Namsskogan kommune - toppen i Namdalen

Namsin

Nr. 4 /2022

38. årgang.

Informasjonsblad fra Namsskogan kommune.
Adresse:

Namsskogan kommune
7890 Namsskogan

Telefon:74 33 32 00
www.namsskogan.kommune.no

***************************************************************************************************
Priser for annonsering i Namsin:
Helside...................................................................................................................... kr.
600,Halvside................................................................................................................... kr.
300,1/4 side .................................................................................................................... kr.
150,Rubrikkannonse (kun for private) ........................................................................... kr.
60,NB! Dette er priser eks. mva.
Lag og foreninger med et ideelt formål får annonsere gratis.
***************************************************************************************************

Retningslinjer for leserinnlegg:

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

NAMSIN 2022 - ”INNLEVERINGSFRISTER”
Her er følgende frister for innlevering av stoff til Namsin for året 2022.
Fristene er satt til fredager innen klokken 12:00 og etter avtale med Trones grendehus
vil Namsin bli utdelt innen førstkommende onsdag etter fastsatt frist.
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Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag

24 juni
01 september
14 oktober
18 november
09 desember

(Siste før sommerferien)

(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
110
POLITI
112
LEGE (nødhjelp) 113

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

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

Juni:
01:
Ungdomskonferanse på Namsskogan skole.
03:
Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. Arr: Namsskogan JFF.
04:
Namsskogan Familiepark AS åpner for sesongen.
04:
Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00. Pinseaften.
07:
Andakt på Namsskogan omsorgssenter klokken 16.00.
08:
Plantedugnad klokken 17.00 på Trones kirke. Arr: Namsskogan Blomsterfond.
10:
Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. Arr: Namsskogan JFF.
10:
Pub-kveld på Brekkvasselv i Sentrum Amcar og Veteran sine egne lokaler. Arr: Sentrum Amcar og veteran.
11:
Jaktfeltskyting på Flåtådal jaktskytebane fra klokken 11.00. Arr: Namsskogan JFF.
12:
Gudstjeneste i Trones kirke klokken 15.00. Konfirmantjubileum.
16:
Plantedugnad klokken 17.00 på Bjørhusdal kapell. Arr: Namsskogan Blomsterfond.
17:
Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. Arr: Namsskogan JFF.
18-19: Steinfjellstafetten.
20:
Folkemøte på Trones (Namsskogan Hotell) mellom klokken 18.00-20.00. Arr: Namsskogan kommune.
21:
Siste skoledag før sommerferie.
21:
Kommunestyremøte.
22:
Folkemøte på Namsskogan (Namsskoganhallen) mellom klokken 18.00-20.00. Arr: Namsskogan kommune.
23:
Folkemøte på Brekkvasselv (Frivilligsentralen) mellom klokken 18.00-20.00. Arr: Namsskogan kommune.
24:
Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. Arr: Namsskogan JFF.
Juli:
31:
Gudstjeneste i Trones kirke klokken 18.00.
August:
05:
Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. Arr: Namsskogan JFF.
12:
Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. Arr: Namsskogan JFF.
18:
Første skoledag etter sommerferien.
19:
Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. Arr: Namsskogan JFF.
26:
Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. Arr: Namsskogan JFF.
28:
Gudstjeneste i Bjørhusdal gamle skole– og kapell klokken 15.00. Konfirmantpresentasjon.
September:
02:
Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. Arr: Namsskogan JFF.
09:
Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. Arr: Namsskogan JFF.
16:
Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. NB! Kun riflebane. Arr: Namsskogan JFF.
23:
Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. NB! Kun riflebane. Arr: Namsskogan JFF.
Oktober:
09:
Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 15.00.
10-14: Skolene har høstferie
23:
Årets TV-Aksjon (Leger uten grenser)
29:
Basar på Trones Grendehus. Arr: Nedre Namsskogan sanitetsforening.
November:
06:
Gudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00. «Vi minnes de døde».
30:
Skolene har fridag (studie- og planleggingsdag)
27:
Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 11.00. Lysmesse.
Desember:
21:
Skolene har siste skoledag før jul- og nyttårsferie.
24:
Julegudstjeneste i Skorovatn kapell klokken 13.30.
24:
Julegudstjeneste i Trones kirke klokken 16.00.
28:
4-juledagsfest på Trones grendehus fra klokken 20.00. Arr: Fosskailln gammeldansforening.

