungdomsklubben  
«Klubben» starter opp igjen tirsdag den 23. august. Det er ansatt ny klubbleder i ungdomsklubben,  
Janniche Ottesen Sæther. Hun har erfaring fra ungdomsarbeid og arbeid med forebyggende arbeid i psykisk 
helse og skal jobbe sammen med Merethe Hepsø.  
Ungdomsklubbens åpningstid og informasjon om årsplan og aktivitet vil bli lagt ut på kommunens hjem-
meside.  
 
 
 
 
 
 

Frivillighetsmidler  
 
1.FORMÅL 
Bidra og motivere til tiltak eller arrangement for å markere viktigheten av frivillig arbeid i lokalsamfunnet 
og som har et ønske om å synliggjøre, drive rekrutteringsarbeid og / eller forebygge utenforskap. 
 
2. HVEM KAN SØKE 
Frivilligsentraler, lag, foreninger eller lignende i Flatanger som ønsker å markere Frivillighetens år. 
 
3. SØKNADSFRIST 
Løpende. 
Tilskuddsordningen gjelder kun for 2022 og søknadene vil bli fortløpende behandlet administrativt  
gjennom året. Siste frist for å sende inn søknad er 15. november 2022. 
 
4. KRAV TIL SØKNADEN 
Det benyttes elektronisk søknadsskjema og søknaden skal inneholde: 
- Kontaktopplysninger 
- Beskrivelse av formål og innhold i tiltaket 
- Opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket 
- Oversikt over mulige samarbeidspartnere 
- Enkel kostnads- og finansieringsplan 
Søknaden skal være innsendt senest 1 uke før tiltaket / arrangementet gjennomføres. 
Søknadene behandles innen 2-3 dager etter mottakelse. 
 
5. TILDELING AV TILSKUDD 
Tilskuddet kan ikke utgjøre mer enn kr. 5000,- per lag, per arrangement. 
Dersom flere går sammen om å søke / evnt. kan tilskuddet økes til 10000,- 
Annen informasjon 
Nasjonal side om frivillighetsåret gir god info til alle frivillige lag og foreninger om markeringen av        
Frivillighetens år i hele Norge. 
 
Fire gode grunner til å delta lokalt: 
· Få drahjelp i arbeidet med å få flere med 
· Bli mer synlig – det er lov å skryte 
· Få nye og styrke gamle samarbeidsrelasjoner 
· Gi alle som holder foreningslivets hjul i gang en fortjent honnør 

 



 

 
 

 
 
Vi tar forbehold om endringer, følg med i Namdalsavisa og på Facebook 
 
 

AUGUST 
 
21.08: Gudstjeneste Løvøy kirke kl. 18.00 
 v/ vikarprest Hans Birger Nergård og organist Stein Moe. 
 Takkoffer til Himal Partner. Kirkekaffe. 
 
SEPTEMBER 
 
04.09: 

Jubileumsgudstjeneste kl. 11.00 Løvøy kirke 150 år 
v/ biskop Herborg Finseth, prost Frode Askekjær, fung.                                                  
sokneprest Paul Skuland, organist Stein Moe og på trompet Kristin Einvik.  
Takkoffer. Servering av middag og kaffe til alle i Lauvsnes  samfunnshus etter           
gudstjenesten. 

 
04.09: Gudstjeneste i Statland kirke kl. 15.00. 
 v/ vikarprest Gustav Danielsen og organist Gudmund Thorsen. 
 Presentasjon av nye konfirmanter. Takkoffer.  
 
18.09: Gudstjeneste Vik kirke kl. 11.00. 
 v/ fung. sokneprest Paul Skuland og organist Stein Moe.  
 Dåp. Presentasjon av nye konfirmanter. Takkoffer. Kirkekaffe. 
 
OKTOBER 
 
02.10: Gudstjeneste i Innvorda bedehus kl. 11.00 
 v/ fung. sokneprest Paul Skuland og organist Stein Moe.  
 Takkoffer til Innvorda bedehusforening. Kirkekaffe. 
 
23.10: Familiegudstjeneste i Statland kirke NB! kl. 12.00 

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

 
 
23.10: Familiegudstjeneste i Løvøy kirke NB! kl. 17.00  

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

Velkommen til kirken! 

Info fra Kirkekontoret 
Gudstjenester  



Flatanger menighet har vipps:   Ofringer i Vik kirke 132545 
  Ofringer i Løvøy kirke 132546 
  Gaver til Menighetsbladet 133833 
 
  Piano Vik kirke 138111 

Formiddagstreff 
 
Vi starter opp igjen med formiddagstreff i august. Dato ikke fastsatt ennå, men følg med på 
plakater og Facebook, eller ring kirkekontoret på 93 46 51 69. 
 
Samtalegruppe for etterlatte 
  
Flatanger menighet vurderer å starte ei samtalegruppe for voksne som har mistet en av sine 
nærmeste. Den som sørger, opplever ofte at en kan bli alene med sorgen. Det å snakke med 
noen kan bli en viktig støtte på veien, enten dødsfallet har skjedd for en tid siden eller i lø-
pet av det siste året. I ei sorggruppe kan alle dele sine erfaringer, tanker og følelser knyttet 
til det å miste en av sine nærmeste. 
 
Hvis nok påmeldte, er oppstart tenkt des/ jan, og vi møtes utover vinteren/ våren. Gruppa er 
åpen for alle uansett livssyn, og det er taushetsplikt for deltakere og ansatte. Leder av grup-
pa blir diakoniarbeider Anne Ruud Kristiansen. Ta kontakt hvis spørsmål på tlf. 93 46 51 69 
eller anne@kirken.namdal.no 
Påmelding blir i løpet av november. Brosjyre og mer info kommer. 

Kirkestien 
 
 

Ny merking og forbedret oppgang til kirkestien ble 
      
ferdigstilt første halvdel av juli 

mailto:anne@kirken.namdal.no


Løvøy kirke 150 år 

Feires med jubileumsgudstjeneste 
 
Søndag 4. september kl. 11.00  
med biskop Herborg Finseth, prost Frode Askekjær, fung.              
Sokneprest Paul Skuland, organist Stein Moe og på trompet  
Kristin Einvik. 
 
Middag og kaffe til alle i Lauvsnes samfunnshus etter  
gudstjenesten. 
 
Onsdag 31.august 
Kulturkveld i Løvøy kirke kl. 18.00. 
 
Foredrag v/ Reidar Lindseth, sang- og musikkinnslag  
v/Jens Martin og Marte Olsen Dahle og Tor Moe.  
Kunstutstilling i kirken v/Inger Bente Skorstad. 
 
 Kirkekaffe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flatanger folkebibliotek 
 
 har følgende åpningstider: 
 
 Mandag  15.00-18.00  Endret f.o.m. 15.08.22 
 
 Tirsdag   11.00-14.00  Endret f.o.m. 15.08.22 

   17.00-19.30 
 

 Torsdag  10.30-14.30  
 

Biblioteket har bøker, tidsskrifter og   
filmer.  Har vi ikke den boka du ønsker å låne, låner vi den inn fra et annet bibliotek. 
     


