
Namsskogan kommune - toppen i Namdalen 



Namsin       Nr. 6 /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 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 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: 
 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

September: 
03: Samtalegudstjeneste i Trones kirke klokken 18.00. 
03: Bacalao og Quiz på Flerbrukshuset i Skorovatn klokken 19.30. 
04: Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00. 
04: Skorovasmarsjen 2021 mellom klokken 10.00-16.00. Arr: Skorovas røde kors. 
04: Lyden av Namdal'n 2021, presenterer "Kønntri ferr aill pængan", i Kulturhuset Kuben, klokken 19.00. 
05: Gudstjeneste i Bjørhusdal gamle skole- og kapell klokken 11.00. Konfirmasjonspresentasjon. 
08: Åpning av Namsskogan utstyrssentral klokken 13.00 på Namsskogan Frivilligsentral. 
09: Sommerlesfest i Namsskoganhallen klokken 11.00 for alle mellom 1.-7.klasser.  
13: Storting- og sametingsvalg 2021. 
23: Kvinnehelsedag v/Jordmor på Namsskogan mellom klokken 0900-1100.  
 
Oktober: 
01: Første offentlige badedag i Trones svømmehall fra klokken 17.30.  
02: Oktoberfest på Skjenkestova fra klokken 20.00. Arr: Skjenkestova. 
09: Fest med Stage Dolls på Brekkvasselv samfunnshus. Arr: Brekkvasselv samfunnshus. 
10: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 15.00. 
15: Konsert i Skorovatn kapell klokken 20.00 med TRIAKEL. Arr: Kapellutvalget og Namsskogan kommune. 
21: Kvinnehelsedag v/Jordmor på Namsskogan mellom klokken 09.00-11.00.  
24: Årets TV-Aksjon. 
31.  Halloween på Brekkvasselv samfunnshus. Arr: Brekkvasselv samfunnshus. 
 
November:  
03-10: Vrimmel-festival. 
05: Fest med Melody Market på Brekkvasselv samfunnshus. Arr: Brekkvasselv samfunnshus. 
07: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 15.00. 
12: Juleølsmaking av årets juleøl på Skjenkestova fra klokken 20.00. Arr: Skjenkestova. 
25: Kvinnehelsedag v/Jordmor på Namsskogan mellom klokken 09.00-11.00.  
28: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 11.00. 
 
Desember: 
04: Julemesse og støttekonsert til samfunnshuset på Brekkvasselv samfunnshus. Arr: Brekkvasselv samfunnshus. 
11: «Fandens fødselsdag» på Skjenkestova fra klokken 20.00.  Arr: Skjenkestova. 
16: Kvinnehelsedag v/Jordmor på Namsskogan mellom klokken 09.00-11.00.  
24: Gudstjeneste i Skorovatn kapell klokken 13.30. 
24: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 16.00. 
26: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 11.00. 
26: 2-juledag; Sparkfest / Julefest på Skjenkestova fra klokken 20.00. Arr: Skjenkestova. 
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 15.10.2020 innen kl.12.00.  

 
Feltkontrollørkurs av hjortevilt 

 

Mære landbruksskole inviterer til to kurs i feltkontroll 
av hjortevilt i høst. Et på Mære den 8. september og et i 
Stjørdal den 13. september. Påmelding via:  
https://trondelag.pameldingssystem.no/maerekurs 
 
1.mars 2010 ble nytt kontrollsystem for viltkjøtt innført. 
Regelverket åpner opp for at Feltkontrollør/kompetent 
jeger godkjenner egne skrotter og kontrollorgan. Den 
praktiske konsekvensen for jaktlaget, er at med en god-
kjent Feltkontrollør på laget, slipper de å ta med kon-
trollorgan og hode inn til viltkontroll. I motsatt fall, der-
som jaktlaget mangler Feltkontrollør, må de bringe både 
kontrollorgan og hode sammen med skrotten, inn til 

kontroll av en veterinær. Kurset utdanner Feltkontrollø-
rer som skal vurdere om dyret er friskt, eller lider av 
sykdom som påvirker mattryggheten. Feltkontrolløren 
skal kunne skille normalt fra unormalt. Ved kontroll av 
slakt varsler nå Mattilsynet en skjerping av tiltak, der-
som feltkontrollerte skrotter er mye forurenset. Dette 
tydeliggjøres på kurset. 
 