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste

Namsin er satt fredag 24.06.2022 innen kl.12.00.

Namsin for 10 år siden:
Nr. 4 / 2012
Skorovatn kapell.

Et aktivt bygg med sjel og historie.
Skorovatn kapell ble vigslet i september 1965.
Elektrokemisk AS, som drev gruvene, førte opp kapellet nesten uten kostnader for kommunen.

takk for omvisningen lagt igjen penger til drift av kapellet
Videre fra årsrapporten kan leses:
”I 2011 fikk Arbeidsutvalget firmaet siv.ing. Robert
Williamsen, Namsos, til å gjennomføre en tilstandsrapport på bygningen Skorovatn kapell. Rapporten
som var svært omfattende, ble utført uten kostnader
for menighetsrådet eller kommunen”

I ca 6 år har kapellet blitt driftet av et arbeidsutvalg
av fastboende og fritidshuseiere med kirkelige og kulRapporten avdekket at manglende vedlikehold siden
turelle aktiviteter.
1965, krevde strakstiltak, for at kommunens kanskje
mest profilerte signalbygg fortsatt kunne benyttes til
I dag står kapellet tilsynelatende som før, men tøffe
kirkelige handlinger og andre kulturelle aktiviteter.
værforhold har avdekket at manglende vedlikehold
har påført kapellet skader som må rettes opp for at det
kanskje mest synlige signalbygget i kommunen ikke Skorovassamfunnet står ovenfor store endringer, der
de grunnleggende verdier i dette samfunnet vil bli
skal forfalle.
ivaretatt gjennom ny bebyggelse i en stil som er tilKommunens menighetsråd besluttet gjennom et me- passet nåværende bygg. En videreføring av den atmosfære Skorovas er tuftet på, vil ha den største betydnighetsmøte på Trones for ca 6 år siden, at kapellet
ning for at Skorovas skal beholde og videreutvikle
burde avvigsles og stenges da det var for kostbart å
den unike plass stedet har i norsk fritids- og rekreadrifte tre kirkebygg i kommunen.
sjonssammenheng. I den sammenheng representerer
både resterende fabrikkbygninger, beboelseshus og
Men det etterfølgende menighetsmøtet i Skorovas,
med ca 80 fremmøtte, svarte omtrent samstemmig at kapellet en historisk og kulturell basis som det vil
kapellet måtte ivaretas og fortsatt fungere som et kir- være galt å forkaste nå. Namsskogan kommune har
ke- og kulturbygg. Møtet konkluderte at et arbeidsut- grunn til å være stolt av stedets historie.
valg, med hovedtyngden av fastboende, ville ta på
Skorovatn kapell eies av Namsskogan kommune og
seg driftingen av kapellet slik at de løpende utgifter
kunne bli dekket. Det første utvalget besto av Johnny er viktig for kommunens identitet og profil. Etter
manges mening må bygget ivaretas slik at kommuHammer, Ottar Melgård og Halldis Sagmo.
nens innbyggere og andre bl.a. skal føle stolthet for
dette aktive bygget og kommunen. Det er å håpe at
Utvalget sørget for at ofringer ved årets tre gudstjenester, kulturarrangement i kapellet og kunstlotterier, det finnes midler til å ivareta bygget, slik at det fortførte til nok inntekter til å dekke strømutgifter, utgif- satt kan være et sted for kulturelle og kirkelige handlinger.
ter til organister, renhold og andre løpende utgifter.
Menighetsrådet dekket kun forsikringer og noe av
strømutgiftene, som i dag beløper seg til tilsammen ca
Arbeidsutvalget for drift av Skorovatn kapell.
Nok 15.000,-.
Fra årsrapporten for 2011 fra ”Arbeidsutvalget for
drift av Skorovatn kapell” kan leses følgende:
”Det har i 2011 vært avholdt 3 gudstjenester i kapellet. 24 april (påsken), 4. september (Skorovas-marsjen
og eldres dag) samt julaften. Fremmøtet på gudstjenestene var tilsammen 173 personer. I tillegg har det
vært 3 konserter. 15. januar med luttspilleren Kyrre
E. Slind, 9. juli med visesangeren Torill Gustavsen
og 2. september (Skorovasmarsjen) med pop- og
rockesangeren Chand Thorsvik”.
Nettoinntektene fra konsertene og ofringene ga omtrent dekning av driftsutgiftene i 2011 til strøm, organist, klokker, vask, snørydding, pynting, klargjøring
til gudstjenester mm.
Mange besøkende i Namsskogan, har i løpet av året
fått omvisning i Skorovatn kapell samt historikk om
kommunen og gruvesamfunnet. De fleste har som

