
Namsskogan kommune - toppen i Namdalen 



Namsin       Nr.  8/2021   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: 
 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
November:  
23: Folkemøte på Namsskogan hotell vedr. detaljreguleringsplan E6 Fjerdingen-Grøndalselv klokken18.00. 
25: Kvinnehelsedag v/Jordmor på Namsskogan mellom klokken 09.00-11.00.  
26: Julequiz og juletallerken på Flerbruksjhuset i Skorovatn klokken 19.30. 
27: Juletretenning i Skorovatn klokken 16.00. 
28: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 11.00. Lysmesse. 
30: Formannskapsmøte. 
Desember: 
04: Julemesse og støttekonsert til samfunnshuset på Brekkvasselv samfunnshus. Arr: Brekkvasselv samfunnshus. 
11: «Jul i Skogen» i Namsskogan Familiepark mellom klokken  12.00-16.00. 
11: «Fandens fødselsdag» på Skjenkestova fra klokken 20.00.  Arr: Skjenkestova. 
14: Kommunestyremøte. 
16: Kvinnehelsedag v/Jordmor på Namsskogan mellom klokken 09.00-11.00.  
18: Julekonsert med Kor i Namsskogan i Harran samfunnshus klokken 19.00. 
19: Julekonsert med Kor i Namsskogan i Namsskoganhallen klokken 19.00. 
20: Konsert i Trones kirke med Charlotte Audestad og Magnus Hestegrei klokken 19.00. 
21: Siste skoledag før jul– og nyttårsferie. 
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. 
27: 3-juledagsfest på Brekkvasselv samf.hus fra klokken 20.00. Musikk av Hilde & gutta. Arr: Brekkvasselv sam.hus. 
28: 4-juledagsfest på Trones grendehus fra klokken 20.00. Musikk av Bjørnars.  Arr: Fosskailln gammeldansforening. 
 

2022 

Januar: 
04: Første skoledag etter jul– og nyttårsferie. 
16: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 15.00. 
18: Andakt på Namsskogan omsorgssenter klokken 16.00. 
31: Mobil passtjeneste kommer til Grong. Åpent mellom klokken 09.00-12.00. Timebestilling. 
Februar: 
01: Mobil passtjeneste kommer til Grong. Åpent mellom klokken 09.00-12.00. Timebestilling. 
06: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 15.00.  
21.-25.: Skolene har vinterferie (uke 8) 
Mars: 
01: Andakt på Namsskogan omsorgssenter klokken 16.00. 
06: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00. 
27: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 18.00. Bokutdeling. 
April: 
04: Mobil passtjeneste kommer til Grong. Åpent mellom klokken 09.00-12.00. Timebestilling. 
05: Mobil passtjeneste kommer til Grong. Åpent mellom klokken 09.00-12.00. Timebestilling. 
05: Andakt på Namsskogan omsorgssenter klokken 16.00. 
14: Gudstjeneste i Skorovatn kapell klokken 14.00. 
18: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 11.00.  
Mai: 
08: Samtalegudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00.  
10: Andakt på Namsskogan omsorgssenter klokken 16.00. 
17: Gudstjeneste på Brekkvasselv samfunnshus klokken 13.00. 
Juni: 
04: Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00. Pinseaften. 
07: Andakt på Namsskogan omsorgssenter klokken 16.00. 
12: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 15.00. Konfirmantjubileum. 
21: Siste skoledag før sommerferie. 
Juli: 
31: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 18.00. 

 

 

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste  
Namsin er satt fredag 10.12.2021 innen kl.12.00.  



Biblioteket kan nå tilby tilgang  
i appene Flipp og Pressreader. 

 

I Flipp finner du de fleste bladene som utgis av Story House Egmont, og enkelte titler 
som utgis av Egmont Kids Media. I tillegg kan du lese mange av Story Houses danske og 
svenske blader. Til sammen tilbyr Flipp over 75 blader innenfor et bredt interesseområde. 
Pressreader gir tilgang til et bredt utvalg av norske og internasjonale aviser og tidsskrif-
ter. 
 
Last ned appene og logg inn via bibliotekets gjestenettverk for fri tilgang.  
Tilgangen gjelder i fire dager om gangen. 
 
