
Namsskogan kommune - toppen i Namdalen 



Namsin       Nr. 9 /2020   36. 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 Kultursjef 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 Namsskogan  

Frivilligsentral vil Namsin bli utdelt innen førstkommende onsdag etter fastsatt frist. 
 

Namsin nr:  Innleveringsfrist: 
 1    Fredag 05 februar 
 2    Fredag 19 mars  (Påskenummer) 
 3    Fredag 30 april   

 4    Fredag 28 mai  
 5    Fredag 25 juni  (Siste før sommerferien) 
 6    Fredag 27 august 
 7    Fredag 15 oktober  
 8    Fredag 19 november 
 9    Fredag 10 desember (Julenummer)  

 
Namsskogan kommune 

VIKTIGE TELEFONNUMMER: 
 

Legevakt      116 117 
Namdal sykehus   74 21 54 00 
Kjørekontor syketransport  74 21 55 09 
Skatteetaten     800 80 000  
(www.skatteetaten.no) 
Namsskogan kommune  74 33 32 00 
(servicekontor) 

BRANN   110 
POLITI   112 
LEGE (nødhjelp) 113 

 

 

Hvis du/dere trenger kontakt med Politiet 
så ring Politikontakt Birger Håpnes  

for Namsskogan på mob: 994 94 736. 
 

For hasteoppdrag kan du/dere ta kontakt 
med Politiet på tlf. 02800 eller 112. 

 

Politiet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desember: 
20: Søndagsåpne butikker på Namsskogan mellom klokken 14.00-18.00. Arr: Holmen Handelsstand. Namsskogan. 
22: Skolegudstjeneste i Trones kirke klokken 08.00. 
22: Skolegudstjeneste på Namsskogan skole klokken 10.00. 
22: Siste skoledag før jul- og nyttårsfeiring. 
22: Åpent årsmøte i Indre Namdal Montessoriskole på Namsskogan Hotell klokken 19.00.  
24: Julegudstjeneste i Skorovatn kapell klokken 13.30. 
24: Julegudstjeneste i Trones kirke klokken 16.00. 
26: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell kl. 18.00. 2-juledag. 
27: Ute-Juletrefest på Brekkvasselv mellom klokken 15.00-17.00. Arr: 4. klasse ved Namsskogan skole. 
28: 4-juledagsfest på Trones grendehus m/musikk av BJØRNARS. Arr: Fosskailln gammeldansklubb. AVLYST 
 

2021 

Januar: 
04: Første skoledag etter jul- og nyttårsfeiring. 
06: Første åpne offentlige badedag i Trones svømmehall. Åpent fra klokken 17.30. 
09: NA-karusellrenn på ski på Trones. Arr: Trones IL. 
12: Åpent orienteringsmøte om Indre Namdal Montessoriskole på Namsskogan Hotell klokken 19.00.  
14: Kvinnehelsedag v/Jordmor mellom klokken 0900-1100. 
25: Årsmøte i Steinfjellet Røde Kors klokken 19.00 på Vertshuset Nams-Inn. 
27: «Nordlands Jeanne d`Arc» Filmfremvisning og foredrag på Brekkvasselv samf.hus. om Majavasstragedien  
 
Februar: 
01: Namsskogan Jeger- og Fiskerforening starter opp med jegerprøvekurs på Namsskogan skole. Påmelding! 
11: Kvinnehelsedag v/Jordmor mellom klokken 0900-1100. 
13: Lyden av Namdal`en 2021 i kulturhuset Kuben (Grong), «Kønntri for alle penga».  
 
Mars: 
06: Lokal mønstring UKM på Brekkvasselv samfunnshus. 
18: Kvinnehelsedag v/Jordmor mellom klokken 0900-1100. 
27: Palmelørdag. 
 
April: 
03: Påskeaften. 
22: Kvinnehelsedag v/Jordmor mellom klokken 0900-1100. 
 
Mai: 
17: Felles 17-Mai feiring.  
20: Kvinnehelsedag v/Jordmor mellom klokken 0900-1100. 
 
Juni: 
11-13: «Nye» Tronesfestivalen i gammeldans. Arr: Bjønnsporet toraderklubb m.fl.  
17: Kvinnehelsedag v/Jordmor mellom klokken 0900-1100. 

 

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste  
Namsin er satt fredag 05.02.2021 innen kl.12.00.  



 

 
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  

 

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

 

BJØRNARS 
 

Spiller på Trones grendehus  
4-juledag .  

