
Namsskogan kommune - toppen i Namdalen 



FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON: 
 

www.namsskogan.kommune.no 

Namsin       Nr. 9 /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. 

NAMSIN 2023 - ”INNLEVERINGSFRISTER” 
  
Her er følgende frister for innlevering av stoff til Namsin for året 2023.  
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. 
 

1    Fredag 03 februar 
2    Fredag 24 mars  (Påskenummer) 
3    Fredag 05 mai   
4    Fredag 02 juni 
5    Fredag 07 juli  (Siste før sommerferien) 
6    Fredag 25 august   
7    Fredag 29 september 
7    Fredag 27 oktober  
 8    Fredag 24 november 
9    Fredag 15 desember (Julenummer)  

 

                               Namsskogan kommune 

VIKTIGE TELEFONNUMMER: 
 

Namdal sykehus   74 21 54 00 
Kjørekontor syketransport  74 21 55 09 
Namsskogan kommune  74 33 32 00 
(servicekontor) 

 
BRANN   110 
POLITI   112 
LEGE (nødhjelp) 113 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desember: 
16: Julebord for ungdom på Brekkvasselv samfunnshus.  
16: Skjenkestova i Skorovatn er åpen mellom kl 21.00-01.00. 
17: Konsert med «POCUS» i Skorovatn kapell klokken 15.00.  
17: Julekonsert i Brekkvasselv samfunnshus klokken 19.30. Arr: Kor i Namsskogan. 
17: Skjenkestova i Skorovatn er åpen mellom kl 21.00-01.00. 
18: Julekonsert i Harran samfunnshus klokken 17.00. Arr: Kor i Namsskogan. 
19: Strikkekaffe fra klokken 18.00 i Gruvekafeen i Skorovatn.  
21: Skolene har siste skoledag før jul- og nyttårsferie. 
21: Lysfest med grilling ved grillplass ved Liss-Skorovatnet. 
21: Skjenkestova i Skorovatn er åpen mellom kl 21.00-01.00 - «Solsnu/Tomasmesse» 
24: Julegudstjeneste i Skorovatn kapell klokken 13.30. 
24: Julegudstjeneste i Trones kirke klokken 16.00. 
26: Juletrefest fra klokken 13.00 på Gudøyvangen grendehus. 
26: Sparkfest: Sparktur fra Stallvika og til Skjenkestova.  
26: Skjenkestova i Skorovatn er åpen mellom klokken 21.00-01.00. 
27:  3-juledagsfest på Brekkvasselv samfunnshus. Dørene stenges klokken 22.00. Arr: Brekkvasselv samf.hus.  
28: 4-juledagsfest på Trones grendehus fra klokken 20.00. Arr: Fosskailln gammeldansforening. 
30: Ungdomsklubb ~ Romjulsklubb mellom klokken 1800-2230 på Brekkvasselv. 
 

2023 
Januar: 
03: Første skoledag etter jul- og nyttårsferie. 
 
Februar: 
20-24: Skolene har vinterferie. 
 
Mars: 
17: Skolene har fri. 

 

 

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste  
Namsin er satt fredag 03.02.2022 innen kl.12.00.  

FISKEFOND  
FOR NAMSSKOGAN 

 
Renter av fiskefondet skal brukes for å 

fremme ferskvannsfiske innen  
Namsskogan Kommune. 

 
Fiskefondets styre ber om at søknader  

om bruk av rentemidler sendes: 
Namsskogan Fiskefond  

v/Odd Inge Myrvold  
Nyrudveien 97 

7890 NAMSSKOGAN 
 

Frist 01. februar 2023 



Ordførerens hjørne 
 

2022 er snart historie  
Så er 2022 også snart historie, et år som er preget av at det ble krig i Europa. 
24. februar dette år iverksatte Russland en storskala invasjon av Ukraina. Angrepet var et klart brudd på 
FN-pakten og er dermed ulovlig.  
Om ikke krigen er den direkte eller indirekte årsaken til alt, skal jeg ikke ta stilling til, men uansett så 
har vi opplevd et år der prisene på det meste har eskalert oppover. Drivstoffprisene, strømprisene og ma-
terialprisene har vært prisdriverne. Når inflasjonen øker så drastisk, må Norges bank kompensere dette 
med å heve renten og låneutgiftene våre blir høyere. Staten på sin side må hjelpe de som trenger det 
mest, og bruker mye penger på flyktningsituasjonen, corona-kompensasjon og strømstøtte for å nevne 
noe. For å ikke bruke for mye av oljefondet, for å holde inflasjonen nede, har drastiske forslag til Stats-
budsjettet vært hyppig debattert i høst. Når de fleste av oss opplever at alt blir dyrere og vi får mindre 
penger å rutte med, så er det naturlig at vi føler på en frustrasjon. Det er vondt å vite at mange sliter, og 
vil slite en tid fremover.    
 
Det er viktig at vi finner positivt fokus i slike tider, og dem er det heldigvis mange av. 
 

