
 

 

  I N F O R M A S J O N  F R A  N A M D A L S E I D  K O M M U N E                         M A R S  2 0 1 8  

 

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 
 

God påske ønskes leserne av Melkrampa! 

 

 

 

Namdalseid og Statland mobiliserer til felles innsamling  
tirsdag 13. mars kl. 15.00-19.00. 

Vi søker etter  bøssebærere, og alle andre må ta godt imot bøssebærerne når de banker på døra. 
 

Pengene fra årets Krafttak mot kreft skal gå til forskning, og til tilbud  
som kan gjøre hverdagen lettere for de som lever med senskader. 

 

Aksjonsledere på Namdalseid er Gunnhild Kaldahl og Anita Anzjøn Brattgjerd. 
Ta kontakt med Gunnhild tlf. 477 52 638, Anita eller Servicekontoret for å melde deg som bøssebærer! 

 

Du kan hjelpe! 



Side 2 

 Ordføreren 

 

Utgis av:  Namdalseid kommune, 7750  NAMDALSEID,  Tel.:     74 22 72 00 -  Faks:   74 22 72 90.    
  e-post: melkrampa@namdalseid.kommune.no 
 
  Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen.  
  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. 

Tidenes vinter-OL når det gjelder 
norske medaljer er over, og den 
sportsinteresserte må vente i 4 
år til neste vinter-OL. Artig er det 
jo å se at mange trønderske ut-
øvere markerer seg som medal-
jevinnere både i valøren gull, 
sølv og bronse. Og ekstra artig 
er det å oppleve at en gutt fra 
nabobygda Sprova blir olympisk 
mester i hopp for lag, og det er 
nok en stor opplevelse for flere 
enn bare Andreas Stjernen og 
hans familie. Gratulerer til An-
dreas og Sprova IL!  
Som kjent ble vi alle trøndere, og 
vi er ikke lenger Nord-trøndere, 
når det ble ett Trøndelag fylke 
fra 1. januar i år. I den anledning 
foretar både ny fylkesmann i 
Trøndelag og ledende politikere i 
nye Trøndelag fylkeskommune, 
sine reiser til kommunene i fylket 
for å gjøre seg kjent med den 
enkelte kommune og hva vi er 
opptatt av.  Fylkesmann Frank 
Jensen besøker oss i midten av 
mars og møter da både Fosnes, 
Namsos og Namdalseid samti-
dig, som følge av at vi skal etab-
lere en ny kommune. Vi har alle-
rede hatt besøk av de politiske 
lederne for komiteene Transport 
og Veg. I møtet med dem har vi 
bl.a. poengtert viktigheten av et 
godt kollektivtilbud og vi har syn-
liggjort det vi ønsker skal priori-
teres når det gjelder utbygging 
av gang og sykkelveier i kommu-
nen, og andre tiltak som vi tidli-
gere har spilt inn fra Namdalseid 
kommune, både ved den årlige 
rulleringen av vår trafikksikker-

hetsplan og når innspill til tiltak i 
ny fylkesveiplan for Trøndelag 
stod på agendaen i 2017. Det 
har vært viktig å gi uttrykk for at 
det i den nye fylkesvegplanen 
må være tiltak som viser at politi-
kerne ønsker å gjennomføre til-
tak i hele Trøndelag. Den umid-
delbare følelsen vi får i etterkant 
av disse møtene er at det øko-
nomiske handlingsrommet til nye 
Trøndelag fylkeskommune er 
dårligere enn hva Nord-
Trøndelag fylkeskommune had-
de, og at fylkespolitikerne må 
prioritere enda hardere enn tidli-
gere, og at kampen om vei-
kronene og midler til kollektivt-
ransport ikke blir enkel. Vi har jo 
allerede sett at busstilbudet 
Namsos - Steinkjer - Trondheim 
har vært under press og det har 
allerede blitt dårligere enn det 
var før jul. Jeg håper jeg tar feil, 
men frykten for at de mest folke-
rike områdene i fylket kan stikke 
av med en stor andel av den pot-
ten som skal brukes på investe-
ringer i gang- og sykkelveier og 
andre fylkeskommunale veitiltak, 
ja den frykten er stor. Derfor vil 
det være enda viktigere for oss 
kommunene i Namdalen å stå 
sammen og snakke med en 
stemme. For som jeg tidligere 
har sagt, så er det større tyngde 
i et ønske eller budskap når 14 
kommuner står bak, enn om vi 
hadde uttalt oss som enkeltkom-
muner. Som følge av kommune-
reformen skulle kommunene få 
flere oppgaver, og jeg har vel 
nevnt det tidligere, at ansvaret 

