
Namsskogan kommune - toppen i Namdalen 



Namsin       Nr. 8 /2020   36. 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 Kultursjef 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 2020 - ”INNLEVERINGSFRISTER” 
  

Her er følgende frister for innlevering av stoff til Namsin for året 2020. 
Fristene er satt til fredager innen klokken 12:00 og etter avtale med  

Elva/Namsskogan IL vil Namsin bli utdelt innen førstkommende onsdag etter fastsatt frist. 
 

Namsin nr:  Innleveringsfrist: 
 9    Fredag 11 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) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

BRANN   110 
POLITI   112 
LEGE (nødhjelp) 113 

 
 
 

Hvis du/dere trenger kontakt med Politiet 
så ring Politikontakt Birger Håpnes  

for Namsskogan på mob: 994 94 736. 
 

For hasteoppdrag kan du/dere ta kontakt 
med Politiet på tlf. 02800 eller 112. 

 

Politiet 



 

Henting av avfall til  
gjenbrukstorg! 

 
Ønsker du/dere at vi kan hente ditt avfall som vil skal  

leveres på gjenbrukstorg i Bjørhusdalen. 
 

Ta kontakt med  
Brit Bjørhusdal på  

mob: 971 12 161 for avtale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

November: 
19: Stor Mannekeng-oppvisning på Frivilligsentralen på Brekkvasselv klokken 18.00. AVLYST 
26: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Trones (Namsskogan Hotell) klokken 12.00. AVLYST 
28: «Jul i Skogen» i Namsskogan Familiepark mellom klokken 12.00-16.00.  
29: Lysmesse i Bjørhusdal kapell klokken 18.00. 1. advent. 
Desember: 
08:  2-Julekonserter med «Syngende husmødre» på Namsskogan Frivilligsentral klokken 15.00 og klokken 18.00. 
10: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Namsskogan (Vertshuset Nams-Inn) klokken 12.00. AVLYST 
10: Kvinnehelsedag på legekontoret mellom klokken 09.00-11.00 v/Jordmor. 
15: Kommunestyremøte. 
19: Julekonsert i Namsskoganhallen. Arr: Kor i Namsskogan. AVLYST 
22: Skolegudstjeneste i Trones kirke klokken 08.00. 
22: Skolegudstjeneste på Namsskogan skole klokken 10.00. 
22: Siste skoledag før jul- og nyttårsfeiring. 
24: Julegudstjeneste i Skorovatn kapell klokken 13.30. 
24: Julegudstjeneste i Trones kirke klokken 16.00. 
26: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell kl. 18.00. 2-juledag. 
27: Ute-Juletrefest på Brekkvasselv mellom klokken 15.00-17.00. Arr: 4. klasse ved Namsskogan skole. 
28: 4-juledagsfest på Trones grendehus m/musikk av BJØRNARS. Arr: Fosskailln gammeldansklubb. 
 
2021 
Januar: 
04: Første skoledag etter jul- og nyttårsfeiring. 

 

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste  
Namsin er satt fredag 11.12.2020 innen kl.12.00.  

65 grader nord 17-19.09.10  
med MOT i Namsskogan. 

 
I forbindelse med overgangen til ny MOT avtale der MOT 
skal være mere synlig også i lokalsamfunnet fant MOT 
teamet ut at vi måtte finne på noe sprell. Således ble ideen 
om å arrangere noe ala 71 grader nord født. 
 
Etter x antall kveldstimer med grubling, planlegging og 
tilrettelegging ute i løypa var vi klare til å starte fredag den 
17 kl 0830.Vi delte inn i grupper og hovedbudskapet var: 
samarbeid, samhold, toleranse og glede for å nevne noen 
viktige MOT leveregler. 
 
Ole Nordfjell startet showet i Kvilåsen med å fortelle oss 
om livet der i hans ungdom. Så var det klart for utdeling av 
effekter, alle elever fra ungdomsskolene på Trones og 
Namsskogan fikk en flott fleecegenser med påtrykt MOT 
logo kommunevåpenet og 65 gr nord (meget populært). 
Etter det hadde de foran seg ca 7 km med tunge sekker og 
10 poster med forskjellige  øvelser bl.a : kart og kompass, 
bokstavrebus, lage sykebåre, få fisk koke den og så spise 
den, plukke tyttebær lage trollkrem +++ før vi slo leir ved 
lille Brekkvatn. Det ble en trivelig kveld (natt) med grilling 
og sosialt samvær. 
 

Lørdag morgen kl 0500 var de første ungdommene oppe og 
begynte å koke kaffe før det ble frokost og turen gikk til 
skytterhuset på Namsskogan hvor det var miniatyrskyting 
som sto på programmet. Så sto skigåing på programmet 
hvor gruppene fikk en utfordring i samarbeid da hvert lag 
på 6-7 stykker måtte lage seg bindinger å gå på ett par ski 
fra Nyrudkrysset til Holmensenteret. Meget underholdende 
for oss som så på! Deretter gikk turen til Mellingsvatnet 
med flere innlagte øvelser og mye latter før vi spiste Napoli 
Tacosuppe til middag. Vi hadde med oss to store telt med 
plass til alle men første kvelden lå 50% ute og andre kvel-
den lå 90% ute. Det ble ikke observert en eneste sur mine 
på hele helgen uansett hva de ble satt til å gjøre og samar-
beidet var på topp hele tiden.  
 
Vi voksne som var med på turen hadde det kjempefint og 
det tror vi ungdommene hadde også. 
 
Vi i MOT hadde ikke fått til alt det her uten hjelp fra lag og 
organisasjoner i kommunen. Takk til: Namsskogan Fjellsty-
re, Namsskogan Skytterlag,4H,Namsskogan Røde Kors og 
kommunestyret som hadde tro på opplegget vårt. Stor takk 
til dere foreldre også som bidro til å få dette til. 

