INFORMASJON FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2019

Kirkelig fellesråd for kommunen i nye Namsos fra 2020
Kommunene Namsos,
Fosnes og Namdalseid skal
som kjent bygge en ny kommune sammen. Dette får
også konsekvenser for Den
norske kirke i de tre kommunene. De kirkelige fellesrådene i kommunene må følge
samme prosess som kommunen og jobber mot sammenslåing fra og med 1. januar 2020. Sammenslåingen
innebærer også en grensejustering med at Lund krets i
Nærøy kommune går inn i
den nye kommunen.
Kirkelig fellesnemnd ble satt og
konstituert høsten 2017 og består
av 2 medlemmer fra hvert av fellesrådene, prost i Nordinnherad
og prost i Namdal, samt en repr.
for kommunal fellesnemnd. I tillegg har fellesnemnda engasjert
prosjektleder i ca. 20 % stilling for
perioden høsten 2017 30.11.19. Ansatt prosjektleder er
daværende kirkeverge i Midtre
Namdal. I tillegg har kirkevergen i
Namdalseid og kirkevergen i
Midtre Namdal møte og forslagsrett i fellesnemnda. Det er i tillegg
oppnevnt partssammensatt utvalg
(PSU) der tillitsvalgte i 2 av fagorganisasjonene representerer de
ansatte i de to kirkelige fellesrådene. Fellesnemnda har utarbeidet
budsjett for prosjektperioden som
er fremmet for kommunal fellesnemnd, og har fått tildelt 250.000
kroner i prosjektmidler.

som deltok. I tillegg vil det bli arrangert en felles stabstur første
uka i juni.
Det er vedtatt detaljert plan for
gjennomføringen, som er oppdelt i
6 faser. En er nå inne i siste fase,
som bl.a. omfatter å fremlegge
budsjettforslag for 2020 for «det
nye fellesrådet», samt å gjennomføre de nødvendige justeringer av
stabsmessig art. Dette er et arbeid nytilsatt kirkeverge Magne
Bergslid har ansvar for.

esser i prosessen og å være med
på legge til rette for godt kirkelig
arbeid i lokalmiljøet også etter 1.
januar 2020.

Sammenslåingen vil ikke i særlig
grad merkes for brukerne. Gudstjenester og kirkelige handlinger
vil i all hovedsak gjennomføres
som tidligere. De lokale kirkekontorene vil fortsatt eksistere med
noe justerte åpningstider, bortsett
fra Namdalseid kirkekontor som
får redusert åpningstid fra fire til
en dag pr. uke. Tjenestene knyttet
Menighetsrådene er informert om
til kirkegårdsdrift vil bli uforandret,
prosessen. De har stått i mange
herunder standard på vinter- og
spennende utfordringer og gleder
sommervedlikehold. Dagens kirseg over å nå kunne etablere et
kelige ansatte vil i det alt vesentnytt robust fellesråd med tilfredse
ligste jobbe som tidligere, bortsett
ansatte og frivillige medarbeidere.
fra avtroppende kirkeverge i NamDe lokale kirkene vil også fremdalseid som vil bli overført til
over fortsatt ha den samme rollen
andre oppgaver i den nye organii sitt nærmiljø som de har i dag,
sasjonen. De lokale menighetsråd
selv om de altså blir en del av et
videreføres som i dag, med unnAnsatte har hatt en felles samling større fellesskap. Det viktigste for
tak av Lund krets som overføres
i oppstarten av prosessen, noe
de berørte fellesråd og menigtil Fosnes menighetsråd.
som var en god opplevelse for alle hetsråd er å ivareta alle sine inter-
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7750 Namdalseid

Åpningstider: kl. 08.00 -15.30 alle hverdager - Tlf. 74 22 72 00 - Faks: 74 22 72 90
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Ordføreren

