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KOMMUNALE MØTER


Oppvekst og omsorg:



Næring, miljø og teknisk:

Torsdag 19. Mars



Formannskap:

Tirsdag 17.mars kl. 16.00



Kommunestyre:

Torsdag 26.mars kl. 16.00

ER DET NOE DU ØNSKER Å HA MED I NESTE UTGAVE AV ” HØR— HER”
MÅ DET LEVERES INNEN 15. Mars 2015
DET VIL DA GJELDE FOR APRIL.
SEND HELST FERDIGSKREVET STOFF TIL VÅR E-POST:

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

TANNPLEIER

Mars: 10. og 25. Kl. 15.00—18.00

Namsos tannklinikk, Tlf. 74 27 24 44

POST: 7770 FLATANGER
TELEFON: 74 22 11 00
E-POST ADR. postmottak@flatanger.kommune.no

Biblioteket er
stengt tirsdag
31. mars

Minner ellers om at
biblioteket har følgende
åpningstider:
Tirsdag 11.00-13.00
17.00-19.30
Torsdag 10.30-14.30

MAMMOGRAFIUNDERSØKELSE VED SYKEHUSET NAMSOS

ADRESSEENDRING
Til dere som nå har fått postboksadresse:
Dere må melde fra til Folkeregisteret, det
er ikke nok bare å melde fra på posten.
Post som kommer fra oss/Nav og sikkert
flere blir returnert hvis adressen er
ukorrekt.
For å få tips til hvordan, kan du gå inn
på : flytteportalen.no

Lauvsnes helselag vil
TIRSDAG 24.MARS 2015
Arrangere busstur til Namsos.
Tilbudet er til de over 70 år og til de under 50 år som ønsker en undersøkelse.

Årsmøte
I LAUVSNES HELSELAG
-sted: Nordgårdsstua
-tid: Onsdag 4.mars kl. 17.00

(Aldersgruppen 50-70 år vil fortsatt få innkalling annen hvert år). .
OBS! OBS! NYTT TILBUD
Sykehuset Namsos tilbyr nå beintetthetsmåling for eventuelt å få vite om en har
osteoporose (er beinskjør). Denne røntgenundersøkelsen kan du få samme dag,
24.mars, undersøkelsen tar ca. 5 min og den har lav stråledose til pasienten.

Årsmelding
Regnskap
Kaffe
Lodd

Egenandel. Kr. 227,Bussturen: er gratis.

VELKOMMEN

Påmeldingsfrist. Snarest eller seinest 14.marss til
Inger Holmen tlf. 47 75 64 74
Klara Dahle tlf. 90 06 00 78

Flatanger Idrettslag
ønsker nye og gamle medlemmer velkommen
il et nytt og aktivt idrettsår!
Medlemskontingent for 2015:
Enkeltmedlem 250kr
Familiemedlemskap 500kr

Bankkonto: 0539.65.94015

Valg
Eventuelt

Til politiske partier og andre som stiller liste ved

kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2015
Listeforslaget må ha kommet frem til
kommunen/fylkeskommunen kl. 12 (dagtid)
den 31. mars 2015. Det er ikke nok at brevet
med listeforslaget er poststemplet innen fristen.
For nærmere opplysninger, se www.valg.no
eller ta kontakt med kommunen/fylkeskommunen.

VIKTIG MELDING FRA STAUT -TEATERLAG!
Det nærmer seg tia for årets oppsetning i regi av Staut-teaterlag. Årets revyforestilling spilles
på følgende datoer og spillesteder.
Lørdag 28. mars i Musikkhallen på Statland kl. 19.00.
Onsdag 1. april i Utvorda grendehus kl. 19.00
Lørdag 18. april i Lauvsnes samfunnshus kl. 19.00



Etter revyene blir det kjempefest med store mengder futt og fart. Billetter selges ved døren.
Vælkåmmen te ein steintoilljåt helaften i lag me STAUT!!!

