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HUNT 4 foregår i Namdalseid 14. januar - 21. februar 2019

Én gang hvert tiende år har du
muligheten til å bidra til viktig helseforskning regionalt, nasjonalt og
globalt, samtidig som du får nyttige helseopplysninger om deg
selv, HELT GRATIS!
Så langt har over 47 000 nordtrøndere deltatt på HUNT4. Dette er
en av verdens største helseundersøkelse, og snart kommer HUNT4
til Namdalseid!
Det blir sendt ut en invitasjon til
alle over 20 år med bostedsadresse i kommunen, ca 14 dager før
oppmøtetidspunkt. Hvis timen ikke
passer, eller du ønsker å møte før,
kan du også møte på drop-in time.

Blant annet får én heldig deltaker i
Namdalseid en el-sykkel fra
HUNT4. I tillegg vil det bli trukket
vinnere av 5 gavekort fra Namdalseid kommune. Etter at helseundersøkelsen er ferdig, i februar
2019, vil HUNT4 trekke ut én heldig vinner blant alle deltakerne i
helseundersøkelsen, som vil få en
splitter ny e-golf.

Dette skjer på feltstasjonen:
Måler høyde og vekt
Kroppssammensetning
Blodtrykk
Tar blodprøver
Aktivitetsmåling
Du svarer på spørreskjema.
Vi har flere uttrekkspremier på lur. Resultatene fra undersøkelsen

kan du få tilsendt i posten. Du kan
også dele resultatene med din
fastlege om du ønsker det.
Velkommen til feltstasjonen vår
på de gamle legekontorene på
kommunehuset 14.januar 21.februar 2019!

Det blir kulturverksted i kulturhuset i
Namsos lørdag 5. januar.
Se mer informasjon på ukm.no og her:
https://www.facebook.com/
events/371830423362819/

Namdalseid kommune
Gløttvegen 2
7750 Namdalseid

Åpningstider: kl. 08.00 -15.30 alle hverdager - Tlf. 74 22 72 00 - Faks: 74 22 72 90
E-post: postmottak@namdalseid.kommune.no - www.namdalseid.kommune.no

Ordføreren
2019 – et spennende år!
HUNT4
Etter feiring av både jul og nyttår
kan det være greit å bidra med
deltakelse i helseundersøkelsen
HUNT4 som starter 14. januar for
oss i Namdalseid kommune. Du
finner mer informasjon i denne
utgaven av Melkrampa. HUNT4
bidrar med en el-sykkel i uttrekkspremie, mens Namdalseid kommune v/formannskapet har gitt 5
uttrekkspremier - gavekort på kr
1.000,- 2000,- 3000,- 4000,- og
5000,- med andre ord store vinnermuligheter. Jeg håper på et
godt oppmøte fra oss i denne undersøkelsen også – din deltakelse
er et bidrag til helseforskning både
regionalt og nasjonalt.
Ny kommune
Gjennom hele 2019 vil det bli jobbet mye med etablering av ny
kommune. Felles nemnd, som
hittil har bestått av 14 politikere
utvides nå til at de tre kommunestyrene blir felles nemnd – som vil
få 54 medlemmer. Bakgrunnen er
bl.a at en slik løsning bidrar til
større grad av involvering og forankring i de saker som er oppe til
behandling i felles nemnd. Det ble
i 2018 gjennomført en såkalt Visjonsreise i de tre kommunene
som skal slå seg sammen. Mange
av dere deltok på folkemøtene
både på Namdalseid og Statland.
Det som gikk igjen når man oppsummerte folkemøtene var innbyggernes engasjement, stolthet
og begeistring over egen bygd/
grend. Hensikten med reisen var å
få et grunnlag for den nye kommunens visjon. En god visjon handler
om å stake ut en tydelig kurs og at
en skal gjøre sitt for å følge den. I
møtet i Felles nemnd den 14. desember 2018 ble følgende visjon
enstemmig vedtatt:
Sammen skaper vi muligheter.

Denne visjonen skal ligge til grunn
for all virksomhet fra og med
1.1.2020. I samme møte ble det
også vedtatt en plan for utbygging
av bredbånd og mobiltelefoni i den
nye kommunen. Jeg blir av og til
kontaktet av innbyggere som ikke
har god nok mobildekning. Det er
heller ikke enkelt å få kontakt med
de «rette» folka i de forskjellige
mobilselskapene for å få tatt opp
saken og etterspørre hva tenkes
gjort. Derfor er det bra, synes jeg,
at det gjennomføres en kartlegging i hele den nye kommunen for
å avdekke områder som ikke har
bredbåndstilbud eller mobildekning som ikke er tilfredsstillende.
Selve planen har vært ute på høring og mange innspill kom og ble
innarbeidet i planen. Kommunen
søker det offentlige om tilskuddsmidler for prioriterte tiltak i 2019
og kommende år. Offentlige tilskudd brukes da som delfinansiering av tiltakene. Det er en
ambisjon om at alle innbyggerne i
den nye kommunen innen 2025
skal ha tilgang på bredbånd og
god og stabil dekning for mobiltelefoni. Den rollen kommunen vil
ha i forbindelse med bredbånd er
å være pådriver og tilrettelegger,
hvor det vil være viktig med initiativ og deltakelse fra innbyggerne i
det området hvor det skal bygges
ut bredbånd. Når det gjelder mobil
vil dialogen med aktører for utbygging av mobiltelefoni være avgjørende for å lykkes. Tilgang på
bredbånd, god og stabil mobildekning til alle innbyggerne vil være
en viktig og prioritert oppgave i
den nye kommunen.
Ny rådmann: Fra 1.1.2019 starter Inge Ryan som rådmann i
Namdalseid kommune med Bodil
Lie som assisterende rådmann ut
2019. Inge Ryan til da være råd-