Kom mai du skjønne milde……
Ikke før har vi feiret påske så
kommer vi til den måneden i året
som virkelig beviser at Namdalseid kommune er tuftet på jord og
skogbruk i generasjoner. Nå skal
vinterens gjødsellager tømmes og
gi næring til det som gjennom
sommeren blir markens grøde. Og
mai er vel den travleste måneden
for de mange som driver innen
landbruk, for det er viktig at korn
og frø kommer tidlig i jorda og da
må både hverdag og helg tas i
bruk. Det er vel strengt talt bare
17. mai og konfirmasjonssøndagen siste helga i mai som kan utløse «stillstans» på jordene.
Småbåthavn og teaterlag på
Statland: Med mai måned kommer det også sikkert til å bli fine
dager med båtpuss og utlegging
av båter i småbåthavna på Statland, og med gjesteplasser som
finnes langs bølgedemperne kan
det komme mang en fritidsbåt
med sine eiere på besøk på Statland denne sommeren. Som vanlig leverer Staut teaterlag på scenen og har gjennom sine opptredener også utenfor Statland/
Flatanger blitt et ettertraktet teaterlag til glede for et stort publikum. Det sies at en god latter forlenger livet, i så måte bidrar Staut
teaterlag til akkurat det.

over. Med det som gjenstår av
arbeider ser det ut som om at det
ikke blir innflytting før til jul. Så da
blir innflytting i skole og åpning av
skole/idrettsbygget julegaven fra
kommunen dette året. Den som
venter på noe godt (og flott), venter ikke forgjeves, er det vel noe
som heter.

Gang og sykkelvei: En 300 meter gang og sykkelvei Fallet – Berre har i flere ti – år vært på priori- Ord på veien: «Sterkest er den
tert liste når det gjelder trafikksik- person som heller vinner over seg
kerhetstiltak i kommunen, samselv enn over andre. «
men med flere andre tiltak. Men
denne gang - og sykkelveien har
stått øverst - kommer endelig byggingen i gang. Målet er å ha den
ferdig før sommeren, så kommer
lys og asfalt etter hvert. Dette er et
spleiselag mellom Trøndelag fylkeskommune og Namdalseid
kommune med 50/50 av kostnadene på hver. Det vil bli en markering i forbindelse med ferdigstillelse av denne gang- og sykkelveien, så følg med i Melkrampa
fremover.
Steinar Lyngstad

Hedring av krigsveteraner:
Namdalseid kommune har, så
langt jeg har klart å undersøke,
ikke hatt noen tradisjon med markering av 8. mai med hedring av
våre krigsveteraner. Krigsveteraner som i mange år og i mange
Skole/idrettsbygg: Den som fer- land har deltatt i internasjonale
des ved skole og idrettsanlegget i operasjoner. Den 8. mai i år blir
Bjørgan vil se at det bygges for
det en markering i Namsos for
harde livet på ny skole og idretts- krigsveteraner i kommunene
bygg, og det er bra. Jeg har i den- Namsos, Fosnes og Namdalseid.
ne spalten skrevet at byggingen
Dere, som etter en tidligere oppskal være fullført slik at nyskolen fordring i år har meldt ifra, trenger
og idrettsbygget kan tas i bruk
ikke melde fra på nytt. Men er du
mandagen etter høstferien. Men
krigsveteran og ikke meldt deg på
slik blir det ikke. Det har oppstått vår ønskede markering tidligere,
forsinkelser av årsaker som kom- så ta kontakt med Servicekontoret
munen som byggherre ikke rår
eller ordfører så snart som mulig,
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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hvis du
ønsker å
delta på
denne
markeringen.
Ønsker alle
en fin 17.
mai og årets konfirmanter en fin
konfirmasjonsfeiring.

ordfører

KOMMUNALE MØTER:
3. mai: Samkommunestyre
14. mai: Ungdomsråd og felles
råd for mennesker m/nedsatt
funksjonsevne
16. mai: Adm.utvalg og formannskap
23. mai: 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

Kreftsykepleier:

Legevakt
tlf. 116117 ved behov for øyeblikkelig hjelp. For akutt hjelp ring 113.

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

Legekontoret

LOS: (oppfølging av barn og unge

Tlf. 74 22 72 70
SMS: NAMDALSEID sendes til
tlf.nr. 2097
Legekontorets åpningstider er fra
kl. 08.30-12.00 og fra kl. 13-15.00.
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.

Stillingen er utlyst.

