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Flatanger Kommune
ER DET NOE DU ØNSKER Å HA MED I NESTE
UTGAVE AV ” HØR— HER” MÅ DET
LEVERES INNEN 20. Januar 2012
DET VIL DA GJELDE FOR FEBRUAR 2012.
SEND HELST FEDIGSKREVET STOFF TIL
VÅR E-POST:

postmottak@flatanger.kommune.no
Vi tar gjerne imot tips om det er noe dere vil vi
skal ta med!

www.flatanger.kommune.no

INFO

INFO

INFO

KOMMUNALE MØTER
Kommunestyre:

14.Desember

Møteplan fra kommunale møter i 2012 vil bli vedtatt i løpet av desember.
Datoer vil bli kunngjort på kommunens hjemmeside og i første Hør– Her på nyåret.

POST: 7770 FLATANGER
TELEFON: 74 22 11 00
TELEFAX: 74 22 11 80

TANNPLEIER
7. Desember
18. Januar

E-POST ADR. postmottak@flatanger.kommune.no

Hovedutvalgene med ledere
Oppvekst og omsorg
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Næring, miljø og teknisk

Knut Staven (leder)

Ove Magne Ribsskog (leder)

Ida Magrit Lindstad (nestleder)

Knut Lassemo (nestleder)

Gry Hanssen

Turid Kjendlie

Lars Haagensen

Birgit Fossvik

Ingunn E. Torgersen

Reidar Lindseth

Bjørn Hunnestad

Susann Aa Skotnes

Knut Johnsrud

Geir Tore Olsen

HISTORISKE JULEGAVER
Bøker er en kjærkommen julegave.
Enkel å pakke inn, enkel å sende, hyggelig å lese!
Det er nå ny Årbok(nr. 18) i salg. Det har også kommet en bok om skolemannen og politikeren Ole K. Ribsskog. I tillegg er det ny bok om spelemannen Klas Bøle.
Alle de tre nye, og eldre bøker, fås ved henvendelse til kommunens servicekontor eller til
Flatanger historielag. (74221100/95150746 / 74289952/90835210)
God Jul til alle fra Flatanger Historielag
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Nytt fra ordføreren!
Hei alle sammen! Siste uka var det gledelig lesning å se at Flatanger hadde 25 personer i
netto økning av folketallet, jeg vil ønske alle nye innbyggere hjertelig velkommen til Flatanger.
Nå som vi går inn i den mørkeste årstida er det godt at vi har mange lyspunkter å glede oss
over. Vi fikk mange flotte høstdager, samtidig som asfalten ble lagt fra Fjell til Jøssund og
Aunet. Vil gratulere alle brukerne av veien og Nord-Trøndelag fylkeskommune, Vegvesenet og alle de som utførte jobben, med vel gjennomført arbeid og et flott resultat. Så kan vi
glede oss i mange år framover, med et rimeligere bilhold, null hull og renere biler. Det ble
også et gledelig resultat med 2 km asfalt på kommuneveien fra Løvøya til Eian, som følge
av spleiselag mellom Flatanger kommune, Bjørøya fiskeoppdrett og grunneierne.
Midt i november fikk ordføreren og Flatanger kommune besøk av Stortingsrepresentant
Christina Ramsøy (SP), da var det med stolthet jeg kunne vise fram vår flotte kommune
og vårt aktive næringsliv. Besøket ble avsluttet hos Namdal Aquasenter, med en innholdsrik orientering om fiskeoppdrettets enorme utvikling og betydning.
Ordføreren ble utfordret til å bli med på årets ungdomskonferanse på Stiklestad, sammen
med 3 flotte ungdommer fra Flatanger, konferansen var både lærerik og inspirerende,
målsetninga om eget ungdomsråd må gis høy prioritet.
Mye tid har gått med til å lære og bli kjent med politiske oppgaver, muligheter og løsninger. Selv om de fleste rammer er fastlagt, er det spennende å se hvor stort handlingsrom
som finnes. Flatanger har store økonomiske utfordringer, men eiendomsskatt og skjønnsmidler fra Fylkesmannen vil gi oss tid til å finne løsninger. Det er en stor utfordring for
våre ansatte, at vi hele tida må finne rimeligere løsninger, for å få budsjettet i balanse, men
skal vi lykkes er det helt avgjørende at vi støtter hverandre og sprer litt ekstra glede i ei
hektisk førjulstid!
Jeg vil ønske alle ei trivelig adventstid og riktig god jul!
Hilsen ordfører Olav Jørgen Bjørkås