Rådet for eldre og funksjonshemmede
ønsker innspill om forholdene for eldre og funksjonshemmede i Flatanger.
Det gjelder tilgjengelighet til offentlige bygg og plasser og muligheten for å delta og bli hørt i beslutningsprossene, samt andre ting og saker som angår deres velferd vi er ute etter.
Vi har ikke spurt dere på denne måten før, men synes det nå er på sin plass.
De eldre i lokalsamfunnet har svært mye kunnskaper, ferdigheter og erfaringer som resten av lokalsamfunnet burde utnytte. Men gjør vi det?
Nå er det jo også valgår og enkelte eldre og funksjonshemmede er kanskje også kandidat på valgliste til
kommunestyrevalget. Da kan man også få satt aktuelle saker på dagsorden som burde tas opp og løses.
Rådet har en lovbestemt oppgave og ønsker å ta den alvorlig. Av og til tar vi opp ting med kommuneledelsen og kommunestyret. Men vi skal også være synlige slik at kommuneledelsen vet når de må spørre Rådet
til råds og gi oss saker til behandling. Vårt syn på sakene vil ha betydning for framtidas eldrepolitikk og
dermed velferden for oss når vi blir eldre og trenger hjelpemidler og tilrettelegging mer enn vi trenger som
arbeidsføre og friske og raske.
Kommunen kan egentlig ikke unnvære vår kompetanse i byggingen av lokalsamfunnet videre og vi
ber derfor folk flest i bygda melde inn saker som bør tas opp.
Adressen er: Råd for eldre og funksjonshemmede, Miljøbygget Lauvsnes, 7770 Flatanger.
Rådets leder er Hermod Haagensen og nestleder er Ragnhild Strøm.

Pårørendeforeningen
ønsker mer dialog med dere som har tilknytning til pleie og omsorgstjenesten i kommunen.
Foreningen er også for de som kan tenke seg å være såkalte VENNER av Pleie- og omsorgstjenesten, og dermed bidra litt og/eller gjøre en tjeneste i ny og ne. Vi kan ha dugnader og det
kan være vanlig vedlikehold som fort blir ned-prioritert i en travel hverdag for kommuneansatte. Sikkert er det iallefall at ethvert bidrag oppleves som svært ønskelig for alle parter.
Om du synger, spiller trekkspill, gitar, fiolin, tuba eller blokkfløyte eller kan fortelle en historie så er det like bra. Det vil uansett gjøre en forskjell og bli mottatt som svært velkomment.
Stikk innom på besøk! - og ta gjerne med barn og kanskje også en liten folkekjær hund om
du har. Mange eldre og uføre har tidligere hatt mye omgang med dyr både i yrkesliv og fritid
og har i dag et savn i så måte. Å gjenskape noen minne/r fra sin oppvekst og påfølgende
voksenliv har stor betydning for tilværelsen som eldre person. Vi kan i denne sammenheng
med glede fortelle at nå kommer en ny aktivitør også og da kan det igjen bli mer liv og røre.
Enhver som kan bidra med innhold til hverdagene er altså hjertelig velkommen. Beste tiden
for besøk er før kl 13 og etter kl 15 på dagtid.
På lørdags formiddager med to/tre ukers mellomrom er det Sangstund med kjente og kjære
sanger som vi alle er oppvokst med. Til dette ønsker vi at flere kommer og hjelper til med å
synge. Følg med på facebook-gruppen vår om dette og evt andre arrangementer og ting og
tang. Søndag 8. mars kommer f.eks. Statlandveijtan og spiller og synger.
Styret for foreningen ønsker også å motta saker og spørsmål som kan tas opp med kommunen.
Styrets leder er Trond Strøm, kasserer Bodil S Lindseth og sekretær Gunnar Einvik.

Barnehageplass 2015/2016
Frist for å søke om barnehageplass er satt til 1. april 2015
Nytt i henhold til vedtekter med virkning f.o.m. 01.01.2012:
4 OPPTAK
4.1 Søknad om opptak, oppsigelse av plass og endring av oppholdstid skjer på fastsatt elektronisk skjema.
4.2 Begge barnehagene har to årlige opptak; 1. august og 1. februar. For opptak 1. august, er søknadsfristen 1.
april. For opptak 1. februar, er søknadsfristen 1.oktober. Barn som står på venteliste må søke på nytt ved neste søknadsfrist, og blir vurdert på linje med nye søkere, j.fr. pkt.5.
4.3 Barn som fyller 1 år senest innen utgangen av august det året det søkes om
barnehageplass, har i henhold til Lov om barnehager § 12a, rett til barnehageplass i den kommunen det er
bosatt i. Plassen skal være disponibel i løpet av opptaksmåneden under forutsetning av at søknad er fremmet
innen søknadsfristen for et av hovedopptakene, og at det er gitt skriftlig tilbakemelding om at en takker ja til
plassen.
4.4 Barn som er tildelt plass, beholder denne ut juli det året de skal begynne på skolen, eller 1 måned etter
oppsigelse.
4.5 Opptaket skjer administrativt etter innstilling fra barnehagene, og etter fastsatte opptakskriterier.
4.6 Hvis det er ledige plasser, foretas suppleringsopptak og endringer fortløpende av styrer.
Det vises for øvrig til pkt 4.1 om bruk av elektronisk skjema.