Logoped:

som er i fare for å droppe ut av skolen) Lars Ove Mølnå, tlf: 400 79 210

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)
Helsesykepleier:
Helsesykepleier er å treffe på helse- Bibliotekbasen på nett:
www.namdalseid.kommune.no
stasjonen hver torsdag mellom kl.
08.00 og 15.30, og fredager i parSkattekontoret /
tallsuker. Tlf. Namsos helsestasjon
folkeregisteret
948 03 003. Telefontid kl. 08.00Tlf.: 800 800 00
10.00 og 13.00-14.00
Adresse: Statens Hus
7734 STEINKJER
Fysikalske:
Har åpent hver dag mellom
Midtre Namdal
kl. 08.00-15.30. Tlf: 74 22 72 66

Rus- og psykisk helse

Den Norske Kirke
Tlf. 74 22 72 30
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
Diakoniarbeider Siv Hilde Bulling tlf 74 22 72 36/984 53 980
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

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

Samkommune (MNS):

Utviklingskontoret:
Sykepleier og hjelpepleier treffes
Tlf. 926 07 743
mandag-fredag 08.00-15.30.
www.midtre-namdal.no/utvikling
Kirsti Å. Sæther Tlf. 907 60 748
Anne Elisabeth Ravlo tlf. 974 67 200
Barnevern, telefon:
Sentralbord 74 22 72 00
Jordmor
Ekspedisjon 476 65 270
Treffes annenhver uke i oddetallsuker mellom kl. 08.00 og kl. 14.00,
mandag/tirsdag. Timebestilling ved
Namsos helsestasjon tlf. 948 03 003 Skatteoppkreverkontoret, Namsos:
Brukerkontoret:
Tlf. 941 78 000
Tlf. 976 99 684

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 hver onsdag i tidsrommet kl. 14.00-18.00.
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Kommunal informasjon
Sommerarbeid for ungdom i ferietiden
Namdalseid kommune v/teknisk
har også i år tilbud om sommerjobb til ungdom som er under utdanning, og er bosatt i kommunen.
Aktuelle arbeidsoppgaver er
gressklipping, malingsarbeid, stell
og vedlikehold av grøntanlegg,
rydding, tilsyn og ettersyn av avfallspunkter mm.
Alle ungdommer oppfordres til å
søke. Ungdom over 16 år blir
prioritert. Det legges også vekt på
evt. tidligere erfaringer fra jobb i
kommunen. Søkere på plenklipping må helst ha erfaring.
Alder og ønskede oppgaver skal
oppgis i søknaden. Oppgaver
som ikke er aktuelle kan også

6. mai kl. 16.00 Karrakaffe
7. mai kl. 18.00 Strikkekaffe

oppgis.
Interesserte bes å sende skriftlig
søknad med CV innen 16. mai
2019 til:
Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid,
postmottak@namdalseid.kommune.no
Spørsmål rettes til driftsleder
Christoffer Vågø tlfnr. 942 06 588

Ny gang- og sykkelveg Berre – Fallet
Nå er det endelig dags for bygging av ny gang- og sykkelveg på
strekningen Fallet – Berre. Naboer/gjenboere er varslet og byggestart er planlagt til mai måned.

Dersom du ønsker mer informasjon, vennligst ta kontakt med
kommunen.
Eiendom og Teknisk

Early birds fortsetter fredag 3. mai
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
samme løype) i 15 min., før
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
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.
Arr. Namdalseid IL
i samarbeid med
Namdalseid
kommune.

Aktiviteter i mai

Dugnader vår 2019

Namdalseid helsetun:
Andakter ved diakonen:
Mandag 13. mai kl. 11.00
Mandag 27. mai kl. 11.00

Elda kirkegård
tirsdag 7. mai fra kl. 17.00
Namdalseid kirkegård torsdag 9.
mai fra kl. 17.00
Ta med rive og godt humør!
Vi serverer kaffe med noe og bite i.
Vel møtt!

Statland pensjonat:
Hyggetreff m/diakonen
torsdag 7. mai kl.
14.00
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Dagsenteret i mai

Namdalseid menighetsråd

10. mai kl. 18.00 Osteaften.
Vår lokale spillemann Gunnar
Helbostad og Evy Kristin Olsen
står for underholdning. Påmelding
til Grete innen 6. mai.
14. mai kl. 10.00 Natursti for alle
i Namdalseid. Det er lagt opp så
alle kan delta. Det blir servering
på Dagsenteret. Vil du bestille
middag også denne dagen, ta
kontakt med oss så blir det ordnet.
Arr. Helse og omsorg.
23. mai kl. 11.00 Husmøte
27. mai kl. 17.00 Nostalgisk aften
27. mai kl. 16.00 Dugnad i sansehagen. Har DU lyst til å hjelpe
oss, er du VELKOMMEN. Vi griller, planter og snekrer hønsehus.
Onsdag 8. mai er ubemannet.