FØLGENDE ER VEDTATT AV
FORMANNSKAPET 03.05.2022:

Regulering budsjett eiendomsskatt
Vedtak:
For mye innkrevd eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger for årene 2020 til 2022 beregnes nøyaktig og tilbakebetales til hver enkelt hytte-/huseier som har betalt for
mye.

Saksfremlegg. Tilskudd til forberedende arbeider før
nydyrking.
Vedtak:
Kai Roger Gjersvik sin søknad om tilskudd for merarbeid
Eierstyringsprinsipper for Namsskogan kommune
i forbindelse med opparbeidelse av jordbruksareal i
Vedtak:
avsluttet masseuttak ved Nyrudvegen, avslås.
Namsskogan kommunestyre godkjenner fremlagt forslag
Søknad om investeringstilskudd presisjonslandbruk – til eierstyringsprinsipper som en del av eierskapsmeldingen.
Støtteordning Kraftfond
Vedtak:
Etterlevelse seriøsitetskrav ved offentlige innkjøp
1. Trones Samarbeidslag bevilges inntil kr 120.000.- til
investeringsstøtte for innkjøp av maskiner innenfor effek- Vedtak:
Namsskogan kommunestyre legger til grunn at Namsskotiv jordbearbeiding samt GPS styrt utstyr.
gan kommune skal følge/benytte 10 strategiske begrep og
2. Bevilgningen utgjør inntil 21% av totalkostnaden og
omforente seriøsitetsbestemmelser utarbeidet av SAMSØ
reduserte kostnader medfører reduksjon av tilskuddet
i revidert versjon fra sommeren 2021 i sin innkjøpsstratetilsvarende.
gi.
3. Tilskuddet utbetales når det foreligger regnskap for
gjennomført prosjekt og en dokumentasjon på at et flerSøknad om tilskudd til etablering av klubbhus.
tall av medlemmene går inn for at en slik investering
Vedtak:
gjennomføres.
1. Saken utsettes til øvrig finansiering er på plass, og at
4. Det forutsettes at laget åpner for utleie av utstyret til
utbyggingsomfang- og kostnader, driftsopplegg- og kostalle gårdbrukere i Namsskogan kommune til lik pris.
nader kommer på plass og kvalitetssikres.
5. Bevilgningen dekkes av Namsskogan Kraftfond.
2. Oppfordrer til å se på andre løsninger når det gjelder
areal/omfang på bygg.
Søknad om støtte til videre drift.
Vedtak:
Barnehagenedleggelse på Trones i sak 21/2022 settes
Bugges Beauty tildeles kr. 10.000,- i støtte gjennom
på vent for barnehageåret 2022/2023
kompensasjonsordningen.
Vedtak:
Kommunestyrets vedtak om barnehagenedleggelse på
Søknad om fradeling av boligtomt på Trones - ved
Tromselva - dispensasjon fra arealformålet - gnr/bnr Trones i sak 21/2022 settes på vent for barnehageåret
2022/2023.
53/1
Kommunedirektøren bes prioritere arbeidet med kommuVedtak:
Søknad, i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1 m og neplanens samfunnsdel, og gjennomføre en medvirknings
jordlovens § 12, om fradeling av ca 3000 m2 boligeien- -prosess;
dom fra utmarkseiendommen gnr/bnr 53/1, godkjennes. Det arrangeres folkemøter på tettstedene Namsskogan,
Parsellen fradeles med arrondering som vist på vedlagte Brekkvasselv og Trones før sommerferien 2022.
Kommunestyrets medlemmer kalles inn til arbeidsmøte(r).
kartskisse, endelige grenser bestemmes ved kartforretUtredningen om byggene, mulighetsstudiet, jfr. sak
ning. Dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens
arealdel gis i medhold av plan og bygningsloven § 19-2. 21/2022 må fortsette.
Alternativ 6 jfr. sak 20/2022 holdes igjen til utredningen i
Ca 3000 m2 dyrkbar jord omdisponeres etter § 9 i jordlosak 21/2022 er ferdig.
ven.
Kommunedirektøren bes legge frem Kommuneplanens
samfunnsdel til politisk behandling senest oktober 2022,
med dertil utleggelse på høring.
Kommunedirektøren bes komme tilbake med en ny sak
FØLGENDE ER VEDTATT AV
om barnehagene så snart som mulig, med effekt fra høsKOMMUNESTYRET 24.05.2022:
ten 2023.
Konsekvensene av dette vedtaket, punkt 1, bes salderes
Flerbrukshuset i Skorovatn - Veien videre
for regnskapsåret 2022.
Vedtak:
Namsskogan kommune viderefører driften av Flerbrukshuset i Skorovatn.
Namsskogan kommune kjøper ut utstyret som Snorre
Laugen har kjøpt inn for å oppgradere kjøkkenet til og
kunne holde større arrangementer. Administrasjonen bes
om å gå i forhandlinger på utkjøpspris.
Utkjøpspris for kjøkkenutstyr dekkes av disposisjonsfondet. Det bevilges kr 80.000.- fra disposisjonsfondet til å
investere i nye varmepumper i flerbruksdelen.