Flyktninger 
Namsskogan har i 2022 mottatt til sammen 20 flyktninger. 16 er fra Ukraina og fire nye innbyggere er 
fra Eritrea. Jeg mottar stadig tilbakemeldinger på at de føler seg velkommen hit i Namsskogan, og takk-
nemlig for den innsatsen som gjøres. Russland har angrepet Ukrainsk infrastruktur nå mot vinteren, og 
flyktningsituasjonen har økt inn til Norge for 2023. Namsskogan er derfor anmodet av IMDI om å ta 
imot ytterligere 30 flyktninger til neste år. Dette får nok kommunestyret en egen sak på primo 2023. For 
før vi kan si ja til dette, vi må være sikre på at vi kan gi en like god tjeneste for evt. nye flyktninger, 
gjennom flyktningetjenesten, voksenopplæringen, på skolen, helsetjenesten og ikke minst at vi har nok 
boliger tilgjengelig. Det er uansett mye positivt forbundet med våre nye innbyggere. Vi har godt av å 
arbeide med mangfold og integrering. Saniteten har igjen vært forbilledlig med å starte opp språkkafé, 
de kjører flyktninger til kirken i helgene og gjør en fantastisk innsats med å integrere våre nye innbygge-
re i samfunnet. Jeg oppfordrer alle til å gi litt av seg selv for at vi i fellesskap lykkes med dette viktige 
arbeidet. 
 

Budsjett 2023 - Datasenteret berget kommunebudsjettet 
Jeg har skrevet om datasenteret tidligere, og beskrevet kommunenes strategi om å tiltrekke seg kraftkre-
vende industri etter nedleggelsen av Skorovas Gruver og Sponplatefabrikken. Årsaken til dette var at vi 
har en lovhjemlet rettighet til konsesjonskraft som vi ikke har kunnet utnytte fullt ut siden disse to be-
driftene ble nedlagt. Nå som datasenteret er i drift, har vi igjen grunnlaget for full konsesjonskraftrettig-
het, noe som innebar at vi fikk en nettoinntekt for 2023 på over 11 millioner kroner. Når vi i tillegg har 
vært dyktige til å bygge opp disposisjonsfondet til 36 millioner kroner de siste 10 årene, så er vi i en be-
hagelig økonomisk situasjon for tiden. Men i det store bildet har vi ikke balanse i budsjettet vårt, og bru-
ker mer penger enn inntektene tilsier. Dette betyr at vi tar av sparekassen for å få til et godkjent budsjett. 
Dette kan vi ikke fortsette med, og derfor må vi nedjustere tilbudene fremover for å komme på rett kurs 
igjen. Budsjettet for 2023 er i skrivende stund enda ikke vedtatt, men forslaget prioriterer økt husbyg-
ging, økt vedlikeholdsetterslep og økt behov for forebyggende arbeid.     
 

Ny E6 Fjerdingen – Grøndalselv 
Prosjektet er omtalt tidligere, og det begynner å vises at prosjektet kommer til å bli svært flott. Veien blir 
450 meter kortere enn den gamle, det blir 90 km/t grense og svært oversiktlig. Vi jobber nå med en opp-
starts-finansiering for å komme i gang med noe breddeutvidelse på vei, samt tiltak på Tunnsjøelv bru og 
Tromselv bru for å sluttføre prosjektet opp til Trones. 
 

Syngende kommune 
2022 ble Namsskogan tatt opp som syngende kommune. Initiativet kom fra frivilligheten selv v/
Syngende husmødre og Gromgutan, og vi vet at sang og musikk er gode folkehelsetiltak. Sammen kan 
vi omsøke gode prosjekter for gode bolysttiltak utover 2023 i vårt 100-års jubileumsår. 



Namsskogan nest best i hele landet 
Namsskogan ble kåret til Norges nest beste kommune å vokse opp i for barn og ungdom, en  
kommuneanalyse utført av UNICEF. Kommuneanalysen fra UNICEF Norge ser på de fem sektorene: 
barnehage, skole, barnevern, helsetjenester og kulturtilbud. 
Namsskogan har jobbet lenge med forebyggende arbeid, og det er viktig at bygger trygge og robuste 
ungdommer som skal ut i verden, og forhåpentligvis komme hjem og utvikle kommunen videre.  
 

Ingen mobbing på skolene i Namsskogan 
Trøndelag fylkeskommune har et eget mobbeombud, og de lager hvert år en årsrapport om aktiviteten i 
fylket. De gjennomfører også egne elevundersøkelser, og spør ungdommene direkte om sine opplevel-
ser.  Under årsrapporten for 2021/2022 var det tre kommuner i Trøndelag som hadde null mobbing i 7. 
trinn, og fire kommuner i Trøndelag som hadde null mobbing i 10. trinn. Namsskogan var eneste kom-
mune som hadde «null» på begge disse trinnene. Snittet i Trøndelag var 9,1% for 7. trinn og 6,4% for 
10. trinn.  
 