Melkrampa utgis av Namdalseid kommune,
7750 NAMDALSEID, Tel.: 74 22 72 00
Faks: 74 22 72 90.
e-post: melkrampa@namdalseid.kommune.no
Utgis månedlig til alle husstander i kommunen.
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mann for alle tre kommunene og
vil være på Namdalseid en dag
hver uke. Vi ønsker Inge Ryan
velkommen til Namdalseid.
Skole- idrettsbygg: Det er
mange som gleder seg til å kunne
ta i bruk den nye skolen og idrettsbygget. Siste oppdatering når det
gjelder tidspunkt for å kunne ta i
bruk de ferdigstilte byggene er
første skoledag etter høstferien
2019.
Ord på veien:
« I arbeid, vennskap og kjærlighet
må man aldri måle og aldri veie,
men gjøre sitt aller beste…»
Ønsker alle og enhver et

godt nytt år.

Steinar Lyngstad
ordfører

KOMMUNALE MØTER:
24. januar: Formannskap
31. januar: Kommunestyre og
felles nemnd
Alle møtene er åpne for
publikum/ tilhørere.
Møtepapirer blir til enhver tid lagt
ut på Servicekontoret og på
kommunens nettside:
www.namdalseid.kommune.no

Ansvarlig redaktør er: Brit Randi Sæther Pedersen,
telefon: 74 22 72 00
Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som
sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret.

Offentlige kontorer
KOMMUNALE
Nødnummer:

Brann, telefon 110
Politi, telefon 112
Akutt hjelp, telefon 113
Legevakt
tlf. 116117 ved behov for øyeblikkelig hjelp. For akutt hjelp ring 113.

Legekontoret

Brukerkontoret:
Tlf. 976 99 684

Skatteoppkreverkontoret, Namsos:

Kreftsykepleier:

Tlf. 941 78 000

Stillingen er utlyst.

Den Norske Kirke
Tlf. 74 22 72 30

Logoped:

Kirkeverge: Marianne Torp, tlf.
970 70 570
Kontortid tirsdag, onsdag og
fredag, kl. 10.00-14.00
Prest for Namdalseid sokn og
Statland sokn:
Gunnar Einar Steingrimsson,
tlf. 472 00 928
Kirketjener/kirkegårdsarbeider:
Reio Sporildnes, Namdalseid,
tlf. 908 33 057
Kirketjener:
Olga Johanne Oksdøl, Statland,
tlf. 915 48 332
Kirkegårdsarbeider:
Arnfinn Teigmo, Statland, tlf.
952 69 085
Organist i Namdalseid og Statland kirker :
Gudmund Thorsen tlf.
917 81 271

Hanne Lillian Hanssen
Treffes mandag og torsdag på kommunehuset, tlf. 482 42 016

Tlf. 74 22 72 70
SMS: NAMDALSEID sendes til
tlf.nr. 2097
LOS: (oppfølging av barn og unge
Legekontorets åpningstider er fra
kl. 08.30-12.00 og fra kl. 13-15.00. som er i fare for å droppe ut av skolen) Lars Ove Mølnå, tlf: 400 79 210
Telefontid alle hverdager fra kl.
08.15 til 09.00 og kl. 13.00 til 15.00.

Pasientreiser
Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf.
05515, senest dagen før reisen.

Helsesøster:
Helsesøster er å treffe på helsestasjonen hver torsdag mellom kl.
08.00 og 15.30, og fredager i partallsuker. Tlf. Namsos helsestasjon
948 03 003. Telefontid kl. 08.0010.00 og 13.00-14.00

Fysikalske:
Har åpent hver dag mellom
kl. 08.00-15.30. Tlf: 74 22 72 66

Rus- og psykisk helse

Barnevern, telefon:
Sentralbord 74 22 72 00
Ekspedisjon 476 65 270

Hjelpemidler

Tlf. 74 22 72 00
Gjelder også syn– og hørselshjelpemidler.