Interessert i den
gamle Landbruksbankmappa?
Vi holder på å rydde i gamle arkiver. Deriblant det gamle
«Landbruksbankarkivet», fra den
tiden da banken hadde egne tillitsvalgte i kommunene. Arkivet vil
ikke bli tatt vare på videre, da det
er Landbruksbanken selv (nå Innovasjon Norge) og den enkelte
gårdbruker som har
«arkivansvaret».
Hvis du ønsker å hente ut mappe(r) som angår deg eller din
eiendom, kan du komme og
hente ut mappen(e) innen 1. juni.
Ta kontakt med
MNS miljø og landbruk.

Frivilligsentralen
Mai-kos på bygdakaféene
På bygdakaféene våre er det både god mat og trivelig selskap! Ta turen da
vel! Her selger vi på kaffe og vaffel, og de som er mer sultne kan kjøpe seg
en god lunsj! Vi har alltid koldtbord med grønn salat, brød og pålegg. I tillegg
har vi «dagens rett» som vil variere fra gang til gang.
Namdalseid bygdakafé - tirsdager kl 11.00-14.00
7. mai - Bygdamiddag med hjemmelaget lapskaus og dessert (kl 13.00-16.30)
14. mai - Dagens rett: Omelett
21. mai - Dagens rett: Kjøttkaker og ertestuing
28. mai - Dagens rett: Blomkålsuppe med brød
Statland bygdakafé - torsdager kl 11.00-14.00
2. mai - Dagens rett: Karbonader
9. mai - Dagens rett: Lapskaus
16. mai - Dagens rett: Kylling og ris
23. mai - Rømmegrøt og spekemat (ikke koldtbord)
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,Barn spiser lunsjbuffet gratis
Middag voksne: kr 150,- (Namdalseid)
Middag barn: kr 50,- (Namdalseid)

Frivilligsentralens strikkekafé
Vi ønsker nye og gamle velkommen til våre trivelige strikkekaféer. Datoer denne måneden er 13. og 27. mai. Vi spanderer
kaffe og bløtkake på alle den 27. mai som en liten markering
før sommerferien. Da tar vi pause til høsten.
Ta med strikketøy eller annet håndarbeid. Dette er åpent for
alle, og vi har det trivelig i lag. Vi møtes på gammelbiblioteket kl
19.00-21.00. Bruk «Nav-inngangen».

Kaffering og karakaffe 6. mai
Det blir som alltid god stemning og mye prat når vi har våre 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. 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
Turist i egen bygd - rømmegrøt på Øyenskavelstu
Frivilligsentralen og kulturminnelaget ønsker alle hjertelig velkommen til en trivelig turdag søndag 12. mai.
Mellom kl 13.00 og 15.00 har vi salg av rømmegrøt, kaker og kaffe på Øyenskavelstu. Kom og spis, slå av
en prat med andre folk og gå en tur i nærområdet!
Rømmegrøt med spekepølse og saft: kr 60,- per porsjon
Halv pris for barn
Kaffe med påfyll: kr 20,Kakestykke: kr 15,Husk kontanter!
Hvis du ikke kan kjøre selv så tilbyr vi buss som kjører fra kommunehuset kl 12.15. Meld fra hvis du vil bli hentet annet sted på
veien. Vi kjører hjem igjen fra Øyenskavelstu kl 15.00. Meld deg
på buss ved å ringe servicekontoret på telefon 74 22 72 00 innen
torsdag 9. mai.
For de som ikke har vært der før vil vi fortelle at veien fra Namdalseid går i retning Osen. Fra Osenkrysset
er det 11,2 km til avkjørselen opp til Øyenskavelstu. Det er på høyre hånd når man kommer fra Namdalseid, og veien ligger mellom Øyungen og Lille Øyungen. Herfra er det 5,3 km å kjøre opp til hytta.
Vi tar forbehold om været for å gjennomføre turen. Følg med på facebooksiden til frivilligsentralen for å
holde deg oppdatert. Og hvis du er usikker så ring Monica på telefon 479 00 191.