Dette er svært gode resultater. Utenforskap har blitt et stort samfunnsproblem, og det forsterkes gjerne i 
miljøer med mye mobbing. Det jobbes godt med forebyggende arbeid fra barsel til videregående skole i 
Namsskogan, og dette er et kontinuerlig arbeid som må fortsettes. 
 

10. klassen på Namsskogan skole til fylkesfinalen i NRKs klassequiz 
Namsskogan og Høylandet ungdomsskoler var de eneste lagene med 12 poeng, full pott, i de innledende 
rundene under årets klassequiz, og ble dermed direktekvalifisert til årets fylkesfinale.  
Etter fylkesfinalen blir det klart hvilke tre trønderske lag som sendes videre til den nasjonale finalen i 
Oslo. Klassequizen er en nasjonal spørrelek for elever på 10. trinn, hvor lagene får spørsmål om skole-
pensum og ellers litt av hvert. Vel femti trønderske skoler har deltatt i årets utgave av Klassequizen. 
Den lokale trønderske finalen arrangeres på Tyholt i Trondheim 11. januar 2023. Vi ønsker dere lykke 
til! 
 

Elva/Namsskogan IL og Namsskogan sanitetsforening 100 år 
Idrettslaget og sanitetsforeningen feiret hvert sitt 100-årsjubileum nå i høst. Begge er dermed ett år eldre 
enn kommunen selv, og har en imponerende historie med tusenvis av dugnadstimer å vise til.  
Slike lag og foreninger er selve limet i lokalsamfunnet, og har skapet enormt mye fellesskap, bolyst og 
folkehelse opp gjennom årene. Vi gratulerer dere med jubileet, og takker dere hjerteligst for innsatsen. 
 

Aktiviteter 
Siv Anita Lindsetmo og Kari Skarstad fikk gjennom sitt årelange arbeid i Trones IL årets ildsjelpris un-
der Idrettens Hederskveld i regi av Trøndelag idrettskrets. Namdalsavisa hadde en flott artikkel om deres 
arbeid med å lage en frisbeebane som et utmerket eksempel på gode bolyst-tiltak.  
 
Inger Lise Aune tok initiativ til turntrening for få år tilbake. Dette ble den mest benyttede idrettsaktivite-
ten av barna i kommunen gjennom flere år. Nå har hun igjen startet noe nytt, og nå har vi et håndballtil-
bud i kommunen. Dette er supert.    
 
Hest er best stod det i mange skolebøker i barndommen. Hest er fortsatt attraktivt. Nå har Mette Ham-
mer og Linn Kathrine Trones et tilbud på Lindsetmoen som flere barn er med på. Disse damene står også 
bak «Trivsel på Trones», som samler store og små til en viktig samlingsplass. Hverdagen føles overvel-
dende, men etter coronaen er det viktig at vi kommer oss ut og sosialiserer oss. Dette initiativet applau-
deres derfor stort.  
 
Avslutningsvis vil jeg vise til alle de ulike aktivitetene som har foregått i kommunen i løpet av året.  
Både bedrifter, lag- og foreninger, frivilligheten og enkeltpersoner har bidratt til at 2022 har vært et godt 
og aktivt år. Jeg vil benytte anledningen til å takke hver og en av dere for bidraget i året 2022.  
 

Ha en riktig fin jul og et godt nyttår alle sammen.  
 

Stian Brekkvassmo / Ordfører 



Namsin for 10 år siden:      
Nr. 9 / 2012 



Levende lys i jula! 

 

For de fleste av oss er en jul uten levende lys utenkelig.  
Desember er utvilsomt den måneden det tennes flest levende lys i Norge.  

 
Man skal selvfølgelig ta vare på hyggen med levende lys, men vær klar over at stearinlysene ofte er  
årsak til alvorlige branner. Her er fire sikkerhetsregler for bruk av levende lys: 
 

1. Hold alltid levende lys under oppsikt 
Forlat aldri rom med levende lys. Dersom du må forlate rommet uten at det er andre til stede, slokk  
lysene. Pass også på at du ikke sovner fra levende lys. Ved festlige anledninger der det nytes alkohol, 
sørg for at minst én person holder seg edru nok til å huske å slokke lysene når festen er over. 
 

2. Plasser aldri levende lys for nær brennbart materiale 
Pass på at levende lys ikke kommer i nærheten av ting som kan brenne. Vær spesielt oppmerksom på 
avstand til gardiner, som kan blafre mot lyset ved trekk fra vinduet. Plasser ikke levende lys der personer 
beveger seg - løse klær kan ta fyr om de kommer borti lysene. 
 

3. Sørg for at levende lys står stødig 
Levende lys som ikke står stødig kan velte - enten av seg selv, trekk i rommet, barns eller kjæledyrs lek 
eller lignende. 
 