Kontrollorgan er nyre, hjerte, lunge, lever, milt og hode. 
For å bli godkjent Feltkontrollør/ kompetent jeger, gjen-
nomgås de kompetansekrav som er påkrevet. Dagskur-
set omhandler: ansvar og oppgaver til Feltkontrolløren, 
oversikt over regelverk generelt og spesielt om viltle-
vende vilt, hygiene og kontroll, de mest relevante syk-
dommer hos hjortevilt, slaktehygiene, kontroll av slakt 
og organ, samt omsetningsformer. Det er Mattilsynet 
som forvalter regelverket. 



 

 
 

 

 
 

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 
 

På valgdagen den 13. september, må du stemme i den kommunen du 
er manntallsført i. Det vil si der du var folkeregisteret som bosatt den 
30. juni 2021. Valglokalene er åpne fra kl. 10:00 til kl. 20:00.  
 

I Namsskogan kommune kan du stemme i følgende valglokaler:  
 

 Lonet krets:  Namsskogan skole    
 Trones krets:  Trones skole  

 
Sametingsvalg: 
Det er ikke mulig å stemme til sametingsvalget på selve valgdagen. 
Dersom du ønsker å stemme ved sametingsvalget må dette gjøres 
ved å forhåndsstemme på kommunehuset i perioden 10. august til 
10. september. 
 
Smittevern: 
Av smittevernhensyn vil vi sørge for å begrense antall velgere som 
kan være inne i valglokalet samtidig. Dette betyr at du må belage deg 
på at det kan være kø utenfor valglokalet.  
 
Hold deg hjemme om du er syk. Ta kontakt med kommunen innen  
kl. 10:00 på valgdagen om du ønsker å stemme hjemme grunnet  
sykdom. Tlf. 74 33 32 00.  
 
Husk å ta med legitimasjon. 
 
-Valgstyret i Namsskogan- 



Namsin for 10 år siden:      
Nr. 7 / 2011 

FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON: 
 

www.namsskogan.kommune.no 



 

 
 
 
 
 
 
 

I LØPET AV HØSTEN skal treningsgruppen STERK og STØDIG  
starte opp på NAMSSKOGAN FRIVILLIGSENTRAL.  

 
INFORMASJON: 
• STERK og STØDIG er et treningstilbud for deg over 65, som inneholder 

øvelser for å bedre muskelstyrke og balanse. 
• Treningsgruppen blir instruert av frivillige instruktører, som er kurset i 

STERK – og STØDIG  
Konseptet, og blir veiledet av kommunens fysioterapeut. 

• Tilbudet er gratis, og gratis buss blir satt opp til og fra Frivilligsentralen. 
• Etter treningsøkta blir det kaffeservering og sosialt samvær. 
• STERK og STØDIG er et samarbeidsprosjekt mellom Namsskogan Kom-

mune, Nedre Namsskogan Sanitetsforening, Namsskogan Sanitetsforening 
og Namsskogan Frivilligsentral. 

• Høres dette spennende og interessant ut? Ta kontakt med fysioterapeut 
Laila Spillum Domås, telf 41044822. 

 

VEL MØTT TIL EN STERK og STØDIG HØST! 

 

STOR KONSERT I SKOROVATN KAPELL 
med TRIAKEL 

 
Namsskogan kommune vil i samarbeid 

med kapellutvalget i Skorovatn ar-
rangere en stor konsert i Skorovatn 

kapell med folkemusikkgruppen 
TRIAKEL fra Østersund. 

 

Fredag 15. Oktober 
Klokken 20.00 

 
Inngang! 
 

Gruppens repertoar av viser og folkemusikk 
består av alt fra gamle revynumre via skil-

lingsviser til salmer. Mange av visene stam-
mer fra bandmedlemmenes hjemtrakter, Jämt-

land og Hälsingland. Gruppas særtrekk er 
fortellende tekster med Emma Härdelins sang 
langt framme i lydbildet og en lavmælt musikk 

som syder av undertrykte emosjoner.  
 

Musikken avspeiler bandmedlemmenes ønske 
om et akustisk og enkelt lydbilde som motvekt 

mot deres ellers elektrisk forsterkede musi-
kalske hverdag. 