Biblioteket
Tlf. 74 22 72 20
Åpningstid kl. 08.00-15.30,
onsdager åpent til kl. 17.00.
(september-mai)
Bibliotekbasen på nett:
www.namdalseid.kommune.no

Skattekontoret /
folkeregisteret
Tlf.: 800 800 00
Adresse: Statens Hus
7734 STEINKJER

Sykepleier og hjelpepleier treffes
Midtre Namdal
mandag-fredag 08.00-15.30.
Samkommune (MNS):
Kirsti Å. Sæther Tlf. 907 60 748
Anne Elisabeth Ravlo tlf. 974 67 200 Utviklingskontoret:
Tlf. 926 07 743
Jordmor
www.midtre-namdal.no/utvikling
Treffes annenhver uke i oddetallsuker mellom kl. 08.00 og kl. 14.00, Miljø - og landbruk:
mandag/tirsdag. Timebestilling ved Tlf. avdelingskontor Namdalseid:
402 38 256
Namsos helsestasjon tlf. 948 03 003 Geir Modell
Tove Berit Ostad
974 96 305
Olav Strøm
975 04 225

ANDRE
Tannhelsetjenesten
Barn og ungdom i Namdalseid,
som har rett til tannbehandling,
blir innkalt til tannklinikken i
Namsos, nytt nr. 74 17 52 55.

Namdalseid
Tlf.: 55 55 33 33
Åpningstid for publikumshenvendelser onsdager fra
kl. 10.00-14.00.
Stengt hver mandag, tirsdag,
torsdag og fredag.
www.nav.no

Namdalseid kommune
Servicekontoret
Åpent: 08.00-15.30
Telefon: 74 22 72 00
E-post: servicekontoret@namdalseid.kommune.no

Miljøstasjonen i Dalavika
Åpent onsdager i partallsuker
i tidsrommet kl. 14.00-18.00.
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Kommunal informasjon
Vi søker klubbarbeidere i 2 x 10%-stilling for ungdomsklubbene på Namdalseid og Statland
(Namdalseid) er fredager kl. 18.00 at alle ansatte bidrar til å skape et
– 23.00.
godt samspill både internt i enhe- Åpningstiden følger skoleruta.
ten, og med interne og eksterne
samarbeidspartnere.
Ungdomsklubben er en organisa- Kommunens arbeidsgiverpolitikk
sjon der klubbens medlemmer og har som mål at alle tjenestesteder
foreldre er ansvarlige. Kommunen bør ha både mannlige og kvinnelibidrar med tilrettelegging av aktivi- ge arbeidstakere, og vi oppfordrer
tet gjennom kommunalt ansatte
begge kjønn til å søke.
klubbmedarbeidere, og stiller loArbeids- og lønnsvilkår i samsvar
kaler til disposisjon.
med gjeldende avtaleverk.
Vi har en visjon om å være en helDet er mulig å søke på begge stil- sefremmende arbeidsplass, og
Kontakt enhetsleder Brit Randi
lingene eller på en av dem.
våre kjerneverdier er tillit, respekt, Sæther Pedersen for evt. spørsåpenhet og lojalitet. Det er viktig
mål, tlf. 74 22 72 00.
- Åpningstid Statland ungdomsat aktuelle søkere kjenner seg
klubb er torsdager kl. 18.00 –
igjen i disse verdiene og benytter Søknad må sendes på elektro23.00.
dem aktivt i utviklingen av enhenisk søknadsskjema
ten, både i forhold til arbeidsmiljø innen 15.01.2019
- Åpningstid Nåva ungdomsklubb og tjenestekvalitet. Det forventes
Du må være interessert i å arbeide med ungdom, og ønske å drive
utvikling av klubbene sammen
med medlemmene og foreldrene.
Klubbarbeideren bør være 18 år,
men andre interesserte kan også
søke.
Stillingen ved Statland ungdomsklubb er fast, og stillingen ved Nåva ungdomsklubb er et vikariat til
31.07.19.

Dagsenteret
i januar

Skolestart
høsten 2019

GODT NYTTÅR!

Vi ønsker Inge Ryan velkommen
som rådmann i Namdalseid. Han
vil være til stede en dag i uka med
kontor på kommunehuset. Første
dag er 11. januar.

Mandag 7/1 kl.16.00 Karrakaffe
Tirsdag 8/1 kl.18.00 Strikkekaffe
Torsdag 17/1 kl.10.30 Bibliotekdag.
Ellers i januar går våre faste aktiviteter som før.

Innskriving av nye skolestartere f. 2013 eller tidligere
til skoleåret 2019/20 på
1. klasserommet/SFO
Onsdag 13. februar
kl. 10.00
Prisene justeres :
Frokost økes til kr.40,Kaffe m/tilbehør kr.30,Velkommen til Dagsentret til alle
og enhver til en trivelig stund!
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Ny rådmann fra
1. januar 2019