 
Dørene stenges kl 22:00. 

(18 års aldersgrense) 
 

Inngang kr 250,-  
(kun kontant betaling) 

 

Hilsen Fosskailln gammeldansforening 
 
 

 

Brekkvasselv samfunnshus 
Vipps-Adventskalender! 

 

Støtt Samfunnshuset og vær samtidig med i  
trekningen av 24 flotte kalendergaver.  

Vi trekker en vinner hver dag i desember fram til 
julaften. Vi offentliggjør og tar kontakt med  

vinnerne hver dag.  
 

100,- kr pr lodd 
Vipps oss på 531964 

 
Selger lodd frem til julaften, men husk og  

vær tidlig ute for større vinnersjanse. 
 

Vil takke alle som har bidratt med premier! 



FØLGENDE ER VEDTATT AV  
FORMANNSKAPER I MØTE 24.11.20: 

 
SALG AV BYGDATUNET - VURDERING AV BUD 
Vedtak: 
Budet på 100.000.- kroner for kjøp av eiendommen gnr 60 
bnr 41 godtas 
 
GJENNOMFØRING AV STRATEGI OG  
FORANKRINGSFASEN FOR OMSTILLING I  
NAMSSKOGAN KOMMUNE 
Vedtak: 
Namsskogan formannskap viser til saksinnstilling, vedlagte 
dokumenter samt henvisning til gjennomført møte, og slutter 
seg til at Namsskogan kommune går videre med arbeidet til 
neste fase og at Namsskogan kommune forholder seg til Inno-
vasjon Norge sin metodikk for omstillingsarbeid i gjennomfø-
ringen. 
 
Neste fase, som er strategi- og forankringsfasen, gjennomfø-
res i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon 
Norge og Namsskogan utvikling AS. 
 
Formannskapet viser til vedlagte prosjektmandat og nedsetter 
følgende styringsgruppe for prosjektet: 
1. Oppnevnes av kommunedirektøren: prosjektansvarlig, le-
der 
2. Stian Brekkvassmo (Ap) 
3. Elisabeth V. Bjørhusdal (Opt.) 
4. Namsskogan utvikling v. styreleder 
5. Næringsliv 
6. Frivillighet 
7. Trøndelag fylkeskommune (oppnevnes særskilt av dem 
selv) 
8. Innovasjon Norge (oppnevnes særskilt av dem selv) 
 
Næringslivet og Frivilligheten oppfordres til å velge ut hver 
sin kandidat til styringsgruppen. 
 
Formannskapet ber om at prosjektansvarlig, kommunedirek-
tøren, iverksetter nødvendige tiltak slik at strategi og forank-
ringsfasen kommer i gang. Endelig prosjektplan vil bli forlagt 
formannskapet til orientering. Det legges opp til at det 
Engasjeres ekstern prosjektleder for denne fasen, som normalt 
vil vare 4 måneder. 
 
Strategi- og forankringsfasen forutsettes å være ferdig innen 
mars 2021, som beskrevet i vedlagte prosjektmandat. 
 
Det bevilges 150.000.- kr fra kraftfondet for å dekke egenan-
delen for Namsskogan kommune i prosjektet. 
 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG 
VASSDRAG 
Vedtak: 
Søknaden innvilges med inntil 10 turer i perioden 19.10.2020
-31.08.2021 for restaurering av Åsheim. Kjøring skal foregå 
på strekningen Skjeftrommet – Åsheim i.h.t inntegnet trase. 
Det skal føres kjørebok, som leveres inn til Namsskogan 
kommune. 
 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - SNØ-
SCOOTER FINNTJØNNDALEN NATURRESERVAT – 
FORSTKANDIDAT MYRBAKKEN AS 
Vedtak: 
Forstkandidat Myrbakken AS får tillatelse til å kjøre med 
inntil 4 snøscootere, inntil 3 dager i perioden 01.02.21-
01.05.21 for befaring i Finntjønndalen naturreservat. 
På strekningen blir det gitt tillatelse til bruk av snøscooter i 
samsvar med § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøre-
tøy i utmark og på islagte vassdrag, og i medhold av Nams-
skogan og Liernes kommunes delegeringsreglement og ved-
tatte retningslinjer for behandling av motorferdselsaker. 