for borgerlig vigsel er en av de 
nye oppgavene vi har fått ansvar 
for. Jeg hadde gleden av å vie 
det første ekteparet i en borger-
lig vigsel nå i februar. Det kan 
vel tenkes at jeg var mer nervøs 
enn det de var, men en høytide-
lig og fin seremoni ble det og de 
ble erklært for rette ektefolk å 
være.  
Ord på veien; «Hvis vi ikke had-

de noen vinter, ville ikke våren 

være så dei-

lig; hvis vi ik-

ke av og til 

møtte mot-

gang, ville go-

de tider ikke 

være så vel-

komne.» 

 

KOMMUNALE  MØTER: 
6. mars:  
Ungdomsråd og felles råd for 
eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
 

 
 

8. mars:  
Adm.utvalg og formannskap 
 
15. mars:  
Kommunestyret 
 
Alle møtene er åpne for  
publikum/ tilhørere.  
Møtepapirer blir til enhver tid lagt  
ut på Servicekontoret og på  
kommunens nettside:  
www.namdalseid.kommune.no 
 

Steinar Lyngstad       
ordfører 

OL, Trøndelag fylke og vigsel 



  Offentlige kontorer 
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 KOMMUNALE 

Tannhelsetjenesten 
 

Barn og ungdom i Namdalseid, 
som har rett til tannbehandling, 
blir nå innkalt til tannklinikken i 
Namsos, Tlf. 74 11 54 13 

 

Namdalseid  

Tlf.: 55 55 33 33 

Åpningstid for publikums-
henvendelser mandag og 
onsdag fra kl. 10.00-14.00. 
Stengt hver tirsdag, torsdag 
og fredag. 
For generelle spørsmål kan 
NAV’s servicetelefon ringes,  
55553333 eller internett 
www.nav.no 

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  
Diakoniarbeider: Astrid Margre-
the Gustad Angelus,  
tlf. 74 22 72 36 
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 

ANDRE 

Skatteoppkrever-
kontoret, Namsos:  
Tlf. 941 78 000 

Nødnummer: 
 

Brann, telefon 110 
Politi, telefon 112 
Ambulanse, telefon 113 
 

Legevakt 
tlf. 116117 eller 113 ved behov for 
øyeblikkelig hjelp. 
 

Legekontoret  
Tlf. 74 22 72 70 
Telefontid alle hverdager fra kl. 
08.15-09.00 og kl. 13.00-15.00. 
Åpen time for fastlegepasienter alle 
hverdager fra kl. 11.00-11.30. På-
melding v/oppmøte fra kl. 10.45. 
Legekontorets åpningstider er fra      
kl. 08.30-12.00 og fra kl. 13-15.00. 
Stengt for alle henvendelser mellom 
kl. 12.00 og 13.00 alle dager.  
 

Pasientreiser 
Rekvisisjonsreise bestilles på lege-
kontoret eller kjørekontoret, tlf. 
05515, senest dagen før reisen. 
 

Helsesøster: 
Helsesøster er å treffe hver torsdag 
mellom kl.08.00 og 15.30, og man-
dager i partallsuker. Tlf. Namsos 
helsestasjon 948 03 003. Telefontid 
kl. 08.00-10.00 og 13.00-14.00 
 

Fysikalske: 
Har åpent hver dag mellom  
kl. 08.00-15.30. 
 

Rus- og psykisk helse 
Sykepleier og hjelpepleier treffes 
mandag-fredag 08.00-15.30. 
Kirsti Å. Sæther Tlf. 907 60 748  
Aase B. Kaldahl Tlf. 974 67 200  
 

Jordmor 

Treffes annenhver uke i oddetalls-
uker mellom kl. 08.00 og kl. 14.00, 
mandag/tirsdag. Timebestilling ved 
Namsos helsestasjon tlf. 948 03 003  

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

Kreftsykepleier: 
Brit Marie Skage 
Tlf: 948 77 283 
E-post: brit-marie.skage@  
namsos.kommune.no  
 

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

Hjelpemidler  
Tlf. 74 22 72 00                    
Gjelder også syn– og hørselshjel-
pemidler.  
 