Søknadsskjemaet finnes på kommunens hjemmeside;
http://www.flatanger.kommune.no
Vedtektene finnes i sin helhet på kommunens hjemmeside.
Oppvekstkontoret

Nå er det på tide å søke om plass i

SKOLEFRITIDSORDNINGEN
Søknadsfrist er satt til 1. april 2015
Det søkes elektronisk og søknadsskjemaet finnes på kommunens hjemmeside;
http://www.flatanger.kommune.no
Vedtektene finnes på kommunens hjemmeside.

FLATANGER KULTURSKOLE
Det er nå tid for å søke om opptak i kulturskolen til høsten.
Søknadsfrist er satt til 1. april 2015
Det søkes elektronisk og søknadsskjemaet finnes på kommunens hjemmeside;
http://www.flatanger.kommune.no
Der er også vedtektene for kulturskolen.
Oppvekstkontoret

FYSAK-turene vil i år være en del av
markeringa av friluftslivets år. Har du
forslag til hva vi kan gjøre for å få
turene mer spennende?
Kom med forslag til oss på SMS til
47646170 eller på e-post til
kari.imsgard @flatanger.kommune.no

Vi satser på å få til flere arrangementer
i løpet av friluftslivets år i samarbeid
med flere lag og foreninger i kommunen.
Målet er å få til flere familiedager med
både vinter og sommer-aktiviteter i løpet
av året.
Følg med på oppslag på
kommunens hjemmeside og
Facebookside, i Hør her og på plakater
på butikkene.

BYGDEKINOEN 2.MARS
Kl. 18.00 Sauen Shaun
Aldersgrense: For alle

KL. 20.00: Natt på museet:
gravkammerets hemmelighet
Aldersgrense: 7 år
Filmene vises i Lauvsnes samfunnshus.
For mer informasjon se www.bygdekinoen.no

Kultursjefen har permisjon fra 9.april til 17.mai.
Det settes ikke inn vikar i denne perioden. Ta kontakt med servicekontoret på
tlfnr. 74 22 11 00 hvis dere har spørsmål ang. kulturområdet,
så vil de hjelpe dere videre .

FRIVILLIGSENTRAL I FLATANGER
Nå som pengene til oppstart til frivilligsentral er på plass, jobbes det med å lage en
ny søknad for Frivilligsentral i Flatanger. Nå er det kommunen som står som søker, men ellers er planene for Frivilligsentral de samme.
Har du spørsmål, ta kontakt med kultursjef Kari Imsgard på 47646170.

