
Namsskogan kommune - toppen i Namdalen 

 



Namsin       Nr. 3 /2021   37. 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 2021 - ”INNLEVERINGSFRISTER” 
  

Her er følgende frister for innlevering av stoff til Namsin for året 2021.  
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. 
 

 Namsin nr:   Innleveringsfrist: 
 4    Fredag 28 mai  
 5    Fredag 25 juni  (Siste før sommerferien) 
 6    Fredag 27 august 
 7    Fredag 15 oktober  
 8    Fredag 19 november 
 9    Fredag 10 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 



Namsin for 10 år siden:      
Nr. 4 / 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai: 
11: Kommunestyremøte. 
17: Felles 17-Mai feiring på Namsskogan (se eget program). 
20: Kvinnehelsedag v/Jordmor mellom klokken 0900-1100. 
21: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 1800. 
29: Dugnad på Labbetussen bhg fra klokken 1100.  Arr: Foreldregruppa v/Labbetussen bhg. 
 
Juni: 
02: Konsert med Thomas Brøndbo på Namsskogan omsorgssenter klokken 1330. (NB! Gjeldende smittevernregler) 
13: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 1500. 
16: Forestillingen «Skjærp dæ» i Namsskoganhallen klokken 1800. Arr: Namsskogan kommune v/Kultur– og folkehelse. 
17: Kvinnehelsedag v/Jordmor mellom klokken 0900-1100. 
22: Kommunestyremøte. 
 
August: 
08: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 1100.  
 
September: 
03: Samtalegudstjeneste i Trones kirke klokken 1800. 
04: Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke klokken 1100. 
05: Gudstjeneste i Bjørhusdal gamle skole- og kapell klokken 1100. Konfirmasjonspresentasjon. 
13: Storting– og sametingsvalg 
 
Oktober: 
24: Årets TV-Aksjon  
 
November:  
03-10: Vrimmel 

 

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste  
Namsin er satt fredag 28.05.2020 innen kl.12.00.  

OMDØMMEBYGGING - "KICK-OFF" 
 

Namsskogan kommune har gleden av å invitere alle kommunens innbyggere til omdømme-kickoff på 
Namsskogan Hotell tirsdag 31.mai klokken 19.00. Vi er i ferd med å gå i gang med en omdømmefor-
studie, som skal gi grunnlag for et langsiktig arbeid for å styrke omdømmet.  
Harald Larsen Espeland fra TIBE PR vil lede kvelden, og fortelle om hvordan man kan skape et godt 
omdømme samt viktigheten av det. I tillegg vil vi komme i dialog med de fremmøtte slik at gode ideer 
og innspill blir med videre. Under seansen vil det bli enkel servering. 
 

Geir Staldvik / Rådmann 



17Mai 
 
I år som i fjor blir det en annerledes feiring med tanke å Covid-19.  
Det vil bli en enkel markering ved Namsskogan omsorgssenter.  
 
Imellom kl.  11.45-12.00 vil det komme veteran og motorsykkeltog. Vi håper folk er 
ute langs veiene med flagg og god stemning, men husk sunn fornuft og hold avstand. 
 
Arrangementet ved Namsskogan omsorgssenteret vil bli filmet og sendt direkte på  
Facebook 
 
Minner om loddsalg frem til og med 16.mai. Blant premiene finnes; El sparkesykkel,  
sykkel, oppladbar boremaskin, vedsekk, härkila pullover, saueskinn, bomveiskort,  

multitool….til sammen har vi i overkant av 30 premier  
 
Vipps til Silje Flått tlf: 90289615. Har du ikke Vipps, ta kontakt med Silje. 
Hvert lodd koster kr 10,- 
 

Program for dagen: 
 

Vi starter med at hele Norge synger Ja vi elsker etter den nasjonale salutten kl.12.00 
Korps 
Tale for dagen av elever i 8 klasse og Ordfører Stian Brekkvassmo 
Kunngjøring av vinnere av 17 mai lotteriet 

 
Arr. 8 klasse ved Namsskogan skole  

TUSEN TAKK 
 
Tusen takk til Norske kvinners sanitetsforening og 
sanitetsforeningene i Namsskogan for en uventet, 
men oppmuntrende påskehilsen: 
«Vi i Saniteten ønsker å rette en stor takk til dere 
som jobber i Helse, som står på dag og natt, for å ta 
vare på våre eldre og de med litt ekstra behov.» 
 