 
Kommunen viser til § 10 i motorferdselloven, grunneiers rett 
til å forby/begrense motorferdsel på eiendommen, (sjåfør må 
innhente grunneiertillatelse), samt til § 7 i forskriften og setter 
disse vilkårene: 
1. Under kjøringen skal det tas hensyn til mennesker, dyreliv, 
vegetasjon og reindrift. Tillatelsen gjelder kun kjøring på 
frossen og snødekt mark, og etter trase i vedlagte kart. 
2. Kjøretillatelsen skal medbringes under transporten og 
fremvises på forlangende av politi og oppsyn. 
3.Kjørebok skal skrives, å returneres til kommunen etter endt 
kjøring. 
4. Kjøring er ikke tillatt mellom kl 23:00 og 06:00 
5. For kjøring i Grong kommune kreves dispensasjon fra 
Grong, og for kjøring inn i naturreservatet kreves det egen 
dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten for denne. 

 

Bjønnsporet  
toraderklubb  

vil ønske alle ei God Jul  
og et Godt Nyttår! 



VINNERE AV NAMSSKOGAN SANITETSFORENING’s 
JULELOTTERI 2020:  

1 LASTEBIL I TRE 349 IRENE BERGLI 

2 TOVET NISSEPAR 1023 VENCHE B. KVALVIK 

3 DAMEKOFTE, BLÅ OG HVIT 517 MARIANN KNUTSEN 

4 2 GRYTEKLUTER OG GRILLVOTTER, RØD 1203 GUNNAR BJØRHUSDAL 

5 VEGGKLOKKE 602 KATE IREN FURBERG 

6 TO HVITE GRYTEKLUTER OG DUFTLYS 1891 THOR S. HANSEN 

7 JENTEDUKKE M/KLÆR 678 BODIL GRANDE  
MELLINGEN 

8 ROSA SELEKJOLE M/LUE OG PANNEBÅND 9 GUNN O. SÆTRAN 

9 STRIKKET BUKSE OG GENSER, BAMBIMØNS-
TER, CA 1 ÅR 

85 MIA SØRLI TRONES 

10 STRIKKET BUKSE OG PULLOVER, SVART M/
HVITT MØNSTER, 1 ÅR 

90 BJØRG BJØRGEN 

11 GUTTEGENSER, SVART M/GULT MØNSTER 6/7 
ÅR 

390 KITTY VASSDAL 

12 BRODERT JULEBILDE M/RAMME 642 ROGER MELLINGEN 

13 EN STOR NISSE 183 MARY LINDSTRØM 

14 EN STOR OG EN LITEN NISSE 905 MARIT TRONES 

15 ET PAR HERREVOTTER, UGLEMOTIV 1931 ODNY FINVOLD 

16 ET PAR HERREVOTTER, GRÅ/RØD 1432 WIRJA LINDSTRØM 

17 ET PAR DAMEVOTTER, GRÅ/HVIT 87 BJØRG BJØRGEN 

18 ET FLETTET FUGLEBUR 1673 KJETIL SÆLEGG 

19 ET PAR GRÅ HERRESOKKER OG VOTTER 171 ASRUNN TRONES 

20 TO SITTEUNDERLAG, LILLA OG BURGUNDER 1767 JOHANNE OG JARLE 
FLØAN 

21 HERREGENSER, GRÅ STR L 926 MARIT TRONES 

22 PUTE M/MARIUSMØNSTER 1111 UNNI MOSLING 

23 ET PAR STRIKKEDE JULEMUSER 331 BJØRG MYRAN 

24 PLEDD/SJAL RØDT OG GRÅTT 738 ANDRESS DITLØV 

25 TOVEDE TØFLER, GRØNNE 182 INGER ENLI  
BREIFOSSMO 

26 TÅRNKAKE 1839 GRETHA FJERDINGØY 



 

SKOGSTJERNA 2020 
 

Namsskogan Historielag har igjen  
laget årsskriftet ”Skogstjerna” med mye flott inn-
hold fra Namsskogan og omegn. Dette er et histo-

risk skrift som du bare må lese.  
(Skogstjerna koster kr 100,-)  
 

”Skogstjerna 2020”  
selges ved flere  

utsalgssteder i kommunen. 
 
 

Namsskogan Historielag  
v/redaksjonskomitèen 

TUSEN TACK! 
 

För den omsorg ni visat mig genom besök,  
telefonsamtal, blommoroch gåvor till olika fond i 

förbindelse med Nils Arvids   
bortgång och begravning.  

