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Her er Batoul Shahoud i aksjon med opptak til informasjonsfilmen til 100 METER-prosjektet.             Foto: Brynhild Bye-Tiller 

Det handler om å gå. Hvor og 
hvorfor man går i dagens  
samfunn. Noen går fordi de må. 
Andre går fordi de har lyst. Barn 
og ungdom i Nord-Trøndelag 
ble i 2017 invitert til å gå sin 
beste 100 meter mens de filmet 
seg selv og forklart hvorfor de 
hadde valgt akkurat dette  
stedet. Disse video-
selvportrettene er nå utgangs-
punkt for en kunstutstilling ved 
Kunstmuseet i Namsos i  
perioden 14. juni - 4. august. 
 
 «100 METER» er utviklet av 
kunstner Brynhild Bye-Tiller på 
initiativ av, og i samarbeid med, 
Namdalseid kommune ved kultur-
sjef Lisbeth Lein og kommunene 
Flatanger og Namsos. Produksjo-
nen berører tema som migrasjon, 
globalisering, grenser og identitet.    
100 METER prosjektet består av 

ulike deler og veksler mellom del-
takelse og dokumentar. Et stadig 
oftere sammenvevd  område i  
Bye-Tillers kunstnerskap. Ved å 
samle inn en stor mengde små 
video-selvportretter vil barn og 
ungdom få mulighet til å si noe om 
temaet og samtidig gi oss voksne 
innsikt i hvordan de tenker og  
orienterer seg i verden. Derigjen-
nom vil også biter av den nord-
trønderske virkeligheten bli  
synlig. Det handler om å gjøre noe 
ekstraordinært, uforutsigbart og 
kortvarig sammen som både kan 
være tankevekkende og morsomt. 
Alle er nå velkommen til åpning 
av utstillinga 100 METER som 
foregår torsdag 14. juni kl. 12.00 i 
Kunstmuseet i Nord-Trøndelag, 
Namsos.  
For mer informasjon:  
www.100metervideo.no 
www.facebook.com/100metervide 

Vil du lage egne filmer med proffe 
filmskapere i sommer? Bli med på 
Filmbussen da vel!  
 

Namdalseid, Fosnes og Namsos 
arrangerer filmverksted for ungdom 
27. og 28. juni. Se mer info bak i 
bladet og på facebook om  
Filmbussen i Trøndelag.  
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 Ordføreren 

 

 

 

Det sies at hvis mai er kald så er det 
et tegn på at vi får en varm sommer. 
Så kan en jo spørre seg hvordan 
sommeren blir når mai måned, i alle 
fall store deler av den, har gitt mye 
sol og varme. Vi får håpe at alt håp 
om sol og varme denne sommeren 
ikke er ute, men at det blir sånn pas-
sende med litt av hvert.  

 

Arrangement  
Juni står for døren og kan vel sies å 
være arrangementenes måned, selv 
om lag og foreninger gjennomfører 
arrangement jevnt og trutt gjennom 
hele året. Men årets juni måned tar 
nok kaka når det startes med nok en 
Gla-dag første helga i juni hvor lag og 
foreninger som deltar viser det mang-
foldet vi har innen frivilligheten. Sjø-
haugen 4H på Statland har tatt på 
seg ansvaret for å arrangere fylkes-
aspirantleir som går av stabelen 
andre helga i juni samtidig som mu-
sikklaget og koret trommer sammen 
til KORMUS 2018, hvor kor og mu-
sikkorps fra et stort omland kommer 
til Namdalseid og gir mulighet til å 
kunne oppleve mye fin sang og 
korpsmusikk. Og som om det ikke 
skulle være nok så inviterer driftige 
arrangører også til barneidrettsleir 
den tredje helga i juni. I tillegg til disse 
arrangementene så er arrangørkalen-
deren som du finner i Melkrampa fylt 
med arrangement i forskjellige kate-
gorier og noe for enhver smak.  Det 
er bare å glede seg over de mulighet-
ene til deltakelse og opplevelse som 
samtlige arrangement har å by på. 

 

Fellesnemnda 
Som kjent er Namdalseid i gang med 
å etablere en ny kommune fra 2020 
sammen med Fosnes og Namsos og 
det er representanter fra hvert av de 
tre kommunestyrene som er oppnevnt 
til å være medlemmer i det organet 
som styrer denne prosessen, nemlig 
fellesnemnda. Det siste møte i felles-
nemnda var lagt til Statland og til 
svømmehallen der. Det vakte begeist-
ring hos alle som ikke kjente til at det i 
Namdalseid kommune finnes en 
svømmehall inne i fjellet akkurat slik 

det er i Namsos med Oasen. Møtet 
ble avrundet med litt historie fra områ-
det samtidig som bussen tok en run-
de rundt på Statland. Det var også på 
sin plass å nevne at vi i Namdalseid 
har to basseng, begge fylt med vatn i 
vinterhalvåret til glede for store og 
små, enten det er snakk om svømme-
opplæring gjennom skolen, offentlig 
bading eller varmbading og at dette 
var noe kommunestyret prioriterte og 
selvfølgelig forventer skal fortsette i 
ny kommune.  