4. Bruk aldri brennbare lysestaker og brennbare lysmansjetter 
Lys som brenner helt ned kan sette fyr på eller smelte lysestaker og lysmansjetter av brennbart materiale.  
Juledekorasjoner av f.eks. lettantennelige grener av gran eller furu, bør aldri kombineres med tente lys. 
 

Spesielt for telys. 
Plasser ikke telys direkte på bord eller duk, men på noe som tåler høy temperatur. En egnet telysholder 
er åpen og gir god lufting. Tette holdere vil kunne gi overoppheting og farlig oppflamming. Soting fra 
flammen kan være et varsel om for dårlig lufttilførsel. La helst telys brenne ut slik at det slokker av seg 
selv. Hvis telyset flammer opp må du aldri helle vann på det. Dersom du forsøker å slokke med vann, vil 
det føre til en voldsom oppflamming. Kvel flammen, f.eks. med en lyseslokker - ikke blås. 
 

Levende lys i juletreet? 
Juletreet blir raskt tørt og ekstremt lettantennelig når det står innendørs. Bruk av levende lys i juletreet er 
ekstremt brannfarlig, og bør ikke forekomme.  
 

Namsskogan Brannvesen 

”TI PÅ TOPP” I NAMSSKOGAN 2022 
 
Namsskogan Idrettsråd har trukket ut vinnere for ”Ti på Topp i Namssko- gan 2022”.  
 
De heldige vinnerne ble: 
 
Hovedpremier: 
Kr 3000,-   Bente Berntsen 
Kr 2000,-   Monica Hamnes 
 
Vinner som kan bestemme en topp for 2023: Mona Vik 

 

Vi gratulerer! 
 



Alle som har fått denne informasjo-
nen (Quiz-skjema) i sine postkasser 
kan returnere det til Namsskogan 

kommune v/Servicekontoret  

innen 30.12.2022. 
 

Flotte premier! 
 

Namsskogan brannvesen 



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

 

Vefsningan 
 

Spiller på Trones grendehus 4-juledag.  
 

Det er lagt ut påmeldingsskjema  
(bindende påmelding)  

ved Matkroken Trones, Joker Breifossen  
og Skorovas S-lag.  

 
Dørene stenges kl 22:00. 

(18 års aldersgrense) 
 

Inngang kr 250,- (kun kontant betaling) 
 

Hilsen Fosskailln gammeldansforening 



Vinnere av Brekkvasselv  
samfunnshus julelotteri  

 
1-May Høgsnes -(Fat med pynt) 
2-Ottar Pedersen-(Duk) 
3-Asrunn Trones-(Duk med pynt) 
4-Martines Hoem Pedersen-(Nisse) 
5-Gretha Stene Johansen-(Ludo glasspill) 
6-Grete Bjørhusdal-(Fat med lys) 
7-Lilly-Sofie Mellingen-(Fat med kopper) 
8-Arnt Torseth-(Fat med skjønnhetsprodukter) 
9-Svanhild Torseth-(Sengetøy) 
10-Anne Fjerdingøy m/fam-(Snømann) 
11-Asrunn Trones-(Pyntenisse) 
12-Håkon Lindsetmo-(Tovet nisse) 
13-Kine Johansen-(Julepynt) 
14-Asrunn Trones-(bodylotion) 
15-Greta Stene Johansen-(Gavekort på Breifossen) 
16-Even Lindsetmo-(Matboks) 
17-Oddvin Håpnes-(Ullsokker) 
18-Venche Kvalvik-(Pannebånd og lue) 
19-Greta Stene Johansen-(Ullsokker) 
20-Ida Sofie Trones-(Juleduk) 
21-Trude Stubmo-(Sokker) 
22-Eva Håpnes-(Kniv) 
23-Samuel Mellingen-(Nisse) 
24-Ruth Westgård Og Sverre-(Skål) 
25-Mariann Knudsen-(Barnesokker) 
26-Liv Karin Lindsetmo-(Flispledd) 
27-Pål Lien-(Nisse) 
28-Hege Sellin-(Julespade) 
29-Anne Fjerdingøy m/fam-(Lys og duker) 
30-Anne Fjerdingøy m/fam-(Snømannlykt) 
31-Aud Trones-(Matte) 
32-Klaus Karlsen-(Teppe) 
33-David Trones Strand-(Pledd) 
34-Mariann Knudsen-(Pyntestabbur 
 
Vi vil rette en stor  takk til alle som har bidratt både 

med å gi gevinster, kjøpt lodd og hjulpet til. 
 

Mvh Brekkvasselv Samfunnshus 

 

GAUPESPOR 
 

Da kom det endelig nysnø og vi trenger din 
hjelp for å få dokumentasjon av familie-
grupper gaupe. For å få en best mulig over-
sikt over gaupebestanden er forvaltningen 
avhengig av spormeldinger fra folk som 
ferdes i skog og fjell. Klarer vi å fylle 
kriteriene for å dokumentere yngling vil 
dette påvirke kvotefastsettelsen til gaupe-
jakta. Les instruksene for dokumentasjon 
av familiegrupper på www.rovdata.no . 
 