 
Kanskje kan dette bli en tradisjon???   

Hilsen MOT teamet Anne, Geir og Bjørnar. 

Namsin for 10 år siden:      
Nr. 7 / 2010 



 

 
Ønsker du å leie Trones Grendehus så ta kontakt med ansvarlig  

for utleie, Karin Fjerdingøy på mob: 950 76 971. 
 

Priser for utleie: 
Hele huset    kr. 1 500,- (Gjelder for Trones krets) 
Hele huset    kr. 2 000,- (Gjelder for utenbygds) 
Lillesal m/kjøkken  kr. 1 000,-  
Andelseiere leier for  kr.    700,- 
Helg     kr. 2 000,- (Gjelder for alle) 
 

Styret i Trones Grendehus 

TRONES GRENDEHUS 

 BREKKVASSELV  

SAMFUNNSHUS 

 

Samfunnshuset egner seg godt til små og store arrangement.  
Vi har montert varmepumper og installert bredband  
- det gir oss mange muligheter… ☺ 
 
For leie kontakt Anne Fjerdingøy: 90 03 88 21 
 

Priser: 

Lillesal: 1000 kr. 
Hele huset: 2000 kr pr. døgn eller 3000 kr for hele helga. 
 
Om dere ikke ønsker å vaske selv:  
Tillegg for vasking: 400 kr/ lillesal, 600 kr hele huset. 
 

Mvh styret  

 

FEST PÅ TRONES  
GRENDEHUS 
4-juledag  (28. Desember) 

 

BJØRNARS 
 

Spiller på Trones grendehus  
4-juledag .  

 
Dørene stenges kl 22:00. 

(18 års aldersgrense) 
 

Inngang kr 250,-  
(kun kontant betaling) 

 

Hilsen Fosskailln gammeldansforening 
 
 

 

Brekkvasselv samfunnshus 
Vipps-Adventskalender! 

 

Støtt Samfunnshuset og vær samtidig med i  
trekningen av 24 flotte kalendergaver.  

Vi trekker en vinner hver dag i desember fram til 
julaften. Vi offentliggjør og tar kontakt med  

vinnerne hver dag.  
 

100,- kr pr lodd 
Vipps oss på 531964 

 
Selger lodd frem til julaften, men husk og  

vær tidlig ute for større vinnersjanse. 
 

Vil takke alle som har bidratt med premier! 



Nytt fra biblioteket: 
Nå har høstmørket senket seg, og hva passer vel bedre enn å sette 

seg i godstolen og lese ei god bok? 

 

Hos oss kan du finne gode, spennende, koselige, lærerike og artige 

bøker for små og store. Og har vi ikke boka på biblioteket, kan vi  

bestille til deg fra andre bibliotek, så har vi den i løpet av en ukes tid. 

 

Våre åpningstider er som før: Mandag til fredag kl. 9 – 15.  

 

Er du syk, eller av andre grunner ikke kan komme på biblioteket, er det mulighet til å bestille 

bøker og hente dem utenfor etter nærmere avtale. Ta kontakt med oss på telefon eller epost.  

Epost til: bibliotek@namsskogan.kommune.no / Telefon: 74333200 

 

Det er lenge siden vi har purret lånere på lån dere har, så nå er det på tide. Kanskje har du til 

og med gjemt dem unna på en lur plass, og så dukker de opp når du tar julesjauen? ☺ 

Får du purring og mener du har levert tar du bare kontakt, så ser vi om vi finner den i  

bokhylla her.  

 

Her er et lite utvalg av boknyheter hos oss: 

                     

              
             

             

mailto:bibliotek@namsskogan.kommune.no


NAMSSKOGAN  
SANITETSFORENING  

INFORMERER: 
 
I en ekstraordinær utgave av NYTT OG  
NYTTIG (infoskriv fra NKS) i forbindelse med 
Regjeringens nye nasjonale smittevernregler 
fra 5.november, står det bla: «Sentralstyret 
anbefaler alle lokalforeninger å følge myndig-
hetenes oppfordring om å: -Begrense sosial 
kontakt så mye som mulig-Anmoder alle lo-
kalforeninger til å stille all ordinær aktivitet 
i bero». Det betyr at Seniortreff og Språk-
venn må innstilles inntil videre, og at møtene i 
kretsene må settes på vent. «KLØVERTURER 
kan fortsatt gjennomføres gitt at smittevern-
hensyn ivaretas», står det videre i Info – skri-
vet, og OMSORGSBEREDSSKAPSGRUPPENE 
(OBG) likeså. 
 
KLØVERTURENE blir derfor ekstra dyrebare 
for oss i disse pandemi–tider! På den ukentlige 
KLØVERTUREN får vi frisk luft, dagens trim, 
sosial kontakt og trivsel i det fine november – 
været! Her blir verdensproblemer diskutert, 
nyheter i bygda formidlet, kakeoppskrifter og 
gledelige hendelser delt. Enkle, viktige og hver-
dagslige goder som vi nå har lært oss å verd-
sette på nytt! Kontaktpersonene for kløvertu-
rene i kretsene er: Heidi Aasnes Furuly, Anne–
Grete Hamnes Finnvollan, Inger Johanne Bjør-
husdal Lonet. Kløverturene er for alle som vil 
delta på et lavterskel trim–tilbud, og gjelder 
for alle, medlem i Saniteten eller ikke.  
 

 
 
 
 
 
OMSORGSBEREDSKAPSGRUPPENE (OBG) har 
fortsatt en viktig funksjon i lokalforeningene 
rundt om i landet i disse tider. Vår egen OBG 
er i full gang med å utplassere skjermer 
(KOMP) som gir pårørende bedre muligheter 
for å holde kontakt med sine eldre, hjemmebo-
ende slektninger, og på den måten bidra til å  
motvirke isolasjon og ensomhet blant de eldre i 
bygda.  
 