Til Holmenstua kom det både blomster og velfylt 
påskeegg. 
 
Igjen tusen takk til dere som ser oss. 
 
            Hilsen oss i Holmenstua.  

INFORMASJON FRA  
FAMILIESENTERET –  

PSYKISK HELSE BARN/UNGE 
OG VOSKNE 

 
Det er for tiden redusert kapasitet innenfor tilbu-
det psykisk helse. Det kan derfor gå en tid mel-
lom forespørsel og tilbud om kontakt. Det pågår 
en prosess med ansettelser, og vi håper dette er 
på plass fra høsten.  
 

Namsskogan kommune,  
Enhetsleder Familiesenteret, Janne Dyveke Vik 

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frobinlund.no%2F5525%2F17-mai-flagg%2F&psig=AOvVaw0cetGGxwA9ktK5OU1E7ClA&ust=1619631870376000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj2q4f9nvACFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frobinlund.no%2F5525%2F17-mai-flagg%2F&psig=AOvVaw0cetGGxwA9ktK5OU1E7ClA&ust=1619631870376000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj2q4f9nvACFQAAAAAdAAAAABAK




Nytt fra biblioteket! 

I mars og april har jeg jobbet med å få i stand et tilbud på omsorgssenteret, og nå 

kan jeg med glede si at ‘Det lille bibliotek’ er på plass der! 

Her kan beboere og gjester finne bøker og lydbøker i mange sjangere. Jeg har fylt 

tralla med over hundre titler, så her skal det være noe for enhver.  

 

Og for dere som er noen år yngre….  

Nå teller jeg ned til SOMMERLES!  

 

 

 

 

 

 

Vil minne om at 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 på telefon, send 

en sms eller en epost, eller chatt med meg på facebook. 

Telefon: 74333200/90245248 

Epost til: bibliotek@namsskogan.kommune.no 

På Facebook finner du meg som: Namsskogan Folkebibliotek 

 

Namsskogan kommune v/Bibliotekleder Grethe S. Hellem 

mailto:bibliotek@namsskogan.kommune.no


 

 
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  

 
 

VAKSINEBAROMETER 
 
På kommunens hjemmeside vil det hver uke bli pre-
sentert kommunens vaksinebarometer. Vaksinebaro-
meteret oppdateres ukentlig på kommunens hjemme-
side og viser kommunens status i vaksineringsproses-
sen. 
 
Gå inn på følgende link: 
https://www.namsskogan.kommune.no/korona/
korona/vaksinebarometer/ 



FØLGENDE ER VEDTATT AV  
KOMMUNESTYRET I MØTE 13.04.21: 
 
REGLEMENT FOR NAMSSKOGAN  
KOMMUNESTYRE 
Vedtak: 
Reglement for kommunestyret i Namsskogan kommune ved-
tas. 
 
REGLEMENT FOR NAMSSKOGAN FORMANNSKAP 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar vedlagte utkast til reglement for 
Namsskogan formannskap med følgende endringer: 
Pkt 4. Innkalling og saksliste 
I tillegg kan formannskapet selv, minst 1/3 formannskapets 
medlemmer, eller ordføreren kreve møte hvis det er nødven-
dig. 
Pkt 5.1 Gjennomføring av møtet 
Kulepkt 2. 
… dersom formannskapet ikke bestemmer noe annet 
Pkt 6 Møtebok 
Møtesekretær fører protokoll fra formannskapets møter 
Pkt 9 – mindretallsanke 
Et mindretall bestående av 1 av formannskapets medlemmer 
kan, når særlov ikke forhindrer det og et vedtak strider mot 
prinsipielle standpunkt vedtatt av kommunestyret, anke et 
vedtak til kommunestyret. 
 
REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET 
(PARTSSAMMENSATT UTVALG) 
Vedtak: 
Reglement for administrasjonsutvalget i Namsskogan kom-
mune vedtas. 
 
REVIDERING AV DELER AV REKREASJONSLØY-
PENE SAMT NOEN NYE TRASEER 
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyre vedtar endringsforskrift til for-
skrift om kommunalt løypenett for snøscooter, FOR-2016-12-
12-1917. Fremlagt vedlegg II til endringsforskriften godkjen-
nes. Tilkobling fra Karista-krysset opprettholdes slik den er i 
dag. 

FØLGENDE ER VEDTATT AV  
FORMANNSKAPET I MØTE 27.04.21: 

 
SØKNAD OM TILSKUDD TIL NYDYRKNING AV 
STEINMYRA. 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune innvilger Kjell Asgeir Trones Tro-
nes inntil kr 26.000.- i investeringstilskudd i forbindelse med 
nydyrking av 21 dekar på gården i Nessan. 
2. Tilskuddet utgjør inntil 19% av totalkostnaden basert på en 
dekarpris på kr 6500.- eks. mva. 
3. Tilskuddet utbetales med grunnlag i regnskap fra gårdens 
regnskapsfører der egeninnsatsen dokumenteres med førte 
timelister med timepris på kr 300.-. Timepris for egen traktor 
er kr 650.- og eventuelt egen gravemaskin til kr 900.- pr time. 
Ved reduserte kostnader blir tilskuddsbeløpet redusert tilsva-
rende. 
4. Bevilgningen dekkes av Namsskogan Kraftfond. 
 
TILDELING AV STATLIGE MIDLER TIL KOMMU-
NAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE 
VIRKSOMHETER 
Vedtak: 
Namsskogan formannskap delegeres myndighet til å forvalte 
og fatte vedtak i kompensasjonsordningen som har kommet 
fra Staten. 
Følgende kriterier settes for tildelingen: 

Tapet det søkes kompensasjon for må dokumenteres. 
Alle søknader behandles samtidig den 24.08.2021. 
Søknadsfristen settes til 11.06.2021. 

 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG 
VASSDRAG SKOROVAS GRUBER AS MALM NK 
Vedtak: 
Skorovas Gruber AS gis tillatelse til kjøring for frakt av ut-
styr, inntil 5 turer med ATV og 1 tur med borerigg langs inn-
tegnet strekning på kart. Tillatelsen gjelder kun frakt av 
strengt nødvendig utstyr som borerigger og tilsvarende som 
ikke kan dekkes på annen måte som helikopter m.m. 
 
Tillatelsen gjelder ikke persontransport. 
Namsskogan kommune viser til Motorferdselforskriftens §6, I 
unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt 
organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad 
gi tillatelse til kjøring utover §§ 2-5, dersom søkeren påviser 
et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som 
ikke kan dekkes på annen måte. Før evt. tillatelse gis, skal 
transportbehovet vurderes mot skader og ulemper i forhold til 
et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
1. Tillatelsen gjelder i perioden 01.05.2021 – 09.09.2021 for 
inntil 5 turer med ATV og 1 tur med borerigg. 
2. Det skal føres kjørebok for hver tur. 
3. Kjøringa skal kun skje på strekningen vist på kart. 
4. Kjøringa skal begrenses til et minimum for å hensynta Na-
turmangfoldlovens bestemmelser. 
5. Før kjøring skjer skal Tjåkere Sitje v/leder kontaktes i til-
felle det er rein i området. 
6. Tiltakshaver står selv ansvarlig for å rette opp evt. ødeleg-
gelser som skulle oppstå ved kjøringen. 
 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG 
VASSDRAG ROGSTAD LHNK 
Vedtak: 
Jan Morten Rogstad gis tillatelse til å kjøre snøscooter for 
frakt av bagasje og utstyr, inntil 3 turer fra E6 til leid hytte på 
Bjønnodden. På strekningen blir det gitt tillatelse til bruk av 
snøscooter i samsvar med § 6 i nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, og i medhold 
av Namsskogan og Lierne kommunes delegeringsreglement 
og vedtatte retningslinjer for behandling av motorferdselsa-
ker. 
 