Matkurs med Unge Kokker
I samarbeid med Unge Kokker inviterer vi til lærerikt og artig matkurs. De som kan melde seg på er 4.-10.
klasse. Vi deler ut invitasjon til alle elevene på skolen hvor det vil stå mer detaljer.
Tid: Torsdag 23. mai kl 17.00.
Sted: Skolekjøkkenet.
Påmeldingsfrist er 16. mai.
Det er gratis å delta.

Lag og foreninger
Innsamling av lopper

Onsdagsklubben

Namdalseid Bygdekvinnelag tar imot Sverkmo etter avtale på tlf 993 76
lopper på låven på Bøgsetvegen 117 702
søndag 5. mai kl. 19.00-20.00.
Lopper kan også leveres på Solhaug
fredag 6. september utover ettermidVi tar som vanlig i mot det meste,
dag/kveld
men ikke:
Store møbler som sofaer og seksjoner. Store elektriske apparater, spesielt ikke edb-utstyr.
Fint om ting er pakket slik at det lar
seg bære.

På Dagsenteret ved Helsetunet
08.05. og 22.05.
Alle dager fra kl. 10.00-12.30.
Alle velkommen!

Lopper kan også leveres hos Gudny
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Lag og foreninger
Namdalseid JFL-aktiviteter/info for mai Namdalseid hagelag
Miljøtrening for alle typer hunder er en flott arena 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
22. mai kl 19:00.
NJFF båten Vi setter også i år
ut vår flotte aluminiumsbåt til gratis utlån for våre medlemmer ved
Straumen i Finnvollvatnet. Har du
ikke fått kjøpt deg nøkkel, kan du
som medlem av NJFF, bestille
egen båtnøkkel på njffbutikken.no. For booking, gå inn på
http://www.minebater.no
Minner om at vi har en flott båt til
utleie på Ledang, Nord- Statland.
Båten er tilrettelagt for sjøfiske,
og ble påsatt en ny påhengsmotor sommeren 2016. Kontakt Ellen Langstrand 456 31 944 eller
Nils Kaldahl 908 38 008 for mer
info eller leie av båten.

19:00 (satser på flere trenings
kvelder om påmeldingen er tilstrekkelig). Oppmøtested får dere
ved påmelding via e-post namdalseidjfl@gmail.com eller sms til
466 11 783. Gratis for våre medlemmer/ 200kr ikke medlemmer.
Laks og sjøørretfiske starter i
kommunens vassdrag i juni.
Namdalseid JFL selger og administrerer videresalg av laksevald
på Staven, Myrmoen, Elda,
Bruenget og på Sjøåsen. Det er
rabatterte priser for våre medlemmer. Fiskekort selges på
www.Inatur.no. Det er også mulig
å betale fiskekortet via SMS
(infoplakat om denne ordningen
er hengt opp ved hvert enkelt
fiskevald), samt betaling på stedet i egne «bomkasser» på
Bruenget og Sjøåsen.

Jaktskytterskolen «del II» fortsetter i mai- måned Dette er
info til dere som allerede er påmeldt og har startet på jaktskytterskolen. Vi starter opp med rifleskyting tirsdag 7. mai kl 18:0019:00, og fortsetter hver tirsdag
frem til 11. juni. Oppmøte på løpende elg-banen på Sjøåsen
(husk hørselsvern, og det er kun
Castingkvelder, tema «hvordan teori første
fisker vi med fluestang» vi læ- kveld).
rer kunsten å håndtere en fluestang, kasteteknikk, knuter, snøre
og type fluer. Første trenings
kveld avholdes mandag 6. mai kl

-Handledager for medlemmer,
gode prosenter på Langøren gartneri. Velg selv en dag i mai og en
dag i juni. Husk medlemsbevis!
-Gla dag 1. juni: Vi gjentar opplegget fra tidligere, Plantetombola m/
tønne. Vi tar gjerne imot planter,
enkeltvis i potter, og merket med
navn. Leveres ved paviljongen vår
kvelden før, fra kl. 18.00.
-Dugnad på Kløvertunet. Væravhengig. Blir i løpet av mai eller begynnelsen av juni. Se på Hagelaget
sin facebookside eller i neste Melkrampa.

HJERTELIG TAKK
for pengegavene i anledning
Gudnys bortgang!
Til sammen kr
46.600,-.

