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

Tannlegekontoret 
 

Tannlege kommer 6.11 
og 27.11.   
 
tannpleier kommer 5.11 
og 19.11. 

Vollamyra 
 
Tirsdag i oddetallsuker  
 
5.11—19.11  kl.14—18 
 

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

Kommunale møter i november 
 

Kommunestyre:       Ingen møter i november   
Formannskap:           5. og 19. november  
HU Næring– miljø og teknisk: 7. november 



 
Tusen takk til alle som bidro til 
at vi kunne sende 23.620 kroner 
fra Lauvsnes skole til årets  
TV-aksjon og organisasjonen 
Care! 
 
Takk for gevinster fra både  
private og bedrifter, for praktisk hjelp og støtte, for lån av smått og 
stort og ikke minst takk til alle som kom på 
salgsdagen vår!  
 
Velkommen igjen til neste års salgsdag  
Hilsen alle elever og ansatte på Lauvsnes skole 

 
 
Velkommen til kunstkafé 

 

På Lauvsnes skole tirsdag 19. november kl. 17. 
Mer informasjon kommer på plakater og på Facebook. 

Velkommen! 

Kaldt og vått vær er i vente, 

når høsten nå drar oss bort fra det kjente, 

men ikke fortvil selv om mørket nå 

kommer, 
det er under et år til neste sommer. 



Flatanger kommune/ Næring, miljø og teknisk etat 

 

Oversikt over kommunale veier og parkeringsplasser som 
planlegges asfaltert i 2019/ 2020. 

 

 

 

Fase 1: Foreløpig planlagt gjennomføring uke 42 
Fase 2: Foreløpig planlagt gjennomføring uke 43 -44 
Fase 3: Foreløpig planlagt gjennomføring uke 45-48 
Fase 4: Foreløpig planlagt primo 2020 (avhenger av politisk beslutning i budsjett 2020). 
Vi gjør oppmerksom på at det kan oppstå forskyvninger/ endringer i denne tidsplanen. 
Dersom det er interesse for privat asfaltering i de områdene hvor det skal foregå asfaltering, så må hver en-
kelt ta kontakt med firmaet Frøseth Maskin AS som har fått kontrakten for evt pristilbud. Kontaktperson 
er: Bjørnar Fossan, tlf 934 64760, epost: bjornar@froeseth.no 
Med vennlig hilsen 
 

Teknisk etat Flatanger kommune 
v/Teknisk sjef 

Parkeringsplasser: Kvadrat Tid   

Utvorda oppvekstsenter 1700 m2 Fase 1   

Miljøbygget 2200 m2 Fase 3   

Flatanger Brannstasjon 1550 m2 Fase 4   

Øvre parkering Pleie/omsorgstun   Fase 3   

Kjærlighetsstien 1300 Fase 3   

Kvitveistunet 620 Fase 3   

Pleie og omsorgstunet   Fase 3 eller 4   

Kommunale veier: Lengde Tid   

Fløanskogen – gangvei 100 m Fase 3   

Kjærlighetsstien boligfelt 600 m Fase 3   

Bakkan 470 m Fase 3   

Storfjellveien 250 m Fase 4   

Storlavika 200 m Fase 3   

Prestgårdsmoen 330 m Fase 2   

Nordsjøveien - reasfaltering 400 m Fase 4   

Rebuodden 100 Fase 3   

Coop-Nordstranda-nyvei 150 m Veitrase lages fase 3 
Asfaltering fase 4 

  

mailto:bjornar@froeseth.no


INFORMASJON FRA KULTURKONTORET 
 

Fysak 2019 
Årets FYSAK er ferdig, mange FYSAK kort har funnet veien til 
Kulturkontoret, både store og små har vært mye aktiv i             
sommerhalvåret og gått mange fine turer!  
Jeg tar gjerne imot bilder fra turene, om det er mulig. Det er alltid 
flott å ha bilder tilgjengelig av alle de fine utsiktene i Flatanger, 
dette til bruk i promotering av Fysak og kommunen for øvrig. 
Send de da på e-post til kulturkontoret.  
 
Trekningen av premiene vil foregå ved JULEMESSA i FRAMHEIM den 16.november på 
Vik kl.15.00  
 
Møt opp for å få fine premier og god mat, kaffe og kaker! 
 
