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Priser for annonsering i Namsin:
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150,Rubrikkannonse (kun for private) ........................................................................... kr.
60,NB! Dette er priser eks. mva.
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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.

9

Fredag

09 desember

(Julenummer)

Namsskogan kommune

FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON:

www.namsskogan.kommune.no

VIKTIGE
TELEFONNUMMER:
Legevakt
Namdal sykehus
Kjørekontor syketransport
Skatteetaten

116 117
74 21 54 00
74 21 55 09
800 80 000

Namsskogan kommune

74 33 32 00

(www.skatteetaten.no)
(servicekontor)

BRANN
POLITI
LEGE (nødhjelp)

110
112
113

November:
21:
Seniortreff i Holmenkoia på Namsskogan mellom klokken 11.00-13.00. Arr: Namsskogan sanitetsforening.
21:
Strikkekaffe fra klokken 18.00 i Gruvekafeen i Skorovatn.
24:
Fakkeltog til julegrantenning fra Trones skole klokken 17.00.
24:
Damebading i Trones svømmehall mellom klokken 19.00-20.00. Arr: Trones IL.
30:
Skolene har fridag (studie- og planleggingsdag)
26:
Julegrantenning (ute), julegrøt og åresalg klokken 16.00 - Skorovatn flerbrukshus.
26:
Skjenkestova i Skorovatn er åpen mellom kl 21.00-01.00 - «Laphroaigkveld».
27:
Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 11.00. Lysmesse.
28:
Småbarns trim i Namsskoganhallen mellom klokken 17.00-19.00. Arr: Namsskogan sanitetsforening.
29:
Formannskapsmøte.
Desember:
02:
Veldedighetskonsert for Brekkvasselv Samfunnshus klokken 18.00. Arr: Brekkvasselv samf.hus.
02:
Skjenkestova i Skorovatn er åpen mellom kl 21.00-01.00.
03:
Julemesse/grøtsalg på Brekkvasselv Samfunnshus fra klokken 12.00. Arr: Brekkvasselv samf.hus.
03:
Skjenkestova i Skorovatn er åpen mellom kl 21.00-01.00.
05:
Seniortreff i Holmenkoia på Namsskogan mellom klokken 11.00-13.00. Arr: Namsskogan sanitetsforening.
05:
Strikkekaffe fra klokken 18.00 i Gruvekafeen i Skorovatn.
08:
Damebading i Trones svømmehall mellom klokken 19.00-20.00. Arr: Trones IL.
09:
Skjenkestova i Skorovatn er åpen mellom kl 21.00-01.00 - «Akevittsmaking».
10:
«JUL I SKOGEN» inne i Namsskogan Familiepark mellom klokken 1200-1600.
10:
Rakfiskaften fra klokken 1800 på Skorovatn flerbrukshus. Påmelding innen 01.12.
10:
Skjenkestova i Skorovatn er åpen mellom kl 21.00-01.00.
12:
Småbarns trim i Namsskoganhallen mellom klokken 17.00-19.00. Arr: Namsskogan sanitetsforening.
13:
Kommunestyremøte.
16:
Skjenkestova i Skorovatn er åpen mellom kl 21.00-01.00.
17:
Konsert med «POCUS» i Skorovatn kapell klokken 15.00.
17:
Julekonsert i Brekkvasselv samfunnshus klokken 19.30. Arr: Kor i Namsskogan.
17:
Skjenkestova i Skorovatn er åpen mellom kl 21.00-01.00.
18:
Julekonsert i Harran samfunnshus klokken 17.00. Arr: Kor i Namsskogan.
19:
Strikkekaffe fra klokken 18.00 i Gruvekafeen i Skorovatn.
21:
Skolene har siste skoledag før jul- og nyttårsferie.
21:
Lysfest med grilling ved grillplass ved Liss-Skorovatnet.
21:
Skjenkestova i Skorovatn er åpen mellom kl 21.00-01.00 - «Solsnu/Tomasmesse»
24:
Julegudstjeneste i Skorovatn kapell klokken 13.30.
24:
Julegudstjeneste i Trones kirke klokken 16.00.
26:
Juletrefest fra klokken 13.00 på Gudøyvangen grendehus.
26:
Sparkfest: Sparktur fra Stallvika og til Skjenkestova.
26:
Skjenkestova i Skorovatn er åpen mellom klokken 21.00-01.00.
27:
3-juledagsfest på Brekkvasselv samfunnshus. Dørene stenges klokken 22.00. Arr: Brekkvasselv samf.hus.
28:
4-juledagsfest på Trones grendehus fra klokken 20.00. Arr: Fosskailln gammeldansforening.

