
Namsskogan kommune - toppen i Namdalen 



Namsin       Nr. 6 /2022   38. årgang. 
Informasjonsblad fra Namsskogan kommune.  
 
Adresse: Namsskogan kommune      Telefon:74 33 32 00 
 7890  Namsskogan  www.namsskogan.kommune.no 
 
*************************************************************************************************** 
Priser for annonsering i Namsin: 
Helside......................................................................................................................kr.                  600,- 
Halvside................................................................................................................... kr. 300,- 
1/4 side .................................................................................................................... kr. 150,- 
Rubrikkannonse (kun for private) ........................................................................... kr. 60,- 
NB! Dette er priser eks. mva.  
Lag og foreninger med et ideelt formål får annonsere gratis. 
 
*************************************************************************************************** 

Retningslinjer for leserinnlegg: 
1.  Alle innbyggere i Namsskogan kommune og abonnenter utenfor kommunen har rett til å få med leserinnlegg i Namsin. 
2.  Leserinnlegg skal underskrives med fullt navn. 
3.  Redaktør er enhetsleder Odd Bakken skal vurdere leserinnlegg som kommer inn til redaksjonen, og har anledning til å    
     stoppe debatten ved å sende innleggene i retur til avsender. 
4.  Hvis det gjentatte ganger kommer inn leserinnlegg som tar for seg samme tema, har redaktør anledning til å stoppe    
     debatten ved å sende innleggene i retur til avsender. 

NAMSIN 2022 - ”INNLEVERINGSFRISTER” 
  

Her er følgende frister for innlevering av stoff til Namsin for året 2022.  
Fristene er satt til fredager innen klokken 12:00 og etter avtale med Trones grendehus  

vil Namsin bli utdelt innen førstkommende onsdag etter fastsatt frist. 
 

 7    Fredag 14 oktober  
 8    Fredag 18 november 
 9    Fredag 09 desember (Julenummer)  

 

                               Namsskogan kommune 

 
 

VIKTIGE  
TELEFONNUMMER: 

 

 
Legevakt      116 117 
Namdal sykehus   74 21 54 00 
Kjørekontor syketransport  74 21 55 09 
Skatteetaten     800 80 000  
(www.skatteetaten.no) 
Namsskogan kommune  74 33 32 00 
(servicekontor) 

FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON: 

www.namsskogan.kommune.no 

BRANN    110 
POLITI    112 
LEGE (nødhjelp) 113 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

September: 
09: Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. Arr: Namsskogan JFF. 
10: Tombola, loppemarked, kaffe, kaker og pizza på Brekkvasselv samf.hus. (Pizzatakeaway til kl 17.00)  
16: Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. NB! Kun riflebane. Arr: Namsskogan JFF. 
17: Dugnad i Skorovatn fra klokken 10.00. Arr: Skorovas huseierlag. 
20: Formannskapsmøte. 
23: Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. NB! Kun riflebane. Arr: Namsskogan JFF. 
 
Oktober: 
4: Kommunestyremøte. 
08: Årets Revy fra «Bæst ilag» på Brekkvasselv samf.hus klokken 18.00. Arr: Brekkvasselv samf.hus.  
08: 80-talls fest på Brekkvasselv samf.hus. Dørene stenges kl 22.00. Arr: Brekkvasselv samf.hus.  
09: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 15.00. 
10-14: Skolene har høstferie 
23: Årets TV-Aksjon (Leger uten grenser) 
25: Formannskapsmøte.  
28: Halloween-fest for 1.-4. klasse mellom klokken 16.00-18.00. Arr: Brekkvasselv samf.hus.  
28: Halloween-fest for 5.-10. klasse mellom klokken 19.00-22.00. Arr: Brekkvasselv samf.hus.  
29:  Basar på Trones Grendehus. Arr: Nedre Namsskogan sanitetsforening. 
 
November: 
06: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00. «Vi minnes de døde». 
08: Kommunestyremøte. 
30: Skolene har fridag (studie- og planleggingsdag) 
27: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 11.00. Lysmesse. 
29: Formannskapsmøte. 
 
Desember: 
02: Veldedighetskonsert for Brekkvasselv Samfunnshus klokken 18.00. Arr: Brekkvasselv samf.hus.  
03: Julemesse/grøtsalg på Brekkvasselv Samfunnshus fra klokken 12.00. Arr: Brekkvasselv samf.hus.  
13: Kommunestyremøte. 
19: Basar i Namsskoganhallen. Arr: Namsskogan sanitetsforening. 
21: Skolene har siste skoledag før jul- og nyttårsferie. 
24: Julegudstjeneste i Skorovatn kapell klokken 13.30. 
24: Julegudstjeneste i Trones kirke klokken 16.00. 
27:  3-juledagsfest på Brekkvasselv samf.hus. Dørene stenges klokken 22.00. Arr: Brekkvasselv samf.hus.  
28: 4-juledagsfest på Trones grendehus fra klokken 20.00. Arr: Fosskailln gammeldansforening. 

 

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste  
Namsin er satt fredag 14.10.2022 innen kl.12.00.  