Biblioteket er åpent alle hverdager fra klokka 9-15. 
Ta gjerne kontakt på telefon, send en sms eller en epost, eller chatt med meg på facebook. 
Telefon: 74333200/90245248 
Epost til: bibliotek@namsskogan.kommune.no 
På Facebook finner du meg som:  
Namsskogan Folkebibliotek 
 

Hilsen Grethe på biblioteket! 

mailto:bibliotek@namsskogan.kommune.no


Namsin for 10 år siden:      
Nr. 8 / 2011 



HØSTFEST NASINJ 4H 
 
Søndag 7/11 hadde medlemmene i Namsinj 4H høstfest. Da 
presenterte de oppgavene de har jobbet med dette året, og 
det ble utdeling av merker mm. Namsinj 4H har også 30- 
årsjubileum i år, det er jo artig!  
 
Har noen lyst til å bli medlem i 4 H, er det bare å kontakte 
klubbrådgiver Marit Myrvold: 95076845. Det passer kjem-
pegodt å slenge seg med nå, da vi starter nytt 4H år i disse 
tider. Bli med- her er det plass til alle! 
 
 

 
Litt om 4H:  
Formål: 
4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og 
mennesker. 
Motto: 
Å lære ved å gjøre. 
4H-løftet: 
Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og 
god helse. 
Kjerneverdier: 
• Klart hode 
• Varmt hjerte 
• Flinke hender 
• God helse 
Posisjon (4H sin unike kvalitet): 
4H er en medlemsstyrt organisasjon hvor medlem-
mene selv bestemmer hva de vil utforske og tilegne 
seg kunnskap om. 

FOTBALLFEST 
 
Torsdag 18. november arrangerte idrettslagene i 
kommunen fotballfest for alle som har deltatt på 
treninger og kamper i løpet av 2021. En flott 
gjeng var samla i kantina til pizza og kakefest, og 
det ble også gjort stas på spillere, trener og de 
som har stilt opp som dommere i løpet av sesong-
en.  
 
Fotballgruppa vil også takke alle som har møtt 
opp og heiet på laget vårt gjennom sesongen.  
 

 

Det er plass til flere på treninger ☺ De yngste 
trener tirsdager, elevene fra 4. klasse trener  
mandager og torsdager. Ta kontakt med leder i 
fotballgruppa, Karina Grytten, om dere har  
spørsmål. 
 

Mvh fotballgruppa.  



 

FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON: 
 

www.namsskogan.kommune.no 

Litt informasjon fra MOT 
 
Namsskogan han skolert nye unge MOTivatorer. Dette 
gjorde vi på MOTcamp på Gråkallen i starten av novem-
ber, så nå er Sunniva og Ida Sofie- sammen med Pernille, 
klare til å gjøre en ekstra innsats i MOT-arbeidet i kom-
munen. Over 30 ungdommer fra ulike kommuner var  
samlet på skoleringen, og de utviklet et tett og godt  
forhold til hverandre. Vi ønsker alle velkommen på laget 
og ønsker lykke til med det arbeidet de skal gjøre. 
 

23. november har i flere år vært en spesiell dag ved  
skolene i Namsskogan. Dette er MOT til å glede dagen, 
noe som etter hvert har gitt oss fine tradisjoner. I år tenker 
vi å gjøre enda mer ut av denne markeringen, og lanserer 
derfor uke 47 til å bli MOT til å glede- uke ☺  
Vi avslutter uka med den tradisjonelle markeringen med alle elever og ansatte ved skolen samlet i  
hallen. Målet med MOT til å glede- uka er rett og slett å spre glede. Vi setter fokus på å gjøre en for-
skjell for noen. Vi håper at det vi gjør denne uka skal bidra til at alle føler seg spesielt inkludert og sett. 
☺ 
 
For å spre glede kommer vi med daglige utfordringer til alle elever og ansatte ved skolene i kommunen. 
Kanskje noen av dere andre i kommunen har lyst til å være med også? Vi deler derfor opplegget her med 
alle. 
 

 
Vi i MOT ønsker alle ei riktig fin og varm førjulstid- og oppfordrer alle til å gjøre noe ekstra for å glede 
andre. Ser du noen uten et smil, så gi bort ett av dine… ;) 
 
MOT hilsen fra Anne 

Mandag 22/11 Tirsdag 23/11 Onsdag 24/11 Torsdag 25/11 Fredag 26/11 

Alle har på seg 
noe rosa. 

Kle deg ut som 
motsatt kjønn. 

