
 

Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

   SEPTEMBER 2019 
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Er det noe du  ønsker å ha med i neste utgave 
av  ” HØR— HER”  
Må det leveres innen 15. SEPTEMBER 2019 
Det vil gjelde for oktober 2019. 
 
Send helst ferdigskrevet stoff til vår e-post. 

Vollamyra 
Åpent hver tirsdag  kl. 14-18 
+ siste lørdag i måneden kl. 11-13 

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

Kommunale møter i september 
Kommunestyre:       Ingen møter i september   
Formannskap:           3. september   
Næring– miljø og teknisk: Ingen møter i september 

Nyansatt i Flatanger kommune. 
 

Teknisk sjef 
Ansatt fra 22. juli 2019 

 
Halvard Rørstad 

Fra Levanger 
 



VILLADAGEN 

Søndag 1. september 

Vi feirer at det på dagen er 180 år siden fyret ble tent første gang. 

Matsalg i fyrvokterassistentboligen  

kl. 12 – 16. 
 

Program 

Foredrag, Guiding, Redningsskøyta kommer (kanskje), Matsalg,  
Sangkor, Gjester fra Norsk Fyrhistorisk forening 

Innbudte fra kommune og fylke, og andre spesielt inviterte. 

Foredrag ved Reidar Lindseth.  Loddsalg. Underholdning.  
Natursti fra kaia.  

  

Båtskyss fra Einvika kl 11.00. 
Velkommen! 
Villa Fyr Venneforening 



 
 

HAR DU LUNGESYKDOM/KOLS ELLER 
KREFT? 
 

Namdal Rehabilitering tilbyr spesialisert rehabili-
tering til personer med LUNGESYKDOM/KOLS 
eller KREFT. Vi kan gjennom gruppe- eller individuelt opphold, gi deg kunnskap 
om hvordan du bedre kan leve med sykdommen.  Sammen med deg kan vi        
arbeide mot å oppnå best mulig funksjonsnivå samt økt grad av mestring og livs-
kvalitet. Du kan ta kontakt med fastlegen som sender søknad via regional         
vurderingsenhet ved Sykehuset Levanger.    
Vi tilbyr også spesialisert rehabilitering innenfor brudd/artrose, langvarig smerte- 
tilstander og livstilsendring. 
Har du spørsmål om tilbudene, ta gjerne kontakt med oss direkte tlf: 74322100.  
Du finner også mer informasjon på vår hjemmeside: namdalrehab.no 

 

 

 

 

Mandag 9. september er det kommunestyre– og fylkestingsvalg 

 

Åpningstider i stemmelokalene på valgdagen: 
 
Lauvsnes krets, Miljøbygget.      kl. 09.00 - 19.00 
Vik krets, Framheim,       kl. 13.00 - 19.00 
Jøssund/Sørnesset krets, Jøssund grendehus,  kl. 13.00 - 19.00 
Utvorda krets, Utvorda grendehus,     kl. 13.00 - 19.00  
 
Har du ikke anledning til å stemme på valgdagen så kan du  
forhåndsstemme på kommunens servicekontor alle hverdager fra  
kl. 08.30—15.00 fram til og med fredag 6. september. 
Torsdag 5. september har vi åpent fram til kl. 19.00. 
 



Tannlegekontoret 
 

Tannlege kommer 
5.9.  og trolig 26.9.   
 
Tannpleier  
10.9. og 24.9. 

 
 
 
 

 

 
Lunsjservering Septemberlunsj torsdag 05.09..               11.00 – 13.30 
 
Vaffel- og kaffesalg Hver tirsdag        11.00 – 13.30 
   
 
Språkkafé m//Røde Kors Annenhver onsdag. Vi møtes 11.09.  18.00 – 20.00 
 
Strikkekafé dagtid – ”ølløvkaffe” Annenhver tirsdag i oddetallsuker  11.00 -  
Strikkekafé kveld - partallsuker Oppstart etter ferien: Tirsdag 03.09.  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 . 
 Vi ”låner” dem og arrangerer bildekveld senere  
 
 
Besøkstjeneste Vi trenger flere besøksvenner! Meld dere på 
 hos oss. Røde Kors tilbyr gratis besøksvennkurs  
 
 
 

 

 
 

Bruktbutikken er åpen samtidig. Kom og se hvor mye fint og billig vi har I hyllene.  
Vi tar også gjerne imot ”ting og tang” som bare ligger og samler støv hos dere. 

 

 

 
5-års jubileum 
Lørdag 28. september feirer vi at vi 
har eksistert i 5 år.   
Vi serverer bløtkake og drikke uten-
for SPAR fra  kl. 12.00. 
Velkommen til en hyggelig prat.     