Brukerkontoret:              
Tlf.  976 99 684  
 

Biblioteket  
Tlf. 74 22 72 20 
Åpningstid kl. 08.00-15.30.  
Bibliotekbasen på nett: 
www.namdalseid.kommune.no 
 

Skattekontoret /
folkeregisteret 
(tidl. Namdalseid Likningskontor) 
Tlf.:  800 800 00  
Adresse: Statens Hus                                                                            
7734 STEINKJER 
 

Midtre Namdal  
Samkommune (MNS): 

  

Utviklingskontoret:  
Tlf. 926 07 743 
www.midtre-namdal.no/utvikling 
 

Miljø - og landbruk: 
Tlf. avdelingskontor Namdalseid: 
Geir Modell  402 38 256 
Tove Berit Ostad 974 96 305 
Olav Strøm  975 04 225 
www.midtre-namdal.no/miljoland 

 

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

 

Miljøstasjonen i Dalavika  

 

Åpent onsdager i partallsuker 
i tidsrommet  kl. 14.00-18.00. 

mailto:brit-marie.skage@namsos.kommune.no
mailto:brit-marie.skage@namsos.kommune.no
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 Kommunal informasjon  

Søknad om redusert foreldrebetaling og 
gratis kjernetid i barnehage 2018-2019 
Viser til info på side 5 i Februarutgaven av Melkrampa vedrørende 
søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage 

 
SØKNADSFRIST 

Vi har ingen søknadsfrist for søknad om reduksjon i foreldrebetaling 
og gratis kjernetid, men vi oppfordrer foreldre/foresatte til å søke i god tid før plassen tas i bruk/oppstart av 
nytt barnehageår. 

DOKUMENTASJONSKRAV; 

Skattemelding for 2017 kommer tidlig i april, og det er denne som skal legges til grunn for utreg-

ning ved evt. tilsagn om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barnehageåret 2018/2019.  

Skattemelding for 2017 må derfor vedlegges søknaden. 

For mer info og søknadsskjema se kommunens hjemmeside; www.namdalseid.kommune.no               
Søknadsskjema finnes på hjemmesiden under – Selvbetjening – Alle skjemaer – Barnehage og skole 

Informasjon fra kjøkkenet 

ved Helsetunet 
Beboere i Namdalseid kommune kan kjøpe seg 
mat fra kjøkkenet ved Helsetunet. Ved kjøp av 
enkeltmåltid – ta kontakt med kjøkkenet. Dette 
betales enten kontant, terminal eller man får reg-
ning.  
 
Beboere kan også abonnere på kost/ middag. Ta 
da kontakt med brukerkontoret ved inngangen til 
legekontor/sykeheim. De vil være behjelpelig 
med å fylle ut et papir i fht abonnementet. Dette 
er viktig i fht betaling. 
Ved abonnement vil det bli sendt ut regning 1 
gang pr. måned. 

Vi i Stjerten barnehage på Statland vil gjerne takke alle som vi har vært på 
besøk til, eller som har besøkt oss i barnehagen.  
Spesielt vil vi takke Leif Skorstad for spennende læring om laks og laksefis-
ke. Og bestemødre som har hatt lefsebaking sammen med oss. Elgjakt-
lagene som ringer når dyr skal slaktes, og tar seg tid til å svare på spørsmål 
og undringer underveis. Takk for trivelige dager, godt å spise og for god  
videreformidling av gamle tradisjoner.   
En stor takk også til Namdalseid Jeger og Fiskarlag, som kom og satte opp lavvo utenfor barnehagen og 
sponser oss med ulike gaver. Reinkjøtt fikk vi også som vi spiste på samenes nasjonaldag. Ser frem til 
fortsatt godt samarbeid! Takk også til Sissel Holtan som lånte bort lasso.  
 