 

Informasjon om  
koronavaksine 

 
Det er fortsatt mulig å få koronavaksine. Alle som 
vil starte eller fullføre grunnvaksinasjon eller ta  
oppfriskningsdose kan få dette. 
Ta kontakt med legekontoret på telefon 74 33 33 20 
ved spørsmål eller ønske om vaksinering.  
Vaksinering vil foregå på Namsskogan legekontor 
etter timebestilling. 
 
Anbefaling om ny oppfriskningsdose (4.dose) med 
koronavaksine 
 

FHI anbefaler ny oppfriskningsdose for følgende 
målgrupper: 
* Personer 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere 
* Personer 65-74 år vil få tilbud om vaksine fra uke 
36. Kontakt legekontoret for timebestilling 
* Personer i aldersgruppen 18-64 år med underlig-
gende risiko for alvorlig forløp av covid-19  
 
Oppfriskningsdose 2 kan tilbys tidligst 4 måneder 
etter siste vaksinedose, og minst 3 uker etter gjen-
nomgått koronainfeksjon 



Namsin for 10 år siden:      
Nr. 6 / 2012 

DUGNAD  

17. september kl 10.00 

 

Hva skal vi gjøre? Kom med innspill til dugnadsoppgaver! 
 

Dugnaden avsluttes med ei trivelig stund i gapahuken ved 
Liss-Skorovatnet. 

 

Velkommen til dugnad! 
Styret i Skorovas Huseierlag 

Nå er det   
endelig klart for  

HUSBYGGING  
PÅ SKOLHAUGEN 

 
Namsskogan kommu-
ne kan nå tilby flere 

store og solrike tomter 
med utsikt over  

 
Namsskogan sen-

trum. Gangavstand til  
handel, skole, svøm-
me- og idrettsanlegg . 

Alt på ett sted.  
 

Informasjon ang. tilde-
lingskriterier legges ut 
på kommunens hjem-

meside og i lokale 
aviser. 



FØLGENDE ER VEDTATT AV  
KOMMUNESTYRET 21.06.2022: 

 
Detaljregulering Tronestunet - 2.gangs behandling 
Vedtak: 
1. I forslag til bestemmelser §3, rettes femte ledd samt at føl-
gende setning tilføyes: 
Før det kan gis igangsettingstillatelse for bygge- og anleggstil-
tak i området skal det utarbeides en matjordplan. Denne skal 
godkjennes av Namsskogan kommune. 
Femte ledd rettes (f_SGT) til (f_SGS). 
Med disse endringene og i medhold av plan- og bygningslo-
vens § 12-12 vedtar Namsskogan kommunestyre 
«detaljregulering Tronestunet», planID 2021001, med tilhøren-
de bestemmelser, vedlegg 1 og 2. 
2. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Nams-
skogan kommunestyret å oppheve de deler av «reguleringsplan 
for Trones tettsted», planID 1994002, som berøres av 
«detaljreguleringsplan for Tronestunet», planID 2021001. 
 
Årsberetning og årsregnskap 2021 - Namsskogan kommu-
ne 
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyret vedtar Namsskogan kommunes 
fremlagte årsberetning og årsregnskap for 2021 som omfatter 
bevilgningsoversikt drift og investering, økonomisk oversikt 
drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørsdis-
posisjoner for regnskapsåret avsluttet per 31.12 og noter. 
 
Tertialrapport 1. tertial 2022 
Vedtak: 
Kommunestyret tar tertialrapport for 1. tertial, januar – april 
2022 til orientering. 
 
Regulering budsjett etter rapportering 1. tertial 2022 
Vedtak: 
På bakgrunn av tertialrapport 1. tertial vedtar Namsskogan 
kommunestyre at budsjettet endres slik: 
Ramme 1 Sentraladministrasjon økes med 206.177,-. 
Ramme 2 Oppvekst reduseres med 500.200,-. 
Ramme 3 Helse reguleres innenfor eget område. 
Ramme 4 Infrastruktur og samfunnsutvikling reguleres innen-
for eget område. 
Ramme 5 Felles, inntekter reduseres netto med 1.917.000,-. 
Netto økning dekkes ved bruk av fond. 
 
Budsjettregulering eiendomsskatt 
Vedtak: 
Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer reguleres ned til 
NOK 0,- for 2022. 
Eiendomsskatt kraftanlegg reguleres ned med NOK 681.000,- 
til NOK 14.919.000,- for 2022. 
Budsjettert inntektssvikt eiendomsskatt på NOK 1.431.000,- 
dekkes inn med økt bruk av disposisjonsfond. 
 
TV-Aksjonen 2022 
Vedtak: 
Namsskogan kommune velger følgende leder og komitemed-
lemmer for TV-Aksjonen 2022: 

• Marius Berntsen (leder), Grethe S. Hellem og Odd Bakken 

• Namsskogan kommune støtter årets TV-aksjon NRK 2022 i 
regi av Leger uten grenser med et tilskudd på kr 10.000,-. 

