
Namsskogan kommune - toppen i Namdalen 



Namsin       Nr.  5/2022   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, enhetsleder Odd Bakken skal vurdere leserinnlegg som kommer inn, og har anledning til å stoppe debatten ved å 
 sende innleggene i retur til avsender. 
4.  Hvis det gjentatte ganger kommer inn leserinnlegg som tar for seg samme tema, har redaktør anledning til å stoppe    
     debatten ved å sende innleggene i retur til avsender. 

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

 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) 

FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON: 

www.namsskogan.kommune.no 

BRANN    110 
POLITI    112 
LEGE (nødhjelp) 113 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juli: 
06: Kløverkaffe i Holmenkoia mellom klokken 11.30-13.00. Arr: Namsskogan sanitetsforening 
20: Kløverkaffe i Holmenkoia mellom klokken 11.30-13.00. Arr: Namsskogan sanitetsforening 
31: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 18.00. 
 
August: 
03: Kløverkaffe i Holmenkoia mellom klokken 11.30-13.00. Arr: Namsskogan sanitetsforening 
05: Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. Arr: Namsskogan JFF. 
12: Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. Arr: Namsskogan JFF. 
17: Kløverkaffe i Holmenkoia mellom klokken 11.30-13.00. Arr: Namsskogan sanitetsforening 
18: Første skoledag etter sommerferien. 
19: Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. Arr: Namsskogan JFF. 
23: Formannskapsmøte. 
25: «Sterk & Stødig» starter opp for sesongen  på Frivilligsentralen (Brekkvasselv). 
26: Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. Arr: Namsskogan JFF. 
28: Gudstjeneste i Bjørhusdal gamle skole– og kapell klokken 15.00. Konfirmantpresentasjon. 
 
September: 
02: Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. Arr: Namsskogan JFF. 
06: Kommunestyremøte. 
09: Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. Arr: Namsskogan JFF. 
16: Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. NB! Kun riflebane. Arr: Namsskogan JFF. 
20: Formannskapsmøte. 
23: Skytekveld på Flåtådal jaktskytebane. NB! Kun riflebane. Arr: Namsskogan JFF. 
 
Oktober: 
04: Kommunestyremøte. 
09: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 15.00. 
10-14: Skolene har høstferie 
23: Årets TV-Aksjon (Leger uten grenser) 
25: Formannskapsmøte.  
29:  Basar på Trones Grendehus. Arr: Nedre Namsskogan sanitetsforening. 
 
November: 
06: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00. «Vi minnes de døde». 
08: Kommunestyremøte. 
30: Skolene har fridag (studie- og planleggingsdag) 
27: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 11.00. Lysmesse. 
29: Formannskapsmøte. 
 
Desember: 
13: Kommunestyremøte. 
21: Skolene har siste skoledag før jul- og nyttårsferie. 
24: Julegudstjeneste i Skorovatn kapell klokken 13.30. 
24: Julegudstjeneste i Trones kirke klokken 16.00. 
28: 4-juledagsfest på Trones grendehus fra klokken 20.00. Arr: Fosskailln gammeldansforening. 

 

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste  
Namsin er satt fredag 01.09.2022 innen kl.12.00.  

FLYKTNINGER TIL NAMSSKOGAN! 
 
Namsskogan kommune har meldt inn mulig bosetting av 20 flyktninger, med eventuell utvidelse av  
antall.  Nå ser det ut til at vi får 2 flyktninger fra Ukraina, mor 58 år og datter 19 år.  De vil bli bosatt på 
Namsskogan først på juli, nærmere bestemt i kommunal leilighet i Skogstjernevegen. Jenta på 19 år 
kommuniserer meget godt på engelsk, og håper vi alle bidrar til at de får en flott start på oppholdet sitt i 
Namsskogan. 

Namsskogan kommune 



Nytt fra biblioteket 
 

Nå har vi kommet godt i gang med Sommerles!  
 