Kle deg ut som en 
kjendis. 

Alle har på en type 
briller og/ eller pa-
rykk. 

Tenk MOT i på-
kledningen din 

(farger/ tema) 

Alle går bak-
lengs når de går 
ut av klasserom-
met. 

Si hei på en 
spesiell måte til 
alle du møter. 

Syng en sang un-
der lunsjen. 

Velg deg ut en elev 
eller voksen på sko-
len som du gjør noe 
spesielt for denne 
dagen. 

Spre glede til alle 
du møter! 

    Unge MOTivato-
rer har kahoot for 
mellomtrinn i førs-
te friminutt. 

Unge MOTivatorer 
har kahoot for ung-
domstrinn i første 
friminutt. 

Unge MOTivatorer 
har hallaktivitet for 
1.-4. klasse i 1. fri-
minutt. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HARRAN SAMFUNNSHUS 
LØRDAG 18. DESEMBER KL. 19.00 

 
NAMSSKOGANHALLEN 

SØNDAG 19. DESEMBER KL. 19.00 
 

VOKSNE: KR. 250,-  
1.-10. KL: KR. 50,-  

BARN UNDER SKOLEALDER: GRATIS  

 

Kor i Namsskogan 
inviterer til stemningsfulle  

JULEKONSERTER 
 



FEST PÅ TRONES GRENDEHUS 
4-juledag  (28. Desember) 

 

BJØRNARS 
 

Spiller på Trones grendehus  4-juledag.  
 

Dørene stenges kl 22:00. (18 års aldersgrense)  Påmelding! 
Inngang kr 250,- (kun kontant betaling) 

 

Hilsen Fosskailln gammeldansforening 

JULETRETENNING I SKOROVAS 

Flerbrukshuset 

Lørdag 27.11 kl 16.00 

 

Gang og sang rundt juletreet 

Nissegrøt, saft og kaffe 

Åresalg 

Og kanskje kommer nissen….. 

 

JULEQUIZ OG JULETALLERKEN 

FREDAG 26.11 KL 19.30 

Randi og Snorre ordner julematen 

Juletallerken kr 300,-  

Og så blir det Julequiz 

Meld på lag via Vipps 706881, 

og mangler du lag er det bare å møte opp! 

Du kan spise uten å quize,  

og quize uten å spise. 

Skjenkebevilling! 

 

Velkommen!  

 

Høring –  
offentlig ettersyn  

  
Reguleringsplan E6  

Fjerdingen - Grøndalselv  
Høringsperiode 19. november 2021  

til 10. januar 2022.  
  

Reguleringsplanen er tilgjengelig  
pa  prosjektets hjemmeside.   

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/

europaveg/e6fjerdingengrondalselv/   
 

Spørsma l eller ønske om plan i  
papirforma rettes til  

Bernt Arne Helberg.  Telefon 91007065,  
e-post bernt.helberg@vegvesen.no.  

 
Merknader til reguleringsplanen  

sendes skriftlig til:  
Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre 

A l, 2605 Lillehammer. Eller pa   
e-post: firmapost@vegvesen.no  

 
Merk innspillet med: Sak 20/55959  
NB: Høringsfrist 10. Januar 2022  

 
Denne kunngjøringen er i samsvar med  

plan- og bygningsloven § 12-10.  
Planen blir utarbeidet etter § 12-3 og 3-7.  

mailto:bernt.helberg@vegvesen.no
mailto:firmapost@vegvesen.no


 

TV-aksjonen 2021 

 

Grafikken viser hvor mye innbyggerne i de 
trønderske kommunene i gjennomsnitt ga til 
TV-aksjonen 2021. Kommunekomiteen for 
TV-aksjonen i Namsskogan vil takke inn-
byggerne for den store givergleden, og vi 
vil spesielt takke Namsskogan skole for  
deres flotte engasjement for TV-aksjonen. 
Vi har igjen markert oss, som en av de 
kommunene i Norge, som samler inn mest 
penger pr. innbygger. 



 

 
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  

Mobil passtjeneste 
 
Det er  opprettet en mobil passtjeneste i 
landet, og denne passbussen kommer til 
Grong med jevne mellomrom. Meningen 
er at folk som har langt å reise, skal 
kunne komme til Grong for å få ordnet 
seg pass. 
 