JULELOTTERIET 2020 ER ALLEREDE I 
GANG! Det foregår både digitalt på VIPPS 
528488, og via LODDBOK på JOKER,  
administrert av Lena og Eva:  
TUSEN TAKK DAMER!                                                     
 
Innspurten av JULELOTTERIET foregår 
LØRDAG 21/11 kl 11.00–15.00 utenfor  
HOLMENSENTRET: Vi serverer gløgg,  
pepperkaker og bålkaffe, selger lodd og  
stiller ut deler av de 26 gevinstene, alt til 
trivelig trekkspillmusikk ved Arne Stuenes: 
TUSEN TAKK ARNE! 

 
FORTSATT GOD DUGNAD MOT COVID 19! 

                                  
Bjørg Myran (leder) 

Da har Nedre Namsskogan sanitetsforening hatt trekking på årets basarbøker. Vi takker alle 

som har støttet oss gjennom å gi premier og ved å ta lodd! Vi fikk inn kr 13.200,- !  

Oversikt vinnere, voksenbok 
Forundringspakke: Solfrid Breimo 
Adventsløper: Ingrid Nordli Nylenden 
Juleløper: John Ivar Sandvik 
Julepute: Anne Nordfjell 
Lykt: Solfrid Breimo 
Potet: Ole Johannes Berg Hermann 
Gulrot: Linda Fjeldavli 
Skål med sjokolade: Tove Svensson 
Quila pute: Asle  
Julebrikke: Gerd og Norvald Amdal 
Regnjakke: Gunleif Moen 
Votter + lue: Bendik Skarstad 
Ugle: Asle Hanøy 

Fleespledd: Ingrid Nordli Nylenden 
Gavekort Fjellstyret: Ruth og Magne Sonflå 
Tennbriketter: Hildur Moen og Solvor Barlien 
Ullsokker: Olaug Gartland og Thorbjørn Iversen 
2 sengesett: John Ivar Sandvik 
Rondane ullgenser: Ingrid Nordli Nylenden 
2 lysestaker m/speil: Greta Fjerdingøy 
Ullvotter: Siv Dahl 
Fingervanter ull: Anita Pedersen 
Ullgenser dame: Laura Kvendset 
Toalettveske + veske: Reidun Mosling 
Ørretmiddag: Ellen Åsved 



 

TRONES IL INFORMERER! 
 

Det blir sirkeltrening i gymsalen på Trones skole, starter tirsdag 17.11. kl 20.00. 
Damebading i svømmehallen på torsdager i år også, starter i uke 49. 

Det blir også julekalender i år med mange fine premier. 
 

Ha en fin førjulstid. 
 

Hilsen Trones IL 

VELKOMMEN TIL JULETREFEST 27. DESEMBER 

 

Vi inviterer alle store og små til en annerledes og  

koronavennlig ute-juletrefest på Brekkvasselv. 

 

SØNDAG 27. DESEMBER KL. 15:00-17:00.  

 

Vi serverer julegrøt, gløgg, bålkaffe og kaker. Det 

blir nissequiz i skogen og gang rundt juletrær.  

Kle deg godt og bli med!   

 

   Hilsen 4. klasse namsskogan skole 

Oversikt over vinnere, barnebok: 
Fotball: Linda Fjeldavli 
Nissegenser med lue: Barnebarna Einarsen 
Turnringer + sluker: Erlend og Signe Sandnes 
Babyborn dukke m/klær: Johan Vik 
Ullsokker+votter: Eva G. Bakkens barnebarn 
Ullvotter: Felix A. L. Nordgård 
Forundringspakke: Eleanor Flått 
Traktor: Fillip A. L. Nordgård 

Ullgenser st 4 år: Elias N. Vik 
Ullgenser 8 år: Brage Staldvik Mellingen 
Barnedress: Aksel Leander Nordfjell Kappfjell 
Bokpakke: Mats Hovden Holt 
Tegnesaker: Fam. Siv Dahl 
Puslespill: Sophie Flått 
Skinntøfler baby: Thomas Aarsandøy 



FØLGENDE ER VEDTATT AV  
FORMANNSKAPET I MØTE 29.10.20: 

 
DATASENTER I NAMSSKOGAN - FORSTUDIE 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune bevilger kr 200.000.- til Namssko-
gan Utvikling AS for å gjennomføre en forstudie for å avdek-
ke realismen/muligheten for etablering av Datasenter i kom-
mune. 
2. Bevilgningen utgjør en andel av kostnadene som framgår 
av søknaden. Ved 50% gjennomført prosjekt kan 50% av 
tilskuddet utbetales mot søknad og dokumentasjon.  
Resterende utbetales når det foreligger regnskap fra selska-
pets regnskapskontor. Hvis prosjektet blir gjennomført til 
redusert kostnad vil tilskuddet blir redusert tilsvarende. 
3. Bevilgningen dekkes av Namsskogan næringsfond 2020-
Covid 19. 
 
ÅRETS NAMSSKOGING 2020 
Vedtak: 
Informasjon om Årets Namsskoging 2020 blir kunngjort på et 
senere tidspunkt. 
 
SØKNAD OM FRADELING OG OPPMÅLING AV  
TILLEGGSAREAL 
Vedtak: 
Plan og bygningsloven: 
Det gis varig dispensasjon til å fradele et 1600 m2 stort areal 
fra eiendommen 58/1 som tilleggsareal til eiendommen 58/62. 
Det gis unntak fra oppmålingsgebyret for fradelingen. 
Jordloven: 
Med hjemmel i jordlovens § 12 innvilges søker Statskog SF å 
fradele omsøkt areal på gnr. 58, bnr. 1 i Namsskogan kommu-
ne, ca. 1,6 dekar. Gebyr etter jordloven § 12 (k-sak 6/12)  
utgjør kr 1 000,- Fakturering i forbindelse med fradelingen 
sendes Hans Michelsen, Andreas Anses veg 5,  
7896 Brekkvasselv. 
 
SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM 64/4 – 
JORDLOVSBEHANDLING 
Vedtak: 
Gunnar Mellingen innvilges fradeling av festetomt på ca. 2 
200 m2 rundt eksisterende bygninger fra eiendom gnr. 64, 
bnr. 4 i Namsskogan kommune. Gebyr etter jordloven § 12  
(k-sak 6/12) utgjør kr 1 000,- 
 
 

FØLGENDE ER VEDTATT AV  
KOMMUNESTYRET I MØTE 10.11.20: 
 
KLAGESAK - MAJAVASSTRAGEDIEN OG  
FRIGJØRINGDAGENS 75 ÅRS MARKERING 
Vedtak: 
Klagen avises. Namsskogan kommune opprettholder sitt  
vedtak fra 25.08.20. 
 
KOMMUNEJUBILEUM 2023 - OPPNEVNING AV  
JUBILEUMSKOMITÈ - NAMSSKOGAN & RØYRVIK 
KOMMUNER 100 ÅR 
Vedtak: 
Namsskogan kommune vedtar følgende representanter for 
kommunens lokale jubileumskomite fram mot kommunejubi-
leet 2023: 

politiske representanter 
* Ordfører Stian Brekkvassmo 
* Reidar Smalås (Opt.) 

representanter fra lag/forening 
* Leder Namsskogan Historielag 
* Leder Namsskogan Sanitetsforening 

kommunal representant fra administrasjonen. 
* 
Kommunedirektør oppnevner den kommunale representanten. 

Komiteen konstituerer seg selv. 
 
Namsskogan kommune vedtar følgende representanter til 
felles jubileumskomite for Røyrvik og Namsskogan kommu-
ner fram mot kommunejubileet 2023: 

politiske representanter (1 fra Røyrvik og 1 fra Namssko-
gan) 
* Ordfører Stian Brekkvassmo (Namsskogan) 
* (Røyrvik) 

representanter fra lag/forening (1 fra Røyrvik og 1 fra 
Namsskogan) 
* Leder Namsskogan Historielag (Namsskogan) 
* Samisk utvalg (Røyrvik) 

kommunale representanter (1 fra Røyrvik og 1 fra  
Namsskogan) 
* (Namsskogan) 
* (Røyrvik) 
Kommunedirektør/rådmann oppnevner den kommunale re-
presentanten fra hver kommune. 

Komiteen konstituerer seg selv. 
 
Mandat: 

Jubileumskomiteene skal foreslå arrangement og tiltak 
fram mot og i jubileumsåret 2023. 

Jubileumskomiteene skal holde hver kommunes formann-
skap oppdatert underveis i arbeidet. 

Jubileumskomiteene utarbeider forslag til budsjett som 
legges fram til politisk behandling. Kostnader innarbeides i 
budsjett og økonomiplan. 

Komitemøter avholdes etter behov. Komiteen bør dog fast-
sette et visst antall faste møter i året for å sikre kontinuitet i 
arbeidet. 

Komiteen tilknytter seg aktuelle ressurspersoner ved behov 
Møtereferater skal føres etter alle komitemøter. 
Komiteen er vedtaksdyktig når minst halvparten (1/2) av 

komiteens medlemmer er tilstede. Vedtak i komiteen krever 
alminnelig flertall. 

Jubileumskomiteen for Namsskogan forespør og godkjen-
ner forfatter av jubilemsbok. 
 
DELEGASJONSREGLEMENT FOR NAMSSKOGAN 
KOMMUNE 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar fremlagt delegeringsreglement for 
Namsskogan kommune som fastsetter delegert myndighet fra 
kommunestyret til underliggende organ og kommunedirektør. 
 
KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2020 
Vedtak: 
Kommunestyret tar budsjettavviksanalyse og HMS-rapport 
januar – september 2020 til etterretning. 
 
REVISJON AV SAMARBEIDSAVTALE OG  
ORGANISERING AV NAMDAL REGIONRÅD 
Vedtak: 
1. Forslag til ny samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk 
råd Namdal (Namdal regionråd) vedtas. 
2. NTE-fondet finansieres ved at hver kommune overfører til 
20 prosent av utbyttet til regionrådet, oppad begrenset til sam-
la overføring på kr. 4.500.000 per år. Forslaget til ny samar-
beidsavtale sendes ut til kommunene til behandling innen 30. 
oktober 2020, og stadfesting i Namdalstinget medio/ultimo 
november. 
3. Namsskogan kommunestyre gir fullmakt til sin delegasjon 
i Namdalstinget om å kunne godkjenne forslag fra kommune-
ne om mindre, ikke prinsipielle endringer i samarbeidsavta-
len. 



RETNINGSLINJER FOR ORDNINGEN TILSKUDD 
TIL FRIVILLIGSENTRALER - DRIFT 
Vedtak: 
Formål: 
Frivilligsentralene skal være lokale møteplasser for enkelt-
mennesker, lag og foreninger. Sentralene skal være åpne og 
inkluderende for alle som ønsker å delta, og nå ut til brede lag 
av befolkningen. Frivilligsentralene skal formidle kontakt 
med tradisjonelle frivillige aktører og samtidig være kreative 
sentre for nye former for frivillighet. 
 
Kriterier: 

Driften av frivilligsentralene skal koordinere og motivere 
til økt innsats fra enkeltmennesker og organisasjoner for å 
skape trygge og aktive møteplasser som er forankret mot akti-
ve nærmiljø, aldersvennlig bygdesamfunn, folkehelse, inklu-
dering, kultur og møteplasser. 

Frivilligsentraler skal utvikles på bakgrunn av initiativ i 
nærmiljøet og skal ha en solid lokal forankring. 