Status på arbeidet med kommunereformen.
Som et ledd i arbeidet med kommunereformen, fattet kommunestyret den 5.2 2015 følgende vedtak:
«Kommunestyret vedtar følgende:
 Kommunens status og utfordringsbilde slik det fremgår av vedlagte saksutredning.
 Som kommunens overordnede mål for kommunereformarbeidet settes: Finne og beslutte en kommunestruktur
som i størst mulig grad bidrar til å fremme bosetting og næringsutvikling i Flatangersamfunnet.
 Følgende alternativ utredes nærmere:
Flatanger som egen kommune med evt. grensejustering mot Statland/Tøtdal i nord og Seter i sør.
Flatanger som en del av ny kommune med naboløsning mot Osen og Namdalseid.
Flatanger som en del av en ny kommune med Steinkjer som kommunesenter.
Flatanger som en del av en ny kommune med Namsos som kommunesenter.
I utredninger som involverer flere kommuner, forutsettes innleie av ekstern kompetanse/ressurs.
 Nedsatt utredningsutvalg, som i dag utgjør formannskapet, utvides med følgende representanter:
2 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene, som i fellesskap velger sine representanter
Ida Magrit Angen som representant fra SV, og Lars Hågensen som representant fra FrP.»
(Som ansattrepresentanter er følgende valgt: Knut Johnsrud fra utdanningsforbundet og Sissel Skorstad fra fagforbundet.)
I forkant av kommunestyrebehandlingen har en arbeidet både administrativt og i nedsatt utredningsutvalg på å
framskaffe et status og utfordringsbilde for Flatangersamfunnet, alt avhengig av om en fortsatt vil «stå alene»
som kommune eller om en vil bli en del av en større regional kommune.
Fra saksutredningen til kommunestyret siteres følgende:
Hvilke utfordringer kan bli mindre ved at Flatanger blir en del av en større enhet?
Bedre, bredere og mer robust kompetansemiljø og tjenestenivå
Sikrere myndighetsutøvelse m.h.t. kapasitet og kompetanse, og med større distanse.
Robusthet m.h.t kommuneøkonomi.
Mindre avhengig av interkommunale samarbeidsordninger.
Hvilke utfordringer kan bli større ved at Flatanger blir en del av en større enhet?
Større avstandsutfordringer, økt sentralisering av både innbyggere/arbeidstakere og tjenester.
Manglede kunnskap, og fokus mht å utnytte lokale fortrinn, spesielt opp mot næringsutvikling og arealforvaltning.
Demokratisk arena – relativt få innbyggere i forhold til «storkommunens» totale innbyggertall, samt lang avstand til kommunens kjerne/tettsted/by.
Hva vil være viktig for Flatanger samfunnet i en større kommune? («Ønskelista» i dialog med nabokommuner):
Fortsatt opprettholdelse av viktige basisfunksjoner i lokalsamfunnet, akuttberedskap, sykeheim, lege, skole,
barnehage
Bygdadelsutvalg med avklart myndighet og økonomi, f.eks. forvaltning av lokale
inntekter fra vindkraft og havbruk
Opprusting av viktig infrastruktur – kommunikasjoner og bredbånd
Ansattes rettigheter - arbeidsgiverpolitikk

Etter vedtatt plan for videre arbeid skal følgende prioriteres i løpet av våren:
Informasjon og involvering av ansatte, befolkning, og ulike interessegrupper.
Utredningsarbeid opp mot de ulike alternativ for framtidig kommunestruktur.
Utredningsutvalget vil i nær framtid komme med nærmere informasjon om tidspunkt for folkemøte(er) etc.
En vil også oppfordre den enkelte til å engasjere seg i dette viktige tema. Informasjon om kommunereformarbeidet finner du på kommunens hjemmeside (egen fane for kommunereformen), samt en mer overordnet
informasjon på regjeringens portal; www.kommunereformen.no
Rådmann

Invitasjon til samarbeid om
merking av farlige grunner og skjær.
(Oslo.10.2.2015) Gjensidigestiftelsen skal i samarbeid med Kystverket sørge for å merke opp mot 100 farlige grunner og skjær langs Norskekysten gjennom en egen kampanje. Bakgrunnen for denne satsingen er ønsket om å øke
sikkerheten til sjøs og hindre farlige grunnstøtinger, spesielt for fritidsflåten. Hver femte fritidsbåteier har opplevd
å gå på grunn*.
Kystverket sitter i dag på en betydelig informasjonsbase, men noe av hensikten med dette prosjektet er i tillegg å få
hjelp av båtfolket til å identifisere farlige grunner og skjær. Tips fra publikum blir derfor en viktig del av en informasjonskampanje for å gjøre satsingen kjent. En merverdi av dette vil være fokus på sjøsikkerhet, som i seg selv har en
forebyggende virkning.
Da det primært er indre led som skal merkes, og dette ligger innenfor kommunenes ansvarsområde, ønsker vi et
tett samarbeid med kommunene i dette prosjektet. Kystverket vil stå for selve merkingen, mens Gjensidigestiftelsen vil dekke kostnadene. I første omgang er det satt av 4 millioner til prosjektet, men dette kan bli utvidet. Kommunens ansvar vil være vedlikehold og godkjenning av oppsetting. Kystverket skal godkjenne alle slike merker og vil
legge disse inni sin database. Det kan inngås en avtale med Kystverket om rutinemessig kontroll og vedlikehold av
merkene.
Vi tar sikte på å lansere en informasjonskampanje i forbindelse med messen Båter i sjøen som arrangeres på Lillestrøm i midten av mars. Det er derfor ønskelig med rask tilbakemelding om kommunen ønsker å bidra til gjennomføringen av dette prosjektet. De kommunene som viser interesse vil få mer informasjon og vil bli prioritert i forhold
til merking.
Kontaktpersoner:
Thor Messel – Seniorrådgiver Kystverket Sørøst, Havne- og farvannsavdelingen
Thor.messel@kystverket.no tlf: 37 01 97 35/932 03 466
Veslemøy Rue Barkenes – leder for landsdekkende prosjekter Gjensidigestiftelsen
veslemoy-rue.barkenes@gjensidigestiftelsen.no tlf: 951 36 051