Spor som kan tenkes å stamme fra fami-
liegrupper har høy prioritet, men også 
enkeltspor er av interesse da en gaupefa-
milie kan gå lange distanser i samme 
spor uten at det vises tydelig at det er 
mer enn 1 dyr. 
 
Så dersom du oppdager gaupespor, venn-
ligst ta kontakt. 
 
Kontaktinformasjon rovviltkontakter i 
Namsskogan fra og med 1. januar 2023: 
 
Isak Bruvoll Valfridsson tlf 48032484  
e-post: 
isak.bruvoll.valfridsson@fjellstyrene.no  
 

Sissel K Grongstad tlf 41558176  
e-post: sissel.grongstad@fjellstyrene.no  

Reidar Smalås tlf 90082818    
(til og med 31.12.2022) 

Her viser bildet først en spordeling og deret-
ter en ny spordeling (til høyre). Når man i 

tillegg sporer langt nok og sikrer at det ikke 
er dyr som går i ring, vil dette dokumentere 

familiegruppe med 2 unger. 

http://www.rovdata.no
mailto:isak.bruvoll.valfridsson@fjellstyrene.no
mailto:sissel.grongstad@fjellstyrene.no


"Sterk og Stødig" 
 
«Sterk og stødig» er et gruppetilbud for de over 65 år. Hovedfokus er å øke muskelstyrken og forbedre 
balansen. Det er viktig å forebygge fall for hjemmeboende eldre. Treningsgruppene blir instruert av fri-
villige i saniteten i Namsskogan kommune og blir veiledet av fysioterapeut. Treningen er gratis! 
 
Gruppene blir holdt på frivillighetssentralen på Brekkvasselv på torsdager. 
Gruppe 1 : fra kl 10.00-11.00 (Fra kl.11.00 Kaffe). 
Gruppe 2: fra kl.11.30-12-30 (Fra kl. 12.30 Kaffe). 
 
Hvis du ønsker å være med? Ta kontakt med Fysioterapeut/Laila S Domås. Mobil: 468 99 871. 
 
Siste gang med trening før jul blir den 15.desember 2022. 
Vi starter opp igjen etter jul: 12.januar 2023. 

 

Levering av  
vannmåleravlesning  

for 2022 
 

Du kan sende pr. post, husk frimerke. 
Du kan sende pr. mail til  

postmottak@namsskogan.kommune.no  
 

(Om du ikke får skannet avlesningsbrevet, kan du skrive av 
eiendomsnummer, målerpunkt, dato og avlesningsstand i 

mailen.) Du kan levere avlesninga i skranken på kommune-
huset. 

 
Vi har sendt ut avlesningskort i  
posten til alle med vannmåler. 

 

Frist 31.12.2022 
 

Namsskogan kommune v/Økonomikontoret 

 

 
TRONES SVØMMEHALL 

 

Siste åpne offentlige badekveld før jul  
vil være onsdag 21. desember. 

 
Namsskogan kommune 

 
 

Nytt jegerprøvekurs! 
 

Vi starter nytt jegerprøvekurs med 
oppstart 6. Februar  

i kommunestyresalen på  
kommunehuset i Namsskogan. 

 
Det er 9 samlinger pluss eksamen. 

 
Jegerprøvekurset kan man ta fra  

det året man fyller 14 år. 
 

Pris for ikke medlemmer 2500 kr +320 kr  
i eksamensavgift 

 
Pris medlemmer 2000 kr +320 kr  

i eksamensavgift. 
 

For påmelding og nærmere informasjon  
ta kontakt på mob: 482 43 051. 

mailto:postmottak@namsskogan.kommune.no


TREKNING TRIMBØKER ELVA/NAMSSKOGAN IL 2021/2022 
 
Lissrubben: Trekkes senere, vinner får direkte beskjed 
Ytterelva/Fossmoen:   Veronica Vollan + Enzo 
Brekkvassmoen:   Aina Hoem 
Fabrikken:    Ståle Sæther 
Skytterhuset:    Janne Rogstad + Erik 
Frøyningsdalen:   Lauritz Sæther 
Håpnesklompen:   Dennis Hamnes 
Høydebassenget:   Trond Smalås 
Mellingsvatnet:    Gunn Mellingen 
 
GRATULERER TIL ALLE VINNERNE! 
 
GAVEKORT FRA BLOMST OG DEKOR AS ER GITT AV ELVA/NAMSSKOGAN IL. 
 
Gavekortet kan mottas ved å henvende dere til Birgit Johansen, tlf. 41210590. 
 
Vi takker alle som har besøkt trimkassene det siste året. Det er registrert totalt 4540 
trimturer i bøkene det er trukket vinner på. Det er fint om dere gir beskjed om boka er  
utskrevet eller ødelagt. 
 
Trekning er foretatt 29.11.22 av Birgit Johansen og Trond Brekkvassmo for styret i  
Elva/Namsskogan IL 

                                                                                                    

                GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! 
          