Namsskogan kommune viser til § 10 i motorferdselloven, 
grunneiers rett til å forby/begrense motorferdsel på eiendom-
men, (sjåfør må innhente grunneiertillatelse), samt til § 7 i 
forskriften og setter disse vilkårene: 
1. Tillatelsen gjelder i perioden 160321-300421 for inntil tre 
turer. Og gjelder for strekningen som er vist på vedlagte kart. 
Kjøring er ikke tillatt mellom kl 23:00 og 06:00. 
2. Det skal føres kjørebok med kulepenn før turen starter. 
3. Kjøringa skal kun skje på frossen og snødekt mark, begren-
ses til et minimum og gjelder bare nyttetransport av varer og 
utstyr. Persontransport kan bare skje i samsvar med lov og 
forskrift. Det skal tas hensyn til mennesker, dyreliv, reindrift 
og vegetasjon. 
4. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og vises fram 
ved kontroll 
 
SØKNAD OM ETABLERERTILSKUDD OG TIL-
SKUDD TIL AKSJEKAPITAL / SØKNADSNR. 2021-
0001 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune bevilger inntil kr 67.500.- i etable-
rertilskudd til etablering av Kontorhjelpa AS. 
2. Tilskuddet utbetales når det foreligger dokumenterte ut-
legg. 
3. Bevilgningen dekkes av Namsskogan næringsfond 2020 – 
Covid 19. 



SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE 
PLAN I TUNNSJØDALEN 
Vedtak: 
På vilkår gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel, herunder bestemmelse om råstoffutvinning til å etab-
lere et datasenter på omsøkt plassering innenfor etablert om-
råde for råstoffutvinning i Tunnsjødalen. 
Vilkår: 
1. Den samlede lydeffekt for etableringen skal ikke overstige 
60 dB. Måles i vedtatt formålsgrense til masseuttaket. 
2. Det settes en grenseverdi for støy til nærliggende områder 
på 40 dB. Dette måles 1000 meter fra lokasjonen. 
Innspillet fra Namdal motorsportklubb tas til orientering. 
Arealet som disponeres av motorsportklubben berøres ikke av 
dispensasjonen. Dersom det foretas en regulering av hele 
området må det søkes å finne erstatningsarealer for motors-
portklubben. 
 

VURDERINGER RUNDT SALG AV KONSESJONS-
KRAFT - BEVILGNING TIL ADVOKATUTGIFTER 
Vedtak: 
1. Det bevilges en ramme på 70.000.- kr til dekning av påløp-
te advokatutgifter i forbindelse med utredning av salg av kon-
sesjonskraft til eksterne aktører. 
2. Rammebevilgningen tas fra kraftfond. 

NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER: 
 
VÅRENS VAKRESTE EVENTYR skjedde her i Namsskogan mandag 26/4: 37 glade barn og voksne 
i full vigør i Namsskoganhallen! Smil og latter fylte den store Hallen en hel time, og i Kantina etterpå 
var ingen plass tom. Heldigvis hadde vi en ekstra pose kanelboller i fryser’n på skolekjøkkenet, for de 
33 nybakte forsvant som dugg for sol. SMÅBARNSTRIM I NAMSSKOGANHALLEN hadde se-
songavslutning for våren, men vi lover å være på plass i Hallen igjen til høsten, for å ta imot glade trim-
mere fra 0 – 6! 
 
SALG AV MAIBLOMSTER er en mangeårig tradisjon for NKS. Vi som er 70+ husker godt da vi gikk 
fra dør til dør i vårløysinga, og solgte maiblomster for 1 kr/stk for våre travle Sanitesmødre. Årets salg 
foregår digitalt fra 24/4 – 17/5: på VIPPS 528488 får du 1 bilrose eller 5 pins for 100 kr. Pengene går 
som alltid til tiltak for barn og unge i bygda. 
 