Tiriltoppen barnehage, en mai hilsen
Denne måneden har det blitt brukt mye tid på det å være ute.

Der vi har kost oss masse i nysnøen,
samtidig som vi har gleda oss til snøen skulle forsvinne, så syklene kunne bli tatt frem. Nærmiljøet er blitt
mye brukt, og vi har vært noe oppe i lavvoen. Vi har
også gått på livsgledetur, for å gi en liten mai hilsen.
Vi har også holdt på med 17 mai forberedelser,
og laga 17 mai bilder.

Hallen har vi også vært så heldige å ha fått benyttet
oss av. I forbindelse med 17 mai, var vi samlet alle
barnehagene. Sammen med 3. og 4. klasse, gikk vi i
tog ned til sykeheimen, der vi sang ulike sanger.
Etterpå var barnehagene samlet oppe i Tiriltoppen
barnehage, og hadde pølsebu, og ulike leker. Til stor
stas for store og små. Rosarussen har også fått
utfordret seg, og kost seg med ulike russeknuter.
Her nyter de et måltid under bordet.

11 Mai Øvelse i Steinfjelltunnelen.
Denne øvelsen ble gjennomført som et samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune og Namsskogan Brannvesen. Ulike aktuelle samarbeidspartnere ble invitert
med på denne øvelsen, med til sammen over 50
deltakere.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambulansetjenesten
Brannvesenet-Midt (Røyrvik)
Legetjenesten
VTS
Politi
Akutthjelpergruppa (Røyrvik)
Markører
Namdal 110 sentral
AMK

Det ble gjennomført frigjøring av pasienter fra bilvrak i
tunnelen, til slutt i øvelsen ble tunnelen røyklagt slik at
røykdykkere kunne teste kamera og annet utstyr.