Hilsen store og små i Stjerten barnehage 

Takk til gode samarbeidspartnere  

Dagsenteret i mars 

5. mars kl.16.00 Karrakaffe. Trenger du 
skyss ta kontakt med Grete tlf. 905 73 084 
 

6. mars kl.18.00 Strikkekaffe 
 

8. mars kl.09.00 Frokost  
Kl.11.00 Utedag med aking, kaffe på svartkjelen o 
grilling 
 

9. mars Pensjonistlaget og Dagsenteret arr.  
Rakfiskaften m/underholdning av Harry Skaar  
Påmeldingsfrist er 2. mars til Grete 
 

14. mars kl.19.00 Dialektkveld med historier fra 
« fløytinga» i elvene 
 

22. mars kl.10.30 Bibliotekdag  
 

Vi på Dagsenteret ønsker alle en GOD PÅSKE! 

http://www.namdalseid.kommune.no


  Den norske kirke 
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Diskotek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namdalseid juniorkorps 
Inviterer til  

GRATIS DISKOTEK i  
Namdalseid samfunnshus 

 
Torsdag 8. mars kl. 17.30 – 20.00 

For 2. – 7. klasse 
Dans 

Pizza og saft 
Huskonsert 

Konkurranser 
Prøving av instrumenter for de som vil 

Kafè for foresatte (gratis) 

Velkommen! 

  Lag og foreninger 

Fra og med søndag 11. mars starter vi med søndagsskole i kirkestua.  
Vi møtes inne i kirka og blir med på gudstjenesta kl 12.00.  
Så går vi ned i kirkestua og har søndagsskole der. Der synger vi og lærer om Jesus, leker og koser 
oss sammen. 
Ingen aldersgrense – men det passer kanskje best i alderen 3 – 10 år. 
Så lenge mor eller far er med, så er det hvert fall ikke noen sak!  
 
Diakonarbeider Astrid er lykkelig over at mammaene Sanna og Sol Hege allerede støtter prosjektet, 
så dette blir bra! 
Her er datoene for søndagsskolen denne våren:  
11. mars, 2. april, 13. mai og 21. mai er det søndagsskole,  
og i juni vil vi også ha en avslutningssamling!  
 

Hjertelig velkommen!  
 
Mvh Astrid, diakonarbeider 

Søndagsskole samtidig med gudstjenesten på Namdalseid 



 Frivilligsentralen  
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Marsmeny hos bygdakaféene 
 
Namdalseid bygdakafé - tirsdager kl 11.00-14.00 
6. mars - finnbiff til middag kl 13.00-16.30 
13. mars - koldtbord 
20. mars - buffet med blomkålsuppe 
27. mars - koldtbord 
 
Statland bygdakafé - torsdager kl 11.00-14.00 
1. mars - lunsjtallerken 
8. mars - karbonadesmørbrød 
15. mars - smørbrød 
22. mars - rømmegrøt 
 
Er det noen som har lyst til å dra på bygdakafé, men som 
ikke kan kjøre selv? Ta kontakt med frivilligsentralen så 
kan vi se om vi har noen frivillige som kan tilby skyss.  
Ring Monica på telefon 479 00 191. 

Priser Namdalseid bygdakafé 
Kaffe kr 20,- (inkludert påfyll) 
Vaffel kr 15,- (halv plate) 
Lunsjbuffet kr 80,- (spis så mye du vil) 
 
Middag voksen - kr 150,- 
Middag barn - kr 50,- 
Middag inkluderer kaffe og dessert. 

Priser Statland bygdakafé 
Kaffe kr 20,- (inkludert påfyll) 
Vaffel kr 15,- (halv plate) 
Smørbrød kr 10,- 
Lunsjtallerken kr 50,- 
Rømmegrøt kr 50,-  

Lørdagskafé med syriske smaker - 17. mars 
 
Velkommen til lørdagskafé 17. mars kl 11.00-14.00. 
 
Dette er et møtested for alle, og denne dagen kan du få en god lunsjopplevelse med syriske smaker. Det 
blir litt av hvert å velge i, og ønsker du bare en kopp kaffe med noe søtt attåt så er det også mulig. 
 
Lunsjbuffet voksne kr 80,- (spis så mye du vil) 
Kaffe med påfyll kr 20,- 
Barn spiser gratis denne dagen. 
 