• Beløpet overføres fra konto: 14700, ansvar: 1358 
 
Finansrapportering 1. tertial 2022 - 30.04.2022 
Vedtak: 
Finansrapport for 1. tertial 2022 tas til orientering. 
 
Søknad om utvidet garanti til utbedring av vassanlegg 
Vedtak: 
Namsskogan kommune garanterer med selvskyldnerkausjon 
med økt/utvidet lån NOK 400.000, - som Skorovas huseierlag 

tar opp til utbedring av vassanlegget. Kausjon gjelder for lånets 
hovedstol maks. NOK 2.651.544, - med tillegg av 10% av til 
enhver gjeldene hovedstol til dekning av eventuelt påløpte ren-
ter og kostnader. Det maksimale beløpet det kausjoneres for er 
NOK 2.651.544, - som reduseres i takt med nedbetalingen av 
lånet. Det forutsettes at inngående merverdiavgift NOK 80.000, 
- for tiltaket går til en engangsinnbetaling av lånet etter at 
skattemelding for merverdiavgift er levert når tiltaket er ferdig. 
Økt kausjonsansvaret gjelder fra formalisert utvidelse av lånet 
og utløper ved hovedforfall av lånet i 2035 med tillegg av 2 år. 
Garantien skal godkjennes av statsforvalteren etter kommune-
loven §14-19, og garantien er ikke gyldig uten slik godkjen-
ning. 
 
Behandling av søknad om fritak fra politisk verv 
Vedtak: 
Bjørg Myran fritas fra sitt politiske verv for Sosialistisk Venst-
reparti (SV) i Namsskogan kommunestyre ut perioden 2019-
2023. 
Liv Elisabeth Reitan Trones rykker opp som fast representant 
for Sosialistisk Venstreparti (SV) i Namsskogan kommunesty-
re frem til 1. september 2022. Etter denne datoen er hun 1. 
vararepresentant. Ut perioden 2019-2023. 
Det foretas suppleringsvalg av vararepresentanter for Sosialis-
tisk Venstreparti (SV). Suppleringsvalget blir behandlet av 
valgstyret 23.08.2022. 
 

FØLGENDE ER VEDTATT AV  
FORMANNSKAPET 01.07.2022: 

 
Saksfremlegg - Søknad om konsesjon på erverv av fast ei-
endom - 5044-60-25 - Wouter Crucke 
Vedtak:  
Namsskogan kommune innvilger Wouter Crucke konsesjon 
med personlig boplikt for erverv av Gnr. 60 Bnr. 25 i Nams-
skogan Kommune. 
Konsesjonen er gitt på følgende vilkår: 
-Eiendommen skal forvaltes iht. kommunens godkjente areal-
plan. 
-Eiendommen skal drives på en slik måte at ressursgrunnlaget 
opprettholdes iht. konsesjonslovens og jordlovens formålspara-
graf.  
-Wouter Crucke ilegges boplikt i 5 år på eiendommen. Boplik-
ten gjøres gjeldende fra den dagen han er registrert bosatt på 
eiendommen, og senest 1 år etter at konsesjon er innvilget. 
 

FØLGENDE ER VEDTATT AV  
FORMANNSKAPET 23.08.2022: 

 
Søknad om tilskudd til ny Kassbohrer PB100 Tråkkema-
skin 
Vedtak: 
1.Namsskogan kommune bevilger inntil kr 300.000.- i investe-
ringstilskudd til Vinterland AS i forbindelse med anskaffelsen 
av ny tråkkemaskin for bruk på Trones. 
2.Vinterlandet AS oppfordres til å søke spillemidler/eksterne 
midler til formålet. Ved innvilgede eksterne tilskudd går dette i 
fradrag for kommunalt gitte tilskudd 
3.Tilskuddet tilsvarer 15% av kjøpesummen uten mva. Blir 
kjøpesummen redusert, reduseres tilskuddet tilsvarende. 
4.Tilskuddet utbetales når det foreligger bekreftelse fra styret i 
Vinterlandet AS på beslutning om anskaffelse samt bekreftet 
regnskap for kjøpet fra regnskapsfører. 
5.Bevilgningen dekkes av Namsskogan kraftfond ansvar 1341. 
 
Utlegging av revidert ROS analyse på en innspillsrunde 
Vedtak: 
Fremlagt revidert ROS analyse sendes ut på en innspillsrunde 
til alle aktuelle samarbeidspartnere. 