VELKOMMEN!
Hilsen rektor

Frivilligsentralen
Januarmeny på bygdakaféene
Namdalseid frivilligsentral ønsker riktig godt nyttår til alle!
Også i 2019 har vi åpen bygdakafé tirsdager og torsdager, og vi håper at
både nye og gamle kafégjester benytter seg av dette tilbudet som drives
av frivillige. Her byr vi på god mat, og ikke minst så er det sosialt og trivelig hvor man møter andre folk og kan slå av en prat.
Vi gjør noen justeringer på menyen og prisene våre basert på tilbakemeldinger vi har fått. Vi får skryt for
maten vår, men det er ikke alle som ønsker å spise så mye. Det tar vi til etterretning, og endrer menyen
og prisene.
Fremover tilbyr vi en oppdelt lunsjbuffet som består av koldtbord og dagens rett. Det går an å forsyne
seg med én porsjon av en av disse og betale kr 50 for det. Men de som vil spise så mye de vil kan gjøre
det som før! Da koster det kr 110,- og man spiser så mye man vil av både koldtbord og dagens rett,
samt får vaffel og kaffe inkludert i prisen.
Årets første bygdamiddag på Namdalseid blir tirsdag 5. februar.
Namdalseid bygdakafé - tirsdager kl 11.00-14.00
8. januar - Dagens rett: Pizza
15. januar - Dagens rett: Salat med brød
22. januar - Dagens rett: Karbonader med ertestuing
29. januar - Dagens rett: Suppe med brød
Statland bygdakafé - torsdager kl 11.00-14.00
10. januar - Dagens rett: Omelett
17. januar - Dagens rett: Karbonader med ertestuing
25. januar - Dagens rett: Pizza
31. januar - Dagens rett: Suppe med brød
Priser:
Kaffe med påfyll: kr 20,Vaffel (halv plate med pålegg): kr 15,Koldtbord 1 porsjon: kr 50,Dagens rett 1 porsjon: kr 50,Full lunsjbuffet, spis så mye du vil inkl. kaffe og vaffel: kr 110,Lunsjbuffet barn (inkl. saft og vaffel): kr 50,-

Kaffering og karakaffe 7. januar
Vi starter det nye året med våre trivelige kaffetreff for voksne i bygda! Damene treffes til kaffering på
gammelbiblioteket kl. 12.00-13.30, og karene treffes til karakaffe på Dagsenteret kl 16.00-17.30.
Dette er åpent for alle som har lyst til et uformelt treff. Vi prater og koser oss
sammen. Om du ikke har vært med før, så er det bare å ta turen og se hvordan du liker det. Kom alene eller ta med deg noen du kjenner!
Velkommen til trivelig prat med kaffe og noe godt attåt. Serveringen er gratis.
For å be om skyss til kafferingen kontakt Solfrid Skevik på telefon 951 10 343.
For å be om skyss til karakaffen ring Svein Brørs på telefon 992 52 541.
Arrangør er Namdalseid besøkstjeneste (frivilligsentralen, Røde Kors, menighetsrådet og pensjonistlaget)
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Frivilligsentralen
Bli med på Seniorsurf!
Seniorsurf er både sosialt og lærerrikt. Vi treffes annenhver uke hvor vi i fellesskap har ulike tema, med
en kaffepause.
Seniorsurfen er for nybegynnere som trenger hjelp til å komme på nett og bli
der. Det kan være hjelp til forskjellige digitale løsninger. F.eks. epost, facebook, bilder og kommunikasjon med det offentlige.
Første seniorsurf i 2019 er 10. januar. Da treffes vi annenhver torsdag kl
12.00-14.00 på gammelbiblioteket. Frivilligsentralen har salg av kaffe og vaffel.
Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til et nytt surfeår!

Kom på trivelig strikkekafé!
På oppfordring starter frivilligsentralen med strikkekafé! Dette er åpent for alle som har lyst til strikke litt i fellesskap og
slå av en prat. Eller har du annet håndarbeid så ta med det!
Her skal vi prate og ha det trivelig i lag.
Gratis inngang og servering.
Første gang er mandag 14. januar, og så møtes vi annenhver mandag. Det blir på gammelbiblioteket kl 19.00-21.30.

Lag og foreninger
Felles UKM for Namdalseid og Namsos 27. januar
det skapende arbeidet de gjør
hjemme eller på skolen, enten
det er musikk, film, foto, teater,
dans eller annet. Påmeldingen til
UKM finner du på www.ukm.no.
Men først blir det UKM-verksted
lørdag 5. januar fra kl. 10.0017.00 i Namsos kulturhus innen
uttrykkene sirkus, dans, foto
(med mobil) og visuell kunst. Se
mer informasjon om dette på face-