2023

Januar:
03:
Første skoledag etter jul- og nyttårsferie.
Februar:
20-24: Skolene har vinterferie.
Mars:
17:
Skolene har fri.

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste

Namsin er satt fredag 09.12.2022 innen kl.12.00.

Namsin for 10 år siden:
Nr. 8 / 2012
POSITIVT I KOMMUNEN! (2012)
4H hadde høstfest i Namsskoganhallen i oktober. Her viste medlemmene frem sine oppgaver som de har
holdt med på i ett år, samt at de hadde flott underholdning. Det er tidligere skrevet om den store medlemsmassen i 4H, og denne kvelden dokumenterte nettopp det, der hele 29 stk fikk utdelt sine merker, fordelt på
aspirant-, junior- og seniormerke.
Namsskogan Sanitetsforening feirer 90 i år, og de ønsket i sitt jubileumsår å inspirere alle innbyggerne med
forestillingen "Retten til å være meg" av Eli Rygg. Forestillingen ble en meget sterk, følsom og humoristisk
seanse, der fokuset rettet seg fullt og holdent til vårt holdningsskapende arbeid i kommunen. Jeg er utrolig
takknemlig for at Namsskogan Sanitetsforening tar en slik samfunnsoppgave med å hente inn slike foredragsholdere, som dro oss igjennom en reise som virkelig gjorde noe med oss alle. Jeg gratulerer Namsskogan Sanitetsforening hjerteligst med sine 90 år. Vi takker dere alle så mye for den viktige jobben dere
har gjort, den viktige jobben som dere gjør, og den viktige jobben som jeg er sikker på at dere vil gjøre fremover.
Namsskogan tok igjen ansvar under årets TV-aksjon, "Stå opp mot urett". Inntektene fra TV-aksjonen 2012
gikk til Amnesty International sitt arbeid for å styrke de grunnleggende rettighetene til millioner av mennesker over hele verden. Amnesty setter fokus på at mennesker straffes for å bruke ytringsfriheten og at folk
lever i frykt i undertrykkende regimer. I bl.a Namsskoganhallen arrangerte Namsskogan Skole og Namsskogan Sanitetsforening en happening med loddsalg, matsalg, auksjon m.m. der bl.a barna fremførte den nye
"Bli me" - sangen av Frode Viken. Jeg er stolt og takknemlig for at innbyggerne våre tar ansvar i slike innsamlingsaksjoner, og innser at vi har det mye mye bedre enn mange andre i verden. Namsskogan kom på
3. plass i Nord-Trøndelag med over 75,- kr. pr. innbygger, og satte seg på kartet som en raus og givervillig
kommune. Tusen takk alle sammen.
I slutten av oktober var det en storstilt Sjørøverfest i Brekkvasselv samfunnshus. Det krydde av små utkledde og sminkede sjørøvere som var på skattejakt, fisket skatter fra det store havet, og lekte ballongleken til
svetten rant gjennom skjegget. Det er svært gledelig at det arrangeres slike fester for barna våre, der det er
rom for å leke å ha det gøy sammen. Årets sjørøverfest var vel den andre i rekken, og med slikt oppmøte
ser det ut som at dette blir en flott tradisjon fremover.
Namsskogan Familiepark har igjen markedsført kommunen på en svært positiv måte. Under årets næringslivskonferanse for Namdalen i Rock City ble Namsskogan Familiepark nominert som årets ambassadør, tittelen som forøvrig ble vunnet av DDE. Parkleder Turid Bredesen ble nominert som årets næringslivskvinne,
og selv om ingen vant kåringen, så er det en stor prestasjon å bli nominert, og dette er viktige omdømmeeksempler som setter Familieparken og Namsskogan positivt på kartet. I tillegg til dette hadde NRK P1 en
hel time sending fra Namsskogan Familiepark, der hele Norge fulgte med den spennende reisen gjennom
dyreparken.
Bygdekinoen er endelig i gang igjen. Det er svært mange år siden de gamle båndene rullet i samfunnshuset
på Brekkvasselv, men nå er en forbedret utgave av både film og stoler åpnet i Rebellas Hule. Det er svært
gledelig at første kveld ble besøkt av over 200 stk, og vi gleder oss til fortsettelsen.
Den store happeningen i oktober/november ble likevel Vrimmel 2012. Dette var en kunst- og kulturfestival
som gikk over 14 dager, og som skjedde i alle de seks kommunene i Indre Namdal. Det ble gjennomført 160
forskjellige arrangementer, der Nord-Trøndelag Fylkeskommune bevilget 1 million kroner for å gi både barn
og voksne kulturelle arrangementer fra øverste hylle. I Namsskogan var vi ekstra heldige, som fikk avslutningsarrangementet i lavvoen i familieparken, avslutningskonserten "DAGEN ETTER" av bl.a Helene Bøksle
i Rebellas Hule og ikke minst DDE-konsert i Namsskoganhallen. Alle arrangementene fortjener like mye ros,
men det arrangementet som trakk mest tilskuere var likevel DDE-konserten i Namsskoganhallen, der våre
ungdommer fikk spille og synge sammen med hele bandet DDE. Personlig synes jeg slike ting er utrolig
stort, og jeg er vanvittig rørt over alt det positive som gjøres for våre barn og unge. Jeg oppfordrer derfor alle
til å framsnakke alt det positive som skjer, og sette pris på de tiltakene som iverksettes for at vi som bor her
skal ha det best mulig. Med alle disse aktivitetene for våre barn og unge, så bygger vi en identitetsgrunnmur
som er helt avgjørende for om våre ungdommer kommer flyttende tilbake til Namsskogan igjen.