 
Ønskes 2- og 4-beinte, 

I skog og fjell, 
Hytter og hus! 

 

Hilsen oss i fjellstyret 
                                    

 



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 
  

Solveig Henny Rørvik Haugen 
 

sitt minne. 

Namsskogan blomsterfond. 
 

Kontakter: 
Eva G. Bakken  mob: 970 88 942 
Inger Marie B. Myrvold mob: 456 05 922 
Anne Merethe Pedersen mob: 958 62 890 
 
Blomsterfondets kontonr: 4448.19.78995 

 

VIPPS: 657958 

GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN 

 
24.12  Kl 13.30 Gudstjeneste i Skorovatn kapell. 
24.12  Kl 16.00 Gudstjeneste i Trones kirke. 

Namsskogan menighet 

 

Tusen Takk!  
 

Tusen takk for all vennlig deltakelse i  
forbindelse med Anne Grete`s bortgang og 

begravelse. Vi takker så mye for varme  
klemmer, omtanke og blomsterhilsener.  

 
Jan Terje,   

Monica, Marte, Morten og Mona.  

http://www.google.no/imgres?sa=X&tbm=isch&tbnid=H_YOA5J90vNQeM:&imgrefurl=http://trykksak.kirken.no/&docid=l45uG9ar-_nVxM&imgurl=http://trykksak.kirken.no/skin/kirken_ny/logo_denNorskeKirke.png&w=540&h=88&ei=HEHqUvzJCaOw4QSFzoCABQ&zoom=1&iact=rc&dur=880&page=


NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER: 
 
Når dette leses har vi allerede tent tre lys i adventsstaken, – det første for GLEDE, det 
andre for HÅP og det tredje for LENGSEL. Og ute kom endelig JULESNØEN dalende, så 
nå er det vakker førjulsstemning både ute og inne….. 
Men, vi har allerede hatt gleder på rekke og rad den siste tiden i Namsskogan Sanitetsfo-
rening:  
 
For det første ble «GOD GAMMELDAGS SANITETSBASAR» 19/11, rett og slett en 
braksuksess! Aldri har vi sett maken til raushet fra Næringslivet i kommunen, som spon-
set oss med fantastiske gevinster – fra Nordlandsporten i nord, til Familieparken i sør, 
fra Skjenkestova i øst til Fjellstyret i vest! Det er på sin plass å si TUSEN HJERTELIG 
TAKK nok en gang, og forsikre om at nesten alle rettmessige vinnere har fått sine gevins-
ter, kun en gevinst er uavhentet og tilhører en hytteeier, som kommer innom på neste be-
søk. Glemt er heller ikke alle dere strikkende, heklende, snekkerende, syende og broder-
ende medlemmer og støttespillere, som møysommelig har bidratt med nydelig håndarbei-
dende gevinster gjennom året: TUSEN TAKK TIL DERE OGSÅ!                                              
Så må våre kjære GROMGUTA, Arne Stuenes og Bjørn Håpnes, også takkes, for å skape 
trivsel og god basarstemning denne lørdagen i november, med sitt gode humør og spillerg-
lede!                                                                                                                                   
 
Men hva hadde alt dette vært uten PUBLIKUM? Det er jo alle dere som raust tok lodder, 
kjøpte vaffel, kaffe og rømmegrøt, besøkte tombola’n og kjøpte årer på kakelotteriet, 
som tryllet Sanitetsbasaren om til årets happening for oss, og har motivert oss til å gjen-
ta suksessen om to år igjen: vi gleder oss allerede! Og pengene vi fikk inn skal vi som van-
lig bruke til OMSORG I NÆRMILJØET. 
 
For det andre var det gledelig å kunne arrangere JULEGRANTENNINGA «på den vanlige 
måten» igjen, torsdag 24/11. Store og små ønsket julegrana velkommen med de gode, gam-
le julesangene rundt treet, og sannelig kom nissen ruslende i år også, med sekken propp-
full av gaver, da han hørte oss synge «På låven sitter Nissen»…….    
Og etterpå vandret vi ned til Holmenkoia, der adventsstjerna lyste fra kjøkkenvinduet, og 
gjestfrie Sanitetsdamer tok imot med Mary’s Verdens Beste Sjokolade og påsmurt jule-
brød. I år var arrangementet et samarbeid mellom Namsskogan Kommune,  
Visit Namsskogan og Namsskogan sanitetsforening.  
 
