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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 
 

 
 

Mindre alene sammen 
TV-aksjonen 2018 går til Kirkens