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Namsin       Nr. 1 /2022   38. 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. 

 

 

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 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. 
 

 2    Fredag 25 mars  (Påskenummer) 
 3    Fredag 29 april   

 4    Fredag 27 mai  
 5    Fredag 24 juni  (Siste før sommerferien) 
 6    Fredag 01 september 
 7    Fredag 14 oktober  
 8    Fredag 18 november 
 9    Fredag 09 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Februar: 
09: Årsmøte HLF Lierne, Namsskogan og Røyrvik klokken 18.00 på Namsskogan Frivilligsentral.  
10: «Sterk og stødig» på Namsskogan Frivilligsentral mellom klokken 1000-1300 
14: Seniortreff i Holmenkoia. Arr: Namsskogan sanitetsforening. 
15: Skikarusellrenn på Namsskogan 
17: «Sterk og stødig» på Namsskogan Frivilligsentral mellom klokken 1000-1300 
19: Salg av fastelavnsris og fastelavnshjerter utenfor Holmensenteret mellom klokken 1100-1500. 
22: Skikarusellrenn på Trones 
23: Årsmøte i Namsskogan sanitetsforening på Vertshuset Nams-Inn. 
24: «Sterk og stødig» på Namsskogan Frivilligsentral mellom klokken 1000-1300 
21-25: Skolene har vinterferie (uke 8) 
28: Seniortreff i Holmenkoia. Arr: Namsskogan sanitetsforening. 
 
Mars: 
01: Andakt på Namsskogan omsorgssenter klokken 16.00. 
01: Skikarusellrenn på Namsskogan 
03: «Sterk og stødig» på Namsskogan Frivilligsentral mellom klokken 1000-1300 
06: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00. 
08: Skikarusellrenn på Trones 
10: «Sterk og stødig» på Namsskogan Frivilligsentral mellom klokken 1000-1300 
14: Seniortreff i Holmenkoia. Arr: Namsskogan sanitetsforening. 
15: Skikarusellrenn på Namsskogan 
17: «Sterk og stødig» på Namsskogan Frivilligsentral mellom klokken 1000-1300 
22: Skikarusellrenn på Trones 
23:  Konsert på Namsskogan Frivilligsentral (Brekkvasselv) klokken 18.00. 
24: «Sterk og stødig» på Namsskogan Frivilligsentral mellom klokken 1000-1300 
28: Seniortreff i Holmenkoia. Arr: Namsskogan sanitetsforening. 
29:  Skikarusellrenn på Namsskogan - Premieutdeling 
27: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 18.00. Bokutdeling. 
31: «Sterk og stødig» på Namsskogan Frivilligsentral mellom klokken 1000-1300 
 
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 25.03.2022 innen kl.12.00.  



Namsin for 10 år siden:      
Nr. 1 / 2012 



Namsskogan Folkebibliotek informerer 

Nå har det blitt kjøpt inn nye bøker til de aller minste, og for de som nettopp har lært seg 
å lese. Både lettleste bøker med vintertema, skumle bøker og faktabøker. Kanskje er det 
også noen som har lyst til å lære seg engelsk? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For de voksne kommer det også mange nyheter 
fremover, både bestselgere, krim og faglitteratur. 

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


FØLGENDE ER VEDTATT AV  
KOMMUNESTYRET 14.12.2021 

 
Felles regnskapskontor/Øvre Namdal Regnskapskontor – 
vertskommuneavtale 
Vedtak: 

Fremlagt vertskommuneavtale vedtas. 
Ordfører bemyndiges til å signere avtalen 
Oppgavebeskrivelsen som er vedlagt avtalen kan endres og 

tilpasses av kommunedirektøren dersom endringene ikke er av 
prinsipiell betydning. 
 
Prosjekt bosetting - rapport august 2021 
Vedtak: 
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
2. Prosjektet organiseres slik: 
Styringsgruppe: Formannskapet 
Det avholdes møte med styringsgruppa/formannskapet kvar-
talsvis- første gang i 
mai/juni 2022. 
Prosjektgruppe: Kommunedirektør (nytt medlem), daglig leder 
– Namsskogan 
utvikling, Kommunalsjef infrastruktur og samfunnsutvikling, 
Enhetsleder kultur og 
folkehelse, kontor- og personalsjef, Kommunalsjef Oppvekst 
Referansegruppe: Ungdomsråd, Leder Namsskogan Frivillig-
sentral, Leder Skorovas Liv 
frivilligsentral, Leder Namsskogan Sanitetsforening, deltakere 
fra næringsliv. 
Referansegruppe kan suppleres etter behov. Prosjektgruppe og 
prosjektleder kan holde 
møter med hele referansegruppen eller deler av den. 
 
Kontrollutvalgets årsplan 2022 
Vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan til orientering 
 
Rapport - Forvaltningsrevisjon Internkontroll økonomi 
2021 
Vedtak: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten – Økono-
misk internkontroll til orientering. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren snarlig følge opp 
de svakheter som rapporten avdekker. 
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om skriftlig rapport 
til kontrollutvalget innen 01.05.22 på hvordan de svakheter 
som rapporten avdekker er fulgt opp. 
 