19 Mai Øvelse Tungberging Overhalla.
Denne øvelsen var det Namdal IUA som sto for i samarbeid med Namdal brann og redning.
Her var det deltaker fra ulike brannvesen rundt om.
Namsskogan ble invitert med 2 deltakere.
Dette kurset handlet om frigjøring fra tunge kjøretøy som
lastebil og buss. En repetisjon av Tas3.
• Namdal brann og redning
• Namsos
• Namsskogan brannvesen
• Brannvesenet-Midt

•
•

Nærøysund
Luftambulansen

VI TRENGER INNSPILL FRA AKKURAT DEG!
Velkommen til FOLKEMØTE!
Namsskogan kommune holder på å revidere kommuneplanens samfunnsdel, og i den forbindelse ønsker
vi svært gjerne innspill fra deg.
Vi har satt opp folkemøter på følgende dager:
Mandag 20. Juni
Trones (Namsskogan Hotell)
Onsdag 22. Juni
Namsskogan (Namsskoganhallen)
Torsdag 23. Juni
Brekkvasselv (Frivilligsentralen)

Namsskogan kommune

Klokken 1800-2000
Klokken 1800-2000
Klokken 1800-2000

PREMIEOVERSIKT 17. MAI 2022:
SPONSORER:

PREMIER:

Totalprosjekt
Namsskogan Rør
Reinskinnskompaniet
Coop Namsskogan
Circle K
Fjellstyret 1
Namsskogan Bygg
Vertshuset Nams’Inn
Namsskogan Kommunen
Breifossen
John Sagmo
Frivilligsentralen
Nessan gård
Namsskogan jeger og fisk
Håndtverker Berntsen
Elvekanten ysteri

Sykkel – Toril Aakre
Hodelykt – Eva Håpnes
1 sitteplater – Toril Aakre
Fruktkorg – Grete Bjørhusdal
Solcelledrevet fakkel – Inge Breifossmo
Overnatting i fjellstyrets hytter – Oddvin Håpnes
Toastjern for bål – Aurora Sæther
Gavekort på middag – Markus Gjersvik
Snøscooterkort - Lillian Otnæs
Gavekort på middag – Vibeke o. Mellingen
Gavekort på drivstoff verdi: 500,-Geir Ove Lindsetmo
T-Skjorte og kopp – Tove Lund og Gunn Elin Trones
Strikkepakke – Magnus Otnæs
Vanntett sekk – Bjørg Myran
Multi utekjøkken – Team Dille
Ost – Sverre Rogstad,Per Erik Lindsetmo, Oddvin Håpnes,
Camilla Isabell Nordfjell Kappfjell
Boligpartner Ulsund og Lindseth. -2 arbeidslamper – Renate Greiner og Inger og Per Brekkvassmo
Jegerpodden
Multiverktøy – Rune Stian Trones
Namsskogan familiepark
Sekk og kopp – Toril Lande, Heidi Aasnes, Gunn Melingen, Anne og Ola Peder
Tyldum, Aase Staldvik
Matkroken
Matboks – Arne Marius Kaldal
Blomst & Dekor AS
Gave – Emma Cathrine Gjersvik
NTE
Martbokser, drikkeflaske og luer – Karin Brøndstad, Ingeborg Skage,
Johan Vik og Jon Kristin Munkeby
Namsskogan Landbrukservice AS Dekkskift – Karina Grytten

Skytekvelder og aktiviteter på
Flåtådal jaktskytebane
Dato

Namsskogan jeger- og fiskerforening
arrangerer
Jaktfeltskyting på Flåtådal
Lørdag 11. Juni
fra klokka 11:00.
Det skytes 20 skudd,
premier i Junior-,
dame-, og herreklassen.
Pris kr. 150,Servering

Aktivitet

27.mai

Rifle og sportingbane åpen

03.jun

Rifle og sportingbane åpen

10.jun

Rifle og sportingbane åpen

11.jun

Jaktfeltskyting

17.jun

Rifle og sportingbane åpen

24.jun

Rifle og sportingbane åpen

05.aug

Rifle og sportingbane åpen

12.aug

Rifle og sportingbane åpen

19.aug

Rifle og sportingbane åpen

26.aug

Rifle og sportingbane åpen

02.sep

Rifle og sportingbane åpen

09.sep

Rifle og sportingbane åpen

16.sep

Riflebane åpen

23.sep

Riflebane åpen

Namsskogan menighet informerer:
Sokneprest: Martin Ottoson
Namsskogan Menighetsråd v/leder Odd Bakken
Kirkeverge: Janne Britt Johansen
TELEFONER
Kirkeverge for Namsskogan og Røyrvik: 958 62 891
E-post adresser
Sokneprest: sokneprest@namsskogan.kirken.no
Kirkeverge: kirkeverge@namsskogan.kirken.no
Namsskogan kirkekontor har kontorlokaler på
Namsskogan Frivilligsentral, Lupinveien 8, 7896 Brekkvasselv

