
 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 
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Er det noe du  ønsker å ha med i neste utgave av  
 ” HØR— HER”  

Må det leveres innen 15.Mars 2019 
 
Det vil gjelde for April 2019. 
Send helst ferdigskrevet stoff til vår e-post. 

Vollamyra 
Åpent annenhver tirsdag  i oddetallsuker 
 
Kl. 14-18 ( 12/3 og 26/3) 
 

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

Kommunale møter i mars: 
 
Kommunestyre: Ingen møter i mars  
Formannskap:   5.mars   
HU Næring– miljø og teknisk: 

Har du lyst til å bli besøksvenn? 
Flatanger Røde Kors, avdeling omsorg vil sammen med frivilligsentralen og                     

besøkstjenesten til kirken forsøke å utvide tilbudet. 
Flatanger Røde Kors vil tilby besøksvennkurs til alle som melder seg som nye                    

og  gamle besøksvenner. 
Alle som har lyst til å bidra kan henvende seg til: 

 
                Frivilligsentralen: 47629695 
                Røde Kors:           91140929 

             Kirkekontoret:           93465169 

Flatanger Kommune 



1. Godkjenning av  innkalling og    
sakliste . 

2. Valg av ordstyrer og referent 

3. Årsberetning 2018 

4. Regnskap 2018 

5. Budsjett 2019 

6. Innkomne saker 

7. Valg 

                                                                                         

 

 

Saker må meldes inn til undertegnede  

(47 07 84 94) innen 1. mars 2019 

Velkommen 

  

Tone Eian 

Leder Sørflatanger 
grendelag 

       ÅRSMØTE i 
      Lauvsnes helselag 

-sted: Frivillighets sentralen 
-tid:  Tirsdag 5.mars kl.17 

         
       Årsmelding 
       Regnskap 

        Valg 
        Eventuelt 

  
               Kaffe og loddsalg 

         
        VELKOMMEN 

Årsmøte i LHL-Flatanger 

Onsdag 13.mars kl. 18:00 

På Miljøbygget, Sal II 

• Vanlige årsmøtesaker. 

Kaffeservering 

Loddsalg 

Velkommen   
 Styret 

Årsmøte i Løvøy kirkeforening 
 

Tirsdag 7.mars kl.18:00 
Sted: Frivilligsentralen, Miljøbygget 

• Vanlige årsmøtesaker 
 

Servering av kaffe og sosialt samvær 
 
 

Styret i Løvøy kirkeforening 
 

KULTURKONTORET DRIVER DETEKTIVARBEID 
Til alle lag og foreninger i Flatanger 
Flatanger kommune som alle andre kommuner har bruk for å holde 
en oppdatert oversikt over alle registrerte lag og foreninger. 
Har du en rolle/verv i styre og stell, ta kontakt så vi får riktig     
kontaktinfo. 
Det er også planlagt å legge ut god oversikt på kommunen sin     
sider, når detektivarbeidet er fullført. 
PS: Årsmøte er flott anledning til å sende ut oppdatert oversikt til 
kulturkontoret eller servicekontoret. 
 
Ha en opplyst dag Anastasia 

ÅRSMØTE I SØRFLATANGER GRENDELAG 

Framheim, Vik 5.mars kl 18.00 

Tannlegekontoret 
 

Tannlege kommer 5/3 og 
Tannpleier kommer 26/3 
 



LEIRVIKACUP 2019                              

 
Lørdag 25. mai arrangeres årets Leirvikacup. 

Vi håper på herre-, dame- og barnekamper. 
Vi oppfordrer / utfordrer lag og foreninger og andre interesserte til å stille med lag.                                      

Lag meldes på til Joar 47653690 eller Stein 45607552. 
Tradisjonen tro vil det bli grilling og kaffesalg. 

Alle store og små ønskes velkommen til en  
 hyggelig dag. 

 
Sted : Leirvika (Kvaløyseter)                                                                                   

 
Tid : Lørdag 25. mai kl. 10:30 

 

Arr. Kvaløyseter og omegn velforening 

 
 
Valg av menighetsråd 
-frist for innlevering av kandidatlister 
Nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget skjer i tiden fram til 30. april 2019.            
Forslag til kandidater til menighetsrådet kan meldes til det respektive kirkekontor v/kirkeverge 
innen 15. april 2019. 
Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet og som fyller 18 år i løpet av 
2019. 
Det er anledning til å levere inn alternativ kandidatliste innen 5. juni 2019. Forslag til           
kandidatlister skal være underskrevet av 10 stemmeberettigede. En av underskriverne skal   
oppføres som kontaktperson. Kandidatene skal være oppført med fornavn, eventuelt             
mellomnavn, etternavn og alder, samt adresse og yrke/stilling. Kandidatlisten skal ordnes i  
prioritert rekkefølge (ikke alfabetisk). Kandidatlister bør ha minst 40 prosent representasjon av 
hvert kjønn, og minst 20 prosent representasjon av ungdom under 30 år. Kandidatene må        
forespørres og gi sitt samtykke til å stå på lista.  
Kirkevalget finner sted 9. september 2019, med forhåndsstemming fra 10. august. Direkte valg 
på lekmedlemmer av bispedømmerådet finner sted samtidig som menighetsrådsvalget. 
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HILSEN FRA KULTURKONTORET! 
 