Omstillingsregion - Behandling av felles omstillingsplan og 
handlingsplan for Røyrvik og Namsskogan kommune. 
Vedtak: 
Med følgende endringer godkjenner Namsskogan kommune-
styre ny felles omstillingsplan 2022-26 og handlingsplan 2022 
for Namsskogan og Røyrvik kommuner. 
Endringer. 
- Endring i omstillingsplanen punkt 5.1: Det er budsjettert med 
en økonomisk ramme for omstillingsarbeidet i perioden 2022 
til 2026 på MNOK 40. Finansieringen forutsetter årlige bevilg-
ninger fra KMD via Trøndelag fylkeskommunen samt Nams-
skogan kommune. Namsskogan kommune endres til Namssko-
gan og Røyrvik kommuner 
- Den alfabetiske opplistingen av strategiene må samordnes 
mellom omstillingsplan og handlingsplan i henhold til omstil-
lingsplanens punkt 3.2. 
- Primærnæringene jordbruk, skogbruk, fiske og reindrift er 
viktige næringer i begge kommuner. Det må tydeliggjøres at 
disse næringene er inkludert i innsatsområdet Eksisterende 
næringsliv. Dette må inn i Omstillingsplanens punkt 3.2.2 og 
Handlingsplanens punkt 2.2 
- Periodiserte arbeidsplasser pr år stemmer ikke overens i Om-
stillingsplanen, tabell side 7 og tabell side 9 er motstridende. 
- Bærekraftperspektivet bør tydeliggjøres i planverket. Det 
foreslås at det legges inn krav om at alle prosjekter skal vurde-

res i henhold til i hvilken grad de understøtter FNs bærekrafts-
mål. Dette bør som minimum innarbeides i Omstillingsplanens 
punkt 5.2 Ressurser fordelt på områder og tiltak. 
 
Forlengelse av samarbeidsavtale med Visit Namdalen 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune forlenger samarbeidsavtalen med 
Visit Namdalen til 31.12.2022 
2. Namsskogan kommune støtter anbefalingen fra Interkommu-
nalt politisk råd om at den enkelte eierkommune viderefører 
dagens forretningsmodell i Visit Namdalen i 2022 med et sam-
let bidrag på 1,3 millioner kroner. Det legges til grunn samme 
modell til fordeling av bidraget som i 2021. 
3. Våren 2022 gjennomføres et arbeid for vurdering av en opp-
trapping av eierkommunenes engasjement til modell 3, og vi-
dere at Trøndersk Matfestival og Et sted nær deg legges inn i 
grunnfinansieringen til Visit Namdal. 
 
Status investeringsprosjekter - nedregulering 2021 - videre-
føring 2022 
Vedtak: 
Det foretas nedregulering og tilleggsbevilgning iht. tabell. Det-
te gir en nedgang på investering på 3.935.000,- for 2021. Dette 
dekkes inn ved redusert bruk av lån med 3.868.000,- og endret 
mva. kompensasjon på 67.000,-. 
Prosjektene 7106, 7350, 7351 og 7460 reguleres ned for 2021 i 
forhold til fremdrift og må reguleres inn med nedregulert beløp 
for 2022 
Prosjektene 7401 og 7715 gis det tilleggsbevilgning iht. økt 
forbruk. Dette dekkes inn ved økt bruk av lån og mva. kompen-
sasjon. 
Prosjektet 4500 reguleres ned 
 
Budsjettregulering drift 
Vedtak: 
På grunn av endrede driftsforutsetninger vedtar Namsskogan 
kommunestyre at netto 
rammer endres slik: 
Rammeområde 1, Sentraladministrasjon – nedreguleres med 
3.418.200,- 
Rammeområde 2, Oppvekst – nedreguleres med 110.000,- 
Rammeområde 3, Helse – oppreguleres med 1.320.000,- 
Rammeområde 4, Infrastruktur og samfunnsutvikling – nedre-
guleres med 970.000,- 
Sum netto endring gir en innsparing på 3.179.000,- 
Netto innsparing gir en redusert belasting av disposisjonsfond 
med 3.179.000,- 
 
Bevillingsgebyr for omsetning av alkoholholdig drikk 2022 
Vedtak: 
Bevillingsgebyrene for omsetning av alkoholholdig drikk føl-
ger betalingssatsene i forskrift om omsetning av alkoholholdig 
drikk m.v. kapittel 6, § 6-2. Satsene for 2021 er som følger: 
Salg - omsetningssatser: 
- 0,22 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1  
(2,5 – 4,7 volumprosent alkohol) 
- 0,61 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2  
(4,7 – 22 volumprosent alkohol) Skjenking - omsetningssatser: 
- 0,50 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1  
(2,5 – 4,7 volumprosent alkohol) 
- 1,32 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2  
(over 4,7 – 22 volumprosent alkohol) 
- 4,36 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3  
(22 – 60 volumprosent alkohol) 
Bevillingsgebyr: 
- Ordinært bevillingsgebyr per år for salg utgjør minimum:  
Kr 1.740,- 
- Ordinært bevillingsgebyr per år for skjenking utgjør  
minimum: Kr 5.400,- 
- Bevillingsgebyr for ambulerende bevilling (lukket arrange-
ment) utgjør Kr 390,- (per arrangement) 
- Bevillingsgebyr for bevilling til en enkelt anledning (åpent 
arrangement) utgjør: Kr 550,- (per arrangement) 



Gebyr og betalingssatser Namsskogan kommune 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar betalingssatser for Namsskogan kom-
mune gjeldende fra 01.01.2022 jfr. vedlagte dokument 
«Gebyr og betalingssatser for Namsskogan kommune» med 
følgende tilleggspunkt: 
- Eiendomsskatten på boliger beholdes på 4 promille. 
 
Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022 - 2025 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommunes årsbudsjett for 2022 vedtas iht 
Bevilgningsoversikt drift § 5-4, 1. ledd med de netto budsjett-
rammer NOK 108.302.210,- og for hvert enkelt rammeområ-
de som følger av Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4, 2. ledd. 
2. Namsskogan kommunes investeringsbudsjett for 2022 ved-
tas som framlagt iht Bevilgningsoversikt investering § 5-5, 1 
ledd med sum investeringer NOK 7.430.000,-. og spesifisert 
iht Bevilgningsoversikt § 5-5, 2. ledd . 
3. Namsskogan kommune tar opp NOK 5.560.000,- i lån til 
dekning av investeringer for 2022 jfr kommuneloven § 14-15. 
4. Namsskogan kommune tar opp NOK 2.000.000,- i lån for 
videre utlån i husbanken – startlån jfr kommunelovens § 14-
14 til § 14-17. 
5. For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendoms-
skatt på verker og bruk og annen næringseiendom i hele kom-
munen, jf. eiendomsskattelovens §3 første ledd bokstav C. 
Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 7 promille for 2022, 
jf. eiendomsskatteloven §11, første ledd. Eiendomsskatten 
kreves inn i to terminer med forfall 1. april og 1. oktober. 
6. For eiendomsskatteåret 2022 skal det også skrives ut eien-
domsskatt på et særskilt fastsatt grunnlag i henhold til over-
gangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. 
Det særskilte grunnlaget skal i 2022 være lik 5/7 av differan-
sen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018,2019,2020 og 
2021 som er forårsaket av produksjonsutstyr- og installasjo-
ner som ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk 
som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom. 
7. For eiendomsskatteåret skal det skrives ut eiendomsskatt 
på faste eiendommer i hele kommunen, jfr eiendomsskattelo-

vens § 3 første ledd bokstav A. Den alminnelige eiendoms-
skattesatsen er 4 promille for 2022, jfr eiendomsskatteloven 
§11, første ledd. Eiendomsskatten kreves inn i fire terminer 
med forfall 20. mars, 20. mai, 20. august og 20. november. 
8. Det innvilges fritak fra eiendomsskatt i medhold av eien-
domsskatteloven § 7 for følgende eiendommer. 
Namsskogan Jeger og Fiskeforening 
Skorovas Skytterlag  
Skorovas Røde Kors Bergmannsveien 
Namsskogan Skytterlag 
Samfunnshuset AL Lupinveien 
Nord Trøndelag Turistforening, Myra  
Trones Grendehus 
Namsskogan frivillighetssentral 
9. Økonomiplan 2022 – 2025 vedtas som framlagt. 
10. Kommunestyret ønsker ingen egen sak om nedleggelse av 
Trones barnehage i 2022. 
 
Avvikle bruk av talerstol på kommunestyremøtene  
- forsøk 
Vedtak: 
Representantene kan ta ordet fra sin plass i kommunestyresa-
len i kommunestyrets møter. Ordningen prøves ut i 2022 og 
evalueres på første kommunestyremøte i 2023. Målet med 
prøveordningen er å skape mer trygghet og engasjement i 
kommunestyret. Hvis evalueringene medfører at ordningen 
videreføres, må reglement for Namsskogan kommunestyre 
pkt 5.4 – endres. 
 
Konstituering av kommunedirektør fra 01.01.2022 
Vedtak: 
Bjørn Tore Nordlund konstitueres som kommunedirektør fra 
01.01.2022 og fram til ny kommunedirektør tiltrer. 
 
Revidert samarbeidsavtale IN-lønn 
Vedtak: 
Revidert samarbeidsavtale (3. utgave) for felles lønningskon-
tor i Indre Namdal (IN lønn) vedtas. 

 

KONSERT  
Onsdag 23. Mars 

Namsskogan frivilligsentral 
Klokken 18.00 

 
Tor Brovold og Svein Strugstad var to av frontfigurene i Four Jets, Trondheimsbandet som 
preget norsk pop og norske hitlister på 70- og 80-tallet. I løpet av karrieren ga bandet ut 17 
album og hadde 28 førsteplasser på NRKs Norsktoppen. På denne konserten har fire Jets ’er 
blitt til to, og som duo presenterer Tor og Svein flere av bandets kjente låter med stemme, 
piano, munnspill, fløyte, horn og diverse rytmeinstrumenter.  
 
Og selvsagt er det er lov å synge med på 
låter som ”Får æ itj ei pøls så hoppe æ i 
elva” og ”Elgeseter Bru”. 
 
Inngang: 
Alle over 60 år -  GRATIS 
Under 50 år -   Kr 50,- 
 

 
Arr: Enhet for kultur og folkehelse  

v/DKSS—Den kulturelle spaserstokken 



ORDFØRERENS HJØRNE! 

Strømpriskrisen  
– Hvordan har denne krisen oppstått? 

 
Strømpriskrisen har preget Norge og den offentlige de-
batten i hele vinter. Det er krevende å skaffe seg over-
sikt over kraftmarkedet, prisutviklingen, årsaksforholde-
ne og hvilket politisk og juridisk handlingsrom som fo-
religger for å gjøre noe med kraftprisene. Jeg skal etter 
beste evne informere fra et nøytralt ståsted noen fakta i 
saken, for det er nok ingen enkelthendelse som er årsa-
ken – det er et svært sammensatt årsaks bilde. 
 