Mangfoldet i aktivitetstilbudet skal ta utgangspunkt i lokale 
forutsetninger og behov. 

Frivilligsentralene skal samspille med lokale frivillige kref-
ter og være en katalysator for frivillig aktivitet. 

Frivilligsentralene skal være et tillegg til offentlig virksom-
het 
 
Driftstilskudd til etablerte frivilligsentraler 
Betingelser for tildeling av tilskudd: 

Frivilligsentraler i Namsskogan som er godkjent og har 
mottatt etableringstilskudd fra Staten. 

Tilskuddet forutsetter helårlig drift/aktivitet 
 
Økonomiske rammer: 
Kommunens ramme for driftstilskudd, er i utgangspunktet 

«øremerkede midler» fra staten. Dersom frivilligsentralene vil 
søke ekstraordinært tilskudd, må dette gjøres innen 
01.oktober året før. Slik søknad behandles politisk, i forbin-
delse med årlige budsjettbehandlinger. Kommunale tilskudd 
kan erstattes med kjøp av tjenester. 
 
Krav til mottaker av kommunalt tilskudd: 

Mottakere av driftstilskudd skal oversende årsmelding og 
årsregnskap til Namsskogan kommune 

Regnskapet skal underskrives av frivilligsentralens styre/
ledelse. 

Det forutsettes at frivilligsentralen har utarbeidet et årsbud-
sjett. Budsjettet må inneholde samtlige utgifter og inntekter 
som forventes i løpet av året. 

Det skal være utarbeidet en årsplan som beskriver sentra-
lens aktivitet og det skal rapporteres i forhold til denne. 

Det er en forutsetning at ulike lover og forskrifter som gjel-
der den enkelte selskapsform må følges. 
 
Tildeling av statlig tilskudd gjøres administrativt av kommu-
nedirektøren. Tilskudd utbetales halvårsvis, hhv 15. februar 
og. 30. juni. 
 
Namsskogan kommune ønsker å samarbeide med frivillig-
sentralene om aktuelle kommunale oppgaver, som frivillig-
sentralene kan bidra med i sine lokalsamfunn. Det er ønskelig 
med et tett samarbeid mellom kommunen og frivilligsentralen 
i.f.t arbeidet med bolyst. Administrasjonen bes om å etableres 
faste treffpunkt mellom kommunen og frivilligsentralene der 
det: 

Etableres dialog og samhandling om aktuelle mål og felles-
tiltak. 

Utarbeides en plan for framtidig drift av frivilligsentralene, 
der også økonomiske betraktninger inngår. 

Idrettspresidentens brev til ordførere i 
alle landets kommuner 

 
Jeg vil først benytte anledningen til å takke alle landets 
kommuner for det flotte arbeidet som legges ned hver eneste 
dag for å opprettholde trygge og gode lokalsamfunn i en 
svært krevende tid for oss alle. Til tross for at barne- og ung-
domsidretten har vært i gang med både trening og konkur-
ranser siden august, er idretten likevel hardt rammet av ko-
ronasituasjonen. 
All aktivitet i den organiserte barne- og ungdomsidretten 
utøves i tråd med idrettens fellesidrettslige smittevernsproto-
koll som er utarbeidet i samarbeid med helsemyndighetene. 
Det er også utarbeidet egne særidrettslige protokoller som 
gjelder for utøvelse av idrett i de enkelte særforbundene. 
For Norges idrettsforbund er det viktig at alle kommuner 
kjenner de smittevernstiltakene og protokollene som til en-
hver tid gjelder for norsk idrett. 
 
Idretten har en viktig samfunnsrolle 
Jeg ønsker å presisere at alle i norsk idrett har oppmøteplikt 
i den nasjonale dugnaden for å redusere smittespredningen i 
det norske samfunnet. Derfor er både utdanning, skolering 
og håndheving av smittevernstiltak en helt naturlig del av 
vårt arbeid for å kunne utøve en trygg idrettsaktivitet, både 
trening og konkurranser. 
Norges idrettsforbund har i samarbeid med Norges fotball-
forbund, utarbeidet et fellesidrettslig koronavettkurs som 
både utøvere, trenere, dommere og foreldre oppfordres til å 
gjennomføre før barn og unge kan delta i idrettsaktivitet. 
Over 150 000 har allerede gjennomført programmet. På alle 
våre arrangementer har vi gode systemer 
for oppmøteregistrering for alle som er til stede. Dette bidrar 
til å gjøre smittesporingsarbeidet raskt og effektivt dersom 
det skulle oppstå smitte i forbindelse med idrett. Regje-
ringen ønsker et mest mulig intakt aktivitetstilbud til barn og 
unge. Det er viktig at barne- og ungdomsidretten kan holdes 

mest mulig i gang i tråd med myndighetens prioriteringer, 
innenfor gjeldende smittevernregler og at terskelen er høy 
før kommunene bestemmer seg for en nedstengning av bar-
ne- og ungdomsidretten. Vi oppfordrer også kommunene til 
å opptre mest mulig enhetlig og samordnet slik at man kan 
skape størst mulig grad av forutsigbarhet for barne- og ung-
domsidrettens mulighet til å utøve aktivitet. 

Norges idrettsforbund har fremmet følgende råd til våre  
særforbund, idrettskretser og idrettslag på bakgrunn av re-
gjeringens nye nasjonale innstramminger den 6. november: 
* Idrettslag og klubber må holde seg løpende oppdatert over 

hvilke ev. restriksjoner som gjelder i sin kommune og i 
sin region. 

* Lag og utøvere fra kommuner i bo- og arbeidsregioner 
med stort smittetrykk skal ikke reise ut av egen kommu-
ne/region for å konkurrere.  

* Nasjonale breddearrangementer bør ikke gjennomføres før 
det lettes på smittevernrådene fra myndighetene.  