Hilsen Flatanger Røde Kors 



 KULTURKONTORET HILSER  

HØSTEN VELKOMMEN! 

 
Nå har kulturkontoret igjen bemanning etter ferien.  

Alle som har gode ideer, tips og råd er hjertelig velkommen innom på en varm kaffekopp. Det kan tidvis være 

slik at jeg er ute på oppdrag, men legg da igjen beskjed hos våre trivelige damer på servicekontoret, så tar jeg 

kontakt så snart jeg kan.  

Er det noen som ønsker besøk av meg, ta kontakt,er dere snille!  

 

HER ER LITT NYTT FRA KULTURKONTORET:  

I FORBINDELSE MED UTVIKLING AV EN NETTPORTAL FOR FLATANGER ØNSKER VI Å UTFORDRE TIL EN 

FOTOKONKURRANSE I HØST! 

Har du noen fine bilder på lur?  

 Frist for å sende inn fine bilder av Flatanger er innen 1.oktober 2019. Informasjon rundt      

kåring og utdeling av premie kommer senere.  

Send bildene til meg på e-post, eller kom innom med bildene her på kulturkontoret.  

  

Plan for fordeling av halltiden kommer på Flatanger Kommune sine nettsider og Facebook. 

Følg med! 

 

I Flatanger er det behov for å fylle på Ungdomsrådet! 

 Dette er et viktig demokratisk talerør som unge mennesker har mulighet til å benytte seg av 

for å påvirke sin hverdag. Vanligvis har valget foregått på Tangsprell. I år hadde ikke Ung-

domsrådet anledning til dette.  

Vi ønsker kandidater fra videregående skoler til nominasjon til valg i Ungdomsrådet i  

Flatanger.  

I 2019 skal valget godkjennes av kommunestyret.  

Den store utfordringen her er at ungdom ikke er fysisk i kommunen når de starter på VGS.  

Derfor må vi ha drahjelp fra alle voksne i kommunen som kjenner noen som er aktuell. Opp-

fordre unge mennesker til å engasjere seg! Kjenner du noen som er aktuell, snakk med de om 

å vurdere å stille til nominasjon! 

Det har aldri vært mer viktig enn nå å få med unge mennesker i demokratiske prosesser!   

 

Kulturkontoret tar imot nominasjonsforslag på e-post:  

anastasia.saether@flatanger.kommune.no  

eller på tlf: 47646170 

mailto:anastasia.saether@flatanger.kommune.no


Dette får du ved å være med i Ungdomsrådet:  
  

 Du vil lære mye om hvordan man skal kunne påvirke utviklingen i samfunnet 
 Du får være med på å arbeide med saker som er viktige for ungdom i Flatanger 

 Du får møte nye mennesker og nye utfordringer som du vil lære mye av 
Det gjør seg godt på CV;) 

 

 
Kriteriene er:  

Du må ikke være fylt 19 år på det tidspunktet du er valgt  

Du må være folkeregistrert på adresse i Flatanger 

 
Perioden for nominasjon vil foregå fra og med 15.august til 1.september.  

Det blir i etterkant anledning for alle VGS elever å stikke innom Miljøbygget for å stemme 

fram  

3 nye medlemmer og 3 varamedlemmer som skal innstilles til VALG i KOMMUNESTYRET. 

Stemmesedler og VALGURNA vil du finne på SERVICEKONTORET mellom 1.september og 

1.oktober. 

Vel møtt! 

GODT VALG også til ungdommen i Flatanger! 

 

 

NYE AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE? 

 

Har du lyst til å sette i gang med en aktivitet for barn og unge, 

 har du mulighet til å få hjelp til hele prosessen  

med  

oppstart hos oss på Kulturkontoret! 

 

For andre spørsmål innenfor kultur og idrett,  

ta kontakt med meg, 

hilsen  

Anastasia Sæther 47646170 

 

Nyt dagen, hilsen kulturkontoret! 
 

 



Info fra Kirkekontoret 
 
GUDSTJENESTER 

 
SEPTEMBER 

 
01.09: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00. 

v/ vikarprest Anne Brit Moltumyr og organist Stein Moe.  
Presentasjon av konfirmantene. 

Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe 
 

15.09: Ingen gudstjeneste/ messefall 
 

OKTOBER 
 

06.10: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00. 
 Prostiprest Oddbjørn Stjern og organist Stein Moe. 

 Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 
 

20:10: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 17.00. 
Høsttakkefest v/ prostiprest Oddbjørn Stjern, trosopplærer Anne Lise Voll  
og organist Stein Moe. Dåp. Utdeling av bøker/ CD til 4- 5 og 6-åringer. 

Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 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 

 
Andre arrangement i september og oktober 

 
Formiddagstreff på Nordgårdstua 26. september, 24. oktober og 28. november kl.10.30 -12.15 
Sang, andakt, bevertning og loddsalg. Alle velkommen! 
 

Kreaktiv etter skoletid 
Dette er et tilbud til 1- 4. –klassinger som trosopplæringen/ kirken i Flatanger arrangerer. Vi    
møtes etter skoletid /SFO onsdager fra kl. 14.15 – 16.30 på biblioteket på Lauvsnes skole. 
Datoene er: 11. September, 16. Oktober, 13. November 
Kreative aktiviteter Mat når du kommer 
Si ifra om allergi ved påmelding. 
Påmelding senest 2 dager før til trosopplærer Anne Lise Voll, tlf. 906 77 650. 
Invitasjon kommer i posten. Håper du blir med! 
 

 
Til alle i Flatanger som fyller 4, 5 og 6 år i 2019 . 

Vi ønsker deg og familien din hjertelig velkommen til familiegudstjeneste/ 
høsttakkefest i Løvøy kirke  
søndag 20. oktober kl. 17.00. 
Det blir utdeling av bøker/ CD, og etter gudstjenesten er det kirkesaft og  
kirkekaffe.    Invitasjon sendes i posten.  Håper du kommer!                                                                 
 



Konfirmantundervisningen starter opp i september med vikarprest Anne Brit Moltumyr som  
konfirmantlærer. 
 
Søknadsfrist til soknepreststillingen var 18. august med flere interesserte, så vi håper på ny prest ansatt i 
Flatanger! 
 

Bispevisitas i Midtre Namdal  
(Flatanger og Fosnes, Namsos, Klinga, Otterøy og Vemundvik) 
12., 13., 19., 20., 21., og 24., november 2019 
Biskop Herborg Finnset kommer på visitas. Til Flatanger kommer hun onsdag 13. november. Programmet 
er ikke ferdig ennå, men hun ønsker å møte innbyggerne i Flatanger på ulike arenaer. Det vil også bli et 
større arrangement, antageligvis på kveldstid, der alle er velkommen! Den 24. november blir det avslut-
ningsgudstjeneste i Namsos kirke for alle. Vi kommer tilbake nærmere program seinere. Sett av dagen 

 
 
 
 
Flatanger 
 

1.Aud Rigmor Høstland   1958 

 

2.Kari Leknes    1946 

3.Kjell Aagård   1943 

4.Anna Rian   1950 

5.Arve Olav Olsen  1955 

 

 

 

6.Ingvild Olsen   1982 

7.Klara Olive Dahle  1945 

8.Solveig Irene Flore  1945 

9.Helge Staven   1961 

10.Steinar Olsen  1978 

11.Gunn Ida Magnussen 1956 

Nominasjonsliste til menighetsrådet 2019-2023 

Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. 

Nominasjonskomiteens kandidater er satt opp på valglis-
ten i prioritert rekkefølge. Eventuelle kandidater fra sup-
plerende nominasjon står nederst på valglisten uten 
nummer. 

Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Alle 
kandidatene på stemmeseddelen får da én stemme 
hver. 

Vil du endre på stemmeseddelen kan du: 

-Gi tilleggsstemme til kandidater på listen 

Du kan gi én tilleggsstemme til inntil tre kandidater. Det 
gjør du ved å sette et merke i ruten til venstre for navnet 
til kandidaten. Kandidaten får da to stemmer. 

-Gi personstemme til andre valgbare personer i        
soknet 

Du kan gi personstemme til inntil tre andre valgbare per-
soner i soknet. Det gjør du ved å føre opp personnavnet 
på stemmeseddelen. Bruk store bokstaver.  Personen får 

da én stemme. 

Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Det er 
ikke anledning til å stryke kandidater. 

Bruk blå/ svart penn. Skriv tydelig. 

Brett stemmeseddelen med teksten inn, så ingen kan se 
hva du har stemt. 

 
Kirkevalget vil foregå på de samme stedene og med de      

samme åpningstidene som kommunevalget. Ta med valg-  

kortet. 

 

Forhåndsstemming er mulig på Flatanger servicekontor fram 

til 6. sept.  

Menighets-
råd 

Valglokale Åpningstid 

Flatanger Miljøbygget 09.00-19.00 

  Utvorda skole 13.00-19.00 

  Jøssund skole 13.00-19.00 

  Framheim 13.00-19.00 