Det er fryktelig artig å se 
hvor ivrige brukerne er, og 
jeg sliter nesten med å få 
satt fram nok bøker! Det er 
fortsatt mulig å ordne seg 
bruker, låne bøker, lese og 
vinne premier. Kampanjen 
er for barn som går i 1.–7. 
og varer fram til 1. septem-
ber. 
 

I 2022 er det 50 år siden homofili ble avkri-
minalisert i Norge, da Straffelovens paragraf 
213 ble opphevet. For å markere dette er  
dette året viet til å fremheve og synliggjøre 
skeiv kunst, kultur og historie.  
 

Våre åpningstider er som før:  
Mandag til fredag kl. 9 – 15.  
Vårt telefonnummer er 74333200 og 90245248 (tlf/sms) 
Epost kan sendes til: bibliotek@namsskogan.kommune.no 
Eller følg oss på Facebook. 
 

God sommer fra Namsskogan Folkebibliotek! 

 



Namsin for 10 år siden:      
Nr. 5 / 2012 

 
Vi takker følgende bedrifter som sponset oss  

med flotte gevinster til vårt 17.mai-lotteri: 
 

Totalprosjekt, Namsskogan Rør, Reinskinnskompaniet, 
Coop Namsskogan, Circle K Namsskogan, Fjellstyret, 
Namsskogan Bygg, Vertshuset Nams-Inn, Namsskogan 
Kommune, Breifossen Veikro, John Sagmo, Namssko-
gan Frivilligsentral, Nessan Gård, Namsskogan Jeger- 

og fiskerforening, Håndtverker Berntsen, Elvekanten Ysteri, Boligpartner Ulsund og Lindseth, Jeger-
podden, Namsskogan Familiepark, Matkroken, Blomst og Dekor, NTE og Namsskogan Landbruksser-
vice AS 
 

Hilsen 17.-mai komiteen 2022 

TUSEN TAKK! 



Tirsdag 21. juni åpnet vi det nye datasenteret i 
Tunnsjødal. Selskapet inviterte innbyggerne til et 
åpningsarrangement der det også ble gitt en del in-
formasjon om hva dette er for noe.  
 
Det er faktisk ikke så lett å forstå hva dette er, ver-
den er i en voldsom utvikling, en utvikling de fleste 
sliter å henge med på. Her er noen «Headlinere»: 
På verdensbasis blir det gjort omtrent 40.000 søk 
på Google i sekundet. Samtidig blir det lagt ut 300 
nye timer med video på YouTube hver time. I til-
legg produserer smarte sensorer og prosessorer 
over 5 kvintillioner bytes med data på daglig basis. 
Vi hører om biler som nesten kjører uten sjåfør, 
som har registrert hver en sving og hindring i vei-
en. Vi hører banker som legger ned sine egne ser-
vere, og kjøper tjeneste via sky. Vi selv lagrer bil-
der og mobildata i en sky. Og fra oss og opp i 
skyen er det en satellitt som linker deg til et fysisk 
datasenter, som her i Tunnsjødal. Det siste er kri-
gen i Ukraina, der det er droner som styrer bombe-
ne til målene. Drone videoer krever enorm datalag-
ring. Samlet peker disse eksemplene på ei utvikling 
der volumet av data som blir produsert, lagret, ko-
piert, og konsumert på verdensbasis er i enorm 
vekst. Berre de siste to årene har det blitt produsert 
mer data enn i hele historien til menneskeslekta før 
dette. Dette er hovedgrunnen til at et datasenter blir 
etablert i Tunnsjødal, der det er tilgang på mye 
kraft. 
 