 
Ett speciellt tack till Namsskogan  

begravelsesbyrå och Namsskogan kommune för 
all hjälp och stöd. 

 

Åse 

COOP  MARKED  

NAMSSKOGAN 

ÅPNINGSTIDER  
JULEN  2020 

20. Desember sønd.  1400 - 1800 

21. Desember   0900 - 1900 
22. Desember sønd.   1400 - 1900 
23. Desember    0900 - 1900 

Julaften            0900 – 1300 
1. Juledag    LUKKET 

2. Juledag    LUKKET 
3. Juledag sønd.  LUKKET 
Mellomjul    0900 - 1700 

Nyttårsaften    0900 - 1600 
1. Januar Nyttårsdag   LUKKET 
2. Januar    0900 - 1800
  

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR 
ØNSKES ALLE VÅRE 

MEDLEMMER, KUNDER  
OG FORBINDELSER!  

 

Hilsen oss på  
COOP marked Namsskogan 



 

NAMSSKOGAN BLOMSTERFOND 

 

Namsskogan Blomsterfond takker for gaver som er gitt til  

Vegar Skarstad 

Ingar Edvard Nordlund 

Agvald Håpnes 
 

sitt minne. 

 

NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER: 
 
Når dette leses har vi allerede tent 3 lys i adventsstakene våre, - for GLEDE, HÅP og 
LENGSEL. Hvert år lar Inger Hagerup disse ordene skinne mot oss i sitt enkle, kloke og 
varme adventsdikt. I 2020 vil ordene og lysene omhandle tanker om COVID – 19 for 
mange av oss: 

GLEDE over at vaksinen nå er en realitet! 
HÅP om at vi alle får vaksine i løpet av 2021! 
LENGSEL etter å gi hverandre en klem igjen når vi møtes! 

Koronaåret 2020 har virkelig blitt året for synliggjøring av NKS’ nye motto om å være 
NYTENKENDE og MODIGE. Våre årelange tradisjonelle aktiviteter har  blitt avløst av 
digitalt julelotteri og loddsalg med utearrangement, julegrantenning med egne kohorter, 
og uteservering i november….. 
 
Vårt digitale julelotteri ble en stor suksess, og avslutningen utenfor Holmensentret 21/11 
med gløgg og bålkaffe, frister absolutt til gjentakelse,  – også i «normale år»: TUSEN 
TAKK TIL ALLE LODDKJØPERE og GEVINSTPRODUSENTER! Og ikke minst til 
COOP’en for velvillig samarbeid! Julegrantenninga utenfor Omsorgssentret 26/11, med 
de innbudte barnehagene Tiriltoppen og Labbetussen, ble også en minneverdig stund. Ute-
serveringen utenfor Holmenkoia etterpå, med nydelig sjokolade og kanelboller servert av 
Koiakomiteen, vil for alltid huskes! Og da Håpnesklomp – Nissen kom ruslende med sekken 
full av spennende gaver til store og små, ble dagen uforglemmelig! TUSEN TAKK TIL 
BARNEHAGENE FOR BESØKET! OG FOR GODT SAMARBEID MED NAMSSKOGAN 
KOMMUNE, HOLMEN HANSDELSSTAND OG IKKE MINST: HÅPNESKLOMPNISSEN! 
 
Som noen av dere har lest på FB, er Omsorgsberedskapsgruppene (OBG) rundt omkring i 
lokalforeningene, i full aktivitet nå i førjulstida. Det gjelder også vår egen OBG, som helt 
konkret viser omtanke og omsorg i nærmiljøet. OBG er et samarbeid mellom våre to Sa-
nitetsforeninger, og vi er stolte over å ha denne dyktige og aktive Omsorgsberedskaps-
gruppa i bygda.  

 
Da gjenstår det bare å ønske alle våre medlemmer, støttespillere, samarbeidspartnere, 

gevinstprodusenter, loddkjøpere og lesere 
RIKTIG GOD JUL og GODT NYTT ÅR! 

 
Og: Vel møtt til et nytt aktivt Sanitetsår i 2021!   