Mobil passtjeneste kommer til Grong på 
følgende datoer:  
 
2022: 
Mandag 31.01.22 
Tirsdag 01.02.22 
Mandag 04.04.22 
Tirsdag 05.04.22 

 
Passtjenesten utføres mellom kl. 09–12 
på disse datoene. 
Sted: Grong lensmannskontor  
v/hovedinngang. 
Timebestilling gjøres på www.politiet.no 
 
Birger Håpnes 
Politioverbetjent 
Politikontakt Grong, Namsskogan og Snåsa. 
Grong Lensmannskontor 
Trøndelag politidistrikt 
Telefon: 99494736 
E-post: birger.johannes.hapnes@politiet.no 

http://www.politiet.no
mailto:birger.johannes.hapnes@politiet.no


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

GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN 
 

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 
16.01  Kl 15.00 Gudstjeneste i Trones kirke 
18.01  Kl 16.00 Andakt på Namsskogan omsorgssenter 
06.02  Kl 15.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell 
01.03  Kl 16.00 Andakt på Namsskogan omsorgssenter 
06.03  Kl 11.00 Gudstjeneste i Trones kirke 
27.03  Kl 18.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell. Bokutdeling. 
05.04  Kl 16.00 Andakt på Namsskogan omsorgssenter 
14.04  Kl 14.00 Gudstjeneste i Skorovatn kapell  
18.04  Kl 11.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell 
08.05  Kl 11.00 Samtalegudstjeneste i Trones kirke 
10.05  Kl 16.00 Andakt på Namsskogan omsorgssenter 
17.05  Kl 12.00 Gudstjeneste på Brekkvasselv samfunnshus. Nasjonaldag. 
04.06  Kl 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke. Pinseaften. 
07.06  Kl 16.00 Andakt på Namsskogan omsorgssenter 
12.06  Kl 15.00 Gudstjeneste i Trones kirke. Konfirmantjubileum. 
31.07  Kl 18.00 Gudstjeneste i Trones kirke  

TUSEN TAKK! 
 

Tusen takk til alle dere  
som husket oss ved  
Tone-Lise Berger  

bortgang.  
Din hilsen gledet oss mye.  

 
Knut, Marte og Siri  

TUSEN TAKK! 

 
Vi takker for vennlig deltagelse og 

gaver i anledning Knut O. Mellingen 
sin bortgang. En stor takk til Nams-
skogan Omsorgssenter for god om-

sorg de årene Knut bodde på heimen. 
 

Hilsen Søvi A. Mellingen  
med familie. 

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=


NAMSSKOGAN BLOMSTERFOND 
 

Namsskogan Blomsterfond takker for gaver som er gitt til 
  

Audny Jodis Håpnes 

Olea Margrethe Kolsvik 
 

sitt minne. 

KONSERT I TRONES KIRKE 
Mandag 20. Desember 

Klokken 19.00 

     NY I NAMSSKOGAN! 
 
Niklas Jansson heter jag och har precis börjat jobba 
som skogsbestyrer på Namdalbruk As där jag ska 
jobba inom skogsförvaltning och utveckling 
tillsammans med Knut Berger, och kommer sitta på 
vårt kontor i Trones. Jag är 27 år gammal och 
kommer från den svenska västkusten strax söder om 
Strömstad och jobbar nu med norska språket. 
Tidigare har jag jobbat som virkesköpare i 4 år och 
innan dess så studerade jag till Skogsmästare på 
Sveriges lantbruksuniversitet. Jag har tre stycken 
älghundar och en del jakterfarenhet av jakt på älg 
och björn från Sverige. Idag hyr jag på Flåtådalen 
men är på jakt efter något eget hus eller gård.   
 

Med Vänliga Hälsningar Niklas Jansson 
Skogsbestyrer / Namdal Bruk AS 



 
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  
IDRETTSRÅD  

INFORMERER: 
 

Namsskogan idrettsråd har i styremøte 10.11.21. 
gjennomført trekking for «Årets ti på topp 2021 i 
Namsskogan».  
 
18 stk var med i trekningen på kr 2000,- for å ha  
gjennomført besøk på minimum 10 topper. 
Vinner ble: Elias Bjørhusdal Barstad 
 
28 stk ekstra var med i trekningen på kr 3000,- for 
å ha gjennomført besøk på minimum 7 topper.  
Vinner ble: Eva Grøndal Bakken 
 
Vinner som kan bestemme en topp for 2022: 
Vinner: Heidi Aasnes 
 
Vinner av gavekort på kr 1000,- (XXL) for flest 
turer i 2021: 
Vinner: Roger Bjørhusdal 
 

Vi gratulerer vinnerne! 
 