* Det er viktig at vi tar inn over oss alvoret i smittesituasjo-
nen. Vi skal ikke tøye grensene, men vil anvende forsik-
tighetsprinsippet. 

Inviterer til tett dialog med idretten 
Vi inviterer kommunene til å ha tett dialog med både idretts-
kretser, idrettsråd og idrettslag slik at man sammen kan fin-
ne best mulig løsninger i tråd med den gjeldende smittesi-
tuasjonen i den enkelte kommune. 
Vi vet hvor viktig en arena idretten er for barn og unge. I 
idretten kan de møte venner og føle på det sosiale fellesska-
pet i en vanskelig tid. Dersom det likevel besluttes å stenge 
ned, håper vi at tiltaket gir rask effekt slik at idretten kan 
komme i gang igjen raskest mulig. 
 
Jeg ser fortsatt frem til et godt og konstruktivt samarbeid 
mellom kommuner og idretten i en krevende tid. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/nifs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet2/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/nifs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet2/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettregler/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/
https://qrona.nif.no/login-or-checkin


Dette bildet av Ukjent 

Julekonsert med «Syngende  

husmødre» på Frivilligsentralen 

Tirsdag 8.desember arrangerer vi Julekonsert med  

«Syngende husmødre». I disse Koronatider har vi valgt å lage 2 konserter der vi kan ta 

inn 20 pers pr. konsert. Vi må ta påmelding så ser vi an hvordan det går. 

 

Første konsert 8.desember kl. 15.00-17.00 

Andre konsert 8.desember kl. 18.00-20.00 

Gløgg og pepperkaker! Inngang kr. 50,- 

Ring for påmelding til Anne på mobil 90756921 

Velkommen! 

 

 

http://revistaarrobalibre.blogspot.com/2014/11/biblioteca-de-scratch-figuras-de_8.html


JULEKONSERT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julekonsert i Trones kirke lørdag 05.12.2020 - klokken 16.00 

 
Vi har gleden av å kunne presentere Trioen Pocus som  består av Jon Kristian Bye på Piano, 
Kjell Magne Robak på Cello, Elin Torp Meland på obo/engelsk horn, og de jobber som  
fylkesmusikere i Trøndelag fylkeskommune. Sammen med sangerne  
Runa Hestad Jenssen og Ola Marius Ryan har vi laget en  
julekonsert i akustisk/klassisk stil.  
Velkommen til en stemningsfull julekonsert! 
 
Billettpriser: 
Kr 200,00  (Voksne) 
Kr 150,00  (Barn/Pensjonist) 
 
Vi tar kort og Vipps! 
 

Arr: Namsskogan kommune v/Kultur og Namsskogan Menighetsråd 

Flaskeinnsamling ☺ 
 

9.klasse ved Namsskogan skole jobber med å få inn penger til klassetur. Nå ønsker vi å samle inn  
flasker - planen er at vi kommer på runde i uke 1 - 2021 for innsamling.  
 
Men er det noen som har flasker de ønsker å kvitte seg med  
allerede nå, kan dere ta kontakt med:  
Aina Hoem   -Brekkvasselv 
Maria Paulsen  -Namsskogan 
Silje Flått   -Finnvolldalen 
May-Helen Skarstad -Trones 
Laila Skinstad   -Skorovas 
Britt Iren Bjørhusdal - Bjørhusdalen 
I Skorvas kan det også leveres/settes flasker i garasje 112  
på Myra 

 

Hilsen 9.klasse ved Namsskogan skole 



 

FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON: 
 

www.namsskogan.kommune.no 



TILSKUDD TIL SKOGKULTUR 

 
Gå inn på følgende  for å søke se om tilskuddsordninger 
innen landbruket:  
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/naring-skatt-og-bevilgning/ovre-namdal-landbruk-og-
utmark/skogkultur.15622.aspx 

 

SKOLENE  

 

Den 4.september var Trones skole og Namsskogan skole ved Millavassdammen og fikk lære bl.a. om 
fløyting, skogsarbeid før i tiden, smake på brød bakt på takke og på duving. Elevene fikk også prøve å 
kaste skotthyll. 3. og 4.klasse ved Namsskogan Skole brukte kunst og håndverktimene etterpå til å lage 
collagebilder fra denne dagen. 

Fremste rekke: Imre Otnæs,  
Iver Johannes Trones, Hamzeh Haj-Hassan,  
My Gulliksen og Adele Greiner.  
Bakerste rekke:  
Lucas Mellingen, Adrian Kvalvik,  
Linnea Victoria Gjersvik, Molly Gulliksen,  
Linnea Persen og Mathias Brekkvassmo. 

Her er de fine bildene vi laget av 
dagen vi hadde ved  

Millavassdammen. 

 

JORDMORTJENESTEN  
INFORMERER:  

 

Jordmor kan bidra med:  
Svangerskapsomsorg 
Prevensjonsveiledning 
Skrive ut resept på prevensjon 
Legge inn/ta ut eller bytte spiral 
Legge inn p-stav 
Ta celleprøver.  

 

Tilbudet gjelder kvinner i alle aldre ☺  
Kontakt jordmor Janne på mobil 951 03 999 

 
Vi ønsker nå å tilby egne dager der jordmor er  
tilgjengelig på legekontoret for timer til celle-

prøver og prevensjon. Time kan bestilles på  

legekontoret ☺  
 

 

Kvinnehelsedager høsten 2020 kl 0900-1100: 
Torsdag 10. Desember 
 

Ta kontakt med legekontoret for  
bestilling av time på telefon 74 33 33 20! 

 

Velkommen! 

Hilsen Jordmor Janne V. Vik  



GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN 

 
29. november   Lysmesse i Bjørhusdal kapell kl. 18.00. 1. advent. 
22. desember   Skolegudstjeneste i Trones kirke kl. 08.00. 
22. desember   Skolegudstjeneste på Namsskogan skole kl. 10.00. 
24. desember   Julegudstjeneste i Skorovatn kapell kl. 13.30. 
24. desember   Julegudstjeneste i Trones kirke kl. 16.00. 
26. desember   Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell kl. 18.00. 2-juledag. 