OMSORGSBEREDSKAPSGRUPPA (OBG) er stadig i aktivitet. Til påske var de i farta med utdeling 
av en hilsen til enslige eldre i bygda, og snart er de i farta  med en ny hilsen til en ny gruppe. Ellers er de 
i ferd med å lage en liste over besøksvenner: pandemien har avdekket mye ensomhet i befolkningen, noe 
OBG vil sette inn tiltak mot.  
 
100 – ÅRS – KOMITEEN kommer stadig nærmere et program for feiring av hundreårsjubileet i 2022. 
Takk Anne Berg, for flott innspill om Kretsmøtet i 1987, som du husker godt og har foreviget i fine bil-
der! Med dette oppfordrer vi andre i bygda til å ta kontakt, hvis det finnes bilder og historier fra «gode, 
gamle dager», for oss er alt interessant! 
 
Tilbake til 2021: NKS feirer sitt 125 – års – jubileum i år, og vi har meldt oss på KLØVERSTAFET-
TEN som sakte, men sikkert nærmer seg Trøndelag. I juni/juli er det vår tur til å bringe stafettpinnen 
videre på sin vei til Tromsø.  Men allerede 30/5 er det en storstilt markering av Fredrikke Marie Quam’s 
bursdag i Steinkjer, der alle sanitetsdamer i fylket er innbudt til et fargerikt fellesskap for å hylle vår 
grunnlegger. Info kommer på møtene i kretsene og på vår egen INFO – side etter hvert. 

 
VÅRDUGNAD i og utenfor HOLMENKOIA nærmer seg like sikkert som snøen forsvinner, og sola 

stiger høyere på himmelen. Vi gleder oss til å sette ut bord og benker, plante stemor i kasser og krukker, 
og atter be inn til 

 KLØVERKAFFE I KOIA! 
Vi satser virkelig på en «vanlig sommer», der vi kan møtes «på vanlig måte», for å spise nystekte 

vafler til nykokt kaffe, og synge «La oss leve for hverandre» igjen! 
Med disse optimistiske visjonene ønsker vi dere alle en 

GOD VÅR! 
 

Bjørg Myran (leder) 



17. MAI PÅ  KROA 
           

Kom og prøv vår nye meny.  
Det blir lokalt og hjemmelaget!  

Velkommen  til  Namsskogan Hotell  
fra 13.30 til 20.00  

 
Barnehageplass i  

Namsskogan kommune 
            
Hei alle Namsskoginger. 

Dette er en oppfordring til alle som har be-

hov for, og tenker å ha barnet/barna deres i 

en av barnehagene i Namsskogan kommu-

ne kommende barnehageår. For at vi skal 

kunne planlegge en best mulig bemanning i 

den enkelte barnehage er det viktig for oss 

at vi får inn søknader allerede nå.  

 

Send søknaden allerede nå, og skriv på 

tidspunktet for ønsket oppstart. Har dere 

noen spørsmål angående barnehageplass er 

dere hjertelig velkommen til å kontakte  

undertegnede. 

 
Vennlig hilsen Styrer for barnehagene i  
Namsskogan 
Linda Rønningen Berntsen 
Linda.ronningen@namsskogan.kommune.no 
Mob:47025660 

mailto:Linda.ronningen@namsskogan.kommune.no


GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN 

 
23.05  Kl.15.00 Gudstjeneste i Trones kirke. Bokutdeling. 
13.06  Kl.15.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell. Bokutdeling og menighetens årsmøte. 
08.08  Kl.11.00 Gudstjeneste i Trones kirke 
03.09  Kl.18.00 Samtalegudstjeneste i Trones kirke.  
04.09  Kl.11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke.  
05.09  Kl 11.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal gamle skole- og kapell. Konfirmasjonspresentasjon. 

Namsskogan menighet informerer: 
Sokneprest: Martin Ottoson 
Namsskogan Menighetsråd v/leder Odd Bakken 
Kirkeverge: Catarina Utsi 
 
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 
VIPPS: 657958 

 

NAMSSKOGAN BLOMSTERFOND 

 

Namsskogan Blomsterfond takker  
for gaver som er gitt til 

  

Ole Klingen 
 

sitt minne. 

