
Namsskogan kommune - toppen i Namdalen 



Namsin       Nr. 4 /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, 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 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:  
 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 

Ungdomsklubben 
 

Jeg vil begynne med å takke for en flott april måned 
2011! 
Prøvde på litt forskjellige arrangement hvor oppmø-
tet varierte, men det var alltid kjempehyggelige men-
nesker som var med. Sånt frister absolutt til gjenta-
kelser, det er noe jeg allerede jobber videre med nå. 
Nå nærmer sommeren seg fort, det går også fort 
imot at vi får klubbhuset i våre hender. Derfor satser 
jeg på at i begynnelsen av uke 28 skal vi få til et møte 
sammen nede på Brekkvasselv for å se på huset og 
planlegge hva vi gjør videre frem til åpningen, jeg 
kommer tilbake med eksakt tidspunkt senere. Det er 
veldig fint der nede slik at det er lite vi trenger å gjø-
re med huset, men er det noe så synes jeg ungdoms-
klubben skal gjøre dette selv slik at vi får det slik vi 
ønsker det. Så jeg håper flest mulig av dere ungdom-
mer har lyst til å bli med å innrede der…. Ettersom 
dette nærmer seg fort vil jeg igjen minne om Logo- 
konkurransen, har fått noen bidrag, men ønsker gjer-
ne flere. Er det noen som kanskje har tenkt på navn 
også? 

 
Ser det at når skolen tar sommerferie blir det fort 
vanskeligere å få informert dere om ting som skjer. 
Derfor kan dere som ønsker informasjon om aktivite-
ter sende meg en epost med navn og alder, så sender 
jeg info på den måten når det skjer noe.  
 
Logo-konkurranse: 
Om den lages for hånd eller på data spiller ingen 
rolle, alle bidrag er like velkomne. Lages den for hånd 
er det greit om den ikke er større enn A3 slik at vi 
enkelt får digitalisert den. Fristen for innlevering av 
bidrag setter jeg til onsdag 15.juni, dette sendes/
leveres meg. Vinneren vil få et gavekort på 500kr. 
 
Møte på klubbhuset i uke 28: 
Her tar vi en titt på huset å legger en liten plan for 
hva vi skal gjøre videre og hvordan. Håper det blir 
såpass oppmøte at vi kan velge klubbstyre/råd og får 
det på plass. 
 

Ungdomskoordinator Per-Arne Haga 

NAMSSKOGAN SANITETSFORENING  
INFORMERER: 
Onsdag 26/5 kl 10 møtte 7 Sanitetsdamer og 2 Hus-
standsmedlemmer opp i HOLMENKOIA til ÅRETS 
VÅRDUGNAD! Her var alder ingen hindring, ingen 
oppgave for liten eller stor, og i løpet av 3-4 timer var 
jobben gjort: 
• Gode gamle Koia lukter nå av grønnsåpe fra gulv til tak 

• Skuffer og skap er skinnende rene 

• Puter og tepper er ristet og luftet 

• Bord og benker er skrubbet, vasket og plassert på sin van-
te sommerplass 

• Krukker, kjeler og baljer bugner av fargerike blomster 

• Uteområdet er omhyggelig ryddet for busk og kratt 

• Og siste rest av Kong Vinter ble raket og kostet vekk fra 
gårdsplass og vei 

IDYLLISKE HOLMENKOIA VED NAMSENS 
BREDD ØNSKER DERE HERVED HJERTELIG 
VELKOMMEN PÅ SOMMERBESØK! 
 
Allerede 9. juni innbyr vi til årets første KLØVER-
KAFFE utenfor Holmenkoia. Annenhver onsdag ut-
over sommeren byr vi på Kløverkaffe fra kl 11 – 13, der 
vi serverer kaffe og nystekte vafler, trekkspillmusikk, 
allsang og trivelig prat rundt bord og benker. Plakater 
blir satt opp i løpet av uke 22. 