Det er også fint med tilbakemeldinger fra turene i år, slik at vi kan tilpasse turene til neste 
år. Har du tilbakemelding vedrørende markedsføring, gjennomføring, merking og skilting ta 
kontakt.  
 
NB! Neste FYSAK periode kommer vi til å gjøre endringer til mer miljøvennlig                
merkesystem og registrering av turene.  
 
Spillemidler 2020 - til lag og foreninger i kommunen 
Spillemiddelprosessen for søknadsåret 2020 er i gang. 
For å få med en søknad, må en melde inn til kommunen at laget/foreningen kommer til å 
søke. Dette gjelder også skoler og de som skal fornye sine søknader, det vil si de som har 
inne en godkjent søknad. 
Ta kontakt snarest, senest innen 12.11.19 om laget/foreningen har planer om større           
investeringer i anlegg for idrett/friluftsliv. 
 
Rullering av Plan for idrett og fysisk aktivitet og spillemidler 
Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er et politisk styringsdokument i arbeidet med 
å utvikle et bredt tilbud for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen er en vesentlig del av 
kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid. 
Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være      
innarbeidet i en kommunal plan. Mer informasjon for medvirkning i planarbeidet kommer 
på Flatanger sine nettsider.  
 
Vrimmel 
Takk til alle som har vært med å lagt godt til rette for Vrimmel og de produksjonene vi har 
fått i Flatanger. Sammen med Trøndelag Fylkeskommune håper vi dette har vært givende 
stund i høstmørket.  
 
 
Hilsen Anastasia Sæther, kultursjef i Flatanger Kommune 



Hei alle Storfjellets venner 
 

Må prøve å få med noen ord i Hør-Her. 
En ny sesong er over og mange har tatt turen opp på Storfjellet i år også. 
Det er veldig artig at så mange bruker stien opp, det er helse i hvert steg. 
Gapahuken blir også jevnlig brukt, så hvis det er noen som kan ordne ei grillrist 
på toppen av røra som er beregnet til grilling/kaffekoking hadde det vært    
kjempefint. 
 
Nå er det startet opp ei gruppe som skal jobbe med finansiering og løsninger for 
å få lys fra foten av Storfjellet og opp til hytta på toppen. Da åpner det seg    
muligheter for å gå selv om mørket faller på. 
Vi er avhengig av at flere melder seg for å hjelpe til på dugnader som vi er nødt 
til å ha i den forbindelse. 
 
Ellers så er vi på leting etter ny leder i Storfjellets venner da fungerende leder 
som har holdt på i 36 år slutter. 
Dette blir da fra årsmøtet på nyåret 2020. Jobben går ut på å følge med på når 
og hvor vi kan søke om midler, få i vei søknader til rett tid og sette i gang ulike 
gjøremål. 
Alle har vi jo et ansvar for at ting skal fungere. Vi har hatt mye god hjelp til å 
bære opp materialer og saker som vi har bruk for der oppe. 
 
Vi har også ei dyktig dame som har bært ned søppelsekken når den har vært full, 
ristet matter og vasket gulvet ++ 
Sånne initiativtakere er vi veldig takknemlige for.  
 
Dugnaden vi hadde før Tangspræll var også veldig bra; vi fikk smurt benker og 
bord, flaggstanga ble satt fast med fjellbolter, plassen ble raket, litt maling i  
kikkerthuset og nesten all veden som ble hogd ble kløyvd og nå er den stablet 
opp inni vedboden. 
Trivelig å jobbe i lag når man ser resultater.  
 
Vi har en pukksekk på toppen ved oppturen fra Ilkleiva, den skulle vært spredt 
mellom steinene like ved gangstien ved rastebordet. Kjør på, den som vil tømme 
sekken kan gjøre det før det fryser fast. 
 
Dette var siste ord fra meg som leder av Storfjellets venner.  
Takk for mange trivelige stunder i fjellets regi. 
 
På vegne av Storfjellets venner 
Kari Olsen 



Informasjon fra legekontoret 
 

Det er anbefalt av Helsedirektoratet  at enkelte av 
oss bør ha Jodtabletter liggende i         
beredskap hjemme. 