Her planlegges neste års ungdommens kulturmønstring for
book.com/events/371830423362819/.
kommunene Namdalseid og
Namsos. Representantene fra
ungdomsrådene diskuterer hvordan de ønsker at arrangementet
skal være med både opplegg og
innhold for lokalmønstringen i
kulturhuset søndag 27. januar.
De håper at gamle og nye UKMere blir med og viser fram noe av
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Lag og foreninger
Fem fjelltopper i Namdalseid 2017-2018
Fjelltrimmen er fortsatt et populært
tiltak. Mange besøker en eller flere av de fem toppene der det er
utlagt bok: Øyenskavelen, Jektheia, Storsnøheia, Brørsheia,
Våttåheia.
Registrering foregår i perioden fra
1. oktober til utgangen av september. Totalt er det notert cirka
4.450 besøk på de fem toppene.
Fortsatt er det flest som går på
Våttåheia (cirka 1.730 besøk).
Videre følger Brørsheia (1.318),
Øyenskavelen (718), Jektheia
(371 og Storsnøheia (317).
Astrid Aune og Jean P. Sæther
har hatt 25 eller flere turer på tre
topper i hele åtte år. Unni Thorsen
og Steinar Heggdal sju år med 3 x
25 turer. Steinar har faktisk besøkt
fire topper minst 25 ganger de tre
siste åra. Også Silje Mølnå var
minst 25 turer på fire av toppene
siste sesong.
Nedenfor følger en oversikt over
de flittigste fjell-trimmerne. Trim-

3 x 25 topper
Åtte år
Astrid Aune (Øyenskavelen,
Brørsheia, Storsnøheia)
Jean P. Sæther (Våttåheia, Brørsheia, Storsnøheia)

Mange har vært mange ganger på de fem fjelltoppene i fjelltrimmen. Bildet er fra
Brørsheia der besøket har økt år for år.

gruppa gratulerer og håper at alle
de nevnte nå har fått sine velfortjente premier.

heia, Jektsheia)
Steinar Lyngstad (Våttåheia,
Brørsheia, Jektsheia)
Silje Mølnå (Våttåheia, Brørsheia,
Jektsheia, Storsnøheia)

Leif Kolstad (Våttåheia)
Hilde Vanebo (Våttåheia)
Helge Enoksen (Våttåheia)
Ann Jorid Resell (Våttåheia)
Odd Gunnar Opdahl (Våttåheia)
Åsa B. Bratberg (Våttåheia)
Ellin Setter (Våttåheia)
2 x 25 topper
Sju år
Bjørn H. Hansen (Våttåheia)
Steinar Heggdal (Øyenskavelen, June Ingvaldsen (Øyenskavelen, Gunn Inger Slørdal Bjørn H. HanVåttåheia, Brørsheia, Jektheia)
Brørsheia)
sen (Våttåheia)
Unni Thorsen (Øyenskavelen,
Gro Hoffmann (Øyenskavelen,
Elisabeth Rusten (Våttåheia)
Våttåheia, Brørsheia)
Brørsheia)
Bodil Furre (Våttåheia)
Hild Moe (Øyenskavelen, BrørsGunn Julie Tinglum (Våttåheia)
Seks år
heia)
Tove Azjøn (Brørsheia)
Kjell Olav Ingvaldsen
Ragnhild Westrum (Våttåheia,
Bjørn Håvard Lie (Brørsheia)
(Øyenskavelen, Våttåheia, Brørs- Brørsheia)
Bjørnar Elden (Brørsheia)
heia)
Åshild Lie (Våttåheia, Brørsheia) Berit Buvarp Aardal (Brørsheia)
Solrun Kolstad (Øyenskavelen,
Karin Husa (Våttåheia, Brørsheia) Jostein Aardal (Brørsheia)
Våttåheia, Brørsheia)
Brynjulf Gystad (Våttåheia, Brørs- Kjersti Vannebo (Brørsheia)
heia)
Marte Skevik (Brørsheia)
Fem år
Heidi Furre (Våttåheia, Brørsheia) Ottar Anton Kaldal (Brørsheia)
Tove Moe (Øyenskavelen, VåttåAnn Helen Kolstad (Brørsheia)
1 x 25 topper
heia, Brørsheia)
Siri Kaldal (Brørsheia)
Magnus Westrum (Våttåheia)
Sigmund Lie (Brørsheia)
To år
Bjørn Mosti (Våttåheia)
Kate Sporildnes (Våttåheia, Brørs- Vigdis Mosti (Våttåheia)
7

Lag og foreninger
Åpen Øyenskalvelstu
Fjellstyret har også denne vinteren stilt Øyenskavelstu til disposisjon, og
Trimgruppa ønsker unge og eldre velkommen til åpen hytte med
salg av kaffe, saft og vafler.
Øyenskavelstu er åpen kl. 1015 følgende søndager: 3. februar, 10. februar, 17. februar,
24. februar, 3. mars, 10. mars ,
17.mars, 24. mars og 31. mars.
Bilde:
Trimgruppa ønsker vedlkommen
til åpen Øyenskavelstu med salg

av kaffe, brus og vafler alle
øndager i februar og mars.
Skitur til Dåapma 17. mars
Trimgruppa og Namdal turlag
arrangerer skitur fra Momyra til
Dåapma og videre til Langvassheimen lørdag 16. mars. Det settes opp fellesskyss
fra Langvassheimen til Momyra.
Mer opplysninger senere i
Melkrampa.

Onsdagsklubben

Early birds
Fredag 4. januar prøver vi oss
med «Early Birds» igjen.

med et smil, trimmer og drikker
kaffe (saft til barna) i lag. Vi gleder oss til å møte AKKURAT deg. Alle, uansett form, er
hjertelig velkommen til å delta.