For det tredje var det latter og glede på skolekjøkkenet 1/12, da SPRÅKVENN med Ka-
ren Lourens i spissen, arrangerte årets JULEBAKST – KVELD! Pepperkaker, risboller og 
ikke minst TJUKKLEFSE ble tryllet fram i løpet av kvelden, der Sølvi Mellingen ble kvel-
dens yndlingslærer med sin gode, gamle takke fra 50 – tallet, sine medbrakte ferdiglagde 
emner, og sin kyndige undervisning med kjevle og godt humør!                                       
Og ute lyste måne og stjerner om kapp, da alle etter tre timer dro hjem med hendene  
fulle av kveldens julebakst og hodet fullt av nye, norske ord…… 
 

Namsskogan Sanitetsforening har i jubileumsåret 2022 hele 85 medlemmer, det er  
virkelig til å bli glad av! På vår Handlingsplan var målet å få 10 nye medlemmer i år,  
men vi har fått 17 nye hittil! Det lover bra for nytt år og nye muligheter!                                          
Videre viser Handlingsplanen vår hva som skjer både sentralt i NKS og lokalt i bygda.                                        
For november står følgende på den sentrale delen i planen: «25/11 internasjonal kam-
panje for avskaffelse av vold mot kvinner, 16 dagers aksjon, utdeling av røde  
knapper».                                                                                                                    



Sanitetskvinnene støtter Rød Knapp – 
Stopp vold mot kvinner 
 
Bak alliansen Rød Knapp – Stopp vold mot kvinner står Den norske kirke, Islamsk Råd Norge, Reform 
– ressurssenter for menn, Norske Kvinners Sanitetsforening, Krisesentersekretariatet, Virke, Digni og 
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). 

Alliansens overordnete mål er å stoppe all vold mot kvinner. 

Alliansens delmål er: 

• at alle politikere, både lokalt og sentralt skal bære alliansen symbol, den røde knappen, for å vise at 
de vil bidra til å stoppe alle former for vold og jobbe politisk for en reell likestilling mellom kjønne-
ne 

• at alle skal bære en Rød Knapp for å vise sin støtte i kampen mot vold mot kvinner 
• at vold mot kvinner er en så viktig sak at vi får bred politisk enighet om å handle 
• å nå et mangfold av personer og aktører i det norske samfunnet, på tvers av kjønnsgrenser, etnisitet, 

seksualitet, religion, geografi og alder med vårt budskap, og å ha en kommunikasjon, et språk og  
• virkemidler som fremmer dette målet. 
• at Rød Knapp-alliansen skal være en folkeaksjon mot vold mot kvinner 
• at arbeidet ses i sammenheng med arbeidet mot alle former for vold i nære relasjoner 
 
Rød Knapp er valgt som symbol på alliansen. 
Dette fordi rødt signaliserer stopp, samtidig som rødt er kjærlighetens farge. 

Knappen har fire hull som symboliserer fire områder vi mener det er spesielt store utfordringer som det 
må arbeides med å tette: 

• Rettigheter 
• Hjelpetilbud 
• Forebygging 
• Forskning 

  

VI deler ut KNAPPEN  uke 50 og 51 

 

TRONES GRENDEHUS TAKKER! 
 

Trones grendehus takker alle som har bidratt 
med pengegaver til innkjøp og montering av 
varmepumpe på grendehuset. Vi takker spesielt 
Vinterlandet Namsskogan AS for den store  
gaven som vi fikk. 
 
Det er fortsatt anledning til å Vippse inn bidrag! 
 

Hilsen Trones grendehus  



Flyktningetjenesten i Namsskogan kommune 

 

I April i 2022 vedtok kommunestyret at vi skulle ta imot inntil 20 flyktninger som følge av krigen i Uk-
raina. Vi har ikke hatt en fungerende flyktningetjeneste de siste årene, og har måttet bygge opp tjenesten 
på nytt. Kommunalsjef oppvekst Geir Staldvik fikk ansvaret for dette, og det er deretter ansatt boveile-
der/miljøarbeider, Enhetsleder integreringstjenesten og satt av ressurser til norskundervisning. 
De første flyktningene fra Ukraina kom til kommunen i Juli, og deretter har det gått slag i slag, og vi har 
nå bosatt 20 personer med smått og stort. Vi vil takke alle som har bidratt med møbler og inventar til 
bosettingen. 
Vi må også takke saniteten og språkvenn for innsatsen de har gjort så langt. 
Vi har fått både enslige og barnefamilier, og alle er bosatt i eller nær Namsskogan sentrum, da det her er 
gangavstand til både undervisning, butikk og helsetjenester. 
Alle de voksne har begynt norskopplæring og noen er i gang med introduksjonsprogrammet allerede. 
Alle barna er i barnehage eller på skole. 
Alle de vi har bosatt så langt er veldig positive og nysgjerrige på Namsskogan og Norge, og det er veldig 
givende å få arbeide med dem. 
 
Vi håper alle Namsskogingene tar godt imot våre nye innbyggere. 
 