Namsskogan menighet informerer: 
Sokneprest: Martin Ottoson 
Namsskogan Menighetsråd v/leder Odd Bakken 
Kirkeverge: Anne Elisabeth Brekkvassmo 
 
TELEFONER 
Kirkeverge for Namsskogan og Røyrvik: 40 64 27 58  
 
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: 4472.30.09860 

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. 

AVLYSER  
MANNEKENGOPPVISNING 

 
Namsskogan Frivilligsentral har tidligere  
annonsert om mannekengoppvisning på  
Frivilligsentralen torsdag 19.november.  

 
Dette arrangementet har vi dessverre valgt å  

avlyse. Vi kommer tilbake til dette arrangementet 
etter jul. 

 
 

Namsskogan Frivilligsentral 
v/Anne Elisabeth Brekkvassmo 

Daglig leder 

 

 

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=


 

NAMSSKOGAN BLOMSTERFOND 

 

Namsskogan Blomsterfond takker for gaver som er gitt til  

Nils Arvid Westerfjell  
 

sitt minne. 



Innsamlingsaksjon ved Namsskogan skole.  
 

Tirsdag 27/10 arrangerte elevene ved Namsskogan skole innsamlingsaksjon til SOS barnebyer, gjennom 
skolejoggen. Det var elevrådet ved skolen som tok initiativ til aksjonen, og da ønsket selvfølgelig skolen 
å støtte opp om det. Koronasituasjonen gjorde at vi gjorde en del nye tiltak, og vi kan med stor glede 
meddele at vi tok inn 20 919 kr på aksjonen. 
«Jeg kan bekrefte at vi har mottatt 20 919 kroner fra Namsskogan skole, og om dere ikke allerede har mottatt 
det, vil det komme et takkebrev til dere i posten. 
  
Tusen takk for viktig engasjement og et solid bidrag til vårt katastrofefond.  
Jeg håper dere hadde det gøy med Skolejoggen og at dere blir med også til neste år.» 
 
Mvh Rikke Soligard 
Teamleder Engasjement 
SOS-barnebyer Norge 
 
Vi takker alle som støttet oss med premier, kjøpte lodd, handlet mat og andre varer -og som kjøpte båter i båtløpet. 
Resultat av båtløpet: 

 
 

   
Mvh elever og ansatte ved Namsskogan skole. 

Båt nr Premie Vinner 

30 1000 kr Kristoffer Bygseth Vollan 

1 Overnatting i hytte, gitt av Fjellstyret i Namsskogan Isabell Mari Solvoll 

9 500 kr Trond Smalås 

Premier innsamlingsaksjon 
Bilde – Frøydis Hamnes  - Emma Gjersvik 
Hodelykt – Namsskoganbygg AS  – Greta Johansen 
Hammock – Circle K  - Noah Sørum 
Gavepakke – Blomst & Dekor AS - Kari Anne Sklett 
Fuglehus    - Toril Lande 
Selbuvotter – blå   - Markus Gjersvik 
Vaskeartikler bil – Kjeldsand Auto AS - Fam. Furberg 
Buff – TMJ Multiservice AS - Emil Brekkvassmo 
Caps – TMJ Multiservice AS - Alfred Michelsen 
Krus – Namsskogan Frivilligsentral - Ingunn Nordlund 
Krus – Namsskogan Frivilligsentral - Sverre Rogstad 
T-skjorte – Namsskogan Frivilligsentral – Maria Fjerdingøy 
T-skjorte – Namsskogan Frivilligsentral – Tore Andre 
Kjeldsand 
Sitteunderlag – NTE   - Maria Fjerdingøy 
Sitteunderlag – NTE   - Noah Sørum 
Sitteunderlag – NTE   - Sissel Grongstad 
Sitteunderlag – NTE   - Andrea Michelsen 
Sitteunderlag – NTE   - Sissel Grongstad 
Sitteunderlag – NTE   - Lyder Bjørhusdal 
Sitteunderlag – NTE   - Anne Grete og Jann 
Hamnes 
Sitteunderlag – NTE   - Isabell Solvoll 
Sekk – NTE    - Sissel Grongstad 
Refleksvest – NTE   - Jan Morten Rogstad 
Refleksvest – NTE   - Maria Bekkevold 

Refleksvest – NTE   - Maia og Trond Smalås 
Refleksvest – NTE   - Noah Sklett 
Refleksvest – NTE   - Markus Gjersvik 
Refleksvest – NTE   - Fam. Furberg 
Refleksvest – NTE   - Emma Gjersvik 
Refleksvest – NTE   - Ørjan Mellingen 
Vaskeklut – grønn   - Inger Lise Aune 
Vaskeklut – blå/grå   - Heidi Brekkvassmo 
Vaskeklut – blå   - Sissel Grongstad 
Vaskeklut – lys grønn  - Monica Hamnes 
2 hekleduker rød   - Inger Lise Aune 
Ullsokker grå    - Frøydis Hamnes 
Ullsokker grå    - Isak Kappfjell 
Votter blå med mønster  - Isabell Solvoll 
Ullsokker svart/grå/blå  - Janne Rogstad 
Strikkalue lilla/svart/blå  - Mathias Brekkvassmo 
Ullsokker mange farger  - Emil Brekkvassmo 
Ullsokker mange farger  - Sissel Grongstad 
Ullsokker med mønster rød/grønn - Andrea Michelsen 
Blomsterpotter rød 2 stk  - Olle Michelsen 
Blomsterpotter rød 2 stk  - Karin Grytten 
T-lysholdere 4 pk   - Frøydis Hamnes 
Kaxs votter rosa   - Fam Furberg 
Kaxs votter svart   - Molly Gulliksen 
Brødkniv    - Oliver Sklett 
Instrument    - Vilde Sagmo 
Ullsokker blå med hvite striper - Anja Klæboe  

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sos-barnebyer.no%2F&psig=AOvVaw2A8ufQXtwRj7Pm4ujml8qG&ust=1605337329728000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjv_v35_uwCFQAAAAAdAAAAABAD


 

TORSDAG 26. NOVEMBER  

HOLDES DET FOLKEMØTE PÅ 

TRONES SKOLE KL 18.00. 
 