 
Arr:  Namsskogan kommune v/Kultur 
 Skorovatn kapellutvalg 





Namsskogan kommune ønsker å selge noen leiligheter for å 
kunne fornye og utbedre boligmassen vår.  

Ta kontakt med enhetsleder Stig Hellem  
for ytterlige opplysninger og visning. 

Telefon: 92821964, e-post: stig.hellem@namsskogan.kommune.no 

Skyttarveien 2 og 4 på Namsskogan legges ut for salg. 
Prisantydning pr. leilighet er vurdert til 300 000,- 

Boareal pr. leilighet er ca 76 M2. 
 
 



 

 
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  

 
NAMSSKOGAN  

KOMMUNE  
INFORMERER: 

 
Trones svømmehall åpner  

igjen for sesongen med  
første offisielle badedag  

fredag 01.10.21. 

 

                               HEI ! 
 

Trening på Namsskogan  
Frisbeegolfbanen 

hver Torsdag kl.18.30. 
 

Kom og spill det er kjempe artig.  
Dette er for alle i alle aldre. 

 
Trones IL 





Høring -  
forskrift for tilskudd til  

frivilligsentraler 
 
Kulturdepartementet sender  
forslaget til forskrift for tilskudd til frivilligsentra-
ler på høring med frist fredag 12. november 2021. 
 
Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill.  
 
Vi ber om at den enkelte høringsinstans viderefor-
midler informasjon om høringen til andre berørte 
underliggende organer, organisasjoner osv. 
 
Vi retter spesiell oppmerksomhet til at det i hø-
ringsnotatet skisseres to ulike modeller for forde-
ling av tilskuddet. Kulturdepartementet ønsker inn-
spill på hvilken modell som høringsinstansene me-
ner er best egnet. 
 
Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsut-
talelse ved å klikke på "Send inn høringssvar" eller 
send til postmottak@kud.dep.no med henvisning 
til saksnr. 21/3571.  
 
Høringsuttalelser er offentlige etter  
offentlighetsloven og vil bli publisert. 
 
Høringsnotatet kan dere finne på:  
https://www.regjeringen.no/
conten-
tassets/96d700af4f454271b5b9b25c66df0ba2/
horingsnotat-forskrift-for-tilskudd-til-
frivilligsentraler.pdf 

 
ÅPNING AV NAMSSKOGAN  

UTSTYRSSENTRAL 
 

Namsskogan kommune og Namsskogan  
Frivilligsentral ønsker å invitere dere til åp-

ning av Namsskogan utstyrssentral  
 

Onsdag 08. september 
Klokken 13.00 

 
Sted: Namsskogan Frivilligsentral 

(Brekkvasselv) 
 

Kaffe & kake serveres 
 

Velkommen! 

 

              Skorovasmarsjen 2021 
            Lørdag 04.09. kl 10.00 – 16.00 

            

              Forhåndspåmelding!!!!      

 
På grunn av Covid-19 hensyn under arrangementet vil vi i år bare bruke  
forhåndspåmelding og forhåndsbetaling! 
 
Påmelding på tre måter:  1. Via Vipps 701394, skriv navn og antall ved betaling! 

 2. Messenger til Tore Laksholm 
 3. Mail til skorovasrodekors@gmail.com                                                                                                      
 Angi om det ønskes IIV-stempel 

 
Ved bruk av Messenger og mail får du tilsendt betalingsinfo fra arrangør. 
Deltakeravgift: Voksne (16+) kr 100,-  Barn (tom 15) og honnør kr 50,- 
Følg med på facebook  - Skorovas-Røde-Kors/Skorovasmarsjen  
 
NB! De som ikke kan gå på lørdag, kan møte opp søndag! Se programmet! 

mailto:postmottak@kud.dep.no
mailto:skorovasrodekors@gmail.com


Namsskogan menighet informerer: 
Sokneprest: Martin Ottoson 
Namsskogan Menighetsråd v/leder Odd Bakken 
Fung. kirkeverge: Anne E. Brekkvassmo 
 
TELEFONER 
Kirkeverge for Namsskogan og Røyrvik: 40 64 27 58  
 
E-post adresser 
Sokneprest: sokneprest@namsskogan.kirken.no 
Kirkeverge: kirkeverge@namsskogan.kirken.no  
 

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

Namsskogan blomsterfond. 
Kontakter: 
Eva G. Bakken  mob: 970 88 942 
Inger Marie B. Myrvold mob: 456 05 922 
Inger Brekkvassmo  mob: 452 75 381 
 
Det bes at en av kontaktene får informasjon før man  
betaler inn på Blomsterfondets kontonr: 4448.19.78995 
VIPPS: 657958 

NAMSSKOGAN BLOMSTERFOND 
 

Namsskogan Blomsterfond takker for gaver som er gitt til 
  

Aslaug Marie Pettersen 

Ingolf Harald Fredheim 

Magne Bekkevold 

sitt minne. 

GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN 
 

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. 
10.10  Kl 15.00 Gudstjeneste i Trones kirke. 
07.11  Kl 15.00 Gudstjeneste i Trones kirke.  
28.11  Kl 11.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell (1. advent). 
24.12  Kl 13.30 Gudstjeneste i Skorovatn kapell. 
24.12  Kl 16.00 Gudstjeneste i Trones kirke. 
26.12  Kl 11.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell 

ÅRETS KONFIRMANTER - 
4.SEPTEMBER 2021 

 

Liste over konfirmanter og deres vipps-nr. 
Mathilde Skarstad                47672786 
Pernille Dille                              48380798 
Daniel Blengsli Furberg           47332501 
Joachim Blengsli Furberg      47332501 
Ingrid Amalie Gjersvik             95446342 
Ane Sofie Hoem-Pedersen    41066383  
Thea Bergitte Stuenes              92145779 
Henrik Klæboe Mellingen       48443475 
Isak Flått Trones                    91705130 
Andreas Hamnes                   97512938 
Elias Barstad Bjørhusdal     41470377 

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 omtanke, minnegaver til avdeling  
H5 ved sykehuset Namsos, og blomster  

i anledning  min mor  
Torhild Elise Påsche’s  bortgang.  

 
Trude Stubmo 

 
 
 
 
 
 

PRISEN "ÅRETS  
NAMSSKOGING 2021" 

 

Forslag på kandidat(er) sendes  
innen 24. September 2021.  

  
Namsskogan kommune ønsker at du/dere som inn-
bygger, lag/forening eller bedrift sender inn forslag 
på kandidat til «Årets Namsskoging 2021».  
 

Retningslinjer:  
1. Prisen Årets Namsskoging har som formål å tjene 
som inspirasjon for alle i Namsskogan kommune og 
skal være en honnør fra det offentlige til enkeltperso-
ner, lag, organisasjoner, bedrifter eller institusjoner 
(listen er ikke uttømmende) som på en positiv måte 
har vært med og gjort innsats i eller for Namsskogan-
samfunnet. Samfunnsnyttig og oppofrende innsats vil 
bli vektlagt i valg av prisvinner. 
2. Prisen skal, som hovedregel, gå til prisvinner i 
Namsskogan kommune, men kan også tildeles andre 
med tilknytning til kommunen. 
3. Samme prismottaker kan motta prisen flere ganger. 
4. Prisen består av en plakett/diplom og et pengebe-
løp. Beløpet skal vurderes i forbindelse med årsbud-
sjettet. 
5. Alle innbyggere, bedrifter, lag og foreninger i 
Namsskogan kommune kan etter kunngjøring komme 
med skriftlige forslag på priskandidater. Forslag må 
være begrunnet. 
6. Formannskapet avgjør hvem som får prisen. For-
mannskapet er ved valg av prisvinner ikke bundet av å 
velge en av kandidatene som er foreslått, men kan 
velge å gi prisen til andre eller unnlate å tildele prisen. 
Formannskapet skal bestrebe seg på å gjøre et enstem-
mig vedtak i lukket møte. 
7. Formannskapet bestemmer tidspunkt for utdeling 
og kunngjøring av prisvinner(e). 
8. Prisen Årets Namsskoging skal deles ut av ordføre-
ren eller den han bemyndiger. 
9. Retningslinjer for Årets Namsskoging er vedtatt av 
Namsskogan kommunestyre vedtak nr 127/12. 
 