Velkommen til skreiaften i Einvika ungdomshus,
Lørdag 7. mars kl. 18.00
Forrett:
Kremet fiskesuppe
Hovedrett: Skrei, lever og rogn (Spis så mye du vil)
Dessert : Vaniljepanacotta med marinerte bær.
Pris: Kr 350,Quiz og musikalske innslag.
Påmelding til Roy Hjalmar
Tlf. 957 08 957
e.post: godpaabunn@hotmail.com

Alle velkommen!

Hasvåg Taxi
7746 Hasvåg
Steinar Nordtug
Mob. 1432509

Flatanger Røde Kors - Aktiviteter i mars
6.-8.mars:

Førstehjelpskurs helg 2
6.-8.mars: Sminke- og markørkurs
17.mars: medlemskveld, tema: sminking av sår og skader. Passer for alle(ingen påmelding, bare kom)
Interessert i å være med på kurs ? Ta kontakt med Otto Sandnes(90946493) eller Nils Strand(90793654) på
SMS.
Informasjon om aktiviteter legges ut på Flatanger Røde Kors sin Facebookside. Informasjon om medlemsmøter blir også hengt opp på butikkene.
Røde Kors er også invitert til å delta på vannflateredingskurs og stor øvelse 23.-25.mars.
Mvh
Kari Imsgard
Flatanger Røde Kors









Merkedager i Mars
Den internasjonale søvndagen: 20 Mars 2015 (Fredag) Den internasjonale søvndagen arrangeres
hvert år både for å feire søvnen og for å sette søkelyset på de utfordringer og problemer søvnmangel
og sykdommer relatert til dette, kan ha for samfunnet.
Vårjevndøgn: 20 Mars 2015 (Fredag). 21. mars kalles «det offisielle vårjevndøgn». Det er denne
datoen som er utgangspunkt for når påsken kommer i ulike år.
Earth Hour: 28 Mars 2015 (Lørdag). Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering
der folk over hele verden blir oppfordret til å slukke lyset en time for klimaet. Det er naturvernorganisasjonen WWF (World Wide Fund for Nature) som står bak kampanjen, som ble avholdt for første
gang i Australia. Den symbolske markeringen har som formål å øke bevisstheten rundt klimaproblematikken ved å få privatpersoner, virksomheter, myndigheter og organisasjoner til å slå av elektrisk
lys i én time.
Palmesøndag. 29 Mars 2015
Sommertid starter. 29 Mars 2015 (Søndag). Klokken stilles 1 time FREM kl 02:00

Robin Hood
- en teaterforestilling for hele familien
Vises i FRAMHEIM lørdag 21.MARS
KL. 14.00 og
KL. 17.30
Pris: kr 150,- for voksne
kr 50,- for barn
Det er med over 50 barn og voksne fra Flatanger i denne oppsetningen,
både på scenen og i kulissene. Forestillingen er et samarbeid mellom
Skyggeteateret, kulturkontoret og Tereses teater.
Lokale sponsorer er :

KULTURMIDLER 2015
Søknadsskjemaene for årets kulturmidler kan fås i resepsjonen på Miljøbygget.
Søknadsfristen er 1.april.
BEHANDLING AV SØKNADENE:
 Alle leverer sin søknad på servicekontoret, selv om søknaden senere skal behandles lokalt av grendelaget.
 Grendelagene fordeler midlene i samråd med boområder/velforeninger/lag og foreninger i
sine kretser.
 Oppvekst- og kulturkontoret fordeler midlene til lag og foreninger som dekker hele kommunen.
Det er i år kr 35 000,- til fordeling. I tillegg til disse midlene, er det mulig å søke om tilskudd til
ekstraordinære kulturtiltak. Det gjelder lag og foreninger som har prosjekter som går utenom den
vanlige driften. De ekstraordinære kulturmidlene kan det søkes om hele året.
FORMÅL MED KULTURMIDLENE
Kulturmidlene skal bidra til å stimulere/øke aktiviteten i de frivillige lag og organisasjoner.
PRIORITERINGER

Tiltak som direkte vil styrke kulturlivet og kulturaktivitetene i boområdene/grendene/kommunen.