Felles pensjonist-foreningsmøte
29. august vil Jøa Pensjonistforening, Namsos Pensjonistforening og Namdalseid Pensjonistforening samarbeide om et stort anlagt politisk møte i storsalen,
Namdalseid Samfunnshus.

panel. Det vil bli spennende å høre hvordan de forskjellige partiene
vil løse utfordringene i den nye
storkommunen.

Selv om det er pensjonistlagene
som står som arrangør, må det
En representant for hvert av de
understrekes at spørsmål og tema
ni politiske partiene i Nye Namsos som ønskes belyst, på ingen måte
som stiller valgliste til kommunevil være begrenset til tema som
valget 9. september, vil utgjøre et angår gruppen pensjonister
7

alene. Tema knyttet til næringspolitikk, samferdselspolitikk, infrastrukturer, skole m.v. vil være like
aktuelle.
Merk allerede nå av datoen og
vær klar over at her gis det en
mulighet for å stille
spørsmål til fremtidens
kommunestyrerepresentanter.

Lag og foreninger

VELKOMMEN
TIL

1.JUNI, 1100-1600
GLADAGSPROGRAMMET:
1100: Åpning v/ ordfører Steinar Lyngstad/musikklaget
1200: Minikonsert m/N.eid songlag i storsalen
13.30: NM i Støvvelkast
14.30: Start barn Gladagsløpet
1500: Start Tid/Trim Gladagsløpet
Dere kan også glede dere til flotte boder/stands med lag/foreninger/bedrifter, lokal mat og
håndtverk og brannvesenet kommer. Tradisjon tro selges det gladagsburger, grøt, kaker og
kaffe. Sola har vi bestilt!

Vi avslutter dagen med Gladagspub fra 1900-0100 der vi vil arrangere Kahoot Quiz konkurranse
18 års aldersgrense/skjenkebevilling
Inngang kr 50
Gla`hilsen fra Gladagskomiteen

Har dere ønske om bodplass bestilles dette til enten Modulv Aas(tlf:93675740) eller Kjell Idar Hynne
(tlf:45273470) snarest!

Minikonsert

Namdalseid SP

i samfunnshuset kl. 12.00 på Glada`n 1. juni.
Her får dere smakebiter fra jubileumsforestillinga.

Senterpartiet inviterer til medlems-/gruppemøte på
Kafe Lensmannsgården
mandag 13. mai kl. 19.00.

Vi vil også lansere jubileumsboka for salg.
Støtt oss gjerne ved kjøp av Gladagslotteriet.

Drøfting av saker til møterunden,
valget til høsten m.m.
Velkommen – servering
Styret – gruppeleder

Lag og foreninger

Kl.09.30
Kl.10.00
Kl.10.50
Kl.11.00
Kl.12.00
Kl.12.30
ka.
været).
Kl. 13.50
Kl. 14.00
Kl. 15.30
Kl. 19.00

Namdalseid Musikklag spiller ved Helsetunet.
Åpning av kaffesalg i Samfunnshuset.
Oppstilling av 17. mai-toget ved Samfunnshuset.
17.mai-toget går til kirka. Stopp ved Helsetunet.
Familiegudstjeneste i Namdalseid kirke.
Åpning av middagssalg i Samfunnshuset.
Kiosk og is-salg åpner når toget kommer fra kirKl.13.20
Tale for dagen (holdes ute, med forbehold om
Barnehagebarna underholder (etter talen på scenen i samf.huset).
Bevertning til barna.
Natursti og leker.
Namdalseid Songlag synger på Helsetunet.
Fotballkamp mellom elever i 7. klasse og foreldre (boligfeltet).
Familiekveld med underholdning i Samfunnshuset.
Diskotek på Nåva etter underholdningen for alle barna.
Salg av billetter fra kl. 18.30.
Voksne kr 70, barn kr 30 og familie kr 200 (2 voksne og 3 barn).
Gratis for barn under skolealder.
Barn til og med 4.klasse i følge med voksne.
Små og store ønskes velkommen
til en flott 17. mai feiring!
Hilsen 17.maikomitèen,
7.klasse ved Namdalseid skole.

Kl. 09.30
Kl. 13.00

Gudstjeneste i Statland kirke.
Kirkekaffe i Musikkhallen
Folketog fra Pensjonatet.