Høring - Åpning av jakt og fastsetting av minsteareal elg, 
Namsskogan kommune 
Vedtak: 
Formannskapet i Namsskogan legger vedlagte Utkast - For-
skrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, med 
tilhørende jakttid og minsteareal, Namsskogan kommune, 
Trøndelag ut på høring i 4 uker med følgende endinger: 
§1 skal lyde: 
§ 1.Jaktbare arter 
Det er adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever i Namssko-
gan kommune 
§2 skal lyde: 
§ 2.Jakttid elg, hjort og rådyr 
Jakttiden for elg, hjort og rådyr følger rammene i forskrift om 
jakt- og fangsttider 
§ 4 skal lyde: 
§ 4.Minsteareal for elg, hjort og rådyr 
Minsteareal for elg er 4 000 dekar. Minsteareal for rådyr er 10 
000 daa. Minsteareal for hjort er 50 000 dekar. 
§ 6 skal lyde: 
§ 6.Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer straks i kraft. Samtidig oppheves for-
skrift FOR-2002-09-12-1102 Forskrift om hjortejakt, Nams-
skogan, FOR-2018-04-24-656 Forskrift om åpning for jakt og 
fangst på bever, Namsskogan, samt bestemmelser for Nams-
skogan kommune i forskriften FOR-1995-05-25-534, 

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av 
rådyr, Vikna, Nærøy, Fosnes, Namsos, Verdal, Stjørdal og 
Namsskogan kommuner, Nord-Trøndelag. 
 
Behandling av søknad om konsesjon på erverv av fast 
eiendom GBNR 63/1 
Vedtak: 
Namsskogan kommune innvilger Karoline Sollien Harfallet 
og Iver Andreas Berg for erverv av GNR. 63 BNR. 1 i Nams-
skogan Kommune. 
Konsesjonen er gitt på følgende vilkår: 
- Karoline Sollien Harfallet og Iver Andreas Berg ilegges 
personlig boplikt i 5 år på eiendommen. 
Boplikten gjøres gjeldende fra den dagen de er registrert bo-
satt på eiendommen, og senest 1 år etter at konsesjon er inn-
vilget. 
- Underskrevet leieavtale for dyrkajord skal fremsendes kom-
munen. Dersom planer eller forutsetning for drift av dyrkajor-
da endres, skal kommunen varsles. 
- Eiendommen skal forvaltes iht. kommunens godkjente 
arealplan. 
- Eiendommen skal drives på en slik måte at ressursgrunnla-
get opprettholdes iht. konsesjonslovens og jordlovens for-
målsparagraf. 

FØLGENDE ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 21.06.2022: 
 
Fellingstillatelser i Namsskogan 2022 
Vedtak: 
1.Fellingstillatelser for valdene i Bestandsplanområdet for Region Nord, region Sør og Moen vedtas som følgende i 2022: 
Vald   Fellingstillatelser 
Region Nord  40 
Region Sør  19 
Moen   4 
SUM   63 
 
Avskytningen, herunder alders- og kjønnsfordeling, skal følge rammene i bestandsplan godkjent i 2021. 
 
2.Valdet Finnvollan tildeles følgende fellingstillatelse for 2022: 
Vald      Kalv   Hann (1,5 år og eldre)  Hunn (1,5 år og eldre)  SUM 
Finnvollan Målretta tildeling  3   2     0     5 
 
3.Hjortevaldene tildeles følgende fellingstillatelser: 
Vald      Kalv   Voksen hunn 1,5 eller eldre   Voksen hann 1,5 eller eldre   SUM 
Nessan og Bjørhusdal fellesvald  0   2      2      4 
Nedre Namsskogan region   1   4      4      9 
Region Nord Hjortevald   0   4      4      8 
 
4.Rådyrvaldene tildeles følgende  
fellingstillatelser: 
 
Vald    Fellingstillatelser 
Region Nord   Kvotefri tildeling 
Region Sør   Kvotefri tildeling 
Håpnes   Kvotefri tildeling 
Bjørhusdal   Kvotefri tildeling 
Ulvig Kier /Nessan  Kvotefri tildeling 
Namdal Bruk   Kvotefri tildeling 
Moen vald   Kvotefri tildeling 
 
5. Kommunen må iverksette nye tiltak for å 
kartlegge tilstanden på elgen i Namsskogan. 
Det skal være et mål og stabilisere bestanden og 
på sikt øke bestanden. 



Nytt fra biblioteket 
 

Da var sommerles-kampanjen over for i år, og for en innsats! 
Hele 92,1% av elevgrunnlaget i Namsskogan deltok, og det er imponerende med tanke på at oppslut-
ningenen i Trøndelag var på 42 %, og i landet som helhet var på 37 %. 
 
Til sammen leste deltakerne 857 bøker på til sammen 81 307 sider! 

 
Dette feirer vi med en sommerlesfest som vil foregå i 
skoletiden 8. september. Da kommer forfatteren Mari 
Moen Holsve, skaperen av Asbjørn og Astrid, som skri-
ver Sommerles-fortellingen hvert år. Mari elsker å skrive 
actionfylte historier, og Sommerles-fortellingen er alltid 
full av spennende ting fra virkeligheten. Mari vil vise og 
fortelle om alt som har inspirert årets fortelling, Eventyr 
på rømmen! 
 
Foto: Trond-Are Utle 
 
Det vil også bli utdeling av diplomer og trekking av 6 
ekstra premier. 
 
 
 

Våre åpningstider er som før:  
Mandag til fredag kl. 9 – 15.  
Vårt telefonnummer er 74333200 og 90245248 (tlf/sms) 
Epost kan sendes til: bibliotek@namsskogan.kommune.no 
Eller følg oss på Facebook. 