Oppmøte blir som tidligere, ved
inngangen til servicekontoret, og
vi er klar til å ta fatt på trimturen
kl. 06.30 presis.
Vi går/jogger i vårt tempo (men
Arr. Namdalseid IL i samarbeid
samme løype) i 15 min., før
med Namdalseid kommune.
vi snur vi og går/jogger tilbake til
startstedet.
Servering av kaffe (på kommunehuset) til alle deltakere i etterkant
av trimturen.
Dette blir en GOD start på dagen, hvor vi møter hverandre

På Dagsenteret ved Helsetunet
09.01. (årsmøte) og 23.01.
Alle dager fra kl. 10.00-12.30.
Alle velkommen!

Namdalseid hagelag 2019
Godt nytt år til medlemmer og
andre interesserte!
Etter årsmøtet 15. oktober 2018
består styret at følgende:
Leder:
Solveig Heggdal
Nestleder: Jorunn Hansen
Sekretær: Vigdis Gystad
Kasserer : Marit Steinshylla
Styremedlem: Liv Astrid Kalnes
Medlemstallet har gått litt ned siste året, pr september er vi 31
medlemmer.
Årsplan 2019
Lørdag 2. februar Lørdagskafe i
Samfunnshuset. Vi får da besøk
av Naturfotograf Stian Holmen
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som vil vise bilder og kåsere om
fugler og dyr fra nært og fjernt.
Torsdag 21.mars kl. 19 på Solhaug .Temamøte om kjøkkenhage
og dyrking i pallekarmer. Kåsør
Anne Lise Arntzen, mangeårig
leder i Nord-Trøndelag Hagelag.
April/Mai Temamøte om blomsterløker og knoller. Samarbeid
med Fylkeshagelaget, Namdalseid hagelag med flere.
Mai Dugnad på Kløvertunet.
Handledag på Langøren.
Lørdag 1. juni Gla`dag. Plantetombola i vår bod.
August Hagekafe i Lokalmil-

jøet
September Temamøte om kompostering, med vekt på bokhashi.
Marna Ramsøy.
Oktober
Årsmøte
Studiearbeid 2019
NB! Alle arrangement vil bli nærmere utlyst i Melkrampa og Lokalavisa Fjordtilfjord, og blir åpne for
alle interesserte.
Vel møtt til et trivelig arbeidsår!
Styret

Lag og foreninger
Såpesøndag

Lørdagskafe

Seniordans

Vil du lære å lage såpe?
Namdalseid Bygdekvinnelag
arrangerer såpekurs på
Solhaug søndag 20. januar kl.
16.00-19.00.
Kursholder er Sissel Gustad fra
Skage.
Pris: 50,- for medlemmer i
Namdalseid bygdekvinnelag, 100,
- for øvrige deltagere
Påmelding til Gudny Sverkmo på
tlf 993 76 702 innen 12. januar
Enkel servering.
Meld deg på, ta med sprudlende
humør, innesko og impulsiv kreativitet.
Her gjelder først til mølla da kapasiteten er 16
kursdeltagere.
Vel møtt til en
trivelig ettermiddag!

Namdalseid hagelag starter arbeidsåret med å ønske velkommen
til Lørdagskafe i samfunnshuset
lørdag 2. februar. Kafeen er åpen
fra kl. 11.00-14.00 og tilbyr salg av
kaffe og saft med noko godt attåt.

Vi starter opp sesongen igjen
tirsdag 8. januar, og holder på i
hvertfall frem til påske.

Naturfotograf Stian Holmen fra
Flatanger kommer kl. 12.00 for å
vise lysbilder og kåsere om dyr og
fugler både fra nærmiljø og fjernere strøk.
Vi reserverer en krok der barna
kan drive med enkle formingsaktiviteter.
Vi legger også fram noe hagerelatert lesestoff, og det blir en kort
orientering om årets studiearbeid.

Vi treffes som før i ungdoms– og
eldresenteret fra kl. 17.00–
19.00 hver tirsdag.

Velkommen!

Utlodning.
Vel møtt til alle
interesserte!
Styret

Namdalseid JFL-aktiviteter og info for januar
Jaktskytterskolen starter opp i
januar. Jaktskytterskolen er en
perfekt arena for barn- og ungdom
(14- 26 år) som ønsker å utvikle
sine skyteferdigheter på hagle og
rifle. Vi avholder hagleskytingen i
januar (oppstart 22. 01) og februar, og fortsetter med rifleskytingen i mai og juni. Totalt gjennomfører vi 10-12 kvelder, noe
avhengig av antall deltakere og
progresjon. Hovedsakelig mest
praktiske øvelser og trening, men
noe teori må påregnes. Påmelding
pr e-post; namdalseidjfl@gmail.com, eller sms til
95245676. Pris; 600kr medlem
NJFF/ 1200kr ikke medlem NJFF
(bindende påmelding/ ammunisjon
inkludert i prisen).
Leirdueskyting i flombelysning
på Lyngenbanen hver tirsdag fra
kl 19:00. Vi ønsker nye og gamle
skyttere velkommen til en morsom
fritidsaktivitet. Vi har hagler til