Tiltak av/for tenåringer

Fellestiltak for barn/unge og eldre
Kultursjefen

Skogpådriverprosjekt Namdal
Skogprosjektet i Namdalen skal være et serviceorgan overfor skogeiere i regionen. Prosjektet skal gjennom sitt arbeid bidra til å opprettholde og øke aktiviteten innen skogkultur, vegbygging og avvirkning, til beste for skogeier, skognæring og samfunn. Tjenestene som prosjektet tilbyr er GRATIS. Flatanger kommune oppfordrer skogeierne om å benytte seg av
prosjektets tjenester. Ta kontakt med Bjørn Arve Øvereng som har Flatanger som område.

Knut Sklett, prosjektleder og pådriver
Kontorsted: Grong
Arbeidsområde: Grong og Høylandet
Kontaktinformasjon: e-post: Knut.Sklett@ntfk.no
Mob.: 957 80 793
Bjørn Arve Øvereng, pådriver
Kontorsted: Grong
Arbeidsområde: Midtre Namdal
Kontaktinformasjon: e-post: Bjorn-Arve.Overeng@ntfk.no
Mob.: 950 97 408
Karl Erik Solum (pådriver fra 16/2-2015)
Kontorsted: Bindal
Arbeidsområde: I hovedsak Ytre Namdal og Bindal Kontaktinformasjon: e-post: karl.erik.solum@bindal.kommune.no
Mob.: 97033447
Per Gjellan, pådriver
Kontorsted: Snåsa
Arbeidsområde: Snåsa og Lierne
Kontaktinformasjon: e-post: Per.gjellan@Snasa.kommune.no
Mob.: 977 52 997

Medarbeidere:







Tjenester og oppgaver:
Oppsøkende virksomhet i forhold til skogeiere.
Bistå skogeiere som ønsker veiledning og råd i forhold til egen skog.
Initiere og følge opp vegplaner og- prosjekter fra A til Å.
Planlegge, utarbeide kostnadsoverslag og byggeplaner for skogsveger (betalt tjeneste).
Motivere til samarbeidstiltak blant skogeiere.
Samarbeide med aktører i hele verdikjeden og forvaltningen til beste for skognæringa.

STRIKKEKAFE
Onsdag 11.mars kl. 18-20
på Nordgaardstua
Kaffe 5,Ta med deg håndarbeidet ditt og kom.

SMIL-midlene og miljømidlene i skogbruket 2015:
Kommunen minner om søknadsfrist for SMIL-midlene som er 15. mai!
Aktuelle tiltak det kan søkes tilskudd til er:
-Bevaring og fremming av biologisk mangfold
-Rydding og inngjerding av gammel kulturmark
-Fremme tilgjengelighet og opplevelser i landskapet
-Bevare kulturminner og kulturmiljøer
-Hydrotekniske anlegg og avskjæringsgrøfter
Ta kontakt hvis du har aktuelle prosjekter så avtaler vi ei befaring.
Skogmidlene er det ikke søknadsfrist for slik at søknader vil bli behandlet fortløpende. Det kan blant annet
søkes om tilskudd til:
-Ungskogpleie
-Grøfting av etablerte skogreisningsfelt
-Avskjæringsgrøfter i nye hogstfelt
-Tynning
-Planting
Gå inn på følgende nettadresse for informasjon og inspirasjon: http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?
m=27915&amid=1090169
Her finner du også link til søknadsskjema, men skjema kan og fås ved henvendelse til landbrukskontoret.

Tilskudd til drenering/grøfting:
Tilskuddet med inntil kr 1000 pr daa ved regrøfting av dyrkajord videreføres også for 2015. Har du arealer
du planlegger å grøfte, ta kontakt med landbrukskontoret for befaring og bistand til utarbeidelse av grøfteplan.

Interessert i å bidra i prosjekt med fangst av mink i Flatanger i 2015?
Kommunen er med i et prosjekt som bl.a. går ut på å bekjempe utbredelse av mink i Lyngværet fuglefredningsområde og tilførselsområdene til Lyngværet. I den forbindelse har kommunen fått tilskudd til å kjøpe
inn feller som kan lånes ut til interesserte fangstmenn. Opplegget er foreløpig ikke helt klart, men ta gjerne
kontakt med veileder landbruk og næring hvis du er interessert.