 
Jodtabeller ved atomulykker 
 
 
 
 
 

 

Du får kjøpt jodtabletter uten resept på apoteket  

Hvorfor ta jodtabletter? 

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd 
via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man 
puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset 
mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer 
opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og 
reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjerte-
len. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, 
og ikke mot andre radioaktive stoffer. 

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med 
et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. 
Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme. 

Når skal tablettene tas? 

De skal bare tas etter råd fra myndighetene. I        
tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom     
mediene, relevante myndigheter og her på nettsiden. 

Hvem skal ta jodtabletter? 

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, 
gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst 
risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha 
blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle 
situasjoner også være aktuelt med tabletter for   
voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har 
svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, 
og trenger ikke ta jodtabletter. Personer som har  
operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta   
jodtabletter. 

Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper 
av befolkningen som skal ta tablettene ved en   
atomulykke. 

Hvor får jeg tak i jodtabletter? 

De kan du kjøpe reseptfritt på apoteket. 

Hvem gir råd om at vi skal ta jodtabletter? 

Kriseutvalget for atomberedskap vil gi råd. Utvalget 
består av representanter fra sentrale myndigheter 
som har et spesielt ansvar i håndteringen av en atom-
hendelse. Kriseutvalget er ansvarlige for, og har full-

makt til, å iverksette tiltak for å redusere konsekven-
ser fra en atomhendelse, der i blant å gi råd om jod-
tabletter. Medlemmer i Kriseutvalget: Direktoratet 
for strålevern og atomsikkerhet, Politidirektoratet, 
Helsedirektoratet, Forsvaret, Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Kystver-
ket og Utenriksdepartementet. 

Hvor mye skal man ta? 

Følg doseringen på pakningen og i pakningsvedleg-
get, og følg råd fra myndighetene. 

Her kan du lese mer om dosering (bokmål).  
Her kan du lese meir om dosering (nynorsk). 

Bruk ikke jodtabletter: 

 dersom du er allergisk overfor kaliumjodid eller 
noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet 
(listet opp i pakningsvedlegget) 

 hvis du har betennelse i skjoldbruskkjertelen 
(thyreoiditt) 

 hvis du har forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunk-
sjonen 

 hvis du har dermatitis herpetiformis (Duhrings 
sykdom) 

Her kan du lese mer om råd og pålegg som kan bli 
gitt som tiltak ved ulike atomhendelser, og hva du 
selv kan gjøre for å beskytte deg. 

Spørsmål og svar om jodtabletter. 
Informasjon om jodtabletter til kommunene fin-
ner du her. 

Informasjon på flere språk: 