KLØVERSTAFETTEN kommer stadig nærmere 
Trøndelag på sin vei fra Viken Fylke til Tromsø. Siden 
sist har vi inngått en avtale med Nedre Namsskogan 
Sanitetsforening om et samarbeid. Frivilligsentralen blir 
en naturlig møteplass for utveksling av stafettpinnen 
mellom våre to sanitetsforeninger, men hvem vi skal 
levere den videre til i Nordland Fylke er enda ikke av-
klart. Styret er arrangementkomite, og kommer sammen 
for konkret planlegging så snart vi vet mer. 
NKS er 125 år i 2021. Kløverstafetten er en av marke-
ringene av jubileet for hele landet. «DAMER TIL 
TORGS» arrangeres i Steinkjer søndag 30/5, som et av 
mange lokale markeringer av jubileet. Der skal vi feire 
bursdagen til vår grunnlegger Fredrikke Marie Quam, 
og Sanitetskvinner fra hele Trøndelag er invitert til 
bursdagsfest. Både vår generalsekretær Grete Herolfsen 
og vår organisasjonsleder Ellen Sofie Egeland, kommer 
og holder foredrag under arrangementet i Steinkjer. 
 

Til slutt en stor takk til elever og lærere i 8. klasse 
for et fint 17. mai arrangement! Ekstra stas for oss 
var det å se den flotte AMCAR – kortesjen pyntet 
med BILROSER fra SANITETEN!        

Bjørg Myran (leder) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juni: 
08: Plantedugnad på Trones kirkegård fra klokken 1700. 
13: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 1500. 
14: Plantedugnad på Bjørhusdal kirkegård fra klokken 1700. 
16: Forestillingen «Skjærp dæ» i Namsskoganhallen klokken 1800. Arr: Namsskogan kommune. 
17: Kvinnehelsedag v/Jordmor mellom klokken 0900-1100. 
19: «Nye» Labbetussen barnehage feirer 10 års dag på Brekkvasselv - fra klokken 1300. 
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. 
04: Lyden av Namdal'n 2021, presenterer "Kønntri ferr aill pængan", i Kulturhuset Kuben, klokken 1900. 
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 25.06.2021 innen kl.12.00.  

FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON: 
 

www.namsskogan.kommune.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 17. Juni 
 
 

 
Ta kontakt med legekontoret for  

bestilling av time på telefon 74 33 33 20! 
 

Velkommen! 

Hilsen Jordmor Janne V. Vik  



FØLGENDE ER VEDTATT AV  
KOMMUNESTYRET I MØTE 11.05.21: 
 
ORIENTERING OM FORHOLDET MELLOM DEN 
NORSKE KIRKE LOKALT OG KOMMUNEN ETTER 
NY TROSSAMFUNNSLOV 
Vedtak: 
Fremlagt orientering og vedlagte brev fra barne- og familie-
departementet tas til orientering. 
 
FINANSRAPPORTERING 1. TERTIAL 2021 
Vedtak: 
Vedlagt finansrapport for 1. tertial 2021 tas til orientering 
 
FINANSRAPPORTERING 3. TERTIAL 2020 
Vedtak: 
Vedlagt finansrapport for 3. tertial 2020 tas til orientering. 
 
UTTALELSE FRA NAMSSKOGAN KOMMUNE  
- INDRE NAMDAL MONTESSORISKOLE SA  
- SØKNAD ETTER FRISKOLELOVEN 
Vedtak: 
Kommunestyret stiller seg bak vedlagte utkast til høringssvar. 
 
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. 
 
BEHANDLING AV OMSTILLINGSPLAN OG  
HANDLINGSPLAN 
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyre godkjenner fremlagt omstillings-
plan, 1 års handlingsplan samt kommunikasjonsplan. Med 
bakgrunn i fremlagte dokumenter søker Namsskogan kommu-
ne status som omstillingskommune. Namsskogan kommune 
vil bevilge kommunens egenandel på 1 mill. kr per år, i hen-
hold til omstillingsplanens budsjett. 
 