 

Vatn 
Når vi først er inne på vatn så mottar 
jeg noen telefoner om at vannkvalite-
ten på deler av kommunalt lednings-
nett på Statland ikke oppleves som 
god. Informasjon om situasjonen er 
gitt bl.a på kommunens hjemmeside 
og det arbeides daglig for at tiltaket 
med kloring av vannet blir unødven-
dig.  

 

Skole- idrettsbygg 
Kommunestyret vedtok i ekstraordi-
nært kommunestyremøte den 14. mai 
å gå videre med planene om bygging 
av ny skole og idrettsbygg i Bjørgan. 
Et nytt vedtak i saken var nødvendig 
da kostnadsrammen etter at anbud 
var mottatt viste seg å bli noe høyere 
enn det som var kalkulert og vedtatt 
før jul. Byggestart er forventet å kun-
ne skje tidlig nå i juni. Det vil bli for-
søkt gitt informasjon også her i Melk-
rampa etter hvert som byggeproses-
sen går fremover.  

 

Noen kommer noen går 
I en organisasjon som Namdalseid 
kommune med ca 220 ansatte fordelt 
på ca 155 årsverk vil det være slik at 
noen slutter og noen nye ansettes. 
De som slutter blir takket av fra den 
enheten de har arbeidet i, og det er 
nærmeste leder har ansvaret. Det er 
en ansatt i kommunen som ikke har 
noen administrativ leder over seg og 
det er rådmannen. Her er det kommu-
nestyret som er «øverste leder». Vår 
rådmann Kjell Einvik takker av og går 
over i pensjonistenes rekker fra 1. juli 
og vil bli behørig takket av når han 

deltar på sitt siste kommunestyremø-
te den 21. juni 2018. For å sikre fort-
satt god og trygg ledelse av Namdals-
eid kommune fra 1. juli 2018 og til 
31.12.2019, før vi har etablert ny 
kommune så har kommunestyret kon-
stituert personalsjef Torgeir Skevik i 
stillingen som rådmann i Namdalseid 
kommune. Kjell Einvik takkes for vel 
utført jobb og Torgeir Skevik ønskes 
lykke til i nyjobben.  

 

Kulturpris 
Formannskapet har gjort vedtak om 
Namdalseid kommunes kulturpris for 
2017 og utdeling av denne er lagt til 
årets Gla-dag, lørdag 2. juni, slik at vi 
må vente litt til i spenning før vinneren 
utropes. 

 

Ord på veien:  
«Når forandringens vind blåser, byg-
ger noen vindskjerm, mens andre 
bygger vindmøller.» 
 

 

KOMMUNALE  MØTER: 
 
12. juni: Ungdomsråd og felles 
råd for eldre og mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 
14. juni: Adm.utvalg og for-
mannskap 
15. juni: Samkommunestyret  
21. juni: 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 

Snart er det sommer, igjen! 

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. 

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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 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. 
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 / 928 57 997  
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 Stat-
land kirker : 
Gudmund Thorsen  tlf.   
917 81 271 

ANDRE 

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 
SMS: NAMDALSEID til nr. 2097 
Telefontid alle hverdager fra kl. 
08.15-09.00 og kl. 13.00-15.00. 
Legekontorets åpningstider er fra      
kl. 08.30-12.00 og fra kl. 13-15.00. 
Ved behov for øyeblikkelig hjelp, 
ring 74 22 72 70 og få oppsatt time.  
 

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 treffes mandag-fredag 
08.00-15.30. 
Kirsti Å. Sæther Tlf. 907 60 748  
 

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  
 

Brukerkontoret:              
Tlf.  976 99 684  

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 kom-
munehuset, tlf. 482 42 016 
 

LOS: (oppfølging av barn og unge 

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

Hjelpemidler  
Tlf. 74 22 72 00                    
Gjelder også syn– og hørselshjelpe-
midler.  
 

 

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

Skattekontoret /
folkeregisteret 
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 hver onsdag i tidsrom-
met  kl. 14.00-18.00. 

Skatteoppkrever-
kontoret, Namsos:  
Tlf. 941 78 000 

mailto:brit-marie.skage@namsos.kommune.no
mailto:brit-marie.skage@namsos.kommune.no
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Namdalseid kommune tilbyr utleie 
av attraktive nye leiligheter i Gløtt-
vegen 4, like nord for  
kommunehuset. Bygget med 8 
leiligheter ble satt opp i 2016. 
Hver leilighet er på 87 m2, og in-
neholder entre, stue/kjøkken, 3 
soverom, bad/vaskerom og bod.  
 
Til hver leilighet følger egen ve-
randa. Det er heis i bygget. 
Månedlig leie kr 8500,- pr leilighet 
inkl. kommunale avgifter og brøy-

ting. Vaktmestertjenester inngår.  
Det medfølger også en enkel TV/
Internett-pakke via Altibox.  
 
Leietaker må selv betale utgifter  
til strøm. Om ønskelig er det mulig 
å leie helt eller delvis møblert lei-
lighet, med tillegg i pris. Kjæledyr 
er ikke tillatt. 
 