Servering av gratis sodd i Musikkhallen
Kaffe og kaker
Gratis is og brus til barna
Leker
Loddsalg
Tale for dagen

Velkommen!

Lag og foreninger
Namdalseid musikklag informerer
Vi starter MARSJØVELSER etter
påske, torsdager kl. 18.30
Ta trimturen sammen med oss.
Torsdag 9. mai kl. 19.30 vil det
bli servert kaffe i paviljongen av

Sentrum Vel.
Vi kjører aksjonsdag tirsdag 7.
mai.
Er du ikke hjemme, men ønsker å
kjøpe nummer, send en SMS eller
ring Monika Mehlum 416 68 282.
Vi tar vipps og kontanter.

Namdalseid
songlag
NB; ny dato for
jubileumsforestillinger blir
21.september.
Følg med for nærmere info!!

Minner om årets
baillslæpp
Søndag 2. juni kl.
15.00 i Ferja

Vinnere på bok – BASAR avholdt 30. mars i Tøtdal fors.hus
Dukke m/trille og klær
Nina og Allan Oksdøl
Blå jakke fra Tufte
Emma/Sigvart Kaldal
Veggklokke (Valtra)
Ole Flore
Kasserolle 1,3 l
Svein og Grete Lervik
Ryggsekk – Vikafjell,
Ann Elisa og Kjell Aune
Barneklær
Sissel og Harald Økvik
Duk m/brikke
Edit og Per Olav Mork
Blå Fleecejakke, Vikafjell Mattias og Mario Led
ang
Grønn Fleecejakke, Vikafjell Gjertrud og Yngve
Bondø
1 kurv m/egg + pynt
Rigmor og Asbjørn
Finnanger
Lilla Duk 1,40 x 2,50 cm Torunn og Arild Engen
Strikket jakke 12 år
Sylvia Hågensen
Vekkerklokke, Zenz
Nina og Allan Oksdøl
Ullskjorte, Tufte
Tove Morken
Ullskjorte, Tufte
Linne Sofie Mork
Drikkeflaske, Eva Solo Olga Oksdøl
Vannkoker fra Bodum
Marit Dille
Ryggsekk, Vikafjell 28 l Stian Langstrand
Skjorte
Hugo Aglen
Jakke, Tufte
Sylvia Hågensen
Duk
Elias Aglen
Genser, Grå Ludvig 4 år Marius Aavik
Fleecejakke, Vikafjell
Svein og Grete Lervik
Bilde
Tove Morken
Salatfat m/bestikk
Annfrid Oksdøl
Juleløper m/julekortmappe Kjellaug Sve
Langpanneform m/lokk Gjertrud og Yngve
Bondø
Drikkeflaske fra Eva Solo Aud og Geir Monsen
Fleecejakke, Vikafjell
Hugo Aglen
Strikkepakke, rosevotter Rigmor og Asbjørn
Finnanger

Klokke og smykke
Gunnar Rasmussen
Rød og hvitt pledd
Olga Oksdøl
Rosa duk
Idar A Gladsø
Barnegenser, Vendela 2 år Marius Aavik
Juleduk
Magnus og Andreas
Økvik
Barnegenser, 4 år
Aud og Geir Monsen
Gavekort YX 350,Ole Flore
Gavekort YX 350,Ida Alte
2 brett egg
Alva og Peder Engum
Sengesett 2 stk beige
Sverre Homstad
Stor kosebamse
Sissel og Harald Økvik
Hodepute Wellpur
Marianne Sørå
Sengesett 2 stk blå
Bjørn Flore
Kniver fra Jamie Oliver Edit og Per O Mork
Hodepute Wellpur
Stian Nilsen
Fruktkurv fra Spar
Emma Andersen
Dyne fra Høie
Inger og Bjørn Martin
sen
Lysestake, Ittala
Emilie Hågensen
Håndklesett, 3 stk
Marit Dille
Håndklesett, 3 stk
Bjørn Flore
Hansker, grønne
Aud og Geir Monsen
Hansker, svart
Solveig Flore
Stor OMO vaskepulver Janne Finnanger
Joggesko, str 42
Astrid Flore
Ryggsekk, Nortura
Susann Havn
Ryggsekk, Nortura
Bjørn Ove Mork
1 kurv med egg
Ida og Runar Alte
Gavekort YX Statland
Karle Oksdøl
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Annonser