gratis utlån, samt instruktører tilgjengelig for råd, opplæring og
veiledning.
Miljøtrening for alle typer hunder er en flott ar ena for de som
ønsker å aktivisere og tilvenne sin
egen hund i omgivelser med andre
hunder. Det er ikke en «fri hundeslipp» trening, og heller ikke et
kurs, men en organisert felles trening ledet av instruktør og/eller
aktive medlemmer av NJFL med
erfaring. Nyttige tipps, erfaringer,
enkle øvelser og dressur er noe vi
skal kose oss med. Oppmøte utenfor Miljøbygget (kommunehuset)
på Lauvsnes 30. januar kl 19:00.
Jakthund Grunnkurs er kur set
som passer perfekt for deg som vil
lære mer om hunden din, enten du
er i tenkeboksen over å skaffe deg
en hund, nettopp har skaffet deg
en hund eller om du har mye erfaringer med hund, men vil ha litt
mer kjøtt på beina i forhold til

hundehold.
Kurset tar for
seg hunder generelt og tar for
seg blant annet hvordan hunden
styres av sine sanser og hvordan
den opplever sin tilværelse, uavhengig om det er en familiehund,
en jakthund eller begge deler. Kurset avholdes helga 25-27 januar,
og er forbeholdt medlemmer av
Namdalseid jeger- og fiskarlag.
Isfiskekonkurransen på Meungan avholdes lørdag 9. mars 2019.
Sett av datoen allerede nå, dette
blir tidenes folkefest på Osenfjellet. Videre arrangerer vi et
fluebinderkurs i februar, så følg
med på februarutgaven av Melkrampa for mer informasjon.
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Lag og foreninger
Årets vinnere i Musikklagets adventskalender
Dato

Vinnere:

Premie og sponsorer

1. des.

1. Gøril
2. Helene Bratli

Gavekort – Pizzabakeren Namsos
2 brett egg- Trude Sandstad Eldnes og Stian Eldnes

2. des.

1. Aillin Åsegg
2. Lisa Tekseth
1. Elin Måøy
2. Rolf Strugstad

Klippekort bassenget – Namdalseid Røde Kors
1 par tovet votter
Kaffepose i skinn – Tones sløyd
Duk og lys

4.des.

1. Trine Weiseth
2. Anna Solum

Fleecejakke (Johaug)
Spekepølse

5. des.

1. Marit Rones
2. Trude S Eldnes

Håndsåpe og håndkrem - Rørservice VVS AS Namsos
To billetter til musikklagets vårkonsert 23.03., med tema ABBA.

6. des.

1. Martin Elden
2. Edny Hegstad

Gavekort – søndagsmiddag for to –Kafè Lensmannsgården 2Mrom
Barnebok

7. des.

1. Edvard S. Berre
2. Marit Adolfsen

10 sekker ved – MN Vekst AS
2 poser snacks

8. des.

1. Stian W. Brørs
2. Elisabeth Rusten

Gavekort pizza – Sentrum Auto
Lysmansjetter i glass - Kafè Lensmannsgården 2Mrom

9. des.

1. Mary Ann Brørs
2. Fam. Storli Aasland

Gavekort overnatting 2 døgn i hytte - Namdalseid Fjellstyre
Et par tovet votter

10. des.

1. Svein Heggdal
2. Kristine Tørring
1. Magnus Raade
2. Anne Lise Strøm
1. Irene Alte Øien
2. Oddrun Trebostad

En kopp m/kaffeavtale hos Circle K
Gruslass – heimkjørt innenfor kommunens grense.
Gavekort – Bygdamiddag for to – Namdalseid Frivilligsentral
Bok: Gøy med tall
Hodelykt - oppladbar
Spekepølse

13. des.

1. Sindre Haugen Storli
2. Kjetil Hynne

Sauskinn – Fargerike Husby fagsenter Namsos
Et par tovet votter

14. des.

1. Tone og Terje Haugen
2. Roger Røyseng
1. Monica Sotberg
2. Eirin Anzjøn

En kopp m/kaffeavtale hos Circle K
Nisse - Kafè Lensmannsgården 2Mrom
Gavekort – Lutefiskaften Lensmannsgården
Bok: Gøy med tall

16. des.

1. Vilde Staven- Damås
2. Jostein Stakset

Glasskunst
Bok: Gøy med tall

17. des.