Ta kontakt med Namdalseid  
kommune v/ servicekontoret om 
du er interessert.  
 
Tlf. 74 22 72 00. 
e-post: servicekonto-
ret@namdalseid.kommune.no 

Dagsenteret i juni

Sommeravslutning 

Onsdag 13. juni kl 17.00:  
Sommeravslutning for Kreativ 
familie og Søndagsskolen i 
Namdalseid.  
Først sangstund på sykehei-
men, så feiring av sommeren 
med pølser og brød! 
Det er fint hvis dere kommer på 
søndagsskolene i mai, for da 
synger vi på sanger 
som vi nsker å 
synge på  sykehei-
men den 13.juni.  
  
Astrid 

Plantedager på kirkegårdene 

Nybygde 4-roms leiligheter leies ut 

- Mandag 4. juni kl.16.00  
Karrakaffe. Trenger du skyss ta 
kontakt på tlf. 905 73 084 
 
- Tirsdag 5. juni kl.17.30  
Strikkekaffe.  Vi besøker to Hes-
petre på Malm. 
 
- Onsdag 13. juni kl.19.00  
Kunnskapstevling. Emne:  
Dialektord 
 
- Torsdag 21. juni kl.1030  
Bibliotekdag. 
 
- Mandag 25. juni kl14.00  
Nostalgisk ettermiddag for da-
mer ved Bodil. 

Namdalseid: tirsdag 5. juni 
  kl. 15.00 – 17.00 
Elda:  torsdag 7. juni 
  kl. 15.00 – 17.00 
Statland: fredag 8. juni 
  fra kl. 17.00 
 
Plantesalg v/Langøren Gartneri 
Namdalseid bygdekvinnelag sel-
ger kaffe på Namdalseid og Elda 
Ettersyn av gravminner 
Sommersesongen er i gang, og 
det er tid for planting og stell av 
graver. 

Vi oppfordrer alle til å se etter på 
sine graver om alt er i orden etter 
vinteren og ellers  
hjelpe til å holde kirkegårdene pe-
ne! 
 
På forhånd tusen takk! 
   
Kirkevergen 

Namdalseid legekontor avvikler 
dagens ordningen med Åpen time 
fra kl. 11.00 til 12.00 fra 22. mai. 
 
Ved behov for øyeblikkelig hjelp 
som innebærer en akutt endring i 
helsetilstanden som krever under-
søkelse og eller behandling sam-
me dag, ring legekontoret på tele-
fon 74 22 72 70 i telefontiden 
08.15 til 09.00 og kl. 13.00 til 
15.00, og du vil ut fra din problem-
stilling  få time.   
 

Namdalseid legekontor oppfordrer 
til at du bruker timebestilling på 
SMS. Begynn meldingen med 
NAMDALSEID og send den til te-
lefonnummer 2097.   
 
Du kan også laste ned appen hel-
serespons på telefonen og bestille 
time og resepter.  
 
Ved behov for legevakt ring 
116117, ved behov for akutt hjelp 
ring 113 

Informasjon fra legekontoret 

mailto:servicekontoret@namdalseid.kommune.no
mailto:servicekontoret@namdalseid.kommune.no
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Hele Norge rydder, - ingen kan ta alt, men alle kan ta litt 

Den 3. mai var det stor aksjon over hele landet for å få 

ryddet vekk søppel som ligger rundt omkring. Det har 

vært flere dugnader rundt dette temaet, men vi på barne-

hagen valgte å bli med denne dagen. Barna på Vangst-

unet barnehage fant masse på sine runder. Vi delte oss 

opp og fikk tatt mye rundt barnehagen, fra Vangsmoen til 

butikken, og fra Åshøgda og veiene bort til kommunehu-

set. Vi fant masse i veikanten som burde vært i søppel-

kassen. Tommel opp for alt vi fikk samlet, men det ble 

også en tommel ned for at det lå så mye søppel rundt 

omkring. 

HUNT i Namdalseid kommune 
starter 14. januar og varer til  
21. ebruar 2019. 
 
Feltstasjonen er i de tidligere  
lokalene til legekontoret ved  
kommunehuset. 
Alle innbyggere over 20 år som er 
folkeregisteret i Namdalseid  
kommune får invitasjon i posten ca. 
3 uker før oppmøtetidspunkt. Hvis 
dette ikke passer, kan en komme 
på drop-in-time. De som er over 70 
år kan få hjemmebesøk ved ambu-
lerende 70+-team dersom de ikke 
kan komme seg på feltstasjonen 
selv.  
 
HUNT4 for ungdom mellom 13 og 
19 år foregår i skoletiden på ung-
domsskolen for 7.-10.trinn, og på 
den videregående skolen ungdom-
men går på, uavhengig av bosteds-
kommune.  
 
Ung-HUNT er i Namdalseid 29. 
oktober, 2 dager (med forbehold 
om endringer i reiserute). 
 
HUNT4 samler inn data for forsk-
ning for bedre medisinsk behand-
ling, forebygging av sykdommer og 
lidelser og bedre folkehelse. Delta-
kerne får også mer kunnskap om 
egen helse.  
Vi kommer med mer informasjon 

når tidspunktet for oppstart i      

Namdalseid nærmer seg.  