Namsskogan idrettsråd 

Foto: Frode Bjørhusdal 



 
FØLGENDE ER VEDTATT AV  

KOMMUNESTYRET 09.11.2021 
 
Gjennomføring av reformen «Leve hele livet» i  
Namsskogan kommune 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar prosjektplan for Leve hele livet i 
Namsskogan kommune. 
 
Høring - forskrift for tilskudd frivilligsentraler 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune mener at modell 1 er den modellen 
som best egner seg som finansieringsmodell for frivilligsen-
traler. Modell 1 gir frivilligsentraler i små kommuner en for-
utsigbarhet og mulighet til å drive på det nivået som allerede 
er etablert. Frivilligsentralene i Namsskogan kan i stor grad 
videreføre driften som i dag. Modell 1 viderefører målset-
ningen om at frivillighetssentraler skal ha forutsigbare ram-
mevilkår og fortsatt kan stimulere til frivillig innsats, være 
åpne møteplasser for befolkningen og fremdeles være et bin-
deledd mellom kommune og frivillig sektor i mindre kommu-
ner. 
2. Kravet om utlån av lokaler til øvrige organisasjoner kan 
påvirke egenfinansiering for frivilligsentraler som har inntek-
ter på utleie. Kravet kan gi uheldige virkninger opp mot øvri-
ge frivillige aktører som vil få kunne få mindre utleie. 
3. Krav knyttet til 40% finansiering og lik fordeling/
behandling av tilskudd fra offentlige sektor vil medføre en 
omfordeling av midler der det er flere sentraler kommunen. 
Dette kan virke mot hensikten om å styrke kommunal priori-
tering av tilrettelegging for frivillig arbeid. En konsekvens er 
at det kan bli utfordrende for kommuner å søke midler til 
frivilligsentral dersom økonomien er presset. 
 
 

 
 
 
 
Basseng Namsskogan 
Vedtak: 
Kostnader med gjenåpning av basseng på Namsskogan søkes 
innarbeidet i budsjett og økonomiplan for 2022-2026. 
 
Asfaltering av kommunale veier 
Vedtak: 
Kostnader med asfaltering av kommunale veier søkes innar-
beidet i budsjett og økonomiplan for 2022-2026. 
 
Varsel om fratreden fra kommunale verv og nyvalg til 
fratrådte verv 
Vedtak: 
Geir Staldvik (SV) gis fritak fra alle kommunale verv fra 1. 
november 2021. 
* Nytt medlem i Kontrollutvalget: Bjørn Dahl (Ap) 
* Ny leder i Kontrollutvalget: Birgit Johansen (Opt.) 
* Ny nestleder i Kontrollutvalget: Bjørn Dahl (Ap) 
Til kommunestyret rykker 1. vara, Bjørg Myran (Sv) opp 
inntil Linn Trones (SV) er tilbake fra sin permisjon. Bjørg 
Myran (SV) blir i samme periode også gruppeleder for SV og 
medlem av valgnemnda. 
 
Revidering av godtgjørelse til folkevalgte 
Vedtak: 
1. Gjeldende reglement opprettholdes. 
2. Manglende utbetaling etterbetales for denne kommunesty-
reperioden. Kommunedirektøren bes gå gjennom hvem dette 
gjelder og sørge for utbetaling til disse, jfr. gjeldende regel-
verk. 
3. Kommunedirektøren bes rette punkt 1 i gjeldende regle-
ment jfr. Kommunestyrets vedtak i sak 72/19. 

Forebygg bedragerier 
 
Det er to typer bedragerier som går igjen; 
Fakturabedrageri og CEO-bedrageri.  
Ved fakturabedrageri sendes det regninger 
for varer og tjenester som ikke er levert.  
Fakturaene sendes ut til et stort antall bedrifter/organisasjoner og gjerningspersonene mulige vinning 
ligger i at noen av mottakerne betaler regningen uten å sjekke om de har bestilt/mottatt varen/tjenesten. 
 