 

Høsthilsen fra Namsskogan Folkebibliotek! 

 
Namsskogan Historielag skal også i år gi 
ut vårt lokale tidsskrift Skogstjerna, og vi 

regner med at den skal være ferdig  
trykket i god tid før julen slik at det blir et 

kjærkomment blad for alle dere lesere. 
 

Vi ønsker så mye stoff som mulig fra alle 
kanter av Namsskogan. Dette blir det 
spennende og interessant lesing av! 

 
Vi vil med dette oppfordre alle dere som 
ønsker å skrive noe om å sende dette til 

redaksjonskomitèen ved 
Odd Bakken, 7892 Trones eller e-post:  
odd.bakken@namsskogan.kommune.no  

 

innen 18. November.  



«Jag trodde englarna fanns i himmelen» 
 
Etter et ufrivillig besøk på Namsos Sykehus og Namsskogan Omsorgssenter (eller 
Heimen som alle sier) er jeg ikke sikker på om det finns bare der. Som Svenn Brekk-
vassmo sa (hvem ellers) er det ikke mange som havner i grava og kommer opp igjen. 
Det gjorde jeg. Oppholdet på heimen var veldig positivt. Omtanke og god mat (ikke 
minst nok kaffe).  

 
Konklusjon: Engler finns blant oss også. Tusen takk for oppholdet.  

Takk også til de som kjører ambulansen.  
 

Hilsen Oddvin Håpnes.   

Vil du være med å  

utvikle næringslivet i  

Distrikts Norge? 
 
Arbeidsgiver: Namsskogan Utvikling AS 

Stillingstittel: Bedriftsutvikler/rådgiver 

Frist: Snarest 

Ansettelsesform: Fast 

Sentralt plassert i landet langs E6 og svenskegren-
sa, er det nå en mulighet til å utøve ekstremsport 
både i jobb og på fritiden. Å utvikle nytt og eksiste-
rende næringsliv, og bidra til økt bosetning i dis-
trikts Norge er en øvelse som krever pågangsmot, 
utholdenhet og nytenking. Vi ønsker at du er i 
stand til å tilpasse deg både kart og terreng for å 
finne den beste veien fram til mål. Du vil i stor 
grad være med å forme din arbeidshverdag. 

Siden oppstarten i august 2020 har vi gjennomført 
mange spennende oppdrag og prosjekter med gode 
resultater. Namsskogan Utvikling utfører førstelin-
jetjeneste i Namsskogan- og Røyrvik Kommune. 
Vi får stadig nye oppdrag og vi søker nå bedriftsut-
vikler/rådgiver i 100 % stilling. 

Vi tilbyr: fleksible arbeidsforhold med stor grad av 
frihet til å styre dine arbeidsdager, spennende ut-
fordringer samt lønn og pensjon etter avtale. Gjen-
nom jobben får du en unik kjennskap til næringsli-
vet i regionen, til virkemiddelapparat og innova-
sjonsselskaper. Du har muligheten til å få bred 
kompetanse og nettverk innenfor næringsutvikling i 
kommunene og regionalt. 

Røyrvik og Namsskogan Kommuner har fått status 
som omstillingsregion og vi samarbeide tett med 
programledelsen i Børgefjell Utvikling. Dette pro-
grammet har en varighet på 5 år og vil gi regionen 
store muligheter til virkelig å få fart på sakene. 

 

 

Sentrale oppgaver i stillingen vil bl.a. være: 

·      Være pådriver for vekst i regionen gjennom å 
motivere og initiere prosjekter, samt være tett på 
næringslivet, støtte og bidra til framdrift i nærings-
rettede prosjekter. 

·      Være kontaktperson mellom privat næringsliv, 
kommunen, innovasjonsselskaper etc. 

·      Bistå bedriftene i kommunene med rådgivning. 

·      Bidra til å sikre drift og utvikling i eksisteren-
de bedrifter. 

·      Bistå grundere med realisering av ideer. 

Det stilles ikke krav om spesifikk utdanning, erfa-
ring eller nettverk. Personlig egnethet har hovedfo-
kus. Søkere vil bli vurdert fortløpende og ansettelse 
vil bli gjort så fort rett kandidat er funnet. 

Nettverk 

Facebook 

Sektor: Privat 

Sted: Parkveien 1, 7892 Trones 

Bransje: Konsulent og rådgivning 

Stillingsfunksjon: Analyse, Forretningsutvikling 
og strategi, Rådgivning 

Om arbeidsgiveren 
Namsskogan Utvikling AS er et næringsselskap eid av lokale næringslivsaktører og Namsskogan Kommune. Bedriften jobber tett på
og bidrar til videreutvikling eksisterende bedrifter, legger til rette for nyskaping og vekst i kommunene Namsskogan og Røyrv

https://www.facebook.com/namsskoganutvikling


Et innblikk fra august i Tiriltoppen barnehage 
 

Nå har alle kommet tilbake etter ferie, og barnehageåret er allerede godt i gang. Noen har begynt i 1. 
klasse, noen har flyttet og noen nye har kommet til. En spennende tid i vente. 