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

VIPPS: 657958

GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN
04.06
12.06
31.07
28.08
09.10
06.11
27.11
24.12
24.12

Kl 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke. Pinseaften.
Kl 15.00 Gudstjeneste i Trones kirke. Konfirmantjubileum.
Kl 18.00 Gudstjeneste i Trones kirke.
Kl 15.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal gamle skole– og kapell. Konfirmantpresentasjon.
Kl 15.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell.
Kl 11.00 Gudstjeneste i Trones kirke. Vi minnes de døde.
Kl 11.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell. Lysmesse.
Kl 13.30 Gudstjeneste i Skorovatn kapell.
Kl 16.00 Gudstjeneste i Trones kirke.

Årets konfirmanter
-2022 i Namsskogan
Namsos Kulturhus 14 Mai -22
Dennis Kjeldsand Hamnes
Trones Kirke 4 Juni-22
Susann Viktoria Sveen Dahl
Linnea Greiner
Simen Grongstad Nyborg
Oliver Kahn Sklett
Ida Malene Landstad Gjersvik
Poi Bertelsen
Ida Sofie Flått Trones
Sunniva Otnæs Mellingen

Vipps Nummer:
48469036

90183295
47604004
46901052
90406341
46904501
94066382
45370281
90956974

Namsskogan jeger og fiskerforening
ønsker å takke Namsskogan kommune
for tilskuddet vi fikk i forbindelse med
innkjøp av skytesimulator.

Onsdag 8. Juni

Torsdag 16. Juni

LEGAT!
STYRET I MARGOT GULLIKSENS LEGAT
FOR FUNKSJONSHEMMEDE I
NAMSSKOGAN HAR VEDTATT Å DELE
UT INNTIL KR 10.000,- I 2022.
SØKNADSFRISTEN ER 1. JULI 2022.
Det kan evt. søkes på midler til sosiale
tiltak, turer el.lignende.
Søknaden sendes Margot Gulliksens
legat v/Birgit Johansen,
e-post: bijoha@frisurf.no

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.

NAMSSKOGAN
SANITETSFORENING
INFORMERER:
Aller først vil også vi GRATULERE LIV MARIT
VOLLAN med prisen som ÅRETS NAMSSKOGING!
I alle år har du vært vår gode samarbeidspartner som
instruktør for vanngymnastikken, du er uunnværlig for
oss når vi skal gi blomster i glede og sorg, og Holmenkoia blir hvert år ekstra idyllisk med sommerblomster
fra BLOMST og DEKOR!
GRATULERER LIV MARIT – VEL FORTJENT!

PÅ «VÅR DAG» 30/4! Ja, hele bursdagskaka ble oppspist, mange nye ord på «ordskyprosjektet» dukket opp,
utallige kopper bålkaffe drukket og flere nye medlemmer vervet!
100 – års – komiteen har stadig nok å gjøre! Nå er det
Jubileumsskriftet og Ordskyprosjektet som skal ferdigstilles, og detaljerte planer omkring Jubileumsfesten på
Frivilligsentralen 1/10 som skal lages, - invitasjoner
kommer i september!
Når dette leses har «FREDRIKKES DAG» vært avholdt på Steinkjer 30. og 31.mai. Det er det første nasjonale arrangementet som er tildelt NKS TRØNDELAG
NORD, og inneholder et storstilt program. Om noen
deltar fra vår forening, er i skrivende stund enda litt
usikkert.