Med bakgrunn i alt dette, har den forrige regje-
ringen skrevet en rapport i oktober 2020, og en 
strategi om hvordan Norge skal imøtekomme etter-
spørselen til dette globale behovet. Strategien som 
er utgitt av KMD, men signert av 5 statsråder, kom 
i august 2021, og beskriver hvordan Norge skal re-
gulere og tilrettelegge for bærekraftige og digitale 
kraftsenter. Den beskriver også den nye digitale 
økonomien som mange er skeptiske til. Vi hører og 
leser mye rart, og mye er ukjent. Vi fikk informa-
sjon om at selskapet planlegger å gå på Nasdaq-
børsen i Canada til neste år. Det var to personer til 
stede på åpningen fra New York som har gått ut av 
Morgan Stanly – systemet for å inspisere senteret, 
kvalitetssikre investorene og være med på proses-
sen om å børsnotere selskapet. Og når et selskap 
skal børsnoteres, da skal alt være etterrettelig og 
100% dokumenterbart. Det er kanskje det største 
kvalitetsstempelet vi kan få.  
 
Vi har sett at oppbyggingen har gitt store ringvirk-
ninger til det lokale næringslivet, og spesielt Nams-
skoganbygg, Namsskogan Entreprenør, Tensio og 
Amdal Elektro har vært her mye, men også flere. 
Dette er svært viktig, og vi glemmer ofte at aktivi-
teten i seg selv er svært nødvendig for at lokalt næ-
ringsliv skal overleve og utvikle seg. Selve driften 

av anlegget krever noen ansatte, men ikke veldig 
mange. Men ringvirkningen av datasenteret til 
«Greenhouse-området» kan nok gi flere og større 
effekter. Og dette er essensen.  
 
Namsskogan har fra første dag vært svært opptatt 
av å stille krav om et bærekraftig datasenter, der 
overskuddsvarme for drift av servere skal gjenbru-
kes. Det er derfor svært gledelig og spennende å 
høre om de store planene om «Greenhouse-
området» bak anlegget som er tegnet på hele 
20.000 kvadratmeter. Det er konkrete planer om et 
drivhusanlegg der det i første omgang er planlagt 
produksjon av tomater, i samarbeid med både Sin-
tef og Mære Landbruksskole. Dette vil gi et behov 
for flere ansatte enn selve datasenteret, og kan gi 
uante muligheter fremover.  
 
Pr i dag driftes anlegget med ca. 8 MVA, og innen 
året skal de opp til 40 MVA. Det er foreløpig pla-
ner om å utvide datasenteret til 110 MVA, og da 
snakker vi om et datasenter som er stor i verdens-
sammenheng. Når vi nå hører om de store planene 
om «greenhouse» areal, så har vi dannet grunnlaget 
for utvikling i Namsskogan og nærområdet i mange 
år fremover. Vi har mye spennende å se frem til i 
årene fremover. Det viktigste vi kan gjøre er å 
fremsnakke kommunen slik at vi får flere til å flytte 
hit.  
 
Namsskogan kommune har rett på en del konse-
sjonskraft gjennom tidligere konsesjoner på kraftut-
bygging. Da Skorovas Gruber og Sponplatefabrik-
ken ble lagt ned, gikk det alminnelige strømforbru-
ket ned, og vi oppfylte ikke lenger kravene til å be-
holde dette, og konsesjonskrafta gikk over til fyl-
keskommunen slik loven er. Nå som datasenteret er 
med på å øke strømforbruket i kommunen, har 
kommunen igjen oppfylt kravene, og vi kan nå po-
tensielt tjene gode penger i fremtida bare på salg av 
konsesjonskraft såfremt strømprisene øker. I tillegg 
vil vi motta eiendomsskatt på bebygde arealer, økt 
aktivitet til eksisterende arbeidsliv og nye arbeids-
plasser. Kommunen har ikke gitt noe tilskudd til 
prosjektet, vi har kun brukt tid og energi på å legge 
til rette med reguleringsprosess og kontakt med næ-
ringsaktøren. Således har prosjektet ingen nedside-
risiko for kommunen. For uansett hvordan vi snur 
og vender på ting: Namsskogan kommunes viktigs-
te oppgave er å legge til rette for næringsaktivitet, 
slik at vi skaper arbeidsplasser, utvikling og  
optimisme for fremtiden.    
 