HUNT4 i Namdalseid kommune 
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Vegadresser i Namdalseid kommune 

Alle bygg, som blir brukt til bolig- 
og fritidsformål, næringsvirksom-
het og annen offentlig virksomhet, 
har nå fått vegnavn og hus-
nummer. Noen har opplevd å få 
posten sin til feil adresse. Dette 
skyldes i hovedsak at det ikke er 
meldt flytting, enten fra annen 
kommune til Namdalseid eller 
innad i kommunen. 
Flytting skal meldes uansett hvor 
en flytter, om det så er innenfor 
eget tun. Flytting kan gjøres på 
https://www.skatteetaten.no/
person/folkeregister/flytte/  og kan 
også sendes inn på papir. Ved 
behov for hjelp, ta kontakt med 
Servicekontoret. 
På kommunekart.com kan du se 

din tildelte adresse med hus-
nummer. Vi minner om at det skal 
plasseres adressenummer-skilt på 
alle hus. Skiltene skal ha svarte 
tall og svart kantbord på hvit eller 
grå reflekterende bunn. 
Skilt fås kjøpt i butikk eller på nett; 
skiltbutikken.posten.no, solbua.no, 
bokstavfabrikken.no,  lator.no for 
å nevne noen. 
 
Det er viktig at alle som har fått ny 
vegadresse, melder fra til sine  
forbindelser. Posten og en del 
andre offentlige etater o.l. henter 
sine opplysninger fra matrikkelen, 
der alle nye vegadresser er lagt 
inn. Alle har ikke tilgang dit, og for 
å informere dine forbindelser om 

at du har fått ny 
vegadresse, kan 
eks.vis postkort-
tjenesten hos -
Posten benyttes; 
http://www.retro.posten.no/
produkter-og-tjenester/
adresseendring-og-oppbevaring/
meld-riktig-adresse/send-kort 
 
Næringsdrivende bør også gå inn 
i Brønnøysundregistrene og  
registrere forretnings-/
postadresse. 
 
Har du spørsmål vedr. ny  
adresse, ta kontakt med  
Eiendom og Teknisk. 

Konsert med  
BART CLAVIER 

 

Det blir hjemmestrikket pop og  

visesang når bandet Bart Clavier 

besøker Dagsenteret ved     

Namdalseid helsetun tirsdag 24. 

juli, kl. 17.00. Disse glade      

musikanter har besøkt           

Namdalseid tidligere og er kjent 

for svært god og leken formidling 

til folk i alle aldre. 

Ta med deg en du kjenner i      

aldergruppen 0-100 og blir med 

på gratiskonsert på Dagsenteret 

denne dagen. Er det finvær blir 

det musikk i sansehagen.  

Enkel servering. 

 

Alle er velkommen! 

 

Den kulturelle spaserstokken. 

Hva skal gammel-skolen brukes til? 

Vi bygger nå ny skole på  
Namdalseid, men hva skal vi 
gjøre med den gamle? 
 

Skal vi rive den eller kan vi finne 
nye spennende bruksområder?  
Kanskje du har en god idè? 
 

Første spadetak for nyskolen 
skjer nå i månedsskiftet mai-juni, 
og bygget skal stå ferdig til skole-
start 2019. Nå er tiden kommet  
for å finne fram gode forslag til 
hva vi skal gjøre med gammel-
skolen. Skal den brukes til boliger, 
næringsformål eller for frivillig-
heten? Kan det finnes grunnlag 
for et lokalt stedsutviklings-

prosjekt? Eller skal den rett og 
slett rives?  
 
Vi samler nå inn spenstige idèer 
og skal se på de utviklingsmulig-
heter vi har etter sommerferien 
 
Hva mener du?  
 

Send ditt forslag til: 
 
Namdalseid kommune 
v/ Frank Ueberfuhr 
Gløttvegen 2 
7750 Namdalseid 
postmottak@namdalseid.kommune.no 

 

 

 

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/
https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/
http://www.retro.posten.no/produkter-og-tjenester/adresseendring-og-oppbevaring/meld-riktig-adresse/send-kort
http://www.retro.posten.no/produkter-og-tjenester/adresseendring-og-oppbevaring/meld-riktig-adresse/send-kort
http://www.retro.posten.no/produkter-og-tjenester/adresseendring-og-oppbevaring/meld-riktig-adresse/send-kort
http://www.retro.posten.no/produkter-og-tjenester/adresseendring-og-oppbevaring/meld-riktig-adresse/send-kort
mailto:Postmottak@namdalseid.kommune.no


 Frivilligsentralen  

7 

Spis lunsjen din på bygdakafé i juni! 
 
Namdalseid bygdakafé - tirsdager kl 11.00-14.00 
5. juni - lunsjbuffet med karbonader 
12. juni - koldtbord 
19. juni - rømmegrøt med spekemat 
26. juni - lunsjbuffet med restefest før sommerferien 
 
Statland bygdakafé - torsdager kl 11.00-14.00 
7. juni - koldtbord 
14. juni - koldtbord 
21. juni - koldtbord 
28. juni - rømmegrøt med spekemat 
 
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 tlf 479 00 191. 
Bygdakaféene ønsker alle gjestene våre en riktig god sommer! Vi 
holder stengt i juli og august. Velkommen tilbake i september! 