Enhetsleder integreringstjenesten              Boveileder/miljøarbeider            Norskundervisning                           
Mariell Maria Van Klooster                       Heidi Brekkvassmo                    Anita Pedersen 

Du har kanskje en rød knapp, eller har sett den på jakkeslaget til Statsministeren eller 
andre myndighetspersoner, men vet ikke helt hva den står for? Den røde knappen betyr 
rett og slett: STOPP VOLD MOT KVINNER!  Rød – knapp - alliansen ble stiftet i 2013, og 
har siden arrangert konferanser hvert år i forbindelse med den internasjonale dagen mot 
vold mot kvinner 25/11.  For et par år siden var vi i Kommunestyret og delte ut røde knap-
per i aksjonsperioden, i år tar vi turen til ulike arbeidsplasser og deler ut den røde knap-
pen.                                                                                                                                    

Med Inger Hagerup’s enkle og vakre adventsdikt,                                                                          
vil Namsskgan Sanitetsforening til slutt ønske alle våre lesere                                                            

EN RIKTIG GOD JUL og ET FREDELIG NYTT ÅR! 
 

Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for GLEDE,                                                                    
det står og skinner for seg selv og oss som er tilstede.                                                              

Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for GLEDE.  
Så tenner vi to lys i kveld, to lys for HÅP og GLEDE,                                                                        
de står og lyser for seg selv og oss som er til stede.                                                                 
Så tenner vi to lys i kveld, to lys for HÅP og GLEDE. 

Så tenner vi tre lys i kveld, for LENGSEL, HÅP og GLEDE,                                                         
de står og skinner for seg selv og oss som er til stede.                                                                  

Så tenner vi tre lys i kveld, for LENGSEL, HÅP og GLEDE. 
Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned,                                                                         

FOR GLEDE, LENGSEL HÅP og FRED,                                                                                            
MEN MEST ALLIKEVEL FOR FRED PÅ DENNE LILLE JORD,                                                            

DER MENNESKENE BOR. 
 

Bjørg Myran. (leder) 



Desemberhilsen fra  
Trones barnehage- Bamsebo 

 
Desember-måneden i barnehagen skjer det mye rart og artige ting. 
Rampenissen har flyttet inn… og han finner på mange rare sprell.. 
 
Vi er egentlig litt opptatte for det er så mange koselige ting å gjøre. 
Vi baker julekaker, pusler med julepynt og lager julegaver.  
Vi har adventsstund med sang og julefortellinger. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vi har fine treff med SFO, og vi 
har vært på nissefest sammen 
med de andre barna på  
Brekkvasselv barnehage. 
 
Så ble det endelig snø og  
vinter til barnas store glede. 
 
Barna har laget små julegleder 
til parken, som takk for at vi 
får besøke den når vi ønsker. 
Vi er heldige! 
 

 
 
 
 

 
 

Vi ønsker alle en superfin  
julefeiring og at 2023  

blir et godt år for oss alle. 
 



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. 

Fest for medlemmene i  
Namsskogan Frivilligsentral. 

 

Styret i Frivilligsentralen har bestemt at det på  

nyåret vil bli arrangert en fest for de frivillige i 
Namsskogan frivilligsentral. De frivillige utgjør  
en stor ressurs for frivilligsentralen og for bygda, 

og legger i mange sammenhenger ned en stor  
arbeidsinnsats.  

 

På grunn av corona-perioden, har det en tid  
ikke vært mulig å holde større sammenkomster, 

men nå vil styret gjerne innby til fest igjen.  

 

Festen vil bli arrangert 21. januar 2023 
Invitasjonen vil komme i løpet av desember. 

FLASKEINNSAMLING 
TIL KLASSETUR 

 
10. klasse jobber for finansiering av klassetur og vil i den anledning komme på besøk til 
husstandene i Namsskogan for å samle inn flasker (kun de med gyldig pant i norske bu-
tikker). 
 
Innsamlingen vil foregå i uke 50 og i uke 4. 
Vi håper dere tar godt imot oss og benytter anledningen til å rydde i skap og uthus ☺ 

 

Med vennlig hilsen elevene i 10. klasse 



 
 
 
 

 
 

 
BREKKVASSELV SAMFUNNSHUS 

LØRDAG 17. DESEMBER KL. 19.30 
 

HARRAN SAMFUNNSHUS 
SØNDAG 18. DESEMBER KL. 17.00 

 
VELKOMMEN! 

 
DET SERVERES GLØGG OG PEPPERKAKER 

VOKSNE: KR. 300,-, SKOLEELEVER 1.-10. KL: KR. 100,-  
BARN UNDER SKOLEALDER: GRATIS  

 

Kor i Namsskogan 
 

Inviterer til stemningsfulle  
 

JULEKONSERTER 



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

74 33 34 30  byggvaren@namsskoganbygg.no 

Julegave-tips!  

 

Vi har masse  

verktøy og annet  

utstyr for alle de som 

ønsker seg   

nyttige og praktiske  

gaver!  

Vanskelig å velge?  

Gi et gavekort! 

 

GLØGG-SERVERING 

 

Vi serverer gløgg og  

pepperkaker hele  

siste uka før jul.  

Velkommen innom! 

 

Byggvaren har åpent til 

23. des. kl. 16.00.          

Stengt julaften og romjula. 

Åpner igjen 2. januar.  

 

Vi ønsker alle våre kunder  

EN RIKTIG GOD JUL! 

 
 