 
Vi har benyttet oss av naturens mange goder, der vi har vært og plukket masse blåbær. Det var mange 

blåe munner og ansikt som hadde kost seg. Av noe av blåbæra vi plukket, laget de største barna smuldre-

pai, som vi alle fikk smake. Det falt i smak hos store og små   Vi var en tur oppe i skogen å der så vi 
et STORT troll. Det var Dærga trollet som hadde rotet seg bort, på jakt etter noen geiter å spise. 

 
Vi fikk også et overraskende besøk av politiet. Politidama er den nye politikontakten for Namsskogan, 
og kom innom for å hilse på. Noe som var stor stas for flere av barna, og politidama måtte grundig be-

undres og studeres   
 

Utover høsten, så vil det naturen har å by på, bli mye i fokus, der vi vil takke for alt vi har fått av bær, 

frukt og grønt. Vi skal også jobbe en del med brannvern, da det snart er brannvernuke. Litt senere på 
høsten, så vil Hakkebakkeskogen være en stor del av barnehagens hverdag. Da vi skal jobbe med dette 

ut barnehageåret. Noe vi ser veldig frem til. 



Namsskogan menighet informerer: 
Sokneprest: Martin Ottoson 
Namsskogan Menighetsråd v/leder Odd Bakken 
Kirkeverge: Janne Britt Johansen 
 
TELEFONER 
Kirkeverge for Namsskogan og Røyrvik: 958 62 891  
 
E-post adresser 
Sokneprest: sokneprest@namsskogan.kirken.no 
Kirkeverge: kirkeverge@namsskogan.kirken.no  
 

Namsskogan kirkekontor har kontorlokaler på  
Namsskogan Frivilligsentral, Lupinveien 8, 7896 Brekkvasselv 

Namsskogan blomsterfond. 
 

Kontakter: 
Eva G. Bakken  mob: 970 88 942 
Inger Marie B. Myrvold mob: 456 05 922 
Inger Brekkvassmo mob: 452 75 381 
 
Det bes at en av kontaktene får informasjon før man  
betaler inn på Blomsterfondets kontonr: 
4448.19.78995 

 
VIPPS: 657958 

GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN 

 
09.10  Kl 15.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell. 
06.11  Kl 11.00 Gudstjeneste i Trones kirke. Vi minnes de døde. 
27.11  Kl 11.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell. Lysmesse. 
24.12  Kl 13.30 Gudstjeneste i Skorovatn kapell. 
24.12  Kl 16.00 Gudstjeneste i Trones kirke. 

PRISEN "ÅRETS  
NAMSSKOGING 2022" 

 

Forslag på kandidat(er) sendes  
innen 28. Oktober 2022.  

  
Namsskogan kommune ønsker at du/dere som inn-
bygger, lag/forening eller bedrift sender inn forslag 
på kandidat til «Årets Namsskoging 2022».  
 

Retningslinjer:  
1. Prisen Årets Namsskoging har som formål å tjene 
som inspirasjon for alle i Namsskogan kommune og 
skal være en honnør fra det offentlige til enkeltperso-
ner, lag, organisasjoner, bedrifter eller institusjoner 
(listen er ikke uttømmende) som på en positiv måte har 
vært med og gjort innsats i eller for Namsskogansam-
funnet. Samfunnsnyttig og oppofrende innsats vil bli 
vektlagt i valg av prisvinner. 
2. Prisen skal, som hovedregel, gå til prisvinner i 
Namsskogan kommune, men kan også tildeles andre 
med tilknytning til kommunen. 
3. Samme prismottaker kan motta prisen flere ganger. 
4. Prisen består av en plakett/diplom og et pengebeløp. 
Beløpet skal vurderes i forbindelse med årsbudsjettet. 
5. Alle innbyggere, bedrifter, lag og foreninger i Nams-
skogan kommune kan etter kunngjøring komme med 
skriftlige forslag på priskandidater. Forslag må være 
begrunnet. 
6. Formannskapet avgjør hvem som får prisen. For-

mannskapet er ved valg av prisvinner ikke bundet av å 
velge en av kandidatene som er foreslått, men kan vel-
ge å gi prisen til andre eller unnlate å tildele prisen. 
Formannskapet skal bestrebe seg på å gjøre et enstem-
mig vedtak i lukket møte. 
7. Formannskapet bestemmer tidspunkt for utdeling og 
kunngjøring av prisvinner(e). 
8. Prisen Årets Namsskoging skal deles ut av ordføre-
ren eller den han bemyndiger. 
9. Retningslinjer for Årets Namsskoging er vedtatt av 
Namsskogan kommunestyre vedtak nr 127/12. 
 