Nordsamisk: Juddatableahtat atomalihkohisvuođaid 
oktavuođas 

Engelsk: Taking iodine tablets in the event of a nu-
clear accident   

Russisk: Таблетки йода при ядерных авариях  

Polsk: Tabletki z joden w przypadku awarii 
jądrowych 

Arabisk: أقراص اليود في حالة حصول حوادث نووية 

Urdu:  نيوکلئير حادثات کی صورت ميں آيوڈين کی گولياں 

Tyrkisk: Nükleer kazalarda iyot tablet kullanımı 

Vietnamesisk: Viên iodine trong trường hợp có tai 
nạn hạt nhân 

https://www.dsa.no/dav/e272ea9aaa.pdf
https://www.dsa.no/eway/default.aspx?pid=242&oid=5809&trg=__new_6686&Main_6649=6692:94416:15,6486&__new_6686=5809:94761:
https://www.nrpa.no/fakta/92883/hva-kan-jeg-gjoere-for-aa-beskytte-meg-ved-en-atomhendelse
https://www.dsa.no/filer/a0a3571e7f.pdf
https://www.nrpa.no/temaartikler/94257/distribusjon-av-jodtabletter-til-kommunene
https://www.nrpa.no/temaartikler/94257/distribusjon-av-jodtabletter-til-kommunene
https://www.dsa.no/eway/default.aspx?pid=242&trg=Main_6649&Main_6649=5809:94743:
https://www.dsa.no/eway/default.aspx?pid=242&trg=Main_6649&Main_6649=5809:94743:
https://www.dsa.no/eway/default.aspx?pid=242&oid=5809&trg=__new_6686&Main_6649=6692:94416:15,6486&__new_6686=5809:94762:
https://www.dsa.no/eway/default.aspx?pid=242&oid=5809&trg=__new_6686&Main_6649=6692:94416:15,6486&__new_6686=5809:94762:
https://www.dsa.no/filer/a0e290047b.pdf
https://www.dsa.no/eway/default.aspx?pid=242&oid=5809&trg=__new_6686&Main_6649=6692:94416:15,6486&__new_6686=5809:94767:
https://www.dsa.no/eway/default.aspx?pid=242&trg=Main_6649&Main_6649=5809:94744:
https://www.dsa.no/eway/default.aspx?pid=242&trg=Main_6649&Main_6649=5809:94744:
https://www.dsa.no/eway/default.aspx?pid=242&trg=Main_6649&Main_6649=5809:94745:
https://www.dsa.no/eway/default.aspx?pid=242&oid=5809&trg=__new_6686&Main_6649=6692:94416:15,6486&__new_6686=5809:94772:
https://www.dsa.no/dav/c86eedcdd2.pdf
https://www.dsa.no/eway/default.aspx?pid=242&trg=Main_6649&Main_6649=5809:94746:
https://www.dsa.no/eway/default.aspx?pid=242&trg=Main_6649&Main_6649=5809:94746:


 

VAKSINE MOT INFLUENSA 
 
Nå er det snart tid for å vaksinere seg mot influensa. 
De som har behov for Pneumokokk-vaksine (mot lungebetennelse), kan få utført dette 
samtidig med influensa-vaksinasjon. 

 
VAKSINASJON TILBYS FØLGENDE DAGER VED FLATANGER HELSESTASJON. 

 
MANDAG    11.NOVEMBER          KL.  09.00 -  11.30   
MANDAG    28.NOVEMBER         KL.  12.30  - 14.00   
FREDAG      06.DESEMBER           KL.  12.30 -  14.00 
              
INFLUENSA-VAKSINE ANBEFALES TIL PERSONER I 
RISIKOGRUPPE/MÅLGRUPPE:  
https://www.fhi.no/publ/2017/informasjonsskriv-til-risikogrupper-om-influensavaksine/ 
 
 

Det anbefales STERKT at ansatte med pasientkontakt også vaksinerer seg 
mot influensa. 
 
    
Personer i risikogruppen betaler       kr. 100,- 
Andre personer betaler          kr. 150,- 
Pneumokokk-vaksine                         kr. 300,- 
   
 

Lena Rian Hågensen 
Helsesøster Flatanger Helsestasjon 
7770 Flatanger 
Tlf 90703180 
lena.rian@flatanger.kommune.no 

Interesse for jegerprøvekurs i Flatanger? 
 

Flatanger kommune ønsker med dette å undersøke interessen for å  
arrangere jegerprøvekurs i Flatanger, vinteren 2020.  
 
Jegerprøvekurset kan da tas av alle som er født i 2006 og tidligere.  
Den mest aktuelle kursformen vil være ei intensiv helg pluss en feltdag, og kursholdere vil 
bli innleid fra Namdalseid Jeger og fisk.  
 
Kostnaden med å ta jegerprøven ligger i størrelsesorden 2000-3000 kr, men nærmere info 
om dette kommer vi tilbake til dersom det blir nok interesse til at det kan kjøres igang kurs. 
 
 Vi trenger ca 12 interesserte for at det skal bli gjennomført kurs. 
 
Dersom du er interessert gi beskjed før 20.desember til viltansvarlig: 

Øivind Strøm på tlf 47 63 72 02 eller pr epost oivind.strom@flatanger.kommune.no  

 

https://www.fhi.no/publ/2017/informasjonsskriv-til-risikogrupper-om-influensavaksine/
mailto:lena.rian@flatanger.kommune.no
mailto:oivind.strom@flatanger.kommune.no


 

  
 

 
Varm lunsj – Første onsdag Lunsj/middag serveres onsdag         11.00 – 13.30 
i måneden (Mrk. endret dag) 06. november 
 

 
”Karrakaffe” m/Helselaget Mandag 04.11. samles karene til      11.00 -   

 ny kaffestund. Ta med deg naboen 

 og kom da vel  
 

 
”Ølløvkaffe”  Hver onsdag  11.00 –  
 
 

 
Språkkafé m//Røde Kors Annenhver onsdag i partallsuker      18.00 – 20.00 
 

 
Strikkekafé Annenhver tirsdag i oddetallsuker     18.00 – 20.00 

 

 
Besøkstjeneste  Vi mangler fremdeles besøksvenner. 