Priser Statland bygdakafé 
Kaffe kr 20,- (inkludert påfyll) 
Vaffel kr 15,- (halv plate) 
Rømmegrøt kr 60,-  
Koldtbord kr 60,- (spis så mye du vil) 

Priser Namdalseid bygdakafé 
Kaffe kr 20,- (inkludert påfyll) 
Vaffel kr 15,- (halv plate) 
Lunsjbuffet voksen kr 100,-  
Lunsjbuffet barn kr 50,- 

Kaffe-ring for damer 4. juni 
 
Vi har kommet godt i gang med kaffe-ring for damer, og får gode tilbakemeldinger på hvor 
trivelig det er å treffes! Vi ønsker derfor hjertelig nye og gamle hjertelig velkomne til gammel-
biblioteket mandag 4. juni kl. 12.00-13.30. Gratis servering. 
 
Her kan voksne damer i bygda treffes for å prate og drikke kaffe. Man trenger ikke kjenne hverandre fra 
før for å bli med. Hvis du føler at du gjerne skulle truffet flere folk enn du gjør i dag så har du muligheten 
nå!   
Det er bare å møte opp, og ønsker du skyss så kan vi hente. Ring Monica på frivilligsentralen (tlf 479 00 
191) eller servicekontoret (tlf 74 22 72 00) for å melde fra om skyssbehov. 
Arrangør er Namdalseid besøkstjeneste (frivilligsentralen, Røde Kors, menighetsrådet og pensj.lag.) 

Kara-kaffe 4. juni 
 
Karer! Bli med på kara-kaffen! I mai faller første mandagen på den 4. så da er det bare å 
møte opp på Dagsenteret kl. 16.00-17.30 til trivelig prat og kaffe. Gratis servering. 
 
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 privat-
person mellom kl 15.30 og 15.55. 
Arrangør er Namdalseid besøkstjeneste (frivilligsentralen, Røde Kors, menighetsrådet og pensj.lag.) 

  
Bli med på trivelig utflukt 
  
Vi inviterer voksne damer og karer i bygda til trivelig utflukt lørdag 30. 
juni. Vi tar buss som går fra kommunehuset kl 12.00. Vi skal se oss litt 
rundt i bygda, og turen går via Almlia til Linåsve gård i Sprova. Her 
starter vi med varm lunsj før vi ser oss litt rundt på gården og i hagen. 
Her har de blant annet geiter, vaktler, minigris og høner. Vi håper på 
fint turvær! Før vi kjører hjem avslutter vi med kaffe og kake. Vi regner med å være tilbake ca kl. 

16.00. Egenandel kr 150,-. Betales med kontanter eller kort på turen. 

Turen arrangeres av besøkstjenesten v/frivilligsentralen, Røde Kors, menighetsrådet og pensjonistlaget. 
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  Kommunal informasjon 

  Lag og foreninger 

Konsert 3. juni kl. 19.00 

 

BAILLSLÆPP 
Søndag 3. juni 

kl. 12.00 i Ferja 
 

EN FLOTT FAMILIEDAG VED FERJA 

 

Åpningskonsert.  
Restaurante La Ferja m/grillmat,  
kake og kaffe 
Baillslæpp 
NM i Melkespannholding, Skotthyll 
Badedyrløp om vannstanden tillater det 
Fiskedam for de minste 

 

VEL MØTT!! 

 

NAMDALSEID MUSIKKLAG 
NAMDALSEID JUNIORKORPS 

«No ser eg atter», er navnet på  
forestillinga som er «på ferd med 
godbitar fra Ferdaminne og utvalde 
dikt og tonar». Vi får igjen besøk av 
Ragnhild Vannebo og musikerne  
Jon Pål Inderberg og Øyvind  
Nygaard. Dette skjer søndag 3. juni 
kl. 19.00 på Lensmannsgården. 
 
I forestillinga tar de utgangspunkt i 
reisen til Aasmund Olavsson Vinje 
sin ferd fra Oslo og nordover landet 
til Kongekroninga i Trondheim i 
1860.  I år er det 200 år siden Vinje 
ble født. Forestillinga bygger på dikt 
og  musikk rundt og mellom  
tekstene.  

 

 Inngang: Voksne kr. 150,-   
  
Arr: Den kulturelle spaserstokken  
 

Vil du lære å lage film i sommer? 

Vil du lage egne filmer med  
proffe filmskapere i sommer?  
Bli med på Filmbussens  
sommerturné da vel!  

 

27. og 28. juni blir det filmverk-
sted med proffe instruktører og 
filmutstyr. Vil du lære å filme, ha 
regi, være skuespiller, lydansvar-
lig, lage manus eller redigere? 
Da kan du blir med på et to-
dagers verksted sammen med 
andre ungdommer i kommunene 
Namdalseid, Fosnes og Nam-
sos. Filmbussen er for ungdom-
mer fra 14-18 år og arrangeres 
på ulike steder i fylket i sommer. 