Sendes inn til:  
Namsskogan kommune, R.C.Hansens vei 2,  
v/Enhetsleder kultur- og folkehelse Odd Bakken,  
7890 NAMSSKOGAN  
eller e-post: odd.bakken@namsskogan.kommune.no 

http://www.google.no/imgres?sa=X&tbm=isch&tbnid=H_YOA5J90vNQeM:&imgrefurl=http://trykksak.kirken.no/&docid=l45uG9ar-_nVxM&imgurl=http://trykksak.kirken.no/skin/kirken_ny/logo_denNorskeKirke.png&w=540&h=88&ei=HEHqUvzJCaOw4QSFzoCABQ&zoom=1&iact=rc&dur=880&page=


NAMDAL MOTORSPORTKLUBB 
- NAMSSKOGAN 

16. september er det duket for årets finalerunde i MNM – midt norsk mesterskap i motorcross, der flere av våre medlemmer 

deltar. Gjennom sesongen har vi vært delaktig i et miljø med treninger, løp, midt norsk mesterskap og sosialt samvær. Namdal 

Motorsportklubb Namsskogan er så heldig med å være en del av Råbakkan Overhalla/Namsos, det gir oss mulighet til å holde 

klubben på Namsskogan i gang. Noen ganger kommer det også kjørere fra andre deler av Namdalen til Kjellmoen for å kjøre 

sammen med oss. 

I august holdt Namsskogan og Namdal motorsportklubb midt norsk mesterskap på Råbakkan med gode tilbakemeldinger, og 

gode løpsresultat for våre crossere i alderen 6 – 15 år. Vi har et bredt spekter av unge og «gamle» talenter som sammen står på 

for å opprettholde det gode miljøet motorsporten har å by på. Det er plass til flere medlemmer, vi oppfordrer folk i kommunen 

til å komme innom for å slå av en prat når det er trening, se på de som kjører, og vi har plass til flere crossere   

Det er plass til en rekke ulike roller i motorsporten. Når det kommer til konkurranser, treninger og arrangementer trenges det 
alltid folk til å hjelpe til i både kiosker, selge billetter, grille, vaske og heie på deltakere. Dugnadsånden er det ingen ting i veien 
med! Det å være involvert i et motorsportmiljø betyr ikke nødvendigvis at du trenger å kjøre selv. Motorsport er en stor del av 
den norske bygdekulturen og det er absolutt noe man bør respektere. Det er et spennende miljø som er forskjellig avhengig av 
hvor i landet du drar. Det som er så gøy med motorsport er det faktum at det finnes verden over, i forskjellige variasjoner, og 
motoriserte kjøretøy er noe mange liker og har sansen for. Og … vi har ingen reservebenk – her er alle god nok med den sykke-
len du har og du blir sett.  



Det er spennende tider i møte for Namdal motorsportklubb Namsskogan da det i den senere tid har vært gjennomført befaring 
på et nytt tiltenkt baneområde like ved E6 sør for Trones, sammen med Exanorth, Statskog og Namsskogan utvikling. Det er et 
spennende prosjekt som ligger foran oss, tidkrevende, men om vi lykkes med å etablere ny bane får vi mulighet for å lage bane 
i et naturlig terreng som kan gi kjørerne litt 



Bli gjerne medlem av vår facbookgruppe «Namdal Motorsportklubb Namsskogan» 



NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER: 
 
Allerede for et par uker siden, sa våre stilige og lynraske leieboere tårnseilerne, takk for i sommer, tok 
med seg sine tre søte små, og begynte på den lange reisen til Afrika.                                                                                                                     
100–års komiteen har nylig avsluttet «sin lange reise» i gamle protokoller og historiske skrifter, og 
oversendt sitt møysommelige arbeid til Nam Reklame i Skorovatn, som nå er i ferd med trykking av  
JUBILEUMSSKRIFTET. 2/10 1922 ble Namsskogan Sanitetsforening stiftet, og 100–års komitéens 
«skattejakt» har resultert i enda større respekt og stolthet over vår hundreårige historie.  
 
Når JUBILEUMSSKRIFTET foreligger, vil denne stolte historien bli tilgjengelig for alle våre med-
lemmer, og alle andre interesserte. JUBILEUMSFESTEN på Namsskogan Frivilligsentral 1/10, skulle 
være vår viktigste markering i jubileumsåret. Men da 100–års komiteen og styret møttes på sine første 
møter for sesongen 15/8, var møtedeltakerne ikke i tvil: jubileumsfesten må settes på vent til neste år, da 
sentrale medlemmer for tiden er rammet av alvorlig sykdom. 
• 100–års komiteen kom likevel med alternative forslag til markeringer, som i korthet går ut på å leg-

ge inn «det lille ekstra» i våre tradisjonelle aktiviteter fram mot jul. Allerede under KIRKE-
KAFFEN i Bjørhusdal gamle skole– og kapell 28/8, ble Jubileumskake servert, som et ledd i den 
alternative feiringen.  

• Ellers vil vi markere Sanitetens Uke 39 følgende måter:                                                                             
arrangere et FELLESMØTE i Holmenkoia, med god bevertning for alle medlemmer. Og den tra-
disjonelle SKOLEFROKOSTEN for elever og lærere på Namsskogan skole, vil etterfølges av et 
«dessertbord» med spennende overraskelser…….  