Stian Brekkvassmo / Ordfører

FØLGENDE ER VEDTATT AV
FORMANNSKAPET 25.10.2022:
Søknad investeringstilskudd til oppgradering av
eksisterende driftsbygning.
Vedtak:
1.Namsskogan kommune bevilger inntil kr 207.000.- til
Kai Roger Gjersvik i forbindelse med nødvendig oppgradering
av eksisterende driftsbygning.
2.Bevilgningen utgjør inntil 13% av investeringen på
kr 1 645 000.- og utbetales når det foreligger bekreftelse på
anskaffelsene.
3.Bevilgningen dekkes av Namsskogan kraftfond.
Søknad om driftstilskudd Norsk Landbruksrådgiving for
2022 - Namsskogan kommune
Vedtak:
Namsskogan formannskap innvilger søknaden om driftstilskudd for 2022 fra Norsk
Landbruksrådgivning Trøndelag med kr 12 000,-.
Tilskuddet belastes kraftfond med kr 12 000,-.
Søknad om tilskudd Jernbaneforum Midt-Norge
Vedtak:
Jernbaneforum Midt-Norge får et tilskudd på kr. 20 000, -

FØLGENDE ER VEDTATT AV
KOMMUNESTYRET 08.11.2022:
Leve hele livet - kunnskapsgrunnlag for Namsskogan
kommune
Vedtak:
1. Namsskogan kommunestyre tar kunnskapsgrunnlaget leve
hele livet i Namsskogan til etterretning.
2. Det oppnevnes en prosjektleder som får ansvaret for å
utarbeide en handlingsplan, følge opp de ulike prosjektene og
medvirke til at det blir ønsket fremdrift i arbeidet.
Bedre tverrfaglig innsats
Vedtak:
1. Namsskogan kommune innfører ordning Bedre tverrfaglig
innsats som arbeidsmetode.
2. Namsskogan kommune tar i bruk digital handlingsveileder
og - samhandlingsmodell
3. Driftsutgiftene for ordningen finansieres innenfor egne budsjettrammer. Anskaffelseskostnaden legges inn som eget tiltak i
2023-budsjett.

TRONES IL informerer!
Årets advent-aktivitetskalender er i trykken
- kommer snart.
Nyhet!
Vintertrim
- mer informasjon kommer senere.
Trones IL