 

TUSEN TAKK! 
 

Tusen takk for oppmerk-
somheten og omtanke ved 

Ole Klingens bortgang. 
 

Familien 

 
Vipps til Namsskogan 

Blomsterfond! 
 

Vippsnr: 657958 
Når du/dere vippser inn til blomsterfondet ønsker 

vi at dere skriver hvilken hendelse det skal til, 
samt at dere skriver deres navn. Send gjerne en 
SMS til Eva (970 88 942), Inger (452 75 381) 
eller Inger Marie (456 05 922) når du/dere har 

Vippset.  

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=


 
 

FOR MER KOMMUNAL  
INFORMASJON: 

 

www.namsskogan. 
kommune.no 

BATTERIJAKTEN 2021 
 
3. og 4. klasse ved Namsskogan skole har i uke 15, 16 og 17, sammen med mange andre 4. 
klassinger i landet, vært miljøagenter. Klassene har deltatt på batterijakten, og har da samlet 
inn brukte batterier, behandlet disse, og levert de inn til gjenvinning. 
I Batterijakten har elevene lært om resirkulering og gjenbruk, fornybar energi og miljøvennlig 
teknologi. Elevene har vært aktive og ivrige til å samle batterier, og vi endte til slutt opp med 
182,8 kg. Det synes vi er godt jobba! ☺ Tusen takk til alle som har bidratt med å levere batte-
rier til oss, og da også vært med på å ta vare på miljøet. 
 
Til slutt vil vi opplyse alle om at alle batterier bør tapes i endene før de leveres inn til gjenvin-
ning, slik at de ikke selvantenner og skaper farlige sitasjoner (og batterier skal selvfølgelig ikke 
i restavfall!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mvh 3. og 4. klasse ved Namsskogan skole 



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. 

 

Tusen takk! 

Vi takker hjerteligst for pengegavene vi 

fikk etter Ole Klingens bortgang. 

 

Distribuering av Namsin 

Vi takker alle våre frivillige som har bi-

dratt til distribueringen av Namsin. Vi 

overleverer nå stafettpinnen til Trones 

Grendehus, - og ønsker de lykke til! 

 

Namsskogan Frivilligsentral 

 

 



Bomvegkort 2021 
 

Felles bomvegkort ble innført i Namsskogan som en prøveordning for flere år siden, og er si-
den blitt videreført fordi den har blitt godt mottatt av brukerne. Ordningen forenkler innbygger-
nes tilgjengelighet til skog og fjell og fungerer i tillegg til sms-ordningen som finnes på den en-
kelte veg.  
 
For en avgift på kr 1.200,- kan du for barmarksesongen 2021 løse inn ett kort som gjør at du 
kan kjøre fritt på alle skogsbilvegene til Namdal Bruk AS og Statskog SF. Dette gjelder vegene: 
Lassemoveien, Gåsvassveien, Tronesfjellvegen, Ausvassveien, Lillefjellåsan, Store-
Bjørhusdalsvegen, Frøyningsdalsvegen, Sandådalsvegen, Nyrudvegen, Snåsamovegen, 
Mellingsdalsveien, Kjelmosetervegen, Skarvåsvegen og Smalvassvegen. Ordningen gjel-
der sommerbilveg, det vil si at Mellingsdalsveien har en egen vinteravgift, dette på grunn av 
brøyting av vei og P-plasser. 
 
Kortet kan løses inn på servicekontoret på kommunehuset, eller ved å betale inn på nettbank 
til kontonummer 4472.06.00045. Merk innbetalingen; ”Bomvegkort 2021”.  
 
Ved bruk av nettbank må gyldig kvitteringsoblat klistres på  
(klipp ut kortet under og lim inn kvitteringsoblatet.) 
 
Kortet kan brukes på inntil to ulike biler pr husstand (før opp begge bilnr.). Brukes begge bilene 
på samme tur, må den ene bilen betale avgift for seg. 
 
Kortet skal ligge lett synlig i frontruta på bilen for eventuell kontroll. 
 

God tur! 
 