1. Kort om vannkraftens betydning for Norge 
Norge er Europas største vannkraftprodusent. Fornybar 
og evigvarende vannkraft har vært og er et stort nasjo-
nalt fortrinn, både klimamessig, miljømessig og sam-
funnsøkonomisk. Vannkraft har vært og er en grunnpi-
lar i fremveksten av det norske velferdssamfunnet, og 
står i dag for en årlig verdiskaping i størrelsesorden 60 
milliarder kroner i et normalår. Vannkraften utgjør mer 
enn 95 % av innenlandsk energiforbruk. 
Samtidig er kraftforsyningen ansett som kritisk infra-
struktur, jf. Sårbarhetsutvalgets utredning NOU  
2006:6. Der heter det blant annet: «For et velutviklet 
land som Norge vil det være åpenbart at en stabil og 
effektiv kraftforsyning er en forutsetning for at sam-
funnsmaskineriet ikke skal bryte sammen.» Med «stabil 
og effektiv kraftforsyning» menes også forsyningssik-
kerhet. I debatten om kritisk infrastruktur har oppmerk-
somheten vært rettet mot nasjonale forhold som kvalitet 
på kraftnettet, leveringssikkerhet til den enkelte hus-
holdning og bedrift mv. Det har videre vært vist til at 
deltakelse i et større marked, først et nordisk kraftmar-
ked og deretter et europeisk energimarked vil styrke 
forsyningssikkerheten og ikke bare bedre den samfunns-
økonomiske lønnsomheten, fordi tilgangen til et større 
energimarked i seg selv styrker sikkerheten for tilgang 
til kraft. Men også Sårbarhetsutvalget understreket be-
tydningen av at kraftsektoren, de store kraftproduk-
sjonsanleggene og sentralnettet (i dag kalt transmisjons-
nettet) er underlagt et offentlig eierskap, også ut fra et 
forsyningssikkerhetsaspekt. 
Norge har i dag et kraftoverskudd i et normalår - vi pro-
duserer årlig mer vannkraft enn vi forbruker. Bare for få 
år siden var det en utbredt bekymring i kraftbransjen at 
overskuddet kunne undergrave prisdannelsen basert på 
tilbud og etterspørsel. I 2021 hadde vi en samlet pro-
duksjon vannkraft på 159 TWh og et samlet innenlands 
forbruk på 139 TWh. Vi eksporterte 25,5 TWh og im-
porterte 8,2 TWh. – Fra flere hold er det fremholdt at de 
omfattende planene om ny industrireising i tilknytning 
til det grønne skiftet vil endre denne kraftbalansen på 
kort tid, og at behovet for mer kraft allerede er til  
stede. I samme retning taler den politiske viljen til å 
elektrifisere våre olje- og gassinstallasjoner til havs, det 
vil føre til en kraftig forbruksvekst. 
 
2. Fra energiloven i 1990 til dagens europeiske ener-
gimarked 
Gjennom energiloven av 29. juni 1990, som trådte i 
kraft i 1991, innførte Norge som et av de første  
land i verden en markedsbasert kraftomsetning. Vi har 
helt fra 1960-tallet hatt overføringsforbindelser til andre 

land, i første rekke Sverige, men slike utenlandsforbin-
delser skjøt for alvor fart fra 1990-tallet, og i dag har vi 
i alt 17 utenlandskabler eller -forbindelser til andre land.  
Kraftutveksling med andre land innebærer både eksport 
og import av kraft, og i dag er Norge fullt integrert i det 
europeiske energimarkedet. Det gjelder både fysisk, 
juridisk og politisk. Til tross for denne integrasjonen har 
vi også de senere årene hatt lavere kraftpriser i Norge 
enn i Europa forøvrig. 
 
3. Kraften flyter dit prisen er høyest 
Kraftforetakene er etter energiloven pålagt å drifte kraft-
anleggene etter forretningsmessige formål, innenfor 
gjeldende tillatelser. Markedsmekanismene fører til at 
kraften i et marked flyter ditt prisene er høyest. Når 
kraftprisene på kontinentet vanligvis er høyere enn i 
Norge, vil grunnlaget for eksport være til stede. Det vil 
likevel være perioder, for eksempel når det blåser mye i 
Europa, at det vil være lønnsomt å importere fremfor å 
bruke vannmagasinene i Norge til produksjon. Men i det 
store bildet vil kraftutvekslingen føre til at vi importerer 
høyere kraftpriser fra Europa.  
 
4. Det europeiske kraftmarkedet har brutt sammen 
Det synes å være en stadig mer utbredt oppfatning at det 
er et sammensatt årsaks bilde bak det sammenbruddet vi 
har sett i det europeiske – og derigjennom også det 
norske energimarkedet. Det er hevet over tvil at klima-
politikken er en av drivkreftene. Det europeiske energi-
markedet er avhengig av kull og gass. Klimasaken fører 
til høyere priser på kull og høyere CO2-avgifter. Lave  
gasslagre og begrensninger i russisk eksport av gass har 
ført til spesielt høye gasspriser, og dette sammen med 
lite vind i europeiske vindkraftanlegg og lite nedbør i 
norske vannmagasiner på samme tid, sies å være hoved-
årsaken til de ekstremt høye prisene i vinter, både i Nor-
ge og i Europa. Ett forhold som har vært mindre fremme 
i den politiske debatten, er at kraftforbruket pr innbyg-
ger i Norge er vesentlig høyere enn kraftforbruket på 
kontinentet. Det fører til at norske forbrukere får  
vesentlig høyere strømregninger ved like priser pr kWh. 
 
5. Denne vinterens kraftkrise er neppe et forbigåen-
de fenomen 
Selv om man korrigerer for at et sett av uheldige vær-
messige omstendigheter har inntruffet samtidig i vinter, 
er det flere systemiske grunner til å tro at de kraftprise-
ne vi ser nå ikke vil være et forbigående fenomen.  
Her er noen stikkord: 
• Russisk gassleveranse er en del av russisk geopolitikk  
Det er stor uro knyttet til de politiske spenningene i Uk-
raina. Fra mange hold hevdes det at Russland bruker 
gassleveransene til Vest-Europa som et verktøy i den 
dragkampen som foregår mellom Russland og NATO i 
Ukraina. Det er umulig å forutse hva som vil skje her, 
annet enn at det er mer sannsynlig at den politiske uroen 
vil kunne vedvare i alle fall i noen tid. 
• Tyskland har som vedtatt politikk å nedlegge sine 
kjernekraftverk, nedla tre av dem for få uker siden og 
skal i løpet av 2022 stanse de gjenværende. Alt annet 
likt vil det føre til redusert krafttilgang. 
• Andre EU-land har den motsatte holdningen til kjerne-
kraft, og både Finland, Frankrike og Nederland har ny-
lig åpnet eller planlegger nye kjernekraftverk. 