Rapport - Mulighetsstudie skole og barnehagestruktur
Vedtak:
Fremlagt mulighetsstudie for skole og barnehage struktur
legges ut til høring i 3 uker.
Fastsetting - Åpning av jakt og fastsetting av minsteareal
elg - Namsskogan
Vedtak:
Med bakgrunn i hjorteviltforskriftens § 5 og 6, samt utregning
av tellende areal vedtar kommunestyret i Namsskogan vedlagte
Utkast - Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og
bever, med tilhørende jakttid og minsteareal, Namsskogan
kommune, Trøndelag med følgende endinger:
§1 skal lyde:
§ 1.Jaktbare arter
Det er adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever i
Namsskogan kommune
§2 jakttid for elg, hjort og rådyr fjernes og erstattes med jakttid
for bever:
§ 2.Jakttid elg, hjort og rådyr
Jakttiden for elg, hjort og rådyr følger rammene i forskrift om
jakt- og fangsttider.
§ 2.Jakttid bever
Jakttiden for bever er fra og med 1. oktober til og med 15. mai,
jf. § 3, pkt. 3 i forskrift om jakt- og fangsttider.
§ 3 skal lyde:
§ 3.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.
§ 5 skal lyde:
§ 5.Ikrafttredelse
Denne forskriften trer straks i kraft. Samtidig oppheves forskrift FOR-2002-09-12-1102 Forskrift om hjortejakt,
Namsskogan, FOR-2018-04-24-656 Forskrift om åpning for
jakt og fangst på bever, Namsskogan, samt bestemmelser for
Namsskogan 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 fritak fra vervet som leder og
medlem i Namsskogan eldreråd
Vedtak:
Arnt Torseth gis fritak fra sitt verv som leder og medlem i
Namsskogan eldreråd.
Arnfinn Haugvik blir fast medlem i Namsskogan eldreråd ut
kommunestyreperioden 2019-2023.
Arnfinn Haugvik sin personlige vara blir Elnora Torseth.

TAKK FOR
STØTTEN!
Takk til dere som støttet oss på basaren
vår i oktober! Takk til alle dere som
bidro med premier, som hjalp til og som
tok lodd! !
Nedre Namsskogan
sanitetsforening

Høring av mulighetsstudien for
ny skolestruktur i Namsskogan kommune.
Namsskogan kommune har gjennomført en utredning av kommunale bygninger gjennom
en mulighetsstudie for skole- og barnehagestruktur. Formålet med denne mulighetsstudien
er å framskaffe et faglig grunnlag for å diskutere den framtidige tjenestestrukturen, særlig
med søkelys på lokaliseringen og organiseringen av kommunens barnehage- og grunnskoletjeneste.
Kommunestyret behandlet mulighetsstudien den 8.november og har lagt den ut til høring i 3 uker.
Tilbakemeldinger kan gis til postmottak@namsskogan.kommune.no innen 12 desember.
Høringsdokument finner du på kommunens hjemmeside: https://www.namsskogan.kommune.no/
Namsskogan kommune

FAKTURERING EIENDOMSSKATT BOLIG
- FRITIDSBOLIG 2022
Kommunestyret fattet vedtak i sak 39/2022 om at feil fastsatt eiendomsskatt for årene
2020 – 2022 skulle beregnes til eksakt beløp med tillegg av renter på den enkelte eier.
For mye eiendomsskatt skal refunderes til den enkelte eier.
For 2022 er det på grunn av avdekket feil blitt fakturert eiendomsskatt for bolig og fritidsbolig for kun 1.
kvartal på registrerte eiere. Det vil for 4. kvartal bli fakturert/refundert eiendomsskatt for 2020 – 2022 i
henhold til eiertid og korrekt eiendomsskattegrunnlag for årene 2020 – 2022. Dette vil framkomme som
et fradrag/tillegg på fakturaen for kommunale avgifter for 4. kvartal.
I hovedsak vil det være et fradrag på de som har eid boligen i hele perioden og et tillegg til nye eiere fra
2022 da disse i utgangspunktet ikke har blitt fakturert for grunnlaget i 2022.
Dette til informasjon fra økonomikontoret.
Namsskogan kommune

TRONES SVØMMEHALL
Siste åpne offentlige badekveld før jul
vil være onsdag 21. desember.
Namsskogan kommune