TEMAKVELD DEMENS
Lauvsnes Helselag og Pleie- og omsorgstjenesten arrangerer
Informasjonskveld på
Nordgårdstua tirsdag 24. januar kl. 19.00
Vi inviterer spesielt deg som er pårørende til en person som har hukommelsessvikt/
demens, men også helsepersonell, politikere, naboer, venner eller andre interesserte
er velkommen.
- Ellen Lund Stordal, psyk. Sykepleier v. alderspsykiatrisk avd. ved Sykehuset
Namsos, kommer og informerer om hukommelsesvikt og demens.
- ”Å leve med en person som har demenssykdom”- en pårørendes opplevelser
- Kulturelt innslag
- Informasjon om Pårørendeskole
- Informasjon om kommunens tilbud til personer med demens/
hukommelsessvikt
- Kaffeservering

LEGEKONTORET INFORMERER
Nå nærmer jula seg med stormskritt. I den forbindelse anmodes det om å bestille medisin i GOD TID
før jul, da dette ikke blir prioritert i romjulen.
LEGEKONTORET HOLDER STENGT FØLGENDE DAGER I ROMJULEN:
3. Juledag (27.des.)
4. Juledag (28.des.)
VED ØYEBLIKKELIG HJELP RING: 74289900
LEGEKONTORET ER ÅPENT FØLGENDE DAGER I ROMJULEN:
29.Desember, KL. 09:00-14:00
30. Desember, KL: 09:00-14:00
Fra 2.Januar holder legekontoret åpent som vanlig.

VI ØNSKER ALLE
EN RIKTIG
GOD JUL
OG
GODT NYTTÅR

Oppstart av drilling mandag 23. januar 2012 kl 15. Det vil være i hallen mandager fra kl 1516.
DET VIL IKKE BLI OPPTAK AV NYE DRILLERE før høsten 2012, så det vil være de samme drillpikene som ifjor.
Marit Hustad tlf 90 66 19 59

Turn

Onsdag 11. januar 2012 starter vi opp med turntreninger i hallen igjen.
Gymlek/ barnehagegruppa: 16.30 -17.30
Turngruppe fra 1. – 7. klasse: 17.30 – 18.30
Barna må ha med foreldre til hjelp av inn og utrydning av utstyr, sikring og for
å ha muligheten til å dele opp i mindre grupper. Dette gjelder for begge gruppene.
Gymlekgruppen er for barn i barnehagealder og det vil hovedsakelig bli lek og
hinderløyper.
Mvh.
Margit Ekker

Elevrådet ved Lauvsnes skole ønsker å takke følgende for bidrag til Internasjonal dag
som vi arrangerte den 25.10.2011:
Ingrida og Inga Akavickiene og Rungtiva Larsen som hjalp oss å lage mat fra hhv
Litauen og Thailand.
Gry Hanssen og Lena Rian Hågensen som hjalp til med innøving av zumba.
FAU som dekket utgiftene til innkjøp av ingredienser til matlagingen.

OD-komiteen ved Lauvsnes skole ønsker å takke alle arbeidsgivere
som tok i mot våre elever som arbeidstakere for en dag den 28.10.
Med deres hjelp klarte vi å skaffe kr 7800 som går til hjelpearbeid i
Rwanda. Nedenfor ser dere hva pengene skal brukes til.