Ha en riktig god og optimistisk sommer! 
 

Vennlig hilsen Stian Brekkvassmo / Ordfører 

ORDFØRERENS HJØRNE! 



En hilsen fra Tiriltoppen barnehage 

 

I juni måned har vi fått vært en del sammen med de andre barnehagene.  
Vi har vært på gårdsbesøk på Sandåmoen, sommerfest i Labbetussen barnehage og vært 

i parken. Ellers har vi kost oss masse ute i både sol og regn, sådd sukkererter,  
vært på biblioteket og lest bøker og baka. Vi har fått gjort masse. 

 

Ønsker alle sammen ei riktig GOD SOMMER  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
HUNDEBÆSJ 

 

Oppfordrer alle hundeeiere i kommunen  
til å rydde opp når ditt kjæledyr har  

gjort ifra seg.  



Årets TV-aksjon går til  
Leger Uten Grensers arbeid  

for å gi livreddende helsehjelp 
og medisiner til mennesker som  

trenger det mest.  
 

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

NAMSSKOGAN  

KOMMUNE  

1923 - 2023 
 
I 2023 skal Namsskogan kommune feire sine 100 
år som egen kommune etter at man gikk ut fra 
Grong herred i 1923.  I anledning 100-års jubileet 
er det nedsatt en arbeidsgruppe som har avviklet 
flere møter allerede. Det er også gjennomført  
fellesmøter med ledere for lag– og foreninger.  
 
Vi håper at dere alle gjerne kan komme med noen 
tanker/ideer på hva som kan tenkes gjennomført og/
eller arrangert i kommende år. Vi er i en fase hvor 
alle tanker og ideer gjerne kan luftes og tas med inn 
i arbeidsgruppen. Vi håper at 2023 blir et stort jubi-
leumsår gjennom hele året, hvor temaet Namssko-
gan som egen kommune gjennom 100-år står i fo-
kus.  
 

Namsskogan kommune 





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

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

Bestillingsfrist 

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

 
 

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

 

Område og sone Ukedag Ankomst Namsskogan Retur fra Namsskogan 

Namsskogan nord (sone A) Mandag og fredag 10:00 13:00 

Namsskogan sør (sone B) Tirsdag og torsdag 10:00 13:00 



 
NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER: 

 
OMSORGSBEREDSKAPSGRUPPA (OBG) hadde lenge hatt en plan om å lage en real  
pizzzafest for alle barn i Namsskogan denne våren, og hva passet bedre enn å servere 
pizza på sommeravslutningen for barnehageåret og skoleåret!                              
Med god appetitt, smil og takk ble pizzafesten tatt imot av barnehagebarna og skolebarna 
i kommunen da den ble servert: flott tiltak av OBG! 
 
STERK og STØDIG hadde sin sommeravslutning på Frivilligsentralen 16/6, med «sterk – 
og stødig – kake», is og kaffe. Mange opplever at formen har blitt bedre etter trimøktene 
i vårhalvåret, og Frivilligsentralen har i tillegg blitt en viktig sosial møteplass for mange 
av oss på torsdager.  
 
UNGDOMSKONFERANSEN kunne i år igjen arrangeres etter pandemien. 1. og 2. juni gikk 
konferansen av stabelen, der kosthold, ernæring, trening og psykisk helse var temaet. Det 
tankevekkende foredraget «Verdens mest verdiløse menneske» med Ingeborg Senneset, 
gjorde sterkt inntrykk på oss alle, og ingen gikk fra Namsskoganhallen uberørt av hennes 
livshistorie den kvelden! Selv bruker hun sin stemme og penn til å sette fokus på psykisk 
helse, og oppfordret oss alle til å bruke vår stemme og gjøre en forskjell i samfunnet. 
Konferansen ble arrangert av MOT og Namsskogan kommune, mens Namsskogan NKS 
årlig bidrar økonomisk til arrangementet. 
 