Det blir filmvisning for barna i gammelbiblioteket fra kl. 11.00. 
 
Sted: Kaféen i Namdalseid samfunnshus 
 
Arrangør: Namdalseid frivilligsentral 

Kara-kaffe 5. mars 
 
Husk månedens kara-kaffe 5. mars! Voksne karer i bygda er hjertelig velkomne til kaf-
fe og trivelig prat.  
 
Dagsenteret kl. 16.00-17.30. Gratis kaffe og noe attåt. 
 
Frivilligsentralen tilbyr skyss til og fra kara-kaffen til de som måtte ønske det. Ring 
Grete på telefon 905 73 084 og meld deg på! De som melder seg på blir hentet av en 
frivillig privatperson mellom kl. 15.30 og 15.55. 
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Syng og dans 
med Namdalseid Songlag    
lørdag 14. april i Namdalseid 
Samfunnshus. 
Konsert kl. 15.00, og  
konsert med mat og 
fest kl. 19.30. 
 
Velkommen! 

  Lag og foreninger 

Vår i hagelaget 

FRUKTDYRKING I NAMDALSEID - GÅR DET AN? 
 
Dette blir temaet når hagebrukslærer Einar Skjetnemark fra  
Levanger (les Staup) inntar podiet på  Solhaug 19. mars kl. 19.00. 
Han vil kåsere om dyrking av frukt generelt, valg av sorter, spesielt med 
tanke på hardt klima, og beskjæring av frukttrær. 
 
Studiearbeid 2018 
Flere hageeiere i bygda har allerede prøvd– og i fjor kunne flere høste brukbart av både plommer og ep-
ler. Derfor prøver hagelaget i år å starte noe studiearbeid på dette temaet. Det hadde vært morsomt å 
motbevise Skjetnemarks noe tvilsomme utsagn med at:  
FRUKTDYRKING I NAMDALSEID - DET GÅR AN! 
Opplegg og antall timer er ennå ikke fastlagt, men vi er avhengige av et visst antall interesserte deltakere. 
Studieleder Sollaug Kolstad håper derfor på et run av påmeldinger innen 10.mars: Tlf. 994 93 861. 

Årsmøte 
Årsmøte for Solhaug grendehus på 
Solhaug onsdag 14. mars kl 19.00.  
 
Vel møtt! 

Vil du spille sjakk?  

Kan du spille sjakk fra før eller vil 
du lære å spille sjakk? 
Møt opp på Gammelbiblioteket 
mandag 12. mars kl 18-21.  
Ta gjerne med sjakkbrett den som 
har. 
Har du spørsmål – kontakt Pål Åge 
Høstland på tlf. 941 70 948. 
Ingen aldersgrense – både barn og 
voksne er velkommen! 
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  Lag og foreninger 
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  Lag og foreninger 

 Onsdagsklubben 
På Dagsenteret ved Helsetunet  
07.03. og 21.03. kl. 10.00-12.30.  
 
Åpent for alle, det er bare å  
møte opp.  
 
Velkommen! 

inviterer til medlems-/ gruppemøte  
mandag 5. mars 2018 kl. 19.00  
på Kafe Lensmannsgården på 
Korsen 
Drøfting av saker til møterunden i 
mars. 
 
Velkommen 
 
Styret/gruppeleder 

Namdalseid SP  

 

På Solhaug grendehus  
mandag 12. mars kl. 19.00 
To Hespetre AS fra Malm kom-
mer og viser vårens nyheter. 
 
Gratis servering 
Loddsalg 
Hjertelig velkommen til en trivelig kveld. 
 
Kjøkkendamene m.fl.  

Namdalseid JFL - aktiviteter og info mars 
Miljøtrening; Miljøtreningen er 
åpen for alle som ønsker å aktivisere 
og tilvenne sin hund i omgivelser med 
andre hunder. Det er ikke en «fri hun-
deslipp» trening, og heller ikke et 
kurs, men en organisert felles trening 
ledet av instruktør og/eller aktive 
medlemmer av NJFL med erfaring. 
Nyttige tips, erfaringer, enkle øvelser 
og dressur er noe vi skal kose oss 
med.  
Oppmøte på stor parkeringsplass ved 
Hundset Mølle, mandag 12. mars kl. 
19:00. Det er også mulig å delta på 
miljøtrening på Lauvsnes onsdag 21. 
mars kl.19:00 på parkeringsplassen 
ved Miljøbygget(kommunehuset). 
NJFL er arrangør på begge kveldene. 
 