OD 2011 skal:
1. Øke antall skoleplasser for ungdom mellom 16
og 19 år
Bygge og utstyre to videregående skoler
2. Sikre at ungdom fullfører videregående skole
Motivasjonsgrupper for jenter på
Videregående skole.
Jentekampanjer

Opplæring av skolekomiteer.
Opplæring av lærere.
Skolebøker til skolebiblioteket.

3. Øke mulighetene for ungdom til å organisere seg, uttrykke seg og lære om sine rettigheter
Opplæring i barns rettigheter.
Opprettelse av elevråd.
Nasjonal påvirkningskampanje.

Mediegrupper.
Ungdomssenter.
Årlig møte om utdanning.

Lauvsnes skole ønsker også å takke Lauvsnes helselag for refleksbåndene elevene på ungdomstrinnet
har fått!

Flatanger fysioterapi vil rette en STOR TAKK til Lauvsnes Helselag som bidro med pengestøtte til
innkjøp av ny trimsykkel!
Dette er vi svært takknemlige for!
Hilsen fysioterapeutene Heidi og Stine

Stiftelsesmøte i ”Museets venner i Flatanger”
Det blir stiftelsesmøte i ”Museets venner i Flatanger” tirsdag 10. januar klokka 1800 på Miljøbygget. Alle interesserte er hjertelig velkommen!
Vennlig hilsen, for interimstyret
Hilde Tyldum Stordahl

Er stengt fra og med lillejulaften og ut året
Alle flittige lesere ønskes ei
GOD JUL MED GODE BØKER!

BARNEHAGENS INNSAMLINGSAKSJON 2011
Onsdag 2. november var deler av Blå avdeling ved Vangan barnehage i kantinen hos Flatanger settefisk og solgte lunsj til alle ansatte på Øra industriområde. Lunsjen var et prosjekt i
forbindelse med en innsamlingsaksjon i regi av FORUT. Hver høst får barnehagen forespørsel om å samle inn penger for å hjelpe barn i andre deler av verden, samtidig som vi får et
innblikk i hverdagen til de barna som trenger hjelp. Overskuddet av lunsjen ble på kr. 1275.ALLE STORE OG SMÅ PÅ BLÅ AVDELING VED VANGAN BARNEHAGE ØNSKER Å
RETT EN STOR TAKK TIL FLATANGER SETTEFISK FOR LÅNET AV KANTINEN

NYTT FRA KULTURKONTORET
2011
BYGDEKINOEN
MANDAG 5. DESEMBER
Kl.18.00 Jul i Blåfjell 2 - Jakten på det magiske horn 3D
Aldersgrense: tillatt for alle
KL. 20.00 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1
Aldersgrense: 11 år

2012
STRIKKEKAFE
Onsdag 18. januar kl. 18-20 på Nordgaardstua.
Ta med håndarbeidet ditt og kom.

KULTURVERKSTED 20.-21.januar
Hold av denne helga hvis du vil bli med på kulturverkstedet i 2012.
Vi håper å kunne tilby følgende aktiviteter:
Malekurs
Video
Bandøving
Kreativt verksted
Vi (Gro og Kari) vil komme rundt på skolene å orientere om kulturverkstedet og
UKM i begynnelsen av januar.

UKM 2012 blir den 11.februar
Har du lyst til å være med som
Deltaker
Konferansier
Scenearbeider
Da må du melde deg på innen 31.01.2012 på www.ukm.no

Kirkekontoret
Gudstjenester
DESEMBER
11.12: ”Vi synger julen inn” i Statland kirke kl. 18.00.
Ulike aktører deltar. Sokneprest Torgeir Liasjø
og organist Stein Moe medvirker.
Offer til ”Lys til verden”.
18.12: ”Vi synger julen inn” i Vik kirke kl. 18.00. Ulike aktører deltar.
Sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe medvirker.
Dåp. Offer til Menighetsbladet.
Julaften
24.12: Juleandakt på Nordgaardstua kl. 12.00.
24.12: Julegudstjeneste i Statland kirke kl. 14.00.
24.12: Julegudstjeneste i Løvøy kirke kl. 16.00.
Alle gudstjenester julaften er ved v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist
Stein Moe. Offer til Kirkens Nødhjelp i Statland og Løvøy kirker.
1. juledag
25.12: Høytidsgudstjeneste i Vik kirke kl. 12.00
v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.
Offer til Kirkens Nødhjelp.
2. juledag
26.12: Høytidsgudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00
v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.
Offer til Prosjekt Mali.