Alle filmene vises til slutt på en 
fin filmfest, med prisutdelinger og 
stor stas! Det er gratis å delta.  
Påmeldingsfrist er 15. juni. Send 
melding til Lisbeth Lein på kultur-
kontoret på mobil: 97503912. 
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  Lag og foreninger 

 

Early Birds er et morgentrimtilbud 
åpent for alle.  
Den første fredagen i hver måned 
samles vi kl. 06:30 for en 30 minut-
ter lang gå- eller joggetur.  
Dette er et lavterskeltilbud som er 
for alle uansett form, og det er sosi-
alt. Neste Early Bird er fredag  
1. juni kl. 06.30. Samme oppmøte-
sted hver gang; kommunehuset, og 
kaffe (eller saft) til alle. Det trekkes 
2 premier blant deltakerne. 
Dette er siste gang før ferien, og ny 
info vil komme ang evt fortsettelse 
til høsten  
 
Namdalseid IL i samarbeid med  
Namdalseid kommune. 

Early birds 1. juni 

Namdalseid hagelag 
Handledager for medlemmer, gode 
prosenter på Langøren gartneri: 
Velg selv en dag i mai og en dag i 
juni. Husk medlemsbevis! 
 
Gla`dag 2. 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 
før kl. 18.00 kvelden før. evt.     
nærmere opplysninger om Glada`n 
i neste nr. av Melkrampa. 
 
Dugnad på Kløvertun onsdag 6. juni 
kl. 17.00. Ta med vanlige hage-
redskaper. 
 
Styret 

Ut på tur 

Vi går en tur på Brørsheia  
tirsdag 5. juni. 
Mulighet for ei kort eller litt 
lengre rute. 
Vi møtes ved samfunnshuset 
kl 1900 og fyller opp bilene 
 
Ta med drikke og sitteunder-
lag og eventuelt en eller flere 
turvenner, to eller firbeint. 
 
Namdalseid Bygdekvinnelag 

Namdalseid IL stiller også i år 
med lag til St. Olavsloppet – 5. 
året på rad! 
I fjor var vi 35 løpere med en 
snittalder på 25 år (fordelt mel-
lom 8 og 67 år). Etappene er fra 
3 til 10 kilometer lange. Alle kan 
være med! Stafetten går over 4 
dager. Den starter i Trondheim 
onsdag 27. juni og avsluttes i 
Østersund lørdag 30. juni. 
 
Løpetreninger starter onsdag 2. 
mai kl. 18.00. Oppmøte ved 
klubbhuset. Bård Jørgen Elden 
vil bidra med gode treningsøk-
ter som er tilpasset alle som 
liker å mosjonere. Følg med på 

facebookgruppen ”Aktiv i Nam-
dalseid” for mer informasjon.  
Bli med du også!  
Ved spørsmål, ta kontakt med 
Carl Andrew Sæther, mob: 916 
46 251 eller 
carl.andrew.saether@ 
gmail.com 

 St.Olavsloppet 2018 –5 årsjubileum 

 

Avslutning/dagstur   
 
onsdag 13. juni 
 
Velkommen! 

Onsdagsklubben 

Tur på gjengrodde stier  
Stjerna - Størvold  
onsdag 6. juni. 
Start på øvre Sve kl. 18.00.  
Det blir satt opp buss fra Stør-
vold for retur - henting av biler.  
 
Ta med mat og drikke. 
Vel møtt til en trivelig tur! 
 
Styret 

Beitstaden  
historielag 

Namdalseid  
Senterparti  
 
inviterer til medlemsmøte  
mandag 11. juni kl. 19.00 
 
på Kafe Lensmannsgården på 
Korsen. 
Til drøfting er saker til møte-
runden samt runde 1. i nomi-
nasjon til fylkestingsvalget 
2019. 
 
Velkommen – det blir en enkel 
servering. 
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFmZ2uheHYAhXkKJoKHUxLAJEQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.namdalseid.kommune.no%2Fearly-birds.6073169-97953.html&psig=AOvVaw2lxW5aRt67uKh6AkJFcuVn&ust=151634857648
mailto:carl.andrew.saether@gmail.com
mailto:carl.andrew.saether@gmail.com
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Jaktfeltskyting på Tronga
(Tøtdal)lørdag 09.06.18 og lørdag 
28.07.18 fra kl 10:00- 14:00, på-
melding på  
stedet! Skuddene kan telles som 
prøveskudd til storviltprøven.  
Jenter/ damer som ønsker en inn-
føring/ instruksjonsmessig bistand 
ifm jaktfeltskytinga, møter kl 
09:30. 
Avkjørsel til skytteranlegget er 
skiltet på hovedvegen ca 1km fra 
vegkryss fv766 og fv215, retning 
Statland. Salg av bålkaffe og vaf-
ler, husk kontanter. Vel møtt til en 
trivelig dag på Tronga. Kontakt 
person; Kristin Forbord Mork 
mobnr. 91334596. 
 