OPPSTART STERK OG STØDIG                                           
Hver torsdag: 

          

KJÆRE ALLE PÅMELDTE TIL  
TRIMTILBUDET STERK OG STØDIG! 

                         
8 frivillige instruktører har nå gjennomført kurset 
som gjør oss kvalifiserte til å arrangere trimtilbu-
det STERK OG STØDIG, så nå gleder vi oss til å 
sette i gang: 
• Vi møtes hver torsdag på Namsskogan  

Frivilligsentral kl 10 – 13. 
• Gruppen blir delt i to, og Laila gir info om  

hvilken gruppe du tilhører. 
• Ta på løse og ledige klær. 
• Ta med drikkeflaske og gode sko. 

• Kaffe og vaffel kr 50.  
• Vi oppfordrer til samkjøring. 
• Praktiske spørsmål? Behov for skyss? 
• Fysioterapeut Laila Domås er kontaktperson: 

41044822. 
 

VEL MØTT TIL STERK OG STØDIG                                                              
PÅ NAMSSKOGAN FRIVILLIGSENTRAL! 

 
Mvh Laila Domås, Anne-Grete Hamnes, Inger Johanne Bjør-
husdal, Siv Anita Lindsetmo, Toril Aakre, Inger Iversen, Cata-
rina Utsi, Ann Kristin Vatshaug, Bjørg Myran.  

• Det er en sterk politisk uro i EU rundt kraftsituasjonen  
Det er et overordnet hensyn å sikre kraftforsyningen for 
borgere og næringsliv, men på den annen side er klima-
utfordringene definert som den største politiske utford-
ringen. Og dagens energiforsyning er klimaets verste 
fiende. Senest for en uke siden ble dette dilemmaet il-
lustrert da EU-kommisjonen anbefalte medlemslandene 
å definere kjernekraft og gasskraft som grønne og kli-
mavennlige i den såkalte taksonomiforordningen. For-
slaget er sterkt omstridt, og det eneste som synes klart er 
at en avklaring vil ta tid. Enda mer ytterliggående er det 
at noen EU-land har gjenåpnet eldre kullkraftverk for å 
bedre kraftbalansen, det samme har Kina. 
• I et norsk forsyningsperspektiv er det på det rene at 
landbasert vindkraft har stanset opp, og det er begrenset 
volum av ny vannkraft i den oppgraderingsplanen som 
foreligger. Samtidig fastholder det politiske miljøet pla-
nene om elektrifiseringen av sokkelen, og Statnett mel-
der om rekordmange meldinger om nye investeringspla-
ner knyttet til det grønne skiftet. Kraftprisene avhenger 
først og fremst av balansen mellom krafttilgang og kraf-
tetterspørsel. Det er etter våre rådgiveres syn flere tegn 
på at usikkerheten rundt fremtidige kraftpriser vil bestå i 
en god tid fremover enn det motsatte. Verken geopoli-
tikk, energipolitikk eller klimapolitikk er noen «quick 
fix». 
 
6. Forsyningssikkerhet krever både fysisk og økono-
misk tilgang på kraft 
Hensynet til forsyningssikkerhet, det vil si at det til en-
hver tid er tilgang for enhver til tilstrekkelig kraft, har 
vært et overordnet hensyn i norsk energipolitikk i alle 
år. Men med forsyningssikkerhet har vært ment den fy-
siske muligheten for tilgang på nok kraft. Det er ikke 
problemet i dag, men den økonomiske muligheten for å 
skaffe seg tilgang til elektrisk kraft er blitt begrenset for 
stadig flere. For den det gjelder er det likegyldig om 
tilgangen til kraft blir gjort umulig av fysiske grunne 
eller av økonomiske grunner. Virkningen blir den sam-
me- og katastrofal. Det er etter våre rådgiveres syn at 
spørsmålet om ekstremt høye kraftpriser bør anses som 
en del av behovet for forsyningssikkerhet. Det vil også 

gi et bedre politisk og rettslig grunnlag for å finne mer 
robuste avbøtende tiltak enn det som så langt har vært 
vurdert. 
 
7. Det europeiske kraftmarkedet og Norges deltakel-
se kan ikke reverseres, men bør korrigeres 
Det vil nok være urealistisk å kreve reversert det euro-
peiske kraftmarkedet eller Norges deltakelse i dette 
markedet. Det vil reise fundamentale spørsmål om hele 
EØS-avtalen. På den annen side er det en kjensgjerning 
at verken Norge eller EU har forutsett dagens situasjon 
eller enda mindre har hatt noe ønske om de markeds-
virkninger som vi nå har sett.  
 