Velkommen til julens gudstjenester!

JANUAR 2012
Nyttårsdag
01.01: Gudstjeneste i Statland kirke kl. 16.00
v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. Dåp.
08.01: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00
v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.
Kirkekaffe.
15.01: Gudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00
v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.
Utdeling av kirkebok til 4- åringene.
22.01: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00
v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.
Utdeling av kirkebok til 4- åringene. Kirkekaffe.

ANDRE ARRANGEMENT I DESEMBER OG JANUAR
Julekonsert med Nilsen og Aalberg
7. desember blir det konsert med Nilsen og Aalberg i Vik kirke kl. 20.00.
Følg med på oppslag.
Juletrefest for hele familien
i Lauvsnes samfunnshus onsdag 4. januar kl 18.00.
Program: Rollespill, Flatanger musikkforening spiller, juletregang og juleleker, loddsalg, gratis servering av
kaffe, kakao og saft.
Ta med mat til felles bord.
Alle velkommen!

Arr: Flatanger menighetsråd

Formiddagstreff på Nordgaardstua 26. januar
fra kl 11.00- 13.00. Sang, andakt, bevertning og loddsalg.
Du er hjertelig velkommen!

Vi på kirkekontoret vil ønske alle
ei god og fredfull jul!

STAMNES GARTNERI
Vi holder åpent før jul
Uke 48-49-50
mandag - onsdag
fredag og lørdag
Åpningstid:
12.00 – 17.00
TLF 90623436

Flatanger Montessoriskole har i dag 37 elever og 11 ansatte. Vi holder til i flotte omgivelser på Vik.

Velkommen på besøk til Flatanger Montessoriskole
Lyst til å vite mer om Flatanger Montessoriskole? Vi inviterer alle interesserte til oss torsdag 12. januar klokka 1800.
Da åpner vi skolen vår slik at alle kan komme og se hvordan vi har det.
Vi vil gi deg noen smakebiter på:
pedagogikken
demonstrere noen av øvelsene våre og besvare eventuelle spørsmål.
hvordan skolehverdagen er på skolen vår.
En trivelig prat over kaffekoppen blir det også anledning til. Ta gjerne kontakt med oss på
telefon 74 28 89 00 hvis du lurer på noe, eller om datoen ikke passer.
Håper vi ses!
Hilsen Flatanger Montessoriskole v/ Susann og Anja.
JULENØTTER

Hvilke byer forbinder du med disse stikkordene?
1. Guttebolig
2. Hjertestyrkeren
3. Stygg by
4. Mann + dame
5. Fuglebolig
6. Sølebukt
7. Morgenstunden
8. Sportsutstyret
9. Ikke redd alle!
10. Grus-odde

Svar: Nederst på neste side

SVAR:Hvilke byer forbinder du med disse stikkordene:
1. Trondheim
2. Drammen
3. Grimstad
4. Karmøy
5. Jessheim
6. Flekkefjord
7. Otta
8. Skien
9. Bergen
10. Sandnes

VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT.
Arbeidet med registrering av eiendommene i kommunen har gått etter planen, og vi skal nå
legge dette inn i matrikkelen og systemet som behandler opplysningene, slik at takst beregnes og eiendomsskatten kan avklares.
Som nevnt i septemberutgaven av Hør Her vil alle få full greie på det som er anført om sin/
sine eiendommer i Flatanger.
Kommunestyret vil i møte den 14. Desember ta stilling til omfang og nivå på eiendomsskatten i.f.m. budsjettbehandlingen for 2012.
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