 
BOMVEGKORT NAMSSKOGAN  

Sesongen 2021 
 

Gyldig for kjøring på følgende skogsbilveger i Namsskogan: 
Lassemoveien, Gåsvassveien, Tronesfjellvegen, Ausvassveien, Lillefjellåsan,  
Store-Bjørhusdalsvegen, Frøyningsdalsvegen, Sandådalsvegen, Nyrudvegen,  

Snåsamovegen, Mellingsdalsveien, Kjelmosetervegen, Skarvåsvegen og  
Smalvassvegen. 

 

 

Kortet skal ligge lett synlig i bilens frontrute. 
Manglende betalt bomvegavgift vil ved kontroll føre til straffegebyr. 

  
Navn 

  

  
Adresse 

  
  

 
Bilnr 

  
  

   

Område for kvitteringsoblat ved bruk av nettbank eller stempel for 
kontant betaling i servicekontoret. Beløp 1200 NOK. 



Håpnestunet 3 i nybygd tomannsbolig Namsskogan sentrum  
– leies ut f.o.m 1.juni 2021. 

 
Stue, kjøkken og gang i åpen løsning. 
To soverom, stort bad, ute og innebod. 
Integrerte hvitevarer på kjøkken. 
Flott peisovn, ventilasjonssystem, Altibox TV og internett/bredbånd. 
Store vinduer i stue. 
Varmekabler i gulv på bad og i gang. 
Terrasse med utsikt mot Namsen. 
Bruksareal 75m2. 
Livsløpsstandard, alt på ei flate. 
Garasje med elektrisk portåpner. 

 
 TA KONTAKT FOR YTTERLIG INFO                

Tlf. 950 82 710 / eller 909 60 653 / E-post. raasenhus@ntebb.no  

 
NAMSSKOGAN SOMMERSKOLE 

 
Namsskogan kommune har fått tilskudd til nye og utvidete sommeraktiviteter fra  
regjeringen. Namsskogan kommune er nå i full gang med å planlegge sommerskolen i  
Namsskogan for 2021. 
 
Det arbeides nå med å gjøre avtaler for hvilke kurs og aktiviteter som skal arrangeres på sommersko-
len. 
 
Vi ønsker med dette å forhåndsinformere om at invitasjon til deltakelse på Sommerskolen 2021 vil bli 
lagt ut på kommunens hjemmeside i løpet av noen uker. 
 
Vi vil samarbeide med kommunale tjenester, frivillige lag og organisasjoner, samt andre eksterne ak-
tører. Midlene skal bidra til nye eller utvidete sommertilbud. Sommerskolen skal være gratis for alle 
barn og unge fra 1.-10. trinn. Alle i målgruppen vil få tilbud om 3 til 6 dager sommerskole. 
 
Sommerskolen gjennomføres i ukene 25, 26 og 27 og arrangeres på skoler eller annet egnet sted. Som-
merskoletilbudet skal ha fokus på aktivitet, mestring, glede og inkludering. 
 
Informasjon om påmelding og oversikt over aktiviteter på kommunens hjemmesider så fort dette er 
klart. 
 
Påmelding: I neste Namsin nr.4 vil vi legge ved eget skjema for påmel-
ding. Elevene vil også få utdelt skjema på skolen.  



Ledig stilling som kirketjener 
i Namsskogan Sokn 

 

Namsskogan kirkelige fellesråd har ledig  
stilling som kirketjener i Namsskogan Sokn. 

Tiltredelse 01.08.2021. 
 
Arbeidet består hovedsakelig av: 
• Praktisk arbeid i forbindelse med gudstje-

nester, kirkelige handlinger og andre  
arrangementer i kirken 

• Tilsyn med kirken/kapellene og tilhørende 
bygninger og holde orden i bygningene, 
utføre renhold samt vedlikehold og  
reparasjoner 

• Stell og vedlikehold av kirkegården 
 
 Tilsettingsvilkår ihht gjeldende lover, avta-

leverk og reglementer. 
 Lønn og arbeidsvilkår ihht gjeldende regu-

lativ og tariffavtale. 
 Vi søker etter en person som er samarbeids-

villig, pålitelig, ryddig og nøyaktig. Egnet-
het for stillingen vil bli tillagt stor vekt ved 
tilsetting. 