8. Gjeldende konsesjoner for overføringskablene gir 
adgang til nye begrensninger i kraftflyten 
Det er fra regjeringshold varslet en reforhandling av 
utvekslingsavtalene for strøm. Våre rådgivere mener det 
er et handlingsrom i gjeldende konsesjoner for uten-
landskablene, og viser som eksempel til pkt. 12 i konse-
sjonsvilkårene for Tyskland-kabelen, vedtatt i 2014: 
«Olje- og energidepartementet forbeholder seg rett til å 
endre vilkårene i konsesjonsperioden dersom allmenne 
hensyn gjør dette nødvendig.» Allmenne hensyn er hen-
synet til allmennheten. Det foreligger etter deres syn 
åpenbare allmenne hensyn som krever at Norge i spesi-
elle situasjoner som den foreliggende, må kunne innføre 
begrensninger på krafteksporten for å sikre en bedre 
innenlandsk kraftbalanse. Det vil innebære korreksjoner 
av det markedsmessige utgangspunktet om at kraften 
alltid vil flyte dit prisene er høyest, men forutsatt at sli-
ke begrensninger bare innføres i ekstreme prissituasjo-
ner, som den foreliggende, kan de ikke se at det vil in-
nebære noen undergraving eller obstruksjon av marke-
det. 
 
Håper dere ble litt klokere i en krevende sak å sette seg 
inn i, og som dessverre blir utsatt for feil faktainforma-
sjon og propagandainformasjon på sosiale medier. 
 

Med vennlig hilsen  
Stian Brekkvassmo / Ordfører 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To av våre tre idrettslag i Namsskogan,  Elva/Namsskogan IL  

og Trones IL vil i vinter arrangere en felles skikarusell.  

Det vil bli arrangert 9 karusellrenn. 

NB! I år - 2022 må alle som ønsker å motta premie ha deltatt i minimum 5 av 9 skikarusellrenn.  

Idrettslagene (gruppene) kan kontaktes hvis det er tvil om karusellrennet arrangeres eller ikke,  
slik som kulde, regn, snøforhold o.a…… 

 

Deltageravgiften vil være:  

kr.100,- pr barn/voksne eller kr.200,- for hele familie  

som inkluderer alle skikarusellrennene.  

DATO:     LØYPE: 

Tirsdag       01 Februar             Namsskogan  

Tirsdag       08 Februar              Trones 

Tirsdag       15 Februar             Namsskogan  

Tirsdag       22 Februar              Trones  

Tirsdag       01 Mars                    Namsskogan    

Tirsdag       08 Mars                    Trones         

Tirsdag       15 Mars                    Namsskogan        

Tirsdag       22 Mars                     Trones                         

Tirsdag       29 Mars                    Namsskogan - Premieutdeling 

 

NB! Oppmøte kl 18:00 og rennene starter klokken 18:30! 
Det vil være anledning å starte med tidtaking. 

 

Husk at alle lysløypene vil være oppkjørt også for  vinteren 2022 i Namsskogan.  

Benytt deg av dette flotte tilbudet som idrettslagene har. 
 

 

Hilsen Namsskogan Idrettsråd 



NASMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER: 
 

Vi er allerede godt i gang med 2022, men likevel:  GODT NYTT ÅR!                                   
2021 feiret vi 125 – års – jubileet til NKS, i 2022 skal vi feire 100 – års – jubileet til Namsskogan Sa-
nitetsforening! 2/10 1922 ble vår forening stiftet, noe som skal markeres på ulike måter gjennom hele 
året. En 100 – års – komite er nedsatt, og vil informere på egen plass i Namsin om ulike feiringer gjen-
nom jubileumsåret. 
 
Pandemien har lært oss hvor viktig sosiale møteplasser og kulturarrangement er for god livskvali-
tet. Derfor gledes vi over at samfunnet nå åpnes mer igjen, og at oppslagstavlene og FB atter informerer 
oss om ulike arrangement.                                               
Vår forening arrangerer følgende tilbud: 
• BINGO på Frivilligsentralen på tirsdager (rullering på 5 uker hver, sammen med Pensjonistlaget og 

Frivilligsentralen) 
• SMÅBARNSTRIM i Hallen annenhver mandag i partallsuker 
• SENIORTREFF i KOIA annenhver mandag i oddetallsuker 
• KLØVERKAFFE på HEIMEN 1g/mnd, kommer snart 
 
Sanitetskvinnene i bygda har helt siden oppstarten i 1922, vært aktive samfunnsaktører med et ÅRVÅ-
KENT, MODIG og NYTENKENDE blikk. Da fire av våre medlemmer deltok på Regionsamling i 
Steinkjer høsten 2018, hørte vi for første gang om STERK og STØDIG, og visste med en gang: 
STERK og STØDIG må vi starte opp med i Namsskogan! Da pandemien dukket opp ble prosessen 
«lagt på hylla» ei tid, men nå er vi endelig klare for oppstart, torsdag 3/2!                                  
• STERK og STØDIG er et trimtilbud for hjemmeboende eldre på 65+, hver torsdag på Frivillig-

sentralen.Tilbudet er et samarbeid mellom bygdas to Sanitetsforeninger, Namsskogan Frivilligsentral 
og Namsskogan Kommune. Det er ekstra stas for vår forening å starte opp STERK og STØDIG i 
jubileumsåret! Vi ivaretar dermed vår 100–årige historie, om stadig vekk å være årvåkne, mo-
dige og nytenkende samfunnsaktører. 
 

SALG av FASTELAVNSRIS er derimot en god, gammel tradisjon siden 1946. Sanitetskvinner over 
hele landet er i disse dager travelt opptatt med å hente, binde og pynte årets fastelavnsris. Vi vil i tillegg 
lage noen fastelavnshjerter i forbindelse med 100 – års – jubileet, og gleder oss til å selge både ris og 
hjerter  utenfor Holmensentret lørdag 19/2: VI SEES!                                   

ÅRSMØTET 2021 blir avholdt på Vertshuset Nams–Inn 23/2: VELKOMMEN!               