Bjørg Myran (leder) 



GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN 

 
22.12   kl.08.00  Skolegudstjeneste Trones kirke 
22.12   kl.10.00  Skolegudstjeneste Namsskogan skole 
24.12   kl.13.30  Julegudstjeneste Skorovas kapell 
   Påmelding til scania1966@hotmail.com eller mobil 95 55 97 30 senest 22 des.  
24.12   kl.16.00  Julegudstjeneste Trones kirke 
   Påmelding til scania1966@hotmail.com eller mobil 95 55 97 30 senest 22 des.   
26.12   kl.18.00  2-juledag Gudstjeneste Bjørhusdal kapell 
 

Smittevernveileder for Den norske kirke oppdatert 2.des:  

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

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

Namsskogan blomsterfond. 
Kontakter: 
Eva G. Bakken  mob: 970 88 942 
Inger Marie B. Myrvold mob: 456 05 922 
Inger Brekkvassmo  mob: 452 75 381 
 
Det bes at en av kontaktene får informasjon før man  
betaler inn på Blomsterfondets kontonr: 4472.30.09860 

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=


 

MENIGHETSBLADET 2020 
 

I disse tider så blir årets menighetsblad distribuert til 
alle husstander i Namsskogan og Røyrvik.  

Menighetsbladet er en gave til alle husstandene. 
 

Om du ønsker flere eksemplar, - så selges de for kr.100,
- og fås kjøpt på kirkekontoret på  

Namsskogan Frivilligsentral. 
 

Ønsker med dette alle en riktig  
God Jul og et Godt Nyttår 

 
Catarina Utsi 

Kirkeverge for Namsskogan og Røyrvik 

Vi innkaller og inviterer andelseiere og  
andre interesserte til åpent årsmøte i  

 

Indre Namdal Montessoriskole 

tirsdag 22. desember kl. 19.00 
Møtet vil finne sted på Namsskogan Hotell 
 

• Ordinære årsmøtesaker 

• Valg av styre 
 

Vel møtt! 

 
Indre Namdal Montessoriskole ble stiftet i 2013, og registrert i 

Brønnøysundregistrene i 2014. Siden den gang har det vært 
rolig rundt planene om Montessoriskole på Trones.  

Arbeidet er nå startet opp igjen og målet er å ha etablert en 
Montessoriskole fra 1. - 7. trinn til skolestart 2021. 

 

I den forbindelse inviterer styret i  
Indre Namdal Montessoriskole til et 

Åpent orienteringsmøte tirsdag 
12. januar kl. 19.00 

 

Møtet vil bli avholdt på Namsskogan Hotell. 
 

Rektor ved Overhalla Montessoriskole, Irene Haug, 
vil delta på møtet, og styret vil informere om status. 

 

Velkommen! 
 

Følg oss gjerne på facebook for mer info:  
Indre Namdal Montessoriskole 

Trekning Namsskogan  
handarbeidslag sin førjulsutlodning 
 
Strikka julepute.                Karin og Snorre Helmersen  
Barnegenser                       Tove Nilsen  
Tova votta.                          Vigdis Lindsetmo  
Nissepar.                             Bianca Sofie Amdal 
Strikka lue.                          Pål Amund J. Paule 
Løper twisterteknikk         Ole Roald Berg m/fam 
Strikka rød løper.               Ole Roald Berg  
Tova herresokker.              Aase Staldvik 
Sydd nissepute.                   Magni Sellin 
Løper lappeteknikk.            Irene Bergli  
Strikka Nissepar.                  Vigdis Lindsetmo 
Strikka rød duk.                    Karin Brønstad 
Dukke m/vogge og garderobe.  Eva og Geir Ove  
Nancy -kofte.                         Gunn Hilde Johansen  
 

Vi vil takke alle som kjøpte lodd, og vi ønsker 
dere alle ei riktig god jul 



Namsin for 10 år siden:      
Nr. 9 / 2010 

 

JORDMORTJENESTEN  
INFORMERER:  

 

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

 

Tilbudet gjelder kvinner i alle aldre ☺  
Kontakt jordmor Janne på mobil 951 03 999 

 
Vi tilbyr egne dager der jordmor er tilgjengelig 
på legekontoret for timer til celleprøver og pre-

vensjon. Time kan bestilles på legekontoret ☺  
 

 

 
Kvinnehelsedager våren 2021 kl 0900-1100: 
Torsdag 14. Januar 
Torsdag 11. Februar 
Torsdag 18. Mars 
Torsdag 22. April 
Torsdag 20. Mai 
Torsdag 17. Juni 
 
 

Ta kontakt med legekontoret for  
bestilling av time på telefon 74 33 33 20! 

 

Velkommen! 