Til salgs





Tempo Sving moped mod. 1958.
Helrestaurert. Kr. 8000,Olabil. Ligner Gocard. Motoren er
Jobu motorsag. Kr. 3000,Gråtass modell 1950, bensin. Starter
og går. Overgått med nye bremser.
Vurderer å selge min strøken Tempo
Taifun 175cc, modell 1963.
Brynjulf Gystad
tlf. 412 65 847

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.)www.lensmannsgaarden.com

Åpningstider mai 2019
Fra 1. mai har vi åpent hver dag kl 11.00 – 17.00 og
da er softismaskinen på plass.

Velkommen innom!

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 mai 2019
mandag

tirsdag

onsdag

Bygdakafè på
samfunnshuset kl.
11.00-14.00,
Tirsdag 7. mai
middagsservering
Kl. 13.00-16.30

torsdag

Bygdakafè på
Statland pensjonat
kl. 11.00-14.00
hver torsdag

Språkkafè på gmlbibl. kl.17.30-19.00

fredag

lørdag

søndag

Stoff som skal være med i Melkrampa,
sendes til
melkrampa@namdalseid.kommune.no,
eller leveres skriftlig til servicekontoret
innen den 15. i hver måned. Sendes
fortrinnsvis i Word, ikke PDF.

Leirdueskyting på
Lyngenbanen kl.
19.00 hver tirsdag
Frist for forslag
på kulturpriskandidater.

1

2

3
Early Birds kl.
06.30 v/servicekontoret

4

5
Mottak av lopper på Bøgset
kl. 19.00-20.00

6
Kaffering på gammelbibl. kl. 12.0013.30
Karrakaffe på
Dagsenteret kl.
16.00-17.30
Oppstart castingkvelder kl. 19.00
Kveli, Rånes og
Bremseth-show
kl. 19.00 på Namdalseid samfunnshus

7
Hyggetreff v/
Statland pensjonat
kl. 14.00
Dugnad Elda kirkegård kl. 17.00
Strikkekaffe på
Dagsenteret kl.
18.00

8
Onsdagsklubben
på Dagsenteret kl.
10.00-12.30

9
Samtalegudstjeneste i Namdalseid kirke kl. 12.00
Seniorsurf på
gammelbibl. Kl.
12.00-14.00
Møte i pensjonistlaget kl. 15.00 på
Dagsenteret
Dugnad Namdalseid kirkegård kl.
17.00
Kaffe i paviljongen
kl. 19.30, Sentrum
vel

10
Osteaften på
Dagsenteret kl.
18.00

11

12
Gudstjeneste
Namdalseid
kirke kl. 12.00
Turdag til Øyenskavelstu mellom kl. 13.0015.00, rømmegrøtsalg

13
Andakt v/
Namdalseid helsetun kl. 11.00
Strikkekaffe på
gammelbiblioteket kl. 19.0021.00
Medlemsmøte
Namdalseid SP
på Lensmannsgården kl. 19.00

14
Natursti og servering på Dagsenteret kl. 10.00

15

16

17
Gudstjeneste
Statland kirke kl.
09.30
Gudstjeneste
Namdalseid kirke
kl. 12.00

18

19

20

21

22
Onsdagsklubben
på Dagsenteret kl.
10.00-12.30
Miljøtrening hund,
Miljøbygget på
Lauvsnes kl.
19.00

23
Husmøte på Dagsenteret kl. 11.00
Seniorsurf på
gammelbibl. Kl.
12.00-14.00
Matkurs på skolekjøkkenet kl. 17.00

24

25

26

27
Andakt v/
Namdalseid helsetun kl. 11.00
Dugnad i sansehagen kl. 16.00
Nostalgisk aften
på Dagsenteret
kl. 17.00
Strikkekaffe på
gammelbiblioteket kl. 19.0021.00

28

29

30

31

1. juni
Glada`n fra kl.
11.00-16.00
Gladagspub m/
quiz fra kl. 19.00
-01.00

2.juni
Baillslæpp i
Ferja kl. 15.00

Konfirmasjonsgudstjeneste i
Namdalseid
kirke kl. 11.00
Kveldsgudstjeneste Statland
kirke kl. 19.00

Kveldsmat på
Dagsenteret kl.
18.30