Årsmøtet; Namdalseid JFL avhol-
der årsmøte onsdag 7. mars 2018. 
Årsmøtet blir avholdt på Namdalseid 
skole kl. 19:00. Kaffe m/ enkel bevert-
ning. Saksliste blir/ er offentliggjort pr 
mail til medlemmer av NJFL, face-
book og NJFL`s nettportal
(www.njff.no/nord-trondelag/
namdalseid). Vel møtt! 
 
 

Leirdueskyting; Leirdueskyting i 
flombelysning på Lyngenbanen hver 
tirsdag fra kl. 18:00. Vi ønsker nye og 
gamle skyttere velkommen til en mor-
som fritidsaktivitet. Vi har hagler til 
gratis utlån, samt instruktører tilgjeng-
elig for råd, opplæring og veiledning.  
 
Isfiskekonkurransen 2018; Den tra-
disjonelle og uformelle isfiskekonkur-
ransen på Meungan, avholdes lørdag 
10. mars i tidsrommet 12:00- 14:00
(påmelding fra 10:00). Sett av datoen 
allerede nå, for dette blir en festdag 
på isen. Masse premier er allerede 
mottatt, samt en flott deltakerpremie 
er ordnet til barna.  
Vår nyinnkjøpte maskot møter på isen 

for å skape liv, røre og engasjement.  

Det blir også avholdt en "navne- kon-

kurranse" for vår nye maskot, og det 

blir selvfølgelig 

premie til vinner-

forslaget. 

Namdalseid  
jeger - og  
fiskarlag 

Strikke-/håndarbeidskaffe 
 

Beitstaden Historielag 
Årsmøte i Beitstaden Historielag torsdag  
01. mars 2018 kl. 19.00 på Jadarheim grende-
hus 
 
Vanlig årsmøtesaker 
Servering av varm mat og kaffe 
Kåseri, underholdning, ny årbok. 
Vel møtt!    Styret 

Åpen Øyenskavelstu 
Trimgruppa ønsker unge 
og eldre velkommen til 
åpen hytte med salg av 
kaffe, saft og vafler. 

Øyenskavelstu er åpen  
kl. 10-15  følgende søndager:   
4. mars, 11. mars og 18.mars. 
 
Velkommen! 

Skitur til Dåapma 
17. mars 

 
 
 
I samarbeid med Namdal turlag 
arrangerer Namdalseid IL Trim-
gruppa skitur fra Momyra i Åfjord 
til Dåapma og videre til Lang-
vassheimen lørdag 17.mars.  
 
Turen er på ca. 35 km.  For det 
meste slakt/lett terreng. Det kre-
ves bra utholdenhet. Vi beregner 
cirka 8 timer inklusive pauser. 
Gjerne fjellski, men tur-/
langrennsski kan brukes da det er 
kjørt med skuter. 
 
Start fra Momyra kl. 08.00. Fel-
lesskyss for de som ønsker det 
fra Langvassheimen til Mo-
myra.  Oppmøte på Langvasshei-
men kl. 06.45. Skysskost-
nad dekkes av deltakerne.    
Påmelding innen 14. mars til:  
Jostein Aardal, tlf 481 45 180. 
 josaardal@gmail.com.  
Pris kr.100-medl. 200-ikke-medl. 

http://www.njff.no/nord-trondelag/namdalseid
http://www.njff.no/nord-trondelag/namdalseid
mailto:josaardal@gmail.com


  Lag og foreninger 

Side 10 

 Annonser                           

Kulturkveld  
Velkommen til kulturkveld i samfunnshuset torsdag 15. mars kl. 18.30. 
 
På programmet: 
 
Elever fra kulturskolen 
Ane Katrine Mølsleth 
Pål Tørring og Magne Feragen 
Syrisk dans 
Kløverungan Juniorkorps  
- dirigent Stine Davidsen Fon 
Namdalseid musikklag 
- dirigent Lars Erik Aalberg 
 
Inngang kr 150/50. Dette inkluderer kaffe og kaker. 
 