 Den som tilsettes må ha sertifikat for bil, og 
bør disponere egen bil. Det er utarbeidet en 
stillingsbeskrivelse for stillingen. 

 Det kreves medlemskap i Den norske kirke. 
 Den som tilsettes må ha gode kunnskaper i 

norsk, både muntlig og skriftlig. 
 Arbeidsgiver er Namsskogan kirkelige  

fellesråd 
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved 
henvendelse til Namsskogan kirkelige fellesråd 
ved kirkevergen på tlf. 40 64 27 58 
 
Søknad med bekreftede attester og 
vitnemål sendes til: 
Namsskogan kirkelige fellesråd 
Lupinveien 8 
7896 Brekkvasselv 
eller som e-post:  
kirkeverge@namsskogan.kirken.no  

 
 
 

Lørdag 29.mai ønsker vi alle velkommen til dugnad i barnehagen slik at vi kan 
få ryddet og pyntet opp uteområdet vårt! 

Vi starter opp kl. 11.00. 
 
 
 
 
 
 
 
Det vil bli servering av kaffe og noe å bite i. 
 

Hilsen oss i foreldregruppa ved Labbetussen barnehage

Rake 
Male gjerde 
Rydde kratt/småskog 
Diverse annet 

Malerkost 
Rake 
Ryddesag 
M.m 

mailto:kirkeverge@namsskogan.kirken.no


 

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 tilbyr egne dager der jordmor er tilgjengelig 
på legekontoret for timer til celleprøver og  
prevensjon. Time kan bestilles på legekontoret! 
 

 

 
Kvinnehelsedager våren 2021 kl 0900-1100: 
Torsdag 20. Mai 
Torsdag 17. Juni 

 
 

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

 

Velkommen! 

 

Hilsen Jordmor Janne V. Vik  





Jeg har startet en egen bedrift som tilbyr alt av «kontortjenester» til private, selvstendige, enkelt-
mannsforetak, små og mellomstore bedrifter.  
 
Etter 35 års erfaring innen kundeservice, salg, markedsføring, ordrebehandling, planlegging, logistikk, 
fakturering, regnskap, lønn, oppfølging personale internt, mot NAV og Altinn, «data»bruk, skriving av 
tilbud til private og bedrifter, samt på store offentlige anbud, m.m, prosjektledelse og stedfortreder for 
daglig leder, favner jeg om det meste av drifts- og kontorrelaterte oppgaver.  
 
Jeg har kontakt med leverandører av IT-og teletjenester/support, grafisk bransje, jeg har en knallgod 
samarbeidspartner på utvikling av nettsider. I tillegg har jeg lang erfaring fra distribusjon/logistikk med 
et stort kontaktnett der.  

Ta kontakt for en uforpliktende prat for å høre hva jeg kan hjelpe deg med. Kanskje trenger du hjelp 
bare noen timer pr mnd, noen timer pr uke, eller i travle sesonger/perioder. Som regel vil en investe-
ring i denne type hjelp øke din omsetning, i tillegg til at du får mer tid til å utføre DITT fag.  

 
Kontorhjelpa AS 

Gunn Trones-Hansen 
Daglig leder 

Tlf 97540119 
post@kontorhjelpa.no 
www.kontorhjelpa.no 

mailto:post@kontorhjelpa.no
http://www.kontorhjelpa.no






Byggvaren 

74 33 34 30 * Følg oss gjerne på Facebook  * namsskoganbygg.no * byggvaren@namsskoganbygg.no 

FRITID TIL 
SALGS! 

 

 
Hvorfor ikke la  

roboten klippe plenen? 

 
Husqvarna 420 

Automower   
kr. 22.499,- 

Klipper inntil 2200 m2. 

    

 
 

Vår på 
Byggvaren! 

 
Utvendig maling / beis 

Terrasse 
Jord og hageredskap 

 
Prosjekt på gang? 

Velkommen innom! 

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