• 4/10 vil vi be inn Ordfører og kommunestyret, samt Kommunedirektør, Kultursjef og enhetsleder 
kommunalteknikk, til kaffe og Jubileumskake i Holmenkoia, og takke for det gode samarbeidet vår 
forening har hatt med kommunen i mange år.  

 

Noen av våre faste aktiviteter har allerede startet høstsesongen: 
• KLØVERTURENE til Skytterhuset har gått i hele sommer, og fortsetter i høst på samme tid og 

sted, hver mandag kl 11.30. 

• BINGO’n på ELVA rullerer mellom Frivilligsentralen, Pensjonistlaget og Namsskogan Sanitetsfo-
rening med en 5–ukers periode. 23/8 var det «vår tur», og våre trofaste ansvarlige Astrid Welo, 
Magni Sellin og Svein Sørum var på plass for å ta imot ivrige bingospillere. 

• STERK og STØDIG inviterte til sesongens første trim-økt på Frivilligsentralen 25/8, så nå er de 
ivrige trimmere på 65+ fra fjern og nær i kommunen, klare for nye trimøkter hver torsdag fram mot 
jul! 

• SPRÅKVENN møttes også til sitt første treff 25/8, utenfor Holmenkoia i det fine været. Nå ser vi 
fram til å bli kjent med våre nye innbyggere fra Ukraina, Etiopia og andre nasjoner, under mottoet: 
«Her er ingen fremmede, bare venner vi enda ikke har møtt.» Neste Språkvenntreff er 8/9 i Holmen-
koia.  

• SMÅBARNSTRIM i Namsskoganhallen og SENIORTREFF i Koia starter opp i løpet av sep-
tember, plakater og info på vår facebook-side vil gi nærmere beskjed. 

• BASAR i NAMSSKOGANHALLEN etter god, gammeldags oppskrift planlegges i slutten av no-
vember. Herved inviteres alle våre medlemmer, støttespillere og venner til å strikke, hekle, snekke-
re, sy, brodere, tegne og male årets store jubileumsbasar! Alt tas imot med takk! 

 
EN GOD OG KREATIV HØST ØNSKES ALLE VÅRE LESERE! 

 

Bjørg Myran (leder) 



Høsthilsen fra  
Labbetussen 
Barnehage  
Bærsesongen er i gang…. 



OFFISIELLE   
FLAGGDAGER  I  NORGE                    

 
1. januar  Nyttårsdag 
21. januar H.K.H. Ingrid Aleksandra 
6. februar  Samenes Nasjonaldag 
21. febr.  H.K.H. Kong Harald V 
1. Påskedag 
1. mai  Offentlig høytidsdag 
8. mai  Frigjøringsdag 
17. mai  Grunnlovsdag 
1. Pinsedag 
7. juni  Unionsoppløsningen 1905 
4. juli  H.K.H. Dronning Sonja 
20. juli  H.K.H. Kronprins Haakon Magnus  
29. juli  Olsokdag 
19. august H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit 
03. desember  Prins Sverre Magnus 
25. desember 1. Juledag  

 
Valgdager ved stortingsvalg. Det er vanlig å flagge på     

    FN-dagen 24. oktober og langfredag. 
I tiden 1. mars til 31. oktober heises flagget kl.08.00,  

resten av året kl.09.00. 
 

Flagget fires ved solnedgang eller senest kl.21.00. 

Teknisk avdeling i Namsskogan 
kommune har en oppfordring 

til innbyggerne. 
 

Vi hadde satt stor pris på om dere er nøye med å  
ikke kaste våtservietter, gulvkluter, q-tips og  
lignende i toalettet. Slike ting lager mye trøbbel  
og merarbeid i renseanleggene våre, noe  
som medfører en ekstra kostnad for  
abonnentene. 
 

Namsskogan kommune 

Årets TV-aksjon går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende  
helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.  

 
I år går TV-aksjonen av stabelen 23. oktober. 

«Utnyttelse av beite-
ressurser i utmarka» 

 
Fagdag «Beitedyr i  
utmark og nofence» 

 

Sted: Lierne kommunehus (Lissaln) 
Dato: 19. september 2022 

Klokkeslett: 11.00 – 14.00 
11.00 – 11.15 Lissaln 
Velkommen – informasjon om delprosjekt 

«Utnyttelse av beiteressurser i utmarka» 
11.15 – 11.30 
Statsforvalteren – aktuelle tilskuddsordninger 

11.30 – 12.00 
Nortura – oppstart av ammeku, og storfe som bei-
tedyr 

12.00 – 12.30 
Lunsj 
12.30 – 13.00 
Elin Sikkeland – erfaringer med storfe og nofence 

13.00 – 13.30 
Ingstad Gård DA – nyoppstartet nofencebruker 
 

Påmelding til Tina Østby på mail Ti-
na.Ostby@lierne.kommune.no innen torsdag 15. 
september.  

mailto:Tina.Ostby@lierne.kommune.no
mailto:Tina.Ostby@lierne.kommune.no