Namsskogan kommune er en av få kommuner i Norge som er så heldige å få være med i prosjektet
«Syngende kommune» gjennom Krafttak for sang. Syngende kommuner får faglig- og økonomisk støtte til å starte nye sangtiltak for alle sine innbyggere. De kommunale institusjonene, profesjonelle krefter og det frivillige organisasjonslivet får drahjelp til å starte en storstilt dugnad for å styrke den
lokale sangkulturen!
For at norske kommuner og deres innbyggere skal kunne nyttiggjøre seg og glede seg over sangens
mange positive effekter, har Krafttak for sang utviklet programmet Syngende kommune. Sang skaper
glede, musikalske opplevelser, høytid og fellesskapsfølelse. Samtidig kan sang være et effektivt verktøy
for språkutvikling, hukommelse, integrering og forbedring av det psykososiale miljøet.
Hvorfor Syngende kommune?
Det er godt dokumentert at sangaktiviteter gir store positive gevinster. Det finnes for eksempel god
forskning på at sang har helsebringende effekt for demente og personer med fysiske og psykiske helsevansker. Sangaktiviteter kan også fungere som positive arbeidsmiljøtiltak ved integrering av flyktninger
og i språkopplæring for både barn og voksne. Til tross for dette synges det stadig mindre i skoler, barnehager og ved offentlige arrangementer, og fellessang og fellesrepertoar oppleves ikke like viktig som
tidligere. I prosjektet ligger det mange underliggende tiltak som kan være aktuelle å gjennomføre.
Namsskogan kommune ble i 2022 en av 3 kommuner i landet som fikk status som «Syngende kommune». Saken ble forankret gjennom et kommunestyrevedtak i 2021 og det ble satt ned et sangutvalg hvor
ulike grupper blir representert dette være seg; frivillighet, helse/omsorg, skole, barnehager, kulturskole,
kultur/folkehelse m.fl.
Hva ønsker vi å oppnå.
I Namsskogan ønsker vi at sang skal bli et
gjennomgående tema blant kommunens innbyggere og blant ulike arrangement. Vi ønsker at sang skal bli tatt inn enda mer i barnehage, skole og andre institusjoner i kommunen. Vi ønsker svært gjerne å satse på sang
inn i eldreinstitusjonene og skole/barnehage.
Når vi ønsker å styrke enheter med evt. fagdager så er hensikten at dette skal være med
å skape trygghet, glede, inkludering og samhold, og være et nyttig verktøy for å skape
sang. Sang fenger mer enn tale og på denne
måten bidrar sang til å skape oppmerksomhet og positiv stemning et godt arbeidsmiljø
og en god dag for alle.
Enhetsleder for kultur- og folkehelse
Odd Bakken ~ Prosjektleder

NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER:
Fortsatt tenner vi lys for Anne Grete, på det lille bordet i Holmenkoia, hver gang vi møtes
der. Kanskje snakker vi ikke like mye om henne lenger, men lyset står der med sin levende
flamme, og minner oss om den dyrebare arven hun har etterlatt oss: arbeidsglede, omsorg, rettferdighet, pålitelighet, engasjement, framtidstro, glede, smil og latter.
I respekt, takknemlighet og kjærlighet vil vi levendegjøre Anne Grete’s arv videre i Saniteten, i både små og store ting.
Når dette leses har vi gjennomført «GOD, GAMMELDAGS SANITETSBASAR» i Namsskoganhallen. Det var spennende og lærerikt å planlegge årets basar, for nå var det hele
fire år siden sist! Men gode evalueringer fantes i permer, godt utstyrte «basaresker»
dukket opp innerst i skapet, og erfarne medlemmer delte raust sin kunnskap med oss
«nybegynnere» i basarfaget. Nå blir det vår tur til å evaluere våre erfaringer, og arkivere
dem i permer til 2024, da neste basar skal gjennomføres.
Men følgende evaluering er allerede gjennomført: aldri tidligere har Næringslivet i
bygda stilt opp så gjennomført raust med sponsorgevinster til vår Sanitetsbasar!
SÅ: TUSEN, HJERTELIG TAKK ALLE SAMMEN, FOR FLOTTE, KREATIVE og
SPENNENDE SPONSOR – GEVINSTER! Alle merkes med givers navn ved utdeling.
Når dette leses har vi også satt opp plakat om JULEGRANTENNING UTENFOR OMSORGSSENTRET 24/11 kl 17. Under pandemien måtte vi finne alternative måter å
gjennomføre ulike tradisjoner på, men i år er vi tilbake til den gode, gamle tradisjonen
med julegrantenning på kvelden, nissebesøk, og Mary’s vidunderlig, gode sjokolade i Holmenkoia. Hjertelig velkommen til ei trivelig stund, både ute og inne!
Julegrøt for barnehagene i Holmenkoia skal det også bli i år, slik tradisjonen var i årene
før pandemien. Og adventskaffen på Omsorgssentret er tilbake, så Lonet krets kommer
6/12 kl 12, med både moltekrem, smultringer, julelefse og kaffe. Syngende Husmødre &
Gromgutan stikker også innom adventskaffen, både med julesanger og fin musikk.
SPRÅKVENN er en av basisaktivitetene i NKS. Namsskogan Sanitetsforening startet opp
med Språkvenn i mars 2018, etter initiativ av Karen Lourens, og siden har hun vært primus motor for Språkvenn i vår forening. I hele høst har Språkvenn vært aktiv: annenhver
torsdag er det sosialt samvær med ulike tema i Holmenkoia, de mellomliggende torsdagene er det tilbud om skyss til Damebading på Trones, og alle søndager med gudstjeneste,
tilbyr Språkvenn skyss til de som ønsker å delta. Språkvenn har et nært samarbeid med
Flyktningetjenesten i kommunen, noe begge parter kaller «vinn – vinn»! Til orientering er
Språkvenn – møtene åpent for alle, så bare følg med på plakater som settes opp på
Holmensentret!
En gang i måneden møtes Styret for Namsskogan Sanitetsforening i Holmenkoia, til små
og store avgjørelser. I høst har styret blant annet bevilget penger til DO – AVISA til
Grong GVS, og til RØDKLØVERHUSET i Namsos.
DO – AVISA ble laget av Steinkjer Unge NKS i 2017, den har fått stor oppmerksomhet
og er prisbelønt av NKS. DO - AVISA er informativ, den tar opp tabubelagte tema på en
kreativ måte, (settes opp på do!) og er anbefalt av helsesykepleiere over hele landet.
RØDKLØVERHUSET er et godt og billig alternativ til pasienter og pårørende fra distriktene, når sykhusopphold eller sykebesøk skal gjennomføres.
INFO om RØDKLØVERHUSET finnes på neste side i Namsin for alle interesserte.
EI GOD OG TRIVELIG ADVENTSTID
ØNSKES DERE ALLE AV NAMSSKOGAN SANITETSFORENING!
Bjørg Myran (leder)