VI ØNSKER Å SETTE LYS PÅ FORSLAGET  

OM NEDLEGGELSE AV TRONES SKOLE  

FRA HØSTEN 2021 

MØTES HOLDES UTE PÅ SKOLEPLASSEN,  

OG RESTRIKSJONER IFH  

TIL KORONA FØLGES. 

 DENNE SAKEN PÅVIRKER OSS ALLE;  

BARN OG UNGE, VOKSNE OG ELDRE.  

DET PÅVIRKER FAMILER, BOLYST,  

NÆRINGSDRIVENDE OG LIVET  

I BYGDA VÅR! 

OPPFORDERER ALLE I HELE KOMMUNEN, 

OG OMRÅDER RUNDT TIL Å KOMME Å VISE 

SIN STØTTE OG SITT  

ENGASJEMENT I SAKEN. 

TA MED KLÆR ETTER VÆR,  

STOL OG EGEN DRIKKE! 

VELKOMMEN! 

HILSEN FAU TRONES SKOLE  

OG FAU BARNEHAGE 

Ved ønske om innlegg  

under møtet  

kontakt Janne, 95103999 

Ullsokker rosa   - Emma Gjersvik 
Ullsokker lilla   - Heidi Brekkvassmo 
Ullsokker mørk rosa   - Aksel Kappfjell 
Grytekluter oransje/brun/grønn/oker- Anette Brekkvassmo 
Kopp og fat med naturmotiv - Greta Johansen 
Vaskekluter – NAM   - Anja Klæboe 
Vaskekluter – NAM   - Maria Paulsen 
Handlenett – NAM   - Sverre Rogstad 
Handlenett – NAM   - Toril Lande 
Smykker NAM -   - Fam Furberg 
Smykke NAM   - Fam Furberg 
Smykke NAM   - Lauritz Sæther 
Lommelykt – Namsskogan kommune   - Heidi Brekkvassmo 
Lommelykt – Namsskogan kommune   - Frøydis Hamnes 
Lommelykt – Namsskogan kommune   - Isabell Solvoll 
Lommelykt – Namsskogan kommune   - Maria Fjerdingøy 
Termokopp – Namsskogan kommune   - Margrethe Bergvik 
Termokopp – Namsskogan kommune - Janne Rogstad 
Termokopp – Namsskogan kommune - Noah Sørum 
Termokopp – Namsskogan kommune - Isabell Solvoll 
Drikkeflaske – Namsskogan kommune - Bjørg Myran 
Drikkeflaske–Namsskogan kommune - Anette Brekkvassmo 
Drikkeflaske–Namsskogan kommune - Kim Ronny Torseth 
Bok Heimbygda vår–Namsskogan kommune  
          - Margrethe Bergvik 
Bok Heimbygda vår–Namsskogan kommune - Anja Klæboe 
Kari Traa votter og lue  - Lyder Bjørhusdal 

Strikkatøfler grå og hvit  - Margrethe Bergvik 
3 pk vaskekluter hvit   - Ragnhild Grøtting 
Sjokoladeplate smil   - Margrethe Bergvik 
Servietter med ugler   - Linda Fjeldavli 
Servietter med ugler   - Sverre Rogstad 
Vaskeklut beige   - My Elisabeth Gulliksen 
Vaskeklut beige   - Kristoffer Hamnes 
Vaskeklut rød    - Noah Sørum 
Vaskeklut blå og brun  - Anja Klæboe 
Marius ullgenser   - Noah Sklett 
Hylle fra Ikea    - Emil Brekkvassmo 
Gavekort fra Breifossen Veikro - Aashild Kvalvik 
Ullsokker rosa   - Ronja Sørum 
Ullsokker grå med oransje striper - Andrea Kroken 
Ullsokker grå med lilla striper - Maria Paulsen 
Ullsokker grå med refleks og blå striper- Camilla Nordfjell 
Fadnes 
Pose fra Coop Marked Namsskogan - Kim Ronny Torseth! 
Vaskeklut blå    - Sissel Grongstad 
Vaskeklut blå    - Ruth Inger Michelsen 
Vaskeklut rosa   - Emma Gjersvik 
Ullvotter blå     - Anette Brekkvassmo 
Ullsokker     - Emilie Flenstad 
Ullvotter rosa små   - Aksel Kappfjell 
Armbånd    - Oliver Sklett 
Armbånd    - Andrea Michelsen 
Armbånd    - Maria Fjerdingøy 









Byggvaren 
Åpningstider: 
Mandag - fredag     9 -16 
Lørdag     10 -13 

74 33 34 30  byggvaren@namsskoganbygg.no 

Julegavetips fra 
Byggvaren: 

 
Gavekort på byggevarer 
 - gaven alle får bruk for! 

————- 
Husqvarna verneutstyr  
for skogs– og vedarbeid:  

 
Hjelm, jakke, bukse, sko,  

hansker. 
_________ 

 
Røykeri 

Bålpanne  
Vaffeljern - Toastjern 
Espegård vedklyver  

Arbeidslampe 
 

Velkommen til oss  
på Byggvaren! 

 

FØRJULSGAVEN TIL DEG: 
SNØFRES  HUSQVARNA ST 427 

Kun kr. 30.999,- 

Snøskuffe  

Kun kr. 149,- 