VÅR NYVALGTE LEDER MARIT BJØRNSTAD, sendte oss nylig sin første sommerhil-
sen. Hun berømmer sanitetskvinnene «for å stå på for andre» og poengterer samtidig det 
arbeidet som pågår i hele NKS for tiden, med å planlegge de langsiktige linjene frem mot 
år 2030.                                                                                           
Styret i Namsskogan Sanitetsforening sendte også ut en sommerhilsen til alle medlemmer 
i år, der vi bla minnet om feiringen av Namsskogan Sanitetsforening 100 år på Frivilligsen-
tralen 1/10: Vår organisasjonsleder Marit har allerede takket ja til å komme, mens 
øvrige invitasjoner kommer først i september!        
                                
KLØVERTUREN på mandager kl 11.30, fortsetter hele sommeren. Trimturen  er nå en 
godt innarbeidet basisaktivitet, der vi møtes på stubbene utenfor Skytterhuset for tri-
velig prat og medbrakt kaffekopp, før vi trimmer tilbake til «hverdagen» igjen. Anne – 
Grete gir beskjed hvis kløverturen blir avlyst. 
 

KLØVERKAFFE i KOIA annenhver onsdag kl 11.30 – 13.00 
er nå datofestet for sommeren: 6/7, 20/7, 3/8, 17/8.                                    

 
VELKOMMEN til ei trivelig stund med  
kaffe og vaffel på Namsens bredd! 

 

GOD SOMMER 2022!  
 

Mvh Bjørg Myran (leder) 



Namsskogan menighet informerer: 
Sokneprest: Martin Ottoson 
Namsskogan Menighetsråd v/leder Odd Bakken 
Kirkeverge: Janne Britt Johansen 
 
TELEFONER 
Kirkeverge for Namsskogan og Røyrvik: 958 62 891  
 
E-post adresser 
Sokneprest: sokneprest@namsskogan.kirken.no 
Kirkeverge: kirkeverge@namsskogan.kirken.no  
 

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

NAMSSKOGAN BLOMSTERFOND 
 

Namsskogan Blomsterfond takker for gaver som er gitt til 
  

Ole Andreas Åvla Anta Nordfjell 
 

sitt minne. 

 

Sterk og Stødig 
 

Siste gang med “Sterk og Stødig”  
var 16.juni og vi  

starter opp igjen etter  
sommerferien 25.august.  

 
Vi ønsker nye trimere velkommen til å bli med på  
trening på Frivillighetssentralen på Brekkvasselv.  

 

 
Ta kontakt med fysioterapeut v/Laila S Domås 
ved påmelding så vet vi hvor mange som kom-

mer tlf: 46899871 eller 41044822. 
 

Dere er velkommen til å bli med! 

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 

 
31.07  Kl 18.00 Gudstjeneste i Trones kirke. 
28.08  Kl 15.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal gamle skole– og kapell. Konfirmantpresentasjon. 

09.10  Kl 15.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell. 
06.11  Kl 11.00 Gudstjeneste i Trones kirke. Vi minnes de døde. 
27.11  Kl 11.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell. Lysmesse. 
24.12  Kl 13.30 Gudstjeneste i Skorovatn kapell. 
24.12  Kl 16.00 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. 

 

LEGAT! 
 
STYRET I MARGOT GULLIKSENS LEGAT 

FOR FUNKSJONSHEMMEDE I  
NAMSSKOGAN HAR VEDTATT Å DELE 

UT INNTIL KR 10.000,- I 2022.  
 

SØKNADSFRISTEN ER 1. JULI 2022. 
 

Det kan evt. søkes på midler til sosiale  
tiltak, turer el.lignende. 