TRONES GRENDEHUS
Endelig blir det varmt og
godt på Trones Grendehus !
Trones grendehus har vedtatt
innkjøp av varmepumpe.

Vi trenger litt økonomisk hjelp og er
kjempeglad for at akkurat du vippser
noen kroner til vipps nr 74 24 90
På forhånd tusen takk!
Styret for Trones Grendehus

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 28. November.

FEST PÅ TRONES GRENDEHUS
4-juledag

(28. Desember)

Vefsningan
Spiller på Trones grendehus 4-juledag.
Det er lagt ut påmeldingsskjema
(bindende påmelding)
ved Matkroken Trones, Joker Breifossen
og Skorovas S-lag.
Dørene stenges kl 22:00.
(18 års aldersgrense)
Inngang kr 250,- (kun kontant betaling)

Hilsen Fosskailln gammeldansforening

Novemberhilsen fra
Trones barnehage - Bamsebo
Mye spennende skjer i barnehagen både spontane
og planlagte aktiviteter
Vi fikk møte en trivelig politidame på en av våre tur-utflukter. Barna
fikk se/høre, både lys og lyd, og vi fikk en god
samtale med henne

14. november markerte vi verdensdagen for diabetes.
Barnet på 5 år fortalte og viste hvordan blodsukkeret
måles
Vi så også en fin og lærerik film, som handlet om Jørgen 6 år, som hadde fått påvist diabetes
Vi hadde treff for alle 5- åringene i familieparken en
nydelig høstdag. Vi vil rette en stor takk til Ann Karin
for flott guiding og spennende info om våre rovdyr.

Namsskogan menighet
Namsskogan menighet informerer:
Sokneprest: Martin Ottoson
Namsskogan Menighetsråd v/leder Odd Bakken
Kirkeverge: Janne Britt Johansen

Namsskogan blomsterfond.
Kontakter:
Eva G. Bakken
mob: 970 88 942
Inger Marie B. Myrvold mob: 456 05 922
Inger Brekkvassmo
mob: 452 75 381

TELEFONER
Kirkeverge for Namsskogan og Røyrvik: 958 62 891

Blomsterfondets kontonr: 4448.19.78995

E-post adresser
Sokneprest: sokneprest@namsskogan.kirken.no
Kirkeverge: kirkeverge@namsskogan.kirken.no

VIPPS: 657958

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

GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN
27.11
24.12
24.12

Kl 11.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell. Lysmesse.
Kl 13.30 Gudstjeneste i Skorovatn kapell.
Kl 16.00 Gudstjeneste i Trones kirke.