1. Anne Staven Elden
2. Erling Einli
1. Petter Haugen m/fam.
2. Selma Mølnå
1. Kjersti Vannebo
2. Inger Dyrhaug
1. Bodil og Svein Lie
2. Nils Helland
1. Namdim Shahoud
2. Solfrid Sverkmo
1. John Haugen
2. Nancy Holm
1. Petter Haugen m/fam
2. Ottar Kaldal
1. Åsa Brørs Bratberg
2. Astrid Fossum

To stk pendler – Coop Obs Bygg
Mattemesteren – 9 morsomme barnespill m/tall
Verktøykasse med utstyr for barn – SD-Bygg
Brød frå heimen
Skjenningfat – Alti Ane
Julemat – Coop Marked Sjøåsen
Fruktkurv – Joker Sprova v/Magne Melland
Et par tovet votter
Sammenplantning – Langøren gartneri
To stk julestjerner
Julematkurv – Coop Marked Namdalseid
Tre bøker: Bli kjent med tallene
Lokal mat – Brattlia Økogård
Bok: Gøy med tall
3000 kr. – Namdalseid musikklag
Spekepølse

3. des.

11. des.
12. des.

15. des.

18. des.
19.des.
20. des.
21. des.
22. des.
23. des.
24. des.
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Lag og foreninger
2019 BLIR SONGLAGETS STORE JUBILEUMSÅR -- 100ÅR!!
Jubileumsforestillinger er planlagt til 30.april og 4.mai. Det blir dykk i arkivet etter de gode gamle og
nye numra.
Vi håper at flest mulig, både gamle og nye sangere, blir med på dette!!
Øvelsene er i samfunnshuset onsdager 19.00-22.00 og vi starter 9.januar ta med kopp!

VELKOMMEN!
Annonser

Vi på Lensmannsgården ønsker alle våre gjester et fantastisk nytt år og vi gleder oss
til mange fine stunder i 2019.
Kafe Lensmannsgården as har åpent hver helg
fredag, lørdag og søndag kl. 11.00 – 17.00,
helt fram til 1. mai da vi igjen har åpent hver dag til ut august.
Søndagsmiddag hver søndag.
Bestilling av mat, møterom eller catering gjøres til tlf: 971 83 676.
Følg oss på facebook (for av og til skjer det ting slik at vi må forandre.)

Velkommen innom!
www.lensmannsgaarden.com

Namdalseid Maskin og Service kan tilby
følgende tjenester:
Utleie og graving med minigraver kr 1200,- første døgn/kr 1000,- påfølgende døgn/kr 450,- per time
med mann *Utleie:
Minidumper: 500,-/døgn
Planlaser: 450,-/døgn
Meiselmaskin: 450,-/døgn
Minilaster: 1200,-/døgn
Biltralle: 500,-/døgn
Vi har utstyr for rydding av kantsoner.
15-tonns gravemaskin kr 800,-/time med mann.
Alle priser er eks. mva
Ta kontakt: Kjell tlf; 911 25 204 Ole Emil; 907 82 961 Marius; 934 017 48
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Arrangørkalender for januar 2019
mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

lørdag

søndag

Stoff som skal være med i Melkrampa,
sendes til
Bygdakafè på
melkrampa@namdalseid.kommune.no,
Statland pensjonat eller leveres skriftlig til servicekontoret
kl. 11.00-14.00
innen den 15. i hver måned.

Bygdakafè på
samfunnshuset kl.
11.00-14.00,
Språkkafè på gmlbibl. kl.17.30-19.00
Leirdueskyting på
Lyngenbanen kl.
19.00

Bibliotek og
servicekontor
åpent til kl. 17.00
hver onsdag

1

2

3

4
Early Birds kl.
06.30 v/
servicekontoret

5
UKM-verksted i
Namsos kulturhus kl. 10.0017.00

6

7
Kaffering på gammelbibl. Kl. 12.0013.30
Karrakaffe på
Dagsenteret kl.
16.00-17.30

8
Seniordans på u/esenteret kl. 17.0019.00
Strikkekaffe på
Dagsenteret kl.
18.00

9
Onsdagsklubben
på Dagsenteret
kl. 10.00-12.30

10
Seniorsurf på
gammelbibl. Kl.
12.00-14.00

11

12

13

14
Strikkekafè på
gammelbiblioteket kl. 19.0021.30

15
Seniordans på u/esenteret kl. 17.0019.00

16

17
Bibliotekdag på
Dagsenteret l.
10.30

18

19

20
Såpekurs på
Solhaug kl. 16.00
-19.00

23
Onsdagsklubben
på Dagsenteret
kl. 10.00-12.30

24
Seniorsurf på
gammelbibl. Kl.
12.00-14.00

25

26

27
Lokalmønstring
UKM i Namsos
kulturhus

Namdalseid
songlag starter
øvelsene igjen kl.
19.00-22.00

Søknadsfrist ungdomsklubbarbeider
-stillinger

21

22
Seniordans på u/esenteret kl. 17.0019.00
Oppstart hagleskyting, jaktskytterskolen

Jakthund grunnkurs Namdalseid JFL
28

29
Seniordans på u/esenteret kl. 17.0019.00

30
Miljøtrening hund
v/miljøbygget på
Lauvsnes kl.
19.00

31

2. februar
Lørdagskafè på
samfunnshuset
kl. 11.00-14.00