Kirkekontoret

Gudstjenester

MARS

APRIL

01.03:Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00.
Utdeling av aktivitetsbibler til 11-åringene.
Takkoffer til Bibelselskapet. Kirkekaffe.
Samling for 11- åringene etter kirkekaffen
med oppgaver i forbindelse med bibelen
de har fått.

02.04:Skjærtorsdag. Gudstjeneste i hallen på Pleieog omsorgstunet kl. 11.00.
02.04: Skjærtorsdag. Kveldsgudstjeneste i Vik kirke
kl. 19.00
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.
03.04:Langfredag. Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 19.00

15.03:Samtalegudstjeneste i Løvøy kirke kl.
11.00
forberedt av konfirmantene, soknepresten
og organisten.
Dåp. Utdeling av Påskebok til 9-åringene.
Takkoffer til BroByggere. Kirkekaffe.
Velkommen til kirken!

Andre arrangement i mars og april

05.04:Påskedag. Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00.
Takkoffer til Menighetsfakultetet.
06.04:Andre påskedag. Gudstjeneste i Løvøy kirke
kl. 11.00.
Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet.
12.04:Gudstjeneste i hallen på Pleie- og omsorgstunet
kl.11.00
Årsmøte Flatanger menighet

Flatanger menighet avholder årsmøte onsdag 18.
torsdag 19. mars i hallen på pleie – og omsorgs- mars kl. 18.00 på Flatanger Montessoriskole. Besøk
av prost Dagfinn Thomassen. Sang og musikk ved
tunet kl. 10.30 (merk ny plass og ny tid). Sang,
Henny og Maren Kløven Lein og Sara Lein Fuglår.
andakt, bevertning og loddsalg.
Vanlige årsmøtesaker, andakt, kveldsmat, loddsalg
Velkommen!
m.m. Saker som ønskes behandlet må være innkommet til menighetsrådet innen 6.mars.
Møtested – for tro og tvil
Vel møtt!
i Presteboligen 15. mars kl. 18.00-20.00. Bibelsamtale. Velkommen!
Formiddagstreff

Kirkeparty 3. og 10. mars

Formiddagstreff i april blir den 30. med samme tid og
sted som ovenfor.

for 9. og 10. klassingene fra Statland og Flatanger
Kirkekontoret: 93 46 51 69
i Statland kirke fra kl. 18.00 og utover kvelden.
Ulike aktiviteter og taco. Meld deg på til Kirkekon- Torgeir prest: 90 91 81 02.
Namsos kirkekontor 742 16 440.
toret tlf. 934 65 169, Anne Lise Voll
tlf. 906 77 650 eller Ragnhild H. Engen tlf. 975
27 382.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 24. mars 2015
I kriser er vann kritisk
Klimaendringene fører til flere og verre katastrofer, og truer menneskers tilgang på rent vann. I høst overlevde Muhammed og familien så vidt den dramatiske flommen i Pakistan.
Det er de fattigste som rammes hardest av klimaendringene, enten det er i tyfon på Filippinene, tørke i Etiopia eller flom i Pakistan.
En av dem som nylig har fått merke dette på kroppen, er Muhammed Irsdad. Han er gift og har 3 barn, og bor i landsbyen Basti
Riaz Abad i Pakistan. En morgen, tidlig i oktober, kom flommen til landsbyen. Og den kom brått.
- Vannet kom i stor fart fra kanalen, og jeg måtte ta med familien og løpe i trygghet. Vi løp til nærmeste landevei, som ligger litt
høyere enn resten av landsbyen. Slik berget vi livet, forteller Muhammed.
Du kan hjelpe
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger for rent vann
og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig jobber de sammen med folk i utsatte områder for å forebygge
den neste naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber i tillegg med å påvirke politikere og andre beslutningstakere til å stanse
klimaendringene.
Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for å hjelpe. 24. mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015 av stabelen. Dette er menighetenes egen aksjon. Ditt bidrag gjør det mulig for Kirkens Nødhjelp å være der med rent vann når katastrofen rammer. Derfor
håper vi du vil støtte fasteaksjonen! Bøssebærerne kommer etter kl. 16. tirsdag 24. mars. Husk å ha kontanter eller send
GAVE på sms til 2468 (kr 200) eller ring 820 44 088 (kr 200) eller bruk kontonummer 1594 22 87493.