NAMSSKOGAN BLOMSTERFOND
Namsskogan Blomsterfond takker for gaver som er gitt til

Anne Grete Hamnes
sitt minne.

TUSEN TAKK!
Tusen takk for all vennlig deltagelse i anledning
Erling Oddbjørn Håpnes bortgang og begravelse.
En spesiell takk til hjemmesykepleien
og sykeheimen for god pleie og omsorg.
Hildbjørg
Oddvin, Eva, Mary og Lise

TAKK FOR MANGE FINE ÅR
OG HYGGELIGE TREFF
Da har jeg pensjonert meg fra Namdal Bruk AS og
overlatt ansvaret til den nye skogsjef Niklas Jansson.
Det er nå litt over 40 år siden jeg kom til Trones og
startet i skogene her og det har vært et eventyr av ei
reise!
Jeg kom inn i Norske Skog Van Severen & Co AS og
tok over etter skogbestyrer Vidar Fiskum i juni 1982
med ansvar for «alt i Namsskogan kommune».
Det ble etter hvert og frem til 2002 ansvaret for hele
Van Severen-eiendommen som da lå i Verran, Namdalseid, Flatanger, Namsos, Overhalla, Høylandet, Grong,
Namsskogan, Røyrvik og Lierne kommuner.
Jeg har fått opplevd utrolig mye flott natur, etablert nye
skoger og truffet mange hyggelige naboer, entreprenører, jegere/fiskere, fagfolk, offentlige ansatte og forretningsfolk av alle slag fra hele Trøndelag, mange gode
minner!
Vi bygde så opp Namdal Bruk AS fra 2010, også det
med base på Trones. Dette var litt over 50% av arealene i Van Severen. Skorovas Bruk AS, den «gamle Elkem-eiendommen», og Namdalen Træsliberi AS i Flatanger (nå også med Åsnes gård), ble så skilt ut fra
Namdal Bruk AS før NB ble solgt til LAM.
Jeg har nå etablert mitt eget firma Trones Bruk AS
hvor jeg fortsatt skal forvalte Skorovas Bruk AS (eier
Ola Mæle), Namdalen Træsliberi AS (eier Familien
Stensrud) og gården min på Trones så jeg blir nok ikke
helt borte fra bransjen .
Takk for laget alle sammen, vi møtes plutselig igjen!
Knut Berger

FAKKELTOG
I år blir det ikke juleforestilling og fakkeltog på
Trones skole slik vi pleier, da vi har storsatsing på
musikal og forestilling i februar.
Trones skole ønsker å invitere alle som har anledning og tid torsdag 24. november klokken 17.00.
til å gå lys-tog sammen med oss fra Trones skole
til familieparken for å tenne julegrana. Vi synger
når vi går tog, og vi synger to sanger når vi kommer til julegrana. Møt opp med lys og syng sammen med oss.
Trones skole

OFFISIELLE
FLAGGDAGER I NORGE
1. januar
21. januar
6. februar
21. febr.
1. Påskedag
1. mai
8. mai
17. mai
1. Pinsedag
7. juni
4. juli
20. juli
29. juli
19. august
03. desember
25. desember

Nyttårsdag
H.K.H. Ingrid Aleksandra
Samenes Nasjonaldag
H.K.H. Kong Harald V
Offentlig høytidsdag
Frigjøringsdag
Grunnlovsdag
Unionsoppløsningen 1905
H.K.H. Dronning Sonja
H.K.H. Kronprins Haakon Magnus
Olsokdag
H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit
Prins Sverre Magnus
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.

HEISANN!
Vi ønsker veldig gjerne tombolagevinster
og utstillere til Julemesse på
Brekkvasselv Samfunnshus den 03.12.2022.
Ta kontakt med Kine :92615899

Tusen takk ☺

Kor i Namsskogan
Inviterer til stemningsfulle

JULEKONSERTER

BREKKVASSELV SAMFUNNSHUS
LØRDAG 17. DESEMBER KL. 19.30
HARRAN SAMFUNNSHUS
SØNDAG 18. DESEMBER KL. 17.00
VELKOMMEN!
DET SERVERES GLØGG OG PEPPERKAKER
VOKSNE: KR. 300,-, SKOLEELEVER 1.-10. KL: KR. 100,BARN UNDER SKOLEALDER: GRATIS