  Meld dere på til: Røde Kors  
  Omsorg, kirkekontoret eller frivilligsentralen. 
 Røde Kors tilbyr gratis besøksvennkurs  
 (varighet en kveld)  
 
 

Kafeteriaen/frivilligsentralen har fått en ”makeover” med nye vinduer og nye gardiner. Vi har også fått mye 
nytt i bruktbutikken, men tar mer enn gjerne  imot mer! Kom gjerne en tur innom til en titt og kanskje en kopp kaffe.  
 

 
 

NOVEMBER PÅ FRIVILLIGSENTRALEN  

November 
November er en gammel kvinne 
som ikke håper lenger. 
Da solen, den veldige elsker, forlot henne, 
trakk hun en grå kjole over sine magre skuldrer, 
og hennes ansikt ble strengt av ensomhet. 
November er en gammel kvinne 
som angrer. 
Hylende rev hun høstens siste blomster av håret, 
så bøyde hun sine visne knær 

for stormens salmesang. 
November er en gammel kvinne 
som ingen vil gi husrom. 
Høsten stengte sin dør for henne med en isnøkkel, 
og nå banker hun forgjeves med skjelvende fingrer 
på vinterens lukkede port. 
 
Inger Hagerup 



Torsdag 14.novembert kl. 17:00 

På Nordgårdstua 

 Salg av håndarbeid og julepynt 

 Servering av kaffe og kaker 

 Loddsalg 

 

Trekning på loddbøkene! 

 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN 

November er årets ellevte måned og har 30 dager. Av      
latinsk novem som betyr ni; november var romernes       
niende måned. Gammelt norsk navn på november var 
'Slaktemåned', eller Gormåned.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRENDELAGET ØNSKER VELKOMMEN TIL JULEMESSE  
LØRDAG 16. NOVEMBER KL 12.00  

 
- I ET JULEPYNTET FRAMHEIM PÅ VIK I FLATANGER 

 

Salg av: Juletallerken, kaffe , kaker, brus og saft 
 

Åresalg m/flotte gevinster 
 

For barna: Nissetur i skogen m/overraskelse 
 

Utdeling av premie for fysakturer kl 15.00 

 

Boder: 

Tora Lande :     Kranser, pyntet røtter og termometer mm 
Vigdis Lein:     Malte bilder 
Grethe og Wenche Bjørkås -kranser: Strikk,såper,pannebånd mm 
Inger Thunsør:     Heklede duker 
Astrids glasskunst 
Ove Stamnes:     Laks 
Gunn Magnussen:    Oriflame 
Rita Mari Solli Maritsdatter:   Syltetøy, saft mm 
Historielaget:     Bøker, kalendere 
Sør-Flatanger grendelag:   Julebakst, julenek mm 
 

Alle boder er ikke publisert, kom og se selv 
 

GRATIS GLØGG OG PEPPERKAKER 
VELKOMMEN SMÅ OG STORE 

 

 Sør-Flatanger grendelag 



 

Førjulskafé 
 

Utvorda og Sitter grendelag inviterer til årets 

førjulskafé 

lørdag 14.desember kl. 19.00 i Utvorda gren-

dehus. 

Bygdas ungdommer synger kjente og kjære ju-

lesanger. 

Vi får besøk av Staut teaterlag.  

Salg av julegrøt med mandel. 

Vi feirer ny asfalt rundt grendehuset med stor 

marsipankake 

Åresalg med mange fine premier 

 

Hjertelig velkommen til en hyggelig førjulskveld 

Mvh Utvorda og Sitter grendelag 

 



BLI MED PÅ KIRKEPARTY FOR 5.- 7. KLASSE 
 
for Flatanger og Statland menigheter mandag 2. desember.  
Hvor: Statland kirke. Når: 17.00 – 20.00. Invitasjon kommer i posten!                                                                      På-
melding til Anne Lise Voll tlf. 90 67 76 50 eller Anne Ruud Kristiansen 
tlf.93 46 51 69.  