Den tradisjonelle dugnaden med vårrengjøring av Holmenkoia ble gjennomført 11/5. Med liv og lyst ble vinteren vasket ut med grønnsåpe av dugnadsgjengen, bord KONFIRMASJONEN er ett av vårens vakreste evenog benker ble satt på plass, og Holmenkoia er nå gjestfri tyr! VEL OVERSTÅTT til dere som allerede er konog klar for sommerens besøkende!
firmert, og GRATULERER MED DAGEN til dere
som blir konfirmert 4/6!
KLØVERKAFFE I KOIA har blitt en ny sommerlig
tradisjon. Også i år vil vi innby til vaffel og kaffe, trive- Og til dere alle: GOD SOMMER 2022!
lig prat og overraskelser i idylliske omgivelser ved
Bjørg Myran (leder)
Namsens bredd. Informasjon om datoer kommer!
TAKK FOR OVERVELDENDE DELTAKELSE

Oversikt over alle vinnere i vårt Påskelotteri ble dessverre uteglemt i forrige nr i Namsin men her kommer den, bedre sent enn aldri. Vinnerne er varslet og har mottatt gevinstene.
Takk til alle som støttet oss og kjøpte lodd!

Gevinster

Vinner

Svart saueskinn
Påskehøne
Gule påskeharesokker
Hekla duk m påskekylling
Liten brikke m kubbelys
Gul hekla løper
Strikka votter kvikklunch farger
Grytekluter m påskekylling
Grytekluter med striper
Sitteunderlag
Lilla tova votter
Smiley sitteunderlag
Grå sokker fletter
Spraglete sokker
Seleskjørt rosa
Sokker mørk lilla
Barnegenser 6-8 år
Marius genser grå dame
Brodert bilde tulipan
Egg
Selbuvotter herre
Selbuvotter herre
1 par pulsvarmere lysebrun
Pannebånd og pulsvarmer blå og grønn
Pannebånd og pulsvarmer barn burgunder
Herresokker stripete blå
Barnevotter blå
Damesokker \spraglete i grønn/orange osv
Sokker olivengrønn
Søkker brun/kvit / grønn
Fruktkurv
Gavekort fra Breifossen
Hyggesokker
Kransekake
Skinke m/flatbrød
Vinhøne

Heidi Aasnes
Emil Brekkvassmo
Brit Støvik
Eivor Liaskar
Elnora Torseth
Kate Iren Blengsli
Maifrid Alsgaard
Ole Kristoffer Selliås
Mars A Berg
Inger Håpnes
Alfred Næss
Torhild Avdem
Brit Støvik
Renate Greiner
Bjørg Myran
Johanne og Jarle Fløan
Fam Anne og Stian Brekkvassmo
Mary Lindstrøm
Tore Lindsetmo
Torill R Mellingen
Aud Trones
Elias Barstad
Bjørg Myran
Eli Kappfjell
Gunn Steinkjer
Inger Myrvold
Cecilie Sæteren
Marit Trones
Maria Paulsen
Marit Buttedal
Mary Grøndal
Kari Henriette Hansen
Aud Jacobsen
Mary Irene Lindstrøm
Unni Bjørhusdal
Målfrid Vilhelmine Solbakk

FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON:

www.namsskogan.kommune.no

I ÅR BLIR DET BASAR !!
Og vi håper på litt hjelp fra
håndarbeidsglade sambygdinger
Pandemien satte stopper for utallige arrangement, så også vår Basar.
Vi har gjennomført flere digitale lotterier i perioden, og det har tæret på vår
«beholdning» av flotte gevinster.
Namsskogan Sanitetsforening vil prøve å gjennomføre en basar med litt ekstra «svung» og ekstra flotte
gevinster, og siden vi vet mange strikker, syr osv i de mange hjem, har vi lyst til å spørre våre sambygdinger (medlemmer og ikke-medlemmer) om noen har lyst til å produsere for oss, noe vi kan få bruke
som gevinster, enten til tombolaen eller i hovedbøkene. (sokker, votter, grytekluter, gensere, skjørt,
kjoler, duker, brikker, dekorasjoner, figurer osv)
Vi dekker kostnaden av garn, broderier etc, vi tar imot kvitteringer og
sørger for tilbakebetaling av utlegg. Vi har også mye garn liggende i
koia som vi veldig gjerne vil at noen bruker opp. Ta kontakt med
Gunn O Sætran, Anne-Grete Hamnes eller Gunn Trones-Hansen, så
kan du komme og plukke garn om du vil.
Årets basar vil delvis ha Marius-mønster som hovedtema, og så vil
basaren bli avholdt før jul, kanskje noe «jule»-tema? Uansett, vi er
utrolig glade for alt vi kan få fra håndarbeidsglade damer og menn i
alle aldre, uansett mønster, farge og form, vi gleder oss til å se hva
dere kan bidra med.
Håper MANGE har lyst til å bidra og vi sier
TUSEN TAKK på forhånd.
NB - inntektene fra Basaren bidrar til det viktige
arbeidet vi gjør for unge og eldre i vår kommune.