Vel møtt! 
Namdalseid musikklag 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMtM_9lKPZAhWmiKYKHfr4CrUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fno%2Fmusikk-dans-moro-party-bevegelse-594952%2F&psig=AOvVaw1AOi6RQ1S8bZU8eS7PlWr6&ust=151862066645


Side 11 

 Annonser                           

Vakttelefon:  

74 27 85 00 

Namdalseid & Beitstad Taxi 

 

 

24 timers vakt. Blide og hjelpsomme sjåfører. 
 

Vi har komfortable biler og minibuss tilpasset rullestol-brukere.   
Minibussen har karaokeanlegg. 

- 2Mrom med kunsthåndverk og servering  

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 
Meiselmaskin: 450,-/døgn 
Planlaser: 450,-/døgn 
Minilaster: 1200,-/døgn 
Biltralle: 500,-/døgn 
15-tonns gravemaskin kr 800,-/time med mann.  
 
Vi har utstyr for rydding av kantsoner. 
Alle priser er eks. mva 
 
Ta kontakt: Kjell tlf; 911 25 204 Ole Emil; 907 82 
961 Marius; 934 017 48 

 

Dette skjer på Kafè Lensmannsgården : 
 
Kafeen er lukket alle ukedager fram til 2.april 
 
Åpent lørdager og søndager kl. 11.00- 17.00 
Møterom og servering kan fortsatt bestilles til Ane 971 83 676 eller Tone 909 60 116 
 
2. mars kl. 20.00 Øl-smaking Mack øl med en  
representant fra Mack. Lett servering. Påmelding 
30. mars kl. 20.00 Afterski-pub 
2. april kl. 12.00 Utstillingsåpning.  
Utstiller: Anne Lise Voll 
 
Er døren åpen, så finner du oss på verkstedet 
 i 2. etasje. 

Velkommen innom! 

   

 

Namdalseid IL tilbyr utleie av betalingsterminal til 
andre lag og foreninger.  
 
Ta kontakt med Ken Morten Brørs -  
telefon 950 52 672.  
 
Utleiepris kr 500 per gang. 
 

Hvis denne betalingsterminalen er opptatt kan  
Frivilligsentralen låne ut 
sin.  
 
Ta kontakt med  
 
Monica  Sotberg  
- telefon 479 00 191. 
 

Utleie av betalingsterminal 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNif7LynnMkCFUJMGgodL3cEXg&url=http%3A%2F%2Fwww.utleiesenteret.no%2Fprodukter%2F5-tonns-hjullaster-l25b%2F&psig=AFQjCNHYYvuweR-A_6Jf1Udv9ER9V1VfCg&ust=1
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm5pvAjO3VAhUMEpoKHRzBBMkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hoco.no%2Fbetalingsterminaler%2Fpoint%2Fpoint-yomani-betalingsterminal-xr-inkl.-printer.html&psig=AFQjCNGAFFcJ


 

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 

  
 
 
Bygdakafè på 
samfunnshuset 
kl.11.00 -1400, 
tirsdag 6. mars 
middagsservering 
kl. 13.00-16.30.   
Språkkafè på gml-
bibl. kl.17.30-19.00 

  
 
 
 
Bygdakafè på 
Statland pensjonat 
kl. 11.00-14.00 

   

 
 
 

  1 
Årsmøte Beitsta-
den Hisorielag i 
Jadarheim gren-
dehus kl. 19.00 
 

2 
Early birds  
kl. 06.30 v/
kommunehuset 
Teaterforestilling-
en «Rotsekk» i 
samf.huset kl 
19.00 
Øl-smaking kl. 
20.00 på Lens-
mannsgården 

3 
Eiderennet 2018 
Namdalseid 
idrettspark kl 
12.00 
 

4 
Åpen Øyen-
skavlstu fra 
10.00-15.00 

 

 

5 
Karakaffe kl. 
16.00-17.30 på  
Dagsenteret 
 
Medlemsmøte 
Namdalseid SP 
kl. 19.00 på 
Kafè Lens-
mannsgården 

6 
Seniordans kl. 
17.00-19.00 i u/e-
senteret 
Strikkekaffe på 
Dagsenteret kl. 
18.00 
KreAktiv kl. 18.00-
21.00. U-trinn. 
Leirdueskyting kl. 
18.00 på Lyngenb. 
 