"CEO" er forkortelse for Chief Executive Officer (daglig leder, direktør). Ved CEO/direktørbedrageri 
sendes det e-post til noen med økonomiansvar i bedriften/organisasjonen, hvor gjerningspersonene utgir 
seg for å være leder. Meldingen er en anmodning om utbetaling av en gitt sum til en konto, merket med 
at det haster veldig. E-posten er gjerne sendt fra en epostkonto med likt navn som den faktiske lederen i 
bedriften/organisasjonen, men med annen ending, som for f.eks. ".co". 
 
Slike bedragerier kan forebygges med gode betalingsrutiner.  Ta gjerne en ekstra sjekk. Særlig gjelder 
dette om det er noe som haster. Vi ber også lag og foreninger sjekke hjemmesiden sin, og passe på at de 
ikke legger ut for mye kontaktinformasjon. Det kan særlig være lurt at kontaktinformasjonen til økono-
miansvarlig/kasserer ikke opplyses på siden, da det er de bedragerne sender e-posten til ved direktør-
bedrageri.  
 
Er dere blitt utsatt for bedrageri eller forsøk på dette, så ta kontakt med oss i politiet.  
Ta gjerne også kontakt med politiet dersom du har spørsmål eller ønsker råd og veiledning.     
 
Med hilsen 
Sivert Rannem / Politiinspektør 
Felles forebyggende enhet 



LODDSALG NAMSINJ 4H, TREKKING 07.11.21 

 

Tusen takk til alle som støttet oss med premier,  
og til alle som kjøpte lodd.  

 
Mvh medlemmene i Namsinj 4H 

Premie Nr. Vinner 

Buff 1074 Veronica B Vollan 

Buff 11 Gunvor H Lykkja 

Buff 87 Rune Haugbjørg 

Buff 344 Aase K. Staldvik 

Buff 518 Signe F Brekkvassmo 

Buff 356 Mona K Trones 

Buff 798 Anki Høgsnes 

Buff 619 Borgund Torseth 

Buff 359 Anne E Brekkvassmo og Ola P Tyldum 

Buff 496 Monica Hamnes m/fam 

Gave 1, blått papir 745 Andrea Trana 

Gave 2, gult papir 621 Borgund Torseth 

Nissesåpe 52 Mimmi Finvold 

Nissesåpe 986 Thelma F. Mellingen 

2 x store Stratos 341 Aase K. Staldvik 

2 x store Stratos 1099 Monica Hamnes 

6 stk. juleglass 910 Lise Håpnes 

6 stk. juleglass 20 Roger Bjørhusdal 

Sett med plastikkbokser 1086 Ola Peder Tyldum 

Bok fra Namsskogan kommune 914 Lise Håpnes 

Gave fra Breifossen 297 Gunn Elin Trones-Hansen 

T-skjorte og kopp, Frivilligsentralen 711 Toril og Fredrik 

Kopp/ Kaffe/ sjokolade 1008 Marte F Mikkelsen 

Solcellelykt 434 Gunn Steinkjer 

Thermokopp, Namsskogan Familiepark/ Namsskogan 
hotell 

591 Marit, Jon Kristian og Sander 

Garnnøstekopp og strikkepinneveske, Namsskogan  
hotell/Namsskogan familiepark 

690 Agnes B. Ditløv 

Lommelykt fra Namsskogan rør 839 Linda Pedersen Iversen 

Strikkede votter m/ Mariusmønster 427 Gunn Steinkjer 

Strikkede votter, beige 1031 Aashild og Adrian B. Kvalvik 

Strikkede votter, grønne 430 Gunn Steinkjer 

Rosa sokker 106 Rune Haugbjørg 

Grå sokker 503 Monica Hamnes m/ fam. 

Brett med egg 222 Inger Lise Aune 

Brett med egg 1107 Catarina Utsi 

Gavekort 770 Geir Ove Lindsetmo 

Gavekort middag for 2, Vertshuset Nams-Inn 1076 Veronica B. Vollan 

2x sengesett rosa 942 Svenn Brekkvassmo og Margrethe 

Hvitt sengesett 205 Karin Fjerdingøy 

Grønt sengesett, barn 483 Anne Grete Hamnes 

Gavekort Fjellstyret 91 Rune Haugbjørg 

Kniv gitt av Totalprosjekt 1123 Catarina Utsi 



NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER: 
 

Mørketida er her,                                                                                                            
men snart blir det atter lys og varme fra små og store                                                      

ADVENTSSTJERNER i alle vinduer, og vakre lysgirlander i hager, hus og hjem….. 
 