 

 
 

NOVEMBER 
 
03.11: Allehelgensdag. Gudstjeneste på Pleie -og    
 omsorgstunet  

v/ prostiprest Oddbjørn Stjern og organist Stein 
 Moe. 

 
03.11: Allehelgensdag. Minnegudstjeneste i Vik kirke 
 kl.16.00 (merk tidspunkt) 

v/ prostiprest Oddbjørn Stjern og organist Stein 
Moe. Vi minnes de som har gått bort det siste året. 
Mulighet for alle til å tenne lys i                         
minnegudstjenesten. Kirkekaffe. 
 

17.11: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 18.00           
(merk tidspunkt) v/ vikarprest og konfirmantlærer 
Anne Brit Moltumyr og organist Stein Moe.  
Konfirmantene deltar. Kirkekaffe.  
 

DESEMBER 
 
01.12: Gudstjeneste i Vik kirke kl.11.00 v/ prost Håkon 
 Olaussen, ny sokneprest David Spjøtvold og 
 organist Stein Moe.  
 Velkomst for ny sokneprest. Takkoffer til «Lys til 
 verden». Kirkekaffe. 
 
15.12: Vi synger og spiller julen inn                                 
 i Vik kirke kl. 18.00. 

De som deltar er prostiprest Oddbjørn Stjern,    
organist Stein Moe og andre aktører. Takkoffer til 
Menighetsbladet. 

 
24.12: Julaften. Andakt på Pleie- og omsorgstunet  
 kl. 12.00 v/ sokneprest David Spjøtvold og  
 organist Stein Moe. 

 
 

24.12: Julaften. Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 16.00  
 v/ sokneprest David Spjøtvold og organist Stein 
 Moe. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. 

   
 
25.12: Juledag. Høytidsgudstjeneste i Vik kirke  
 kl. 12.00 v/ sokneprest David  Spjøtvold og  
 organist Stein Moe. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. 

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

 
 
 

 
 
 

 
 

Andre arrangement november og     
desember 

 
NB! Velkomst for ny sokneprest          
1. desember i Vik kirke kl.11.00 
 
Formiddagstreff på Nordgårdstua 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. 

Datoen er: 13. november  
Denne dagen får Kreaktiv besøk av biskop Herborg 
Finnset ca kl. 15.15. 
Mat når du kommer. Kreative aktiviteter 
Si ifra om allergi ved påmelding. 
Det er fortsatt mulig å melde seg på til de neste          
samlingene til trosopplærer Anne Lise Voll, tlf. 906 77 650 
eller Anne Ruud Kristiansen 934 65 169.  
Håper du blir med! (det kommer nye datoer for 2020) 
 

Bispevisitas i Midtre Namdal  
(Flatanger og Fosnes, Namsos, Klinga, Otterøy og  
Vemundvik) 

12, 13, 19, 20, 21. og 24. november 
2019 
Vi får besøk av biskop Herborg Finnset onsdag den       
13. november. Hun skal møte skoleelever,                    
barnehagebarn, beboere på Pleie- og omsorgstunet,   
begge kirkene, møte representanter fra kommunen,     
trosopplæringen «Kreaktiv» og møte menighetsrådet.  
Siste post på programmet blir: 
 
Kulturkveld i Vik kirke onsdag den 13. november       
kl. 18.30 der biskopen kommer med en hilsen. Det blir 
kunstutstilling ved Tove Estensen. Ellers deltar Torbjørn 
Lindseth, organist Stein Moe og andre lokale aktører.   
Mulighet for en kaffekopp på forhånd og i pausen. 
 
Den 24. november blir det visitasgudstjeneste med       
biskopen i Namsos kirke kl. 11.00 for alle i Midtre Namdal 
og med påfølgende kirkekaffe og visitasforedrag. 
  

 

Info fra Kirkekontoret 
Gudstjenester  

Velkommen til kirken! 