Bjørg Myran (leder) 

Takk for gaven  

som ble gitt til  

Asbjørn I. Bjørhusdal’s  

minne 17/12 2021.                           

Med vennlig hilsen  

Namsskogan Sanitetsforening. 

Namsskogan kommune  
informerer! 

 
Siste åpne offentlige badedag i  
Trones svømmehall for våren er  

Onsdag 30. Mars. 



Trones barnehage 
 
Her kommer en hilsen fra Trones barnehage. 
Vi liker vinter å snø og er mye ute i småstunder. Vi leker i snøen, aker og går 
også på ski. Stor stas når det er oppkjørte løyper rett utenfor barnehagen! 
Vi forbereder oss til samefolkets dag, som vi markerer 4.februar, da den 6. er 
på søndag. Ungene blir kjent med flaggets farger, form og hva det betyr.  
Vi leser bøker og snakker om samisk kultur og tradisjoner.  

Vi har laga nordlyset og pynta vinduene   

Det er også snart morsdag og kanskje blir det en overraskelse til mor ..   

Hilsen små og store i Trones barnehage 



 

 
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: 
15.03.22 
 
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




FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON: 
 

www.namsskogan.kommune.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 
 

Namsskogan Blomsterfond takker for gaver som er gitt til 
  

Halgeir Bredesen 

Asbjørn Ingemund Bjørhusdal 
 

sitt minne. 

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 
 

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  

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=


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. 

HJERTELIG TAKK! 
 

Hjertelig takk for all vennlig 
deltagelse og omtanke i anledning  

Asbjørn I. Bjørhusdals` 
bortgang. 

 
Takk for kondolanser,  

blomster, gaver og andre hilsener. 

 
Aud, Trude og  

Rune med familier.  

Endring av kontonummer i  
Menighetsbladet. 

 
Menighetsbladet har fått nytt kontonum-
mer, så det som står i  
menighetsbladet for 2021 er ikke i drift. 
Det nye nr er: 4448 19 78952. 
 

Namsskogan Menighetsråd.  

 

Konfirmantjubileum 
-2022 

 
Den 12. juni vil det bli gjennomført  

konfirmantjubileum for 50, 60 og 70 års  
jubilantene for 2020, 2021 og 2022. 

 
Det vil si at det til sammen blir ni kull som 

vi skal feire i Trones kirke i år. 
 

Invitasjon til dagen kommer. 
 

Sett av dagen, dette blir en trivelig dag 
med anledning til å treffe klassekamerater 

og mimre tilbake til andre tider. 
 

Kirkeverge 
Janne Britt Johansen 



UTSMYKNING   AV TRONES KIRKE 

     KRYSTALLKRONA KOMMER TILBAKE…                             

Namsskogan Sokn ønsker nå å lage en stor festivitas og 

markering da vi skal henge opp Krystallkrona igjen. Den 

ble ødelagt under restaureringsarbeidet i Trones kirke for 

43 år siden. Vi har håp om at krystallkrona skal være på 

plass til årets konfirmantjubileum 12.juni 2022.              

Det er et stort økonomisk løft, - som vi trenger litt 

hjelp med. 

 

 

 

Vil du være med å støtte denne 

spesielle utsmykningen så er vi 

svært takknemlig for ditt bidrag.  

Da benytter du Soknets  

kontonr. som er 4448 1978 952                                             
Merk med «krystallkrona» og ditt 

navn. 

 

På forhånd tusen takk!  

På vegne av Namsskogan Menighetsråd 

 Odd Bakken   Anne E. Brekkvassmo       Janne Britt Johansen 

  -Leder-         -nestleder-                 -kirkeverge- 

 

TRONES IL 
 

Hei alle nye og gamle og de som vil bli medlem i 
Trones IL så kan de gjøre følgende : 
Dette gjør du/dere på min www.idrett.no 
 
Skriv inn navn , fødselsdato og epost.  
Oppskrift på hvordan du gjør det : 
- min idrett .no 
- ny bruker 
- reg . på Trones IL 
- følg videre instruks 
 
For enkelt medlem over 18 år : 300,- 
Familie : 600 ,- 
De som bare vil støtte oss uten å være medlem , 
vipps til 501021, merk frivillig løypeavgift . 

Ved spørsmål ta kontakt med kasserer Siv Anita, 
telefon 45602161 
 
Det blir damebading hver torsdag frem til svøm-
mehallen stenger innen utgangen av mars.  
 
PS! Husk tirsdagstrimmen i gymsalen på Trones. 
 

Hilsen TRONES IL 





DISSE BLE HELDIGE  
VINNERE AV VÅRE PREMIER I  
ADVENTSKALENDEREN 2021 

 
Hvalpepakke gitt av Felleskjøpet   
Bine Grongstad 
Refleksvest for hund   
Snoopy Skarstad 
Lue gitt av Intersport   
Biljana Cauic 
Lue gitt av Intersport 

Aseel’s Omar   
Klippekort i Trones Svømmehall   
Dusau Cyetkovic 
Sekk gitt av Grong Sparebank   
Emil Stuenes 
Sekk gitt av Grong Sparebank   
Asbjørn Lindsetmo 

Årskort i Namsskogan Familiepark   
Siri Godejord 
Gavekort fra Namsskogan Fjellstyre  
Elnora Torseth 
Rattkjelke  Andreas Hamnes 
Fisher Felleski  Øyvind Skarstad 
 

G R A T U L E R E R 

 

Trones IL takker alle som kjøpte kalender av oss.  Alle 
som var innom 10 poster og har levert inn kalender får 
et pannebånd fra NTE. Vi er allerede i gang med plan-
legging av kalender til jula 2022 så kom gjerne med 
innspill både på nye poster og premier og kanskje ting 
vi ikke har tenkt på. Har allerede fått innspill på at det 
er for lite SYRISKE oppgaver så ASEEL… du er her-

ved utfordret til å lage en oppgave   

 
100-årskomitèens info           

 
 
 

NAMSSKOGAN SANITETSFORENING 1922 – 2022:  
ÅRVÅKEN, MODIG og NYTENKENDE GJENNOM 100 ÅR! 