Sendes inn til:  
Namsskogan kommune, R.C.Hansens vei 2,  
v/Enhetsleder kultur- og folkehelse Odd Bakken,  
7890 NAMSSKOGAN  
eller e-post: odd.bakken@namsskogan.kommune.no 

KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG  
OG OMRÅDER FOR  

IDRETT OG FRILUFTSLIV  
 

Kommunedelplan for anlegg og områder 
for idrett og friluftsliv skal rulleres hvert år.  
 
Planen skal beskrive dagens status for anlegg– og 
aktivitetssituasjon i Namsskogan, for på denne bak-
grunn gi føringer for kommunens anleggspolitikk i 
årene framover.  
 
Som kommunedelplan skal planen ha en tidshori-
sont på 10-12 år. Innenfor dette tidsperspektivet skal 
det være et prioritert handlingsprogram for de 4 
første årene i perioden 
 
Lag/foreninger o.a. som ønsker å søke etter spille-
midler for kommende år bes om å fremme dette 
skriftlig til: 
 
Namsskogan kommune v/Enhetsleder kultur– og  
folkehelse Odd Bakken, 7890 Namsskogan  
 

innen 08. Oktober 2021  

 
Vi takker for  

oppmerksomheten i  
forbindelse med  

Ingolf Harald Fredheim  
sin bortgang.  

 
Hilsen familien.  



NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER: 
For Namsskogan Sanitetsforening har den nydelige sommeren 2021  

vært både fin, travel og spennende: 
 
KLØVERKAFFE I KOIA annenhver onsdag, har hatt rekordbesøk av fornøyde gjester, der bål-

kaffe, vaffel, sang og musikk har blitt servert på den idylliske uteplassen ved Namsens 
bredd. Tusen takk til styret i Margot Gulliksens Legat for Funksjonshemmede, for bevilgning 
av penger til innkjøp av egen bålpanne! Fra og med i sommer er det bålkaffe som gjelder, når 
det er kaffeservering i eller utenfor Koia!  

 
KLØVERTUR PÅ MANDAGER tar ingen sommerferie! Tvert imot: hver mandag i sommer har du 

sett de trimmende damer på Finnvolldalsveien, på vei til møteplassen utenfor Skytterhuset. 
Til smil og latter, i alvor og skjemt, har de tatt kaffepausen sammen på stubbene, før de øns-
ket hverandre «En Fortsatt Fin Dag!», og trimmet tilbake til hverdagens små og store gjøre-
mål. Tilbudet er stadig åpent for alle, så kanskje vi sees førstkommende mandag! 

 
KLØVERSTAFETTEN og FEIRING AV NKS 125 ÅR, ble gjennomført med stor stil i bygda 

29/7. Våre to sanitetsforeninger hadde et spenstig samarbeid omkring arrangementet, som 
startet med overlevering av stafettpinnen fra Kolvereid til Nedre Namsskogan Sanitetsfore-
ning i selveste klatretårnet i Familieparken kl 11!                                                    
Vår grunnlegger Fredrikke Marie Quam, er ofte avbildet i stor, flott hatt og kniplinger, mens 
NA presenterte dagens sanitetskvinner i joggesko, hjelm og shorts i sin reportasje i avisa. 
Kles-stilen har riktignok forandret seg, men den ideologiske arven fra Fredrikke står fjells-
tøtt: OMSORG I NÆRMILJØET, MOT – NYTENKING OG LIKESTILLING er stadig våre 
motto. Fra Trones fortsatte stafettpinnen sin luftige ferd videre nordover i kommunen – nå 
på motorsykkel: BRITT IREN BJØRHUSDAL kom kjørende med sin flotte RØDE BIKE, tilbød 
undertegnede og stafettpinnen motorsykkelskyss, og fraktet oss smilende og trygt til HOL-
MENKOA i det nydelig sommervær: Tusen takk for en uforglemmelig motorsykkeltur, Britt 
Iren!                       

 
FEIRINGEN AV NKS 125 ÅR i HOLMENKOIA kl 15.30, ble en minnerik bursdagsfest i strål-

ende sol og 40 glade gjester. Med stoooor bursdagskake, bålkaffe, sang og musikk ble NKS 
behørig feiret. I talen fra kultursjef Odd Bakken, understreket han NKS’ betydning som en 
viktig og framtidsrettet samfunnsaktør, både sentralt og lokalt. Til slutt fikk bygdas to sani-
tetsforeninger overrakt nydelige blomster fra Namsskogan Kommune. 