Kveldsåpent biblio-
tek til kl.19.00 
 

7 
Onsdagsklubben 
på Dagsenteret 
kl. 10.00-12.30 
 
Årsmøte NJFL på 
Namdalseid skole 
kl. 19.00 
 
 

8 
Frokost på Dag-
senteret kl. 09.00, 
utedag kl. 11.00 
Seniorsurf på 
gml.bibl. kl. 12.00-
14.00 
Aktivitetsbibelen 
kl. 18.00-20.00. 5. 
klasse. 
Diskotek i 
samf.huset kl. 
17.30-20.00 
Hyggekveld for 
damer på Solhaug 
kl. 19.00-22.00 

9 
Rakfiskaften på 
Dagsenteret 

10 
Isfiskekonkurran-
se på Meungan, 
NJFL kl. 12.00-
14.00. Påmel-
ding fra kl 10.00 
 
Dalaberget eien-
dom AS er å 
treffe på Coop 
Namdalseid kl 
10-13 

11 
Åpen Øyen-
skavlstu fra 
10.00-15.00 
 
Gudstjeneste 
Namdalseid 
kirke kl. 12.00, 
søndagsskole 
 

12 
Strikkekaffe på 
Solhaug gren-
dehus kl. 19.00 
 
Sjakk på Gam-
melbiblioteket 
kl 18-21 
 
Miljøtrening 
hund ved kl 
19.00 

13 
«Krafttak mot 
kreft» - fra kl. 
15.00-19.00 
Hyggetreff på Stat-
land pensjonat kl. 
14.00 
Seniordans kl. 
17.00-19.00 i u/e-
senteret. 
Leirdueskyting kl. 
18.00 på Lyngenb. 

14 

Årsmøte for Sol-
haug grendehus 
på Solhaug kl 
19.00.  
Dialektkveld på 
Dagsenteret kl. 
19.00 

15 
Kulturkveld i Nam-
dalseid samfunns-
hus kl. 18.30, 
 

16 17 
Skitur fra Momyra 
til Dåapma 
 
Lørdagskafè m/
syriske smaker på 
kafèen samf.-
huset kl. 11.00-
14.00 

18 
Åpen Øyen-
skavvelstu fra 
10.00-15.00 
 
Gudstjeneste i 
Statland kirke kl. 
11.00 
Salmekveld i 
Namdalseid 
kirke kl. 19.00 
 

19 
Hagelagsmøte 
på Solhaug kl. 
19.00, tema 
fruktdyrking 

20 
Seniordans kl. 
17.00-19.00 i u/e-
senteret 
Leirdueskyting kl. 
18.00 på Lyngenb. 
Fasteaksjon for 
Kirkens nødhjelp 

21 
Onsdagsklubben 
på Dagsenteret 
kl. 10.00-12.30 
 

22 
Bibliotekdag på 
Dagsenteret kl. 
10.30 
Seniorsurf på 
gml.bibl. kl. 12.00-
14.00 

23 24 25 
Sportsandakt på 
skihytta, Osen-
fjellet kl. 15.00 

 
Kveldsmat på  
Dagsenteret  
kl. 18.30. 

26 
Andakt på 
Namdalseid 
helsetun kl. 
11.00 

27 
. 

28 29 30 
Gudstjeneste i 
Namdalseid kirke 
kl. 19.00, åpen 
kirke fra kl. 17.00 
 
Afterski-pub kl. 
20.00 på Lens-
mannsgården 

31  

 Arrangørkalender for mars 2018 

 God påske 

Stoff som skal være med i 
Melkrampa, sendes til  
melkrampa 
@namdalseid.kommune.no,  
eller leveres skriftlig til ser-
vicekontoret innen den 15. i 
hver måned. Vi ønsker ikke 
pdf-dokument. 

Husk teaterforestilling i 
Namdalseid samfunnshus 
fredag 2. mars kl 19.00.  
Turneteateret i Trøndelag 
viser «Rotsekk», 

et humoristisk teater om fotball,  
lidenskap og kjærlighet. 
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