 
Under denne overskriften vil 100 – års – komiteen i Namsskogan Sanitetsforening,  
informere om spesielle arrangement i forbindelse med jubileumsåret 2022: 
 
LØRDAG 19/2 kl 11 – 15,                                                                 
selger Namsskogan Sanitetsforening fastelavnsris og fastelavns -hjerter utenfor  
Holmensenteret. Bålkaffe, varm saft og fastelavnsboller serveres.                                                  
 
Samme dag og til samme tid starter også «ORDSKYPROSJEKTET»:           
100 – års - komiteen inviterer hele bygda til å bidra med ORD dere forbinder med 
Namsskogan Sanitetsforening!                                                     
Planen er å samle flest mulig ORD til en «ORDSKY», som skal bli til et minne om 
«Namsskogan Sanitetsforening, 100 år i 2022».                                                   
«ORDSKYPROSJEKTET» fortsetter utover våren ved ulike anledninger.  
Når det ferdigstilles, skal det få et kunstnerisk uttrykk, som avdukes på  
JUBILEUMSFESTEN 1.okt 2022. 
 
Vi inviterer derfor HELE BYGDA til å bli med på «ORDSKYPROSJEKTET» vårt,  
som starter inne i Årestua på Holmensenteret 19/2!                                         
Vi oppfordrer deg til å tenke på et ORD du forbinder med NAMSSKOGAN  
SANITETSFORENING - allerede nå!                                                              
19/2 vil 100 – års – komiteen notere ned ordet ditt i «ORD–BANKEN» sin, som  
forhåpentligvis blir stor, kreativ og mangfoldig! 

 
VI SEES I ÅRESTUA 19/2 kl 11 – 15! 

 

Mvh 100 – års – komiteen,                                                                       
v/Anne – Grete Hamnes, Inger Johanne Bjørhusdal, Arnhild Aasnes,  

Bjørg Lande, Magni Sellin og Bjørg Myran. 



Vinterhilsen fra  
Labbetussen barnehage   

 Her på Labbetussen  er  vi ute  og leker i snøen  ei stund hver dag så sant vær og temperatur tillater det. Det 
blir  også tid til en del inneaktiviteter. Bla koser ungene seg med vår egen gullsmedbutikk, baking, og forbere-
delser til samefolkets dag.    



Spørreundersøkelse  
- Leve hele livet  

  

Reformen «Leve hele livet» handler om å skape et aldersvennlig samfunn, der vi alle lever gode liv. Vi 
vil vite hvordan innbyggerne ser for seg at Namsskogan-samfunnet skal utvikles, og ber derfor om at du 
svarer på en spørreundersøkelse på Namsskogan kommunes hjemmeside 

www.namsskogan.kommune.no.  
 
Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god 
hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin 
kompetanse i tjenestene. 
 
Utgangspunktet for reformen er en erkjennelse av at de gode løsningene finnes lokalt, og at de i enda 
større grad kan spres til andre.  
 
Målet er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på utfordringene knyt-
tet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene. 
 
Spørreundersøkelse 
For at vi skal kunne iverksette tiltak i kommunen som sikrer et aldersvennlig samfunn er din mening 
viktig. Prosjektgruppen har utviklet en un-
dersøkelse. 
 
Vi håper alle besvarer undersøkelsen - også 
yngre mennesker. Dette vil gi kommunen 
en unik innsikt i hva innbyggerne våre me-
ner om flere viktige tema som angår alle. 
 
Nå i første omgang vil vi bruke resultatene 
fra undersøkelsen til å finne ressurser og 
svakheter i det aldersvennlige samfunnet. 
Vi har alle et ansvar å bidra til å skape i et 
aldersvennlig samfunn. 

 

TREKNING PÅ  
TRIMBOKSENE 2022 

 

Lysløypa   Vinner: Aseel Samman 
Stubben   Vinner: Vigdis Lindsetmo 
Steinskjæringa  Vinner: Bjørn Sagmo 
Sønningsvatnet  Vinner: Karstein Grongstad 
Vanntårnet  Vinner: Sturla Sørgaard 
Lindsetmokrysset Vinner: Synnøve Lindsetmo 
Karistakrysset  Vinner: Kari Ovesen 
Flåtådal   Vinner: Nero og Harry Sagmo 

 
 

 
Trones IL takker alle dere spreke turgåere for at dere tar turen 

til våre trimbokser i løpet av året, fortsett med det.  
Det er arti å sjå at trimbøkene blir brukt, og vi kan notere 

hele 1325 besøk i våre trimbøker! 
 

Overraskelser venter! 
 

Trones IL v/Trimgruppa 

Har du lyst på ny jobb  
eller sommerjobb? 

 
Porten til Nord-Norge/Nordlandsporten utvider sesongen  
betydelig og søker etter ansatte. Vi trenger proaktive, engasjerte 
medarbeidere. Stillingsprosent fra 10% til 80%. Vi er fleksible på oppstart og arbeidsmengde, dette vil 
tilpasses til den enkelte. 
 
Lønn etter avtale. Ta kontakt med oss på post@ptnn.no snarest 

mailto:post@ptnn.no