Hilsen Jordmor Janne V. Vik  

Nå er 2010 snart historie, og det har vært et bra år for Namsskogan. Akkurat nå holder jeg på med planlegginga av åp-
ning av fiberbredbåndet som skal skje den 14.januar, og denne dagen tror jeg blir spennende, så da er alle sammen hjer-
telig velkommen. Jeg håper at denne åpningsmarkeringa samler alle, både vi innbyggerne og de andre, som har gjort en 
innsats for at vi i Namsskogan nå kan kjøre på en digital motorvei, og at vi nå kan bruke denne ”motorveien” til vekst 
og utvikling. Denne satsinga skal vi være stolte av. For bredbåndet er et reelt tiltak som gir oss et godt omdømme og 
positiv oppmerksomhet, og identiteten ”fiberkommunen,”  er med på å sette Namsskogan kommune på kartet, og det er 
en viktig merkevarebygging, som må utnyttes.                                                                                                                                              
 
Det som kanskje blir like spennende den helga, er det planlagte datapartyet for ungdommene våre og naboungdomme-
ne. Da kommer vi nok til å trenge hjelp fra foreldregenerasjonen, men det regner jeg med går bra, for selv om vi er få 
her i kommunen, så vet jeg at frivilligheten og dugnadsånden absolutt er til stede, særlig hvis det gjelder arrangement 
for barna våre.  
 
Jeg kommer ikke unna denne rare adventstida. Den er en underlig blanding av stress og kav, og  tradisjons fylt  førjuls-
stemning . Men det som er det fine med denne tida, er at vi har hverandre mer i fokus enn ellers. Lag og foreninger, kor 
og korps, skoler, barnehager og kirka anstrenger seg for at adventstida skal være full av positive opplevelser , og vi tref-
fer hverandre på andre arenaer enn vanlig, enten på julemesser, konserter, basarer eller på lysmesser.  
 
Til uka skal vi behandle budsjettet. Vi har nok ikke så god økonomi som før, men noe skal vi få til i 2011 også. Det som 
blir spennende er stedsutviklingsarbeidet på Trones og Namsskogan, og arbeidet med miljøgata på Namsskogan. I for-
bindelse med folkemøtene vi hadde i år, manglet  det ikke på engasjement og gode innspill,  så derfor håper jeg at vi får 
til å dra i gang stedsutviklingsprosesser i Skorovatn og på Brekkvasselv også Jeg håper at 2011 blir et godt år, vi skal 
gjøre vårt beste for å ivareta alle i kommunen vår. 

God jul og godt nytt år! 
 

Kari Ystgård / Ordfører 

Hjertelig takk! 
 

Vi vil takke hjerteligst for  
all oppmerksomhet  

på våre 85 års dager. 
 

Hilsen Inger og Per Brekkvassmo 



FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON: 
 

www.namsskogan.kommune.no 



Julehilsen  

fra biblioteket: 

 

 

 

Julebøkene og julefilmene er på plass, og du er  

hjertelig velkommen til å ta turen  innom og låne 

med hjem til jul. Vi har både de gode gamle bøkene 

og en god del nytt, så her burde det være noe for 

enhver smak. Her er noen smakebiter: 

           
                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpningstider :  

Mandag 21.12., tirsdag 22.12. og onsdag 23.12.: Åpent kl. 10 - 14 

Stengt julaften og nyttårsaften. 

*** 

Vi vil ønske alle ei riktig god jul Og godt nyttår! 

Håper dere tar dere tid til å kose dere med ei god bok innimellom! 

 

Hilsen Grethe og Jorunn på biblioteket 



Søndagsåpent på 
Namsskogan 

Søndag 20. desember kl.14-18 

Velkommen til: 

Gode tilbud og trivelig førjulshandel! 

Juletresalg v/Holmensenteret 

Gløgg og pepperkaker på Byggvaren 

Bålkaffe m/smultringer v/Holmensenteret 

Hjertelig velkommen! 

 

Tømming av septiktanker og  
slamanlegg fra januar 2021 

 
MNA vil fra 1.januar 2021 ta over ansvaret for innsamling, av-vanning og behandling av slam 
fra offentlige og private slamavskillere for septisk slam. Dette gjelder for kommunene Lierne, 
Røyrvik Namsskogan og Osen. 
 
Det er Stoklands AS som vil utføre oppdraget på vegne av MNA.  
 
En oversikt over hvilken periode de tømmer kummer og tanker i din kommune finner du på 
MNAs hjemmesider www.mna.no . Sms vil bli sendt ut til abonnentene ca 14 dager før planlagt 
tømming. 
 