JULEGRANTENNINGA utenfor Omsorgssentret, torsdag før 1.søndag i advent, er en 
årviss tradisjon. Det er et samarbeid mellom Namsskogan kommune, Holmen Handels-
stand og Namsskogan Sanitetsforening. I år gjør vi en liten vri og tenner julegrana 
FREDAG 26/11. Barnehagene og småtrinnet inviteres spesielt, men ellers er alle hjerte-
lig velkommen til å synge de gode, gamle julesangene rundt årets julegran sammen med 
oss kl 12. Etterpå rusler vi ned til Holmenkoia, der Koiakomiteen tar imot oss med varm 
sjokolade og julebrød. Om NISSEN kommer er vi spente på i år også, men hvert år har 
han tatt turen innom med sekken full av pakker, på sin ferd fra Håpnesklompen og ned 
til bygda……. 
 
Vi hadde alle sett fram til en STERK og STØDIG høst i år, men i stedet må vi glede 
oss til et sterkt og stødig nyttår! De påmeldte instruktører skal skoleres i førstehjelp 
nå før jul, men må vente til første halvdel av januar for å skoleres i resten. Det betyr at 
vi enn så lenge må trimme «på vanlig måte», og da er det godt å vite at å gå i 10 minutter 
hver dag gjør en stor forskjell for helsa vår! 
 
SMÅBARNSTRIMMEN i Namsskoganhallen har sin siste trimøkt mandag 29/11, og  
SENIORTREFF i HOLMENKOIA har juleavslutning 6/12.  
Nye datoer for begge aktivitetene kommer etter nyttår.  
 
Tusen takk for gavmild oppslutning om vårt FØRJULSLOTTERI!                             
Som vanlig har vi mange flotte premier, så for 10 kr loddet kan en koselig julenisse, ei 
nybakt tårnkake, eller en nydelig genser bli din!  Loddsalget fortsetter fram til 13/12 på 
VIPPSNR 528488, men vi skal også selge lodd på «gammelmåten», både på Brekkvasselv 
Samfunnshus 4/12 og i årestua på Holmensentret 11/12. Pengene vi får inn blir til  
OMSORG i NÆRMILJØET på ulike måter i bygda vår.                                                                                                  
 

EI GOD og FREDELIG ADVENTSTID 2021 ønskes dere alle! 
 

Bjørg Myran (leder) 

JORDMORTJENESTEN  
INFORMERER! 

 

Tilbudet gjelder kvinner i alle aldre. 
Vi ønsker nå å tilby egne dager der jordmor er  
tilgjengelig på legekontoret for timer til celleprøver 
og prevensjon.  
Time kan bestilles på legekontoret.  
 
Jordmor kan bidra med:  

Svangerskapsomsorg 
Prevensjonsveiledning 
Skrive ut resept på prevensjon 
Legge inn/ta ut eller bytte spiral 
Legge inn p-stav 
Ta celleprøver.  

 
Kvinnehelsedager høsten 2021 kl 0900-1100: 
Torsdag 25.November 
Torsdag 16. Desember 
  
 
Timer til jordmor for kvinnehelse kan nå bestilles 
elektronisk. 
Bestilles via Pasientsky på internett eller Pasient-
sky på app.  
 
Ta kontakt med legekontoret for bestilling av time 
på telefon 74 33 33 20 
 

Velkommen! Hilsen Jordmor Janne    



Velkommen til egentid og velvære 
 

 

Behandlinger som utføres 
• Farging og forming av Vipper og Bryn 
• Brynslaminering 
• Vippeløft 
• Forlengelse av negler (Gele, Akryl) 
• Forsterkning av egne negler 
• Vippeextensions 
• Hudpleie 
• Hårfjerning 
• Fotpleie 
• Microneedeling 

 

Utsalg av gavekort, sminke, såper, kremer,  
kroppspleie og hudpleie produkter. 

(Kan sendes hjem i postoppkrav til kunden om ønskelig) 
 
 

Hvordan finner du meg? 
Holmensenteret Namsskogan 

R.C Hansens vei 1,7890 Namsskogan 
2 etasje og heis tilgjengelig  

 
 

Om du trenger at jeg kommer hjem til deg, Ring Meg. 
Timebestilling på facebook/instagram: Bugges Beauty 

Telefon/Sms tlf 97 13 75 01 