Nå har kulturkontoret igjen bemanning og jeg har vidåpen dør. 

Alle som har gode ideer, tips og råd er hjertelig velkommen 

innom på kaffekopp på kulturkontoret. 

Jeg kommer også til å ta meg tid til å være ute av kontoret, for å 

bli bedre kjent med innbyggere, lag og organisasjoner. 

Er det noen som ønsker besøk av kultursjefen, ta kontakt, er 

dere snille! 

LYST TIL Å VÆRE MED PÅ UKM OG/ELLER 

KULTURVERKSTED i 2019? 

Kulturverkstedet blir på lørdag den 2.mars fra 

kl.11- 16 

UKM går av stabelen lørdag 9.mars! 

Vi leter også etter jury, konferansier og 

scenearbeidere, meld dere gjerne:D 

Har du behov til hjelp for å melde deg på eller andre spørsmål, ta kontakt med meg 

Anastasia Sæther 47646170, 

eller 

Gro Seltveit, 47646062/91520944 

 

 

 

 

 

 

NÅ NÆRMER DET SEG SØKNADSFRIST PÅ ORDINÆRE KULTURMIDLER! 

For hjelp til å søke, mer informasjon om vilkår og andre 

spørsmål ta kontakt med Anastasia på tlf 47646170. 

Formål: Kulturmidlene skal bidra til å stimulere/øke aktiviteten i de 

frivillige lag og organisasjoner. 

Prioriteringer: 

• Tiltak som direkte styrker kulturlivet og kulturaktiviteten i 

boområdene/grendene/kommunen. 

• Tiltak av/for tenåringer 

• Fellestiltak for barn, unge og eldre. 

Søknadsskjema for ordinære kulturmidler kan fås på servicekontoret på Miljøbygget. 

Søknad om ordinære kulturmidler sendes til oppvekst- og kulturkontoret innen 1.april. 

Behandling av søknader om ordinære kulturmidler: 

Søknaden sendes til oppvekst- og kulturkontoret. 

Oppvekst- og kulturkontoret fordeler midlene til lag og foreninger som dekker hele 

kommunen. 

Nyt dagen, hilsen kulturkontoret! 
☺ 



Barnehageplass 2019/20 
 

Barnehagene i Flatanger har to årlige opptak; 1. august og 1. februar. 
For opptak i løpet av august 2019 er søknadsfristen 1. april. 
 
Barn som fyller ett år i løpet av august det året det søkes om barnehageplass, har etter 
søknad rett på plass innen utgangen av august. Barn som fyller ett år i september, oktober 
eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i 
barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år (Lov om barnehager § 
12a).  
 
Barn som er tildelt plass, beholder denne ut juli det året de skal begynne på skolen, eller 
en måned etter oppsigelse. 
 
Søknad om opptak, oppsigelse eller endring av oppholdstid skjer på elektronisk 
skjema på kommunens hjemmeside. Der ligger også vedtektene for barnehagene i 
kommunen (vedtektene er under revidering). 
                                                                                                      

 

Plass i SFO 2019/20 
 

Frist for opptak av nye elever for neste skoleår er 1. april.  
 
Barn som er tildelt plass, beholder denne til og med 4. klasse eller en måned etter       
oppsigelse. 
 
Søknad om opptak, oppsigelse eller endring av oppholdstid skjer på elektronisk skjema 
på kommunens hjemmeside. Der ligger også vedtektene for SFO i kommunen 
(vedtektene er under revidering). 
 

 
Elevplass i kulturskolen 2019/20 
 

Frist for opptak av nye elever for neste skoleår er 1. april. 
 
Søknad om opptak, oppsigelse eller endring av oppholdstid skjer på elektronisk skjema 
på kommunens hjemmeside. Der ligger også vedtektene for kulturskolen i kommunen og 
oversikt over hvilke tilbud som gis.  
 
 
 
Oppvekstsjefen. 
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Vi vekker våren til liv! 
 