ETABLERING AV FELLES SELSKAP FOR DRIFT AV 
OMSTILLINGSARBEIDET I NAMSSKOGAN OG 
RØYRVIK 
Vedtak: 
Namsskogan og Røyrvik kommuner går inn et forpliktende 
omstillingssamarbeid ved å utarbeide felles omstillingsplan 
samt handlingsdel. Det etableres et felles omstillingsstyre/
selskap som skal drifte omstillingsprosessen i de to kommu-
nene. Det delegeres til kommunedirektøren og igangsette 
arbeidet med finne organisasjonsform for arbeidet samt kom-
me med forslag på medlemmer i omstillingsstyret/
selskapsstyret. Programledelse for omstillingsarbeidet sam-
ordnes. Prosessen gjøres i samarbeid med ordfører. Saken 
legges frem for ny behandling i junimøtet. 
 
REGLEMENT FOR KLAGENEMNDA I  
NAMSSKOGAN KOMMUNE 
Vedtak: 
Forslag til reglement for Klagenemnda i Namsskogan vedtas. 
 
REGLEMENT FOR VALGSTYRET I NAMSSKOGAN 
Vedtak: 
Forslaget til reglement for valgstyret i Namsskogan vedtas. 
 
REGLEMENT FOR VALGNEMNDA I  
NAMSSKOGAN KOMMUNE 
Vedtak: 
Forslag til reglement for valgnemnda vedtas 

 
REGLEMENT FOR FASTE RÅD I NAMSSKOGAN 
Vedtak: 
Reglement for eldreråd, ungdomsråd og råd for personer med 
funksjonsnedsettelse i Namsskogan kommune vedtas. 
 
TV-AKSJONEN 2021 - KOMMUNEKOMITÈ 
Vedtak: 
Kommunestyret velger følgende komitemedlemmer samt 
leder for årets TV-aksjonskomite 2021:  
1. Stian Brekkvassmo ordfører (Politisk representant), leder  
2. Bjørg Myran (Frivilligheten)  
3. Odd Bakken (Namsskogan kommune)  
Ved frafall gis kommunedirektøren myndighet til å utnevne 
stedfortreder(e). 
 
SAMHANDLINGSLEDER I KOMMUNEHELSE-
TJENESTEN - SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KS 
TRØNDELAG OG NAMSSKOGAN KOMMUNE 
Vedtak: 
Namsskogan kommune inngår samarbeidsavtale med KS 
Trøndelag om felles finansiering av samhandlingsleder i 
kommunehelsetjenesten. Kostnadene, ca. kr 14 000 pr år, 
dekkes budsjettinternt. 

 

FØLGENDE ER VEDTATT AV  
KOMMUNESTYRET I MØTE 11.05.21: 

 
KLAGEBEHANDLING - SØKNAD OM DISPENSA-
SJON FRA GJELDENDE PLAN I TUNNSJØDALEN 
Vedtak: 
Klage fra Statsforvalteren tas til følge og nytt pkt.1. settes inn 
i vedtaket. Tidligere vilkårspunkt videreføres.  
 
Vedtaket blir da lydende:  
På vilkår gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel, herunder bestemmelse om råstoffutvinning til å  
etablere et datasenter på omsøkt plassering innenfor etablert 
område for råstoffutvinning i Tunnsjødalen.  
Vilkår:  
1. Det gis tillatelse til å benytte et totalt areal på 7000 m2 . 
Innenfor dette arealet kan det oppføres inntil 2000 m2 BRA. 
Tillatelsen gjelder alle typer bygninger, konstruksjoner, vei 
og parkeringsarealer som er nødvendige for etableringen.  
2. Den samlede lydeffekt for etableringen skal ikke overstige 
60 dB. Måles i vedtatt formålsgrense til masseuttaket.  
3. 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 om-
rådet må det søkes å finne erstatningsarealer for motorsport-
klubben. 
 