Laks og sjøørretfiske startet i 
kommunens vassdrag i juni. Nam-
dalseid jeger og fiskarlag 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 fiske-
vald), samt betaling på stedet i 
egne «bomkasser» på Bruenget 
og Sjøåsen. 
 

NJFF båten. Vi setter også i år 
ut vår flotte aluminiums båt til gra-
tis utlån for våre medlemmer ved 
Straumen i Finnvollvatnet. Har du 
enda ikke fått kjøpt deg nøkkel, 
kan du som medlem av NJFF, 
bestille egen båtnøkkel på njffbu-
tikken.no. For booking, gå inn på 
http://www.minebater.no 
Minner om at NJFL har en egen 
båt til utleie, og med sterkt redu-
sert pris til våre medlemmer. Bå-
ten er stedsplassert på Ledang, 
Nord- Statland. Båten er tilrette-
lagt for sjøfiske, og ble påsatt en 
ny påhengsmotor sommeren 
2016. Kontakt Ellen Langstrand 
45631944 eller Nils Kaldahl 
90838008 for mer info eller leie av 
båten. 

Gla`dan, vi er selvfølgelig også 
i år på plass med stor teltet under 
arrangementet. Årets tema er å 
spikre fuglekasser for de minste. 
Vi håper at mange tar turen innom 
teltet for en kopp bålkaffe, og 
samtidig bidrar med gode jakt- og 
fiske historier.  
 
Leirdueskyting på Lyngenba-
nen, hver tirsdag fra kl 18:00. Vi 
ønsker nye og gamle skyttere vel-
kommen til en morsom fritidsakti-
vitet. Vi har hagler til utlån, samt 
instruktører som er tilgjengelig for 
råd, opplæring og nyttige tips. 
 
Barnehage avslutninger, som 
tidligere år stiller vi opp med fiske-
stenger, agn og snacks tilknyttet 
barnehage avslutningene i bygda. 
Disse avslutningene gir oss en 
gylden mulighet til å vekke inter-
essen, samt øke rekrutteringen for 
fiske hos barna.  
 
Laksefiskekurs «fluefiske» for 
jenter/ kvinner arrangeres lør-
dag og søndag 30 juni- 1. Juli. 
Kurset blir avhold i elva hos Arn-
stein Berg, hvor vi har reservert 
flere soner. Det vil bli anledning til 
ordinær fiske med mark for de 
som ønsker dette. Kursavgiften 
inklusiv overnatting, fiske og mat 
er på 300 kr for medlemmer av 
NJFL, og 600 kr for ikke medlem-
mer. Våre instruktører vil være 
tilgjengelig i tidsrommet kl 10:00- 
16:00 på lørdag, og 11:00- 14:00 
søndag. Instruksjonsmessig fiske i 
starten, deretter ønsker vi at den 
enkelte skal få prøvd seg litt på 
egen hånd. Representant fra 
Namdalseid jeger og fiskarlag vil 
selvfølgelig være på stedet under 
hele kurset. Laksefiskekurset er 
ikke ment som noe stress, jag el-
ler krav om konstant fiske. Dette 
skal være en arena hvor jenter/ 
kvinner kan ha det gøy i elva. For 
påmelding; send epost; namdals-
eidjfl@gmail.com eller en SMS til 
95245676.   

Miljøtrening er åpen for alle 
som ønsker å aktivisere og tilven-
ne sin 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 på 
gårdsplassen til Stian Furre man-
dag 11. juni kl 19:00. Det er også 
mulig å delta på miljøtrening på 
Lauvsnes onsdag 27. juni kl 19:00 
på parkeringsplassen ved Miljø-
bygget(kommunehuset). NJFL er 
arrangør av begge kveldene. 
 
Averjon hund vs sau  
Aversjon avholdes 13. og 27. juni,  
fra kl. 18:00, arrangerer Namdals-
eid jeger og fiskarlag aversjons-
dressur på sau. Mao dere får tes-
tet hunden på sau. 
Aversjonsdressuren gjennomføres 
på Altin hos Stefan Skulstad og 
Kristine Altin. Kjør Fv766 fra 
Sjøåsen mot Flatanger, og etter 
ca 8-9 km ta til høyre mot noen 
gårdstun. Skiltet fra avkjørselen 
og ned til aversjonsområdet. 
Minner om at det stort sett er krav 
om saureinhetsbevis ved kjøp av 
småviltkort, samt på jaktprøver og 
i treningsterreng for eks fugle-
hund. 
Restrømming i august! 
Alle raser er velkommen! 
Priser: Medlem av NJFF: 1. gang 
300 kr/  retest 150 kr. Ikke-
medlem NJFF 1. gang 400 kr/ ret-
set 200 kr. 
Påmelding på stedet. 
Kontaktperson; Stian Fur-
re 40240395 eller Andreas Høg-
den 94131399. 
 
Namdalseid  
jeger- og fiskarlag 

 Namdalseid JFL - aktiviteter i juni 

http://www.minebater.no
mailto:namdalseidjfl@gmail.com
mailto:namdalseidjfl@gmail.com
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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 

 

 Annonser                           

Nytt snekkerfirma i bygda! 
S-D Bygg AS er et byggefirma som er startet opp nå i mars 2018. Det eies og drives av Christina og 
Arnt Erik Staven-Damås. Vi har som mål å levere god kvalitet og service til enhver tid. 