 
Søknaden sendes Margot Gulliksens  

legat v/Birgit Johansen,  
e-post: bijoha@frisurf.no 

                                                    

 
 
 
 
 

ANBUD PÅ KIRKEGÅRDSGRAVING 
 

Namsskogan menighetsråd skal fornye kontrakt vedrørende kirkegårdsgraving.  
Vi vil med dette innhente anbud fra interesserte som kunne ha tatt på seg et slikt oppdrag.                                                                           
 
Det gjelder kirkegårdsgraving ved Trones kirke og Bjørhusdal kapell gjennom hele året.   
Kontraktvarighet: 3 år 
Oppsigelsestid, begge veier: 1 mnd. 
 

Frist for anbud: Tirsdag 26. juli 2022 innen kl.12.00 (legges i lukket konvolutt),  
levert på kirkekontoret på Namsskogan Frivilligsentral på Brekkvasselv 
 

Spørsmål kan rettes til undertegnede på mail kirkeverge@namsskogan.kirken.no                                               
eller på tel 95 86 28 91 

Janne Britt Johansen 
Kirkeverge for Namsskogan og Røyrvik 

mailto:kirkeverge@namsskogan.kirken.no


 

SØK OM HALLTID FOR NAMSSKOGANHALLEN  
FOR SESONGEN 2022/2023 

 
Med dette inviteres det til å søke om halltid for Namsskoganhallen for sesongen 2022/2023 
 

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

Namsskogan kommune 

 
POLITIET INFORMERER! 

 
Vi fikk ikke behandlet ansettelse av politikontakt for kommunene 
Grong, Snåsa og Namsskogan i ansettelsesråd i mai slik vi  
hadde planlagt. Innstilling er sendt inn til ansettelsesråd som 
behandler denne 28.6. Jeg er rimelig trygg på at vi skal få på 
plass en kompetent og god politikontakt for deres kommuner  
etter sommerferien. Orienterer dere når ny politikontakt er  
ansatt og dato for oppstart. 

 
Midlertidig politikontaktløsning; 
Jeg er deres primærkontakt inntil ny er på plass. Politikontakt Jørn Ove Totland (Lierne og 
Røyrvik) og politikontakt Åge I Dille (Overhalla og Høylandet) vil være deres kontakter 
frem til 18.7.  

• Jørn Ove Totland;  tlf 995 14 138 
Åge I Dille;    tlf 909 60 101 

 
Åpningstider sommeren 2022; 
Grong politistasjon vil også gjennom sommerferien være åpent mandager og onsdager 09 
–15.  
Lierne politistasjon er åpent mandager i ukene 25-28 men vil bli stengt i ukene 29-32. 
Namsos politistasjon og Steinkjer politistasjon er åpen hver ukedag, se for øvrig poli-
tiet.no. 
 
Pass og nasjonale ID-kort.  
For pass/nasjonale ID-kort har vi som ellers i landet en voldsom pågang fortsatt. Nær-
meste passutstedelsessted er Namsos eller Steinkjer. Enkelte timer blir fortløpende lagt ut 
på politiet.no så oppfordrer til å følge med på våre nettsider. Pr i dag 22.6 er det enkeltti-
mer ledige i Namsos både 23.6, 24.6 30.6 og 31.6. Leveransen av pass og nasjonale ID-
kort er en annen utfordring som vi følger opp med leverandør Thales. Vi jobber også for å 
øke tilgjengeligheten for mobilt pass- og ID kontor i Grong. Første anledning mobilt pass-
kontor vil være tilstede i Grong i høst er 12-13.september.  
Timene er nå lagt ut på politiet.no   
 
Tilstedeværelse og synlighet 
Vi søker å være synlig og tilstede der folk er. Vi skal "se og bli sett" Vi har derfor behov 
for tilbakemelding fra dere om aktiviteter som naturlig politiet er tilstede. Ved planlegging 
av fest/festivaler ønsker politikontakt tett samarbeid i forkant med arrangør slik at vi fore-
bygger best mulig i dialog med andre.  
 
God sommer! 
 
Svenn Ingar Viken 
Politiinspektør 
Tjenesteenhetsleder Namdal 