SØK OM HALLTID FOR NAMSSKOGANHALLEN
FOR SESONGEN 2022/2023
Med dette inviteres det til å søke om halltid for Namsskoganhallen for sesongen 2022/2023

Søknadsfrist settes til 15. august 2022
Søknad sendes Namsskogan kommune v/Enhetsleder for kultur– og folkehelse Odd Bakken
E-post: odd.bakken@namsskogan.kommune.no

Namsskogan kommune

Busstilbud i Namsskogan kommune
Namsskogan - Grong
Mandag til fredag kl 07.00 fra Circle K, korresponderer med buss til Namsos og Steinkjer.
Retur fra Grong til Namsskogan
Mandag og fredag kl 14.05 Korresponderende buss fra Namsos går fra Namsos kl 13.00
Korresponderende buss fra Steinkjer går fra Steinkjer kl 12.25
Tirsdag til torsdag kl 15.30 Korresponderende buss fra Namsos går fra Namsos kl 14.15
Korresponderende buss fra Steinkjer går fra Steinkjer kl 13.50
Buss fra Namsos kl 15.30, er på Grong kl 16.42,
Bestillingstransport fra Grong til NSK mandag til fredag
Buss fra Steinkjer kl 15.50, er på Grong kl 17.10
Bestillingstransport fra Grong til NSK mandag til fredag
Buss fra Grong til Steinkjer på lørdager kl 08.30 retur fra AMFI Steinkjer kl 15.35. er på Grong kl 16.55
Bestillingstransport til og fra Grong.
Kveldsbuss fra Grong til Steinkjer kl 20.00 Mandag til torsdag med retur fra Steinkjer kl 21.35
Bestillingstransport til/fra Grong
Buss fra NSK til Steinkjer fredag og søndag kl 18.00 fra Circle K.
Retur fra Steinkjer kl 21.35
For uke 25 (20.juni) går kveldsbuss fra Grong kl 20.00 fra søndag til fredag.
Tilbringer til/fra Grong

Til og fra sentrum
Tilbudet med fleksibel transport er tilgjengelig for alle.
Bestill fleksibel transport til og fra butikk, frisør eller lignende på formiddagen. Tilbudet kjører
på bestilling innenfor en definert sone på faste dager og tidspunkt.

Bestillingsfrist
6 timer før tidspunkt for ankomst eller retur. Dersom du skal reise før telefonene åpner må du bestille
dagen før. Ring tlfnr. 02867
Bestill transport mellom sonene og Namsskogan sentrum.
Område og sone
Namsskogan nord (sone A)

Ukedag
Mandag og fredag

Ankomst Namsskogan
10:00

Retur fra Namsskogan
13:00

Namsskogan sør (sone B)

Tirsdag og torsdag

10:00

13:00

Skoledager, bussen kjører via Finnvolldal
Buss fra Trones skole til NSK skole kl 08.00 og kl 14.05, starter fra Tunnsjøelv kl 07.55
Fra NSK skole til Trones skole kl 08.45 og kl 14.40, siste stopp Tunnsjøelv
Skoledager
Fra Løvmo til NSK skole kl 08.20
Fra NSK skole til Løvmo kl 14.40