Henvendelser som omhandler tømming av septikkum rettes til MNA på slam@mna.no eller 
tlf.nr 74 28 17 60 i åpningstiden fra klokken 08:00 til 
klokken 15:30 på ukedager. 
 
Dersom det oppstår behov for nødtømming  
(må tømmes innen 24 timer), er den beste løsningen  
å ringe oss på 74 28 17 60 i åpningstiden mandag til 
fredag klokken 0800 – 1530. 
 
Behov for nødtømming utenom disse tidene rettes 
til Stoklands på telefon: 994 36675 

http://www.mna.no
mailto:slam@mna.no


GOD JUL OG GODT 
NYTT ÅR! 

 

GOD JUL OG TAKK FOR  

HANDELEN I 2020 

VI HÅPER PÅ DIN STØTTE AV 

LOKALBUTIKKENE OGSÅ I 2021 

OG ØNSKER DERE ALLE  

GODT NYTT ÅR! 

 

Vennlig hilsen 

Holmen Handelsstand Namsskogan 

 

Coop marked Namsskogan, Vertshuset Nams–Inn,  

Blomst & Dekor,  Namsskoganbygg, Circle K,  

Namsskogan Fjellstyre, Elvekanten Ysteri  

og Nyheim Camping 



ÅRSMØTE! 
 

Steinfjellet Røde Kors har  
årsmøte 25 januar  

kl 19.00 på Vertshuset Nams-Inn. 

TRENING! 
 

Vi minner på at det er dametrening i  
Namsskoganhallen kl 20.00-21.30 på mandager  

og balltrening kl 18.30-20.00 på tirsdager. 
 

For alle fra 7.klasse og opp til 100 år!  

GAUPESPOR 
 
Vi har allerede fått dokumentert ei 
familiegruppe i Namsskogan i høst. 
Men vi trenger din hjelp for å få dokumentasjon av familiegrupper gaupe – så 
send oss gjerne tips når du ser nye gaupespor. 
 
For å få en best mulig oversikt over gaupebestanden er forvaltningen avhengig av 
spormeldinger fra folk som ferdes i skog og mark. Klarer vi å fylle kriteriene for å 
dokumentere yngling vil dette påvirke kvotefastsettelsen til gaupejakta.  
Les instruksene for dokumentasjon av familiegrupper på www.rovdata.no . 
 
Spor som kan tenkes å stamme fra familiegrupper har høy prioritet, men 
også enkeltspor er av interesse da en gaupefamilie kan gå lange distanser i 
samme spor uten at det vises tydelig at det er mer enn 1 dyr. 
 
Så dersom du oppdager gaupespor, vennligst ta kontakt. 
 
Kontaktinformasjon rovviltkontakter i Namsskogan 
Reidar Smalås   tlf 900 82 818 e-post: reidar.smalas@fjellstyrene.no  
Sissel K Grongstad  tlf 415 58 176 e-post: sissel.grongstad@fjellstyrene.no  

Her viser bildet først en 
spordeling og deretter 
en ny spordeling (til 

høyre). Når man i til-
legg sporer langt nok og 
sikrer at det ikke er dyr 
som går i ring, vil dette 
dokumentere familie-
gruppe med 2 unger. 

http://www.rovdata.no
mailto:reidar.smalas@fjellstyrene.no
mailto:sissel.grongstad@fjellstyrene.no




Hei på dere alle! Håper at dette kan være en god førjulsnyhet.  
 
Bjønnsporet Toraderklubb m.fl. har tenkt å "vekke liv" i gammeldans-
festivalen på Trones i Namsskogan igjen, og man tar allerede nå sikte på at  
arrangementet avvikles helga 11.-13. Juni 2021 (med forbehold om alle mulige 

smittevernregler). Sett av helga allerede nå! 
 
Arrangementsgruppen vil komme tilbake med enda mer informasjon etter 
hvert for den "nye" Tronesfestivalen! 
 

Ha en god adventstid! 
 
Booking for spilling og informasjon: 
Sissel Grøndal mob: +47 958 86 741 
E-post: sissegro@hotmail.com 
 
Booking for overnatting, camping: 
Namsskogan Hotell: Tlf. +47 74 33 36 00 
E-post: post@familieparken.no 

 
 

NB! Med forbehold om gjeldende smittevernregler! 

 

TRONEsFESTIVALEN 



 

VÅRE  
SVØMMEHALLER! 