 

    Vi i S-D Bygg AS er stadig på utkikk etter flere oppdrag. Har du noe som 
    skulle vært gjort som du trenger hjelp til? Kanskje bygge på huset/hytta, 
    skifte tak, sette inn en dør eller noe annet? 
 

Ta kontakt og vi hjelper deg gjerne! 
Arnt Erik – 93 45 21 49,  Christina – 90 96 49 12 
stavendamasbygg@gmail.com 

Fredagslunsj hver fredag kl 12.00 – 14.00  

 

3. juni kl. 19.00 Dikt-konsert m/Jon Pål Inderberg m.fl. 
8. juni KOR-pub kanskje med musikk 
13. juni MC-treff 
7. juli Sommeridyll kl. 11.00 familiedag,  

  2Mrom med kunsthåndverk og servering  

Åpningstider fra 2.april  
11.00 – 17.00 hver dag 
Bestilling av møterom og  
servering/også catering  
til tlf 938 76 866 
 

Velkommen 

innom! 

KORMUS-konsert 
Namdalseid songlag og Namdalseid musikklag har slått seg  

sammen og arrangerer KORMUS 

 

i Namdalseid samfunnshus lørdag 9. juni. 5 kor og 3 korps 
deltar! 

  

                Vi ønsker alle VELKOMMEN til konsert kl. 15.00. 
Her blir det anledning til å høre fin korsang og 

fin korpsmusikk i skjønn forening!! 
 

         INNGANG; barn 50,- / voksne kr 150,- 

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
mailto:stavendamasbygg@gmail.com


 

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 

 
 

Tirsdager:  
Bygdakafè på 
samfunnshuset 
kl.11.00 -1400.  
Språkkafè på gml-
bibl. kl.17.30-19.00 

 
 

Torsdager: 
Bygdakafè på 
Statland pensjonat 
kl. 11.00-14.00 

   

    1 
Early birds kl. 
06.30 v/ k.huset 
 

2 
 
 
 
Kl. 11.00-16.00 

3                   

Baillslæpp i ferja 
kl. 12.00  
Kveldsmat på 
Helsetunet 
kl.18.30       
Konsert på  
Lensmanns - 
gården kl. 19.00 

4 
Kaffe-ring for 
damer kl. 12.00-
13.30 på 
gml.biblioteket. 
 
Karrakaffe på 
Dagsenteret kl. 
16.00-17.30 
 

5 
Seniordans kl. 
17.00-19.00 i  
u/e-senteret 
Plantedag Namdal-
seid kirkegård kl. 
15.00-17.00 
Strikkekaffe v/
Dagsenteret kl. 
17.30 
Oppstart jaktskyt-
terskolen kl. 17.00 
på leirduebanen. 
Leirdueskyting kl. 
18.00 på Lyngenb. 
Tur til Brørsheia, 
oppmøte sam-
funnshuset kl. 
19.00 

6 
Hagelagsdugnad 
på Kløvertun kl. 
17.00 
Historielagstur fra 
Stjerna kl. 18.00 
 

7 
Plantedag Elda 
kirkegård kl. 15.00
-17.00 

8 
Plantedag på 
Statland kirke-
gård kl. 17.00 
 
KOR-pub på 
Lensmannsgår-
den 
 

9 
KORMUS-
konsert i sam-
funnshuset kl. 
15.00 
 

10 
 

11 
Medlemsmøte kl. 
19.00 på Lens-
mannsgården, 
Namdalseid SP 

12 
Seniordans kl. 
17.00-19.00 i  
u/e-senteret. 
Leirdueskyting kl. 
18.00 på Lyngenb. 

13 
Onsdagsklubben 
på Dagsenteret 
avslutning/dagtur 
Avslutning søn-
dagsskolen/
kreaktiv familie kl. 
17.00 
Kunnskapstevling 
på Dagsenteret 
kl. 19.00 
MC-treff på Lens-
mannsgården kl. 
18.00-20.00 

14 
Sommeravslutning 
for seniorsurf på 
gammelbiblioteket 
kl. 12.00-14.00,  

15 16 17 

18 19 
 
Seniordans kl. 
17.00-19.00 i  
u/e-senteret 
 
Leirdueskyting kl. 
18.00 på Lyngenb. 

20 
 

21 
Bibliotekdag kl. 
10.30 på Dagsen-
teret 

 

22 23 
St.Hansfeiring på 
Helsetunet kl. 
18.30 

24 

 

25 
Nostalgisk etter-
midag på Dags-
neteret kl. 14.00 

26 
Seniordans kl. 
17.00-19.00 i u/e-
senteret 
Leirdueskyting kl. 
18.00 på Lyngenb. 
 

27 
 
 

28 
 

 29 30 
Utflukt m/buss 
fra kommunehu-
set kl. 12.00, i 
regi av Frivillig-
sentralen m/flere 

 

 Arrangørkalender for mai 2018 

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

 

Distriktsleir i 4H på Statland 

Barneidrettsleir med Tine fotballskole 