Begrunnelse: 
Med bakgrunn i sakens opplysninger og vurderinger kan en 
ikke registrere at hensynene bak lovens formål, arealplanens 
bestemmelse eller båndlagte områder vil bli vesentlig tilside-
satt. Formålsbestemmelsen viser til at «Loven skal fremme 
bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner.» En kan ikke se at det er noen store 
ulemper i forhold til naturmangfoldet eller reindrift med en 
etablering. Støy har vært et tema men dette er vurdert og det 
vil bli satt inn vilkår for å fjerne disse ulempene. Det er 
mange positive forhold med denne etableringen. Namsskogan 
kommune kan med denne etableringen få noen nye arbeids-
plasser samt en del aktivitet som genererer ny aktivitet, noe 
som er sårt tiltrengt. Det er ikke å legge skjul på at dersom 
dette lykkes vil det gi en del positive ringvirkninger for 
Namsskogan. Når en da har minimert/fjernet ulempene er 
denne utviklingen helt i tråd lovens formål. 





Mai i Tiriltoppen Barnehage 
 

  

   

     

 
 

I mai måned har vi fått gjort masse i all slags vær. Vi forberedte oss til 17.mai de to første ukene, hvor vi 
også lagde noen 17.mai – gleder til de snille folkene som bor i omsorgsboligene. Vi har brukt masse tid 
ute, hvor vi blant annet har tegnet, pyntet gjerdet med garn og lekt masse i sandkassen. Som seg hør og 

bør i mai, så feiret vi Rosarussen vår. De er nå inn i siste innspurt av barnehagelivet og er snart klar for 
skolehverdagen til høsten. Nå gleder vi oss over det nydelige sommerværet som er kommet!  

Hilsen oss i Tiriltoppen!  



Skrantesjuke (CWD) 
 

Fra og med 2021 trenger ikke jegerne i Indre  
Namdal (Røyrvik, Lierne og Namsskogan) å samle 

inn prøver av elg, hjort og rådyr. 
 

Innsamling av prøver fra fallvilt fortsetter som  
vanlig. (alle hjortedyr 1 år eller eldre) 

Barnehageplass i  
Namsskogan kommune 

 
Hei alle Namsskoginger. 

 
Dette er en oppfordring til alle som har behov for, 
og tenker å ha barnet/barna deres i en av barneha-
gene i Namsskogan kommune kommende barne-
hageår. 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 tidspunk-
tet for ønsket oppstart. Har dere noen spørsmål 
angående barnehageplass er dere hjertelig vel-
kommen til å kontakte undertegnede. 
 
 
Vennlig hilsen Styrer for barnehagene i Namsskogan 
Linda Rønningen Berntsen 
Linda.ronningen@namsskogan.kommune.no 
Mob:47025660 

 
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.  
 

Enhetsleder Familiesenteret, Janne Dyveke Vik 

AtB informerer at fra Lørdag 7. august er 
det oppstart på det nye mobilitetstilbudet i 
Trøndelag, utenom Trondheimsområdet. 

 
Tilbudet vil bestå av ordinære 
linjer med buss og fleksibel 
transport basert på bestillings-
løsning. Disse to løsningene, 
sammen med tog, hurtigbåt og 
ferge, vil utgjøre det totale 
kollektivtilbudet i fylket. Et 
tett samarbeid mellom de uli-
ke transportformene skal sikre 
sømløse og forutsigbare rei-
ser.  
 
AtB har samlet all relevant reiseinformasjon på 
www.atb.no/trondelag slik at det skal bli enkelt å 
finne ut hvordan tilbudet vil bli i den enkelte kom-
mune. 