 
 

Første åpne dag i 2021: 
 
Namsskogan svømmehall:  
Stengt inntil videre! 
 
Trones svømmehall: 
Onsdag 06. januar  

 
Namsskogan kommune 

Tømmeplan for kommunene Lierne, 
Namsskogan og Røyrvik for 2021 

 

Det blir noen endringer på rutene i Lierne sånn at rutene blir  
fordelt over flere dager. Avfallshenting vil i 2021 bli slik: 
 
Dersom du laster ned gratisappen «Min Renovasjon» vil du ved å legge inn kommune og adresse, 
kunne bestemme når du vil ha varsel på din telefon om forestående tømming. I appen kan du også sen-
de melding til oss, og du ser hvor nærmeste returpunkt er og når gjenvinningsstasjonen er åpen. 
 
På vår hjemmeside kan du også finne tømmetider for din adresse, og skrive ut en tømmekalender for 
den adressen du ønsker. 
 
Innkjøringsdager for jula 2020 vil publiseres på vår hjemmeside litt nærmere jul. 

 

Jegerprøvekurs 2021 
 

Namsskogan Jeger og Fiskerforening starter opp  
jegerprøvekurs på Namsskogan skole mandag 

1.februar 2021. 
Pris medlemmer kr 2000 pluss eksamen kr 300. 

Pris ikke medlemmer 2500 pluss eksamen kr 300. 
 

Påmelding og mere informasjon  
ta kontakt på tlf 48243051. 

 
Gjeldene smittevernregler gjelder. 



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. 

Flaskeinnsamling 
 

9.klasse ved Namsskogan skole jobber med å få 
inn penger til klassetur. Nå ønsker vi å samle inn  
flasker - planen er at vi kommer på runde i uke 1 - 
2021 for innsamling.  
 
Men er det noen som har flasker de ønsker å kvitte 
seg med allerede nå, kan dere ta kontakt med:  
Aina Hoem   -Brekkvasselv 
Maria Paulsen  -Namsskogan 
Silje Flått   -Finnvolldalen 
May-Helen Skarstad -Trones 
Laila Skinstad   -Skorovas 
Britt Iren Bjørhusdal - Bjørhusdalen 
I Skorvas kan det også leveres/settes flasker i  
garasje 112 på Myra 

 

 
Hilsen 

9.klasse ved 

Namsskogan 
skole 

VELKOMMEN TIL FAKKELTOG, GRØT- OG  

JULETREFEST  PÅ BREKKVASSELV 

Vi inviterer alle store og små til et trivelig  

julearrangement på Brekkvasselv: 

 

SØNDAG 27. DESEMBER KL. 15:00-17:00.  

 

 Kl. 15:00: Julegrøt på Breifossen veikro.  

 80 kr. pr. pers. Barn under 4 år gratis. Max 50 personer, 

men flere kan delta etter grøtspisingen.  

 Kl. 16:00: Fakkeltog fra Breifossen til Samfunnshuset.  

20 kr pr. fakkel.  

 Kl. 16:15: Nissequiz, Kiosk, konkurranser, kaker, bålkaffe 

og gang rundt juletre. 50 kr. pr. pers.  

 

Påmelding skjer ved å Vippse Rita på tlf.  

901 36 632 innen 20. desember. Skriv  

navnene til dem du melder på.   

 

Kle deg godt og bli med!   

   Hilsen 4. klasse. 





Byggvaren 
Åpningstider: 
Mandag - fredag     9 -16 
Lørdag     10 -13 

74 33 34 30  byggvaren@namsskoganbygg.no 

Byggvaren har åpent tom 23. des. kl. 16.00.         
Stengt i romjula. 

Åpner igjen 4. januar. Velkommen innom! 
Vi ønsker alle våre kunder   

GOD JUL! 
 

Julegave-
tips!  

Verktøy 
Mer verktøy 

Skifeller 
Bålpanne 
Knivsett 
Termos 

Støpejernsgryte 
Brettspill 
Arbeidslys 

Røykeri 
Gavesett: 

 pledd og kurs  
Gavekort 

 

Oppussing på nyåret? 
Ekstra gode priser på byggevarer og  

snekkertjenester i januar og februar.  
 

Hva med vindusskift, nytt kjøkken,  
 nytt bad eller nytt gulv? 

Gjør unna innearbeidet i vinter, og nyt sola 
ute når den kommer til våren! 

 
Ta gjerne kontakt for en prat! 

 