Lørdag 16. mars inviterer                     
Flatanger musikkforening med          

gjesteartister til; 

 
I Lauvsnes samfunnshus 

Dørene åpnes kl. 19:00 
Konserten starter kl. 20:00 
Dørene lukkes kl. 23:00 
 
Det blir salg av:  
øl, vin, kaffe, snacks og  
småmat. 
Pris kr. 200,- per pers 
Aldersgrense: 18 år 
 

   Påmeldingsfrist mandag 
11.mars 
 
Påmelding skjer på telefon til 
arr.komiteen. 
Liva Fløan: 90204240 
Gunn bakken: 95934678 
Per Bårdsen: 91140929 
Eller på mail til: 
brit22@online.no 

STORBANDKONSERT 



 

 
VÅR PÅ FRIVILLIGSENTRALEN 

 
Lunsjservering Marslunsj torsdag 07.03.     11.00 – 13.00 
 Aprillunsj torsdag 04.04..       11.00 – 13.00 
 
Vaffel- og kaffesalg Hver tirsdag og annenhver torsdag    11.00 – 13.30 
 (partallsuker) 
 
Språkkafé m//Røde Kors Annenhver onsdag (partallsuker)    18.00 – 20.00 
 
Strikkekafé  Annenhver tirsdag (oddetallsuker)      18.00 – 20.00 
 
Brettspillkveld og dartturnering Samtidig med strikkekafé    18.00 – 20.00 
 
”Flatanger for ei stund sia” Har dere bilder som kan være interessante 
 for andre, kom til oss og få dem skannet J. 
 Vi arrangerer ny bildekveld i siste del av  18.00 -  
 mars når dere har kommet med bilder. 
 Annonseres senere. Kaffespleis 
 
Besøkstjeneste Vi trenger flere besøksvenner! Meld dere 
 hos oss J. Røde Kors tilbyr gratis                                                         
 besøksvennkurs. Dette er et samarbeid mellom 
 kirkekontoret, Røde Kors og frivilligsentralen 
   
Flatbrødbakekurs Lørdag 23. mars      11.00 -   
 
Asiatisk matlaging Kveldskurs i løpet av mars. Annonseres   17.00 –  
 
Klesbyttedag Onsdag 10. april arrangerer vi årets    17.00 -  
 klesbyttedag. Kom gjerne med klær dagen 
 før J. Kaffespleis 
           
Påmelding alle kurs: Tlf.nr. 476 29 695 
 

ÅPNINGSTID:     09.00 – 15.00    TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAG  
 

Bruktbutikken er åpen samtidig. Kom og se hvor mye fint vi har til salgs for en billig penge. 
Har dere ting og tang i skuffer og skap som bare ligger og samler støv, ta gjerne en telefon  

og kom til oss. Vi tar imot med takk J. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
MARS 
 
03.03: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 
 Dåp. Takkoffer til menighetsarbeidet.   
 Kirkekaffe. 
 
17.03: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 

Takkoffer til barne- og          ung-
domsarbeidet.  Kirkekaffe. 

 

APRIL 
 
07.04: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 

Dåp. Utdeling av påskebok til 9-åringene.  
Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet.          

 Kirkekaffe. 

  
18.04: Skjærtorsdag. Gudstjeneste på Pleie - og       
 omsorgstunet kl. 11.00 
 
18.04: Skjærtorsdag. Kveldsgudstjeneste kl. 19.00         
 i Vik kirke 
 Takkoffer til menighetsarbeidet. 
 
19.04: Langfredag. Kveldsgudstjeneste kl. 19.00            
 i Løvøy kirke. 
 
21.04: Påskedag. Høytidsgudstjeneste i Vik kirke       
 kl. 11.00. 
 Dåp. Takkoffer til BroByggere. 
 
28.04: Samtalegudstjeneste i Løvøy kirke kl.16.00 

forberedt av konfirmantene, soknepresten og    
 organisten.  
Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet.  

 
 

Velkommen til kirken! 

 
 

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

Andre arrangement mars og april 
 

FORMIDDAGSTREFF  
 
på Nordgårdstua torsdagene 28. mars og 25. april med 
forbehold pga ombygging på P.O- tunet.                       
Tidspunkt: kl. 10.30 – ca12.15. Programmet blir sang,  
bevertning, andakt og loddsalg. Sommertur torsdag 6.juni. 
Alle velkommen! 

 
ÅRSMØTE I FLATANGER MENIGHET 
 
Årsmøte holdes i Vik kirke tirsdag 19. mars kl. 18.00.       
Vi får besøk av den nye prosten Håkon Olaussen.  
Soknepresten og organisten deltar. Vanlige årsmøtesaker, 
orientering fra kirkeforeningene og støttegruppa for     
Kvitveistunet. Servering. Saker som ønskes behandlet må 
leveres menighetsrådet før 5. mars. 
Velkommen! 

Info fra Kirkekontoret 
Gudstjenester  

LØRDAGSSANG I VIK KIRKE 
23. MARS KL 17.00 

Ulike aktører deltar 
Allsang 

 
Ring eller send SMS til Stein Moe tlf 45607552 eller til Torbjørn Lindseth tlf 45692268 

hvis du har en sang du ønsker skal synges som allsang. 
Kanskje ditt ønske blir trukket ut? 

 
Enkel kaffeservering fra kl. 16.30. 

   Det blir mulighet til å gi en gave til nytt piano i Vik kirke.                                                              
Følg med på plakater og Facebook 

 
                         ALLE VELKOMMEN! 
 