 
SOMMERSKOLE I NAMSSKOGAN 

 
Namsskogan kommune vil i år gjennomføre sommerskole.  
Kommunen har gjennomført ei interessekartlegging blant  
elevene, og den viser stor interesse for tilbudet. Vi vil derfor 
gjennomføre sommerskolen fra og med torsdag 24. Juni, til og 
med torsdag  01. Juli, og programmet for dagene blir:  
 
Torsdag 24. Juni kl 1000 – 1500: Hel dag i Namsskogan familiepark 

Fredag 25. Juni kl 0900 - 1400: Hel dag i Sandådalen fritidsområde 

Mandag 28. Juni kl 0900 - 1400: Aktiviteter på Trones 

Tirsdag 29. Juni - Kreativ dag / Overnattingstur Frøyningen 

Onsdag 30. Juni - Hjemreisedag fra Frøyningsheimen 

Torsdag 01. Juli - Bassengtur til Oasen (Namsos) 
 

Hilsen Namsskogan kommune 



GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN 

 
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 

 

 
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 

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=


 

MARGOT GULLIKSENS  
LEGAT FOR  

FUNKSJONSHEMMEDE  
 

STYRET I MARGOT GULLIKSENS LEGAT FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE I NAMSSKOGAN HAR 

VEDTATT Å DELE UT INNTIL KR 10.000,- I 2021.  
 

SØKNADSFRISTEN ER TIL 1. JULI 2021. 

 
Det kan evt. søkes på midler til sosiale  

tiltak, turer eller lignende. 
 
 

 

Søknaden sendes Margot Gulliksens legat  

v/Birgit Johansen, e-post: bijoha@frisurf.no 

 

 

 

 

 

 

 

Skorovas Liv Frivilligsentral arrangerer også i år en aktivitetskonkurranse i Skorovasom-
rådet. På grunn av smittevernhensyn har vi laget den digital. Det vil si at vi foretrekker at 
deltakerne bruker en app på telefonen til å registrere sine besøk på postene. 
 
Vi har valgt app’en Trimpoeng, og her kan alle registrere seg som deltakere. 
Men noen synes ikke de mestrer å bruke telefonen til dette, og for disse lager vi en bro-
sjyre med et kart over postene. Alle postene skal i år etterhvert merkes med nummer og to 
kodebokstaver. Her vil det følge med registreringsskjema i papirform. 
 
Konkurransen heter Trim og Trivsel 2021, og ute i terrenget rundt Skorovas er det totalt 
24 poster. På kartet over området er merket 22 poster av totalt 24. Postene i Langvatnet 
og på Kumyråsen er ikke med her.  
 
Postene henger ute mellom 01.06 og 15.10, og du bestemmer sjøl når du vil ta turen. Og 
husk at det viktigste er aktivitet! Så gå eller sykle gjerne til de postene som ligger nært 
vei! 
  
Alle som besøker 16 eller flere mål er med i trekninga av fine premier, barn under ung-
domsskolealder må registrere minimum 10. Kart med deltakerkort og info fås i butikken i 
Skorovas!  
  
Vi har ingen deltakeravgift i år, men de som vil kan vippse ei frivillig deltakeravgift til 
643863 Skorovas Liv frivilligsentral! 
  
Følg med på facebook! Der vil du finne info om Trim og Trivsel 2021 på facebooksidene 
til Skorovas Liv Frivilligsentral og Skorovas/Skorovatn 

 
Lykke til med mange fine turer!!!    Skorovas Liv Frivilligsentral 

     

 

      i Skorovasområdet 





 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  

En hilsen fra Trones barnehage 
 

Heldige er vi som fikk komme på gårdbesøk på Grøndalsgården til Janne & Jon Inge, Elias og Elmar!! 
☺☺ Artig å få se nye lam, geitekillinger og nyfødte valper☺ Nydelig vær, og morsomt å få leke rundt  

omkring på gården ☺☺ Tusen takk for en trivelig dag!! ☺☺ 
 

Hilsen små og store i Bamsebo ☺ 

Godt med en ispause ☺☺ 





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. 

NAMSSKOGAN  
OMSORGSSENTER  

TAKKER! 
 

Tusen takk! beboere og ansatte ved  
omsorgssenteret ønsker å takke  

Namsskogan sanitetsforening for den  
fine potterosen vi fikk til 17 mai.  

 
Namsskogan omsorgssenter 