 
KLØVERSTAFETTEN i vår kommune ble avsluttet på Nordlandsporten kl 18, der Brenna NKS 

fra Hattfjelldal mottok stafettpinnen fra begge sanitetsforeningene. Det ble en fin stund 
rundt kaffebordet «På Grensa», der vi fikk servert verdens beste sjokoladekake av våre kol-
legaer fra Hattfjelldal, før vi ønsket KLØVERSTAFETTEN lykke til videre på sin ferd mot 
Tromsø. 

 
OMSORGSBEREDSKAPSGRUPPA (0BG) fikk sin ilddåp da COVID – 19 stengte ned samfunnet 

12/3 2020, og har siden vært aktiv og synlig i lokalsamfunnet på ulike måter. I sommer har 
OBG administrert «vaksineverter» og skyss for innbyggere i vaksinekø i nært samarbeid med 
Legekontoret.  Både medlemmer og ikke – medlemmer har stilt opp på denne 
«vaksinedugnaden», så her løfter vi i flokk, folkens!       
COVID – 19 er snart under kontroll, samfunnet åpnes stadig mer, og vi kan forhåpentligvis se 
en aktiv høst i møte, takket være den felles dugnaden vi alle har gjort og fortsatt gjør mot 
viruset! 

 
Når dette leses har vi hatt høstens første styremøte. Der vil vi gå igjennom ÅRSPLANEN for 
høsten, og datofeste oppstart av våre aktiviteter. STERK OG STØDIG                                                            
blir høstens nye aktivitetstilbud på Frivilligsentralen, se egen omtale!                                                                                   

 
Følg med på plakater, INFO – sida i Namsin og INFO – sida vår på FB!  

 
VEL MØTT TIL EN AKTIV OG SPENNEDE HØST! 

 

Mvh Namsskogan Sanitetsforening v/Bjørg Myran (leder) 





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 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 lese-

re. 
 

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 01. November.  

Vrimmel arrangeres igjen for kommunene i Indre Namdal, 
og dette skjer i tidsrommet 03.november til 10.november. 
 
Oppfordrer lag- og foreninger i Namsskogan å tenke ut even-
tuelle lokale arrangement som man kan legge inn i denne 
festivaluken i Namsskogan.  
 
Informer om aktuelle arrangement som dere skal avvikle slik 
at vi kan få det inn i festivalprogrammet! 
 
Sendes Namsskogan kommune v/enhetsleder Odd Bakken  
på e-post: odd.bakken@namsskogan.kommune.no 
 

Frist: Innen utgangen av september. 

VAKSINERING I  
NAMSSKOGAN  
– status 27.08.21 

 

Vi blir ferdige med alle 1. doser i denne uken til 
de som har takket ja til tilbudet om vaksine, nær-
mere 600 doser er satt som dose 1. Over 540 har 
fått sin 2. dose også.  
 
Neste fase blir å tilby til 16- og 17-åringer, de 
som er født 2004 og 2005. Dere som har ung-
dommer i denne alderen, oppfordres til å be ung-
dommen ta kontakt med legekontoret hvis de 
ikke har fått tilbud ved studiested. 
 
Nå nærmer det seg slutten av vaksinering, og 
kommunen er nå i siste fase med vaksinering.  
 
Vi oppfordrer de som har avventet vaksine om å 
ta kontakt med legekontoret snarest hvis dere 
har ønske om tilbudet. 
 
Pr nå ser det ut som vi skal vaksinere ut Septem-
ber i første omgang.  
 
Vi ønsker å takke våre to sanitetsforeninger for 
hjelp og bistand ved vaksinering. Vi setter stor 
pris på at dere er så positive og hjelpsomme    
 

Namsskogan kommune 





 

Åpningstider:  

Man – Fre 08:00 – 20:00 

Lør   10:00 – 18:00 

Søn   10:00 – 20:00  
 

Circle K Namsskogan har Peppes pizza!  

Stor pizza med skinke eller pepperoni til kun kr 179,00  

                                                  Ring 940 22 536 

 

Fra høsten av vil vi kunne tilby bilpleie! 
 

>Utvendig vask 

>Innvendig vask 

>Innvendig rens 

>Polering 

 

Vi tilbyr også  

dekkhotell, omlegging 

og handel  

 

97967130/95256820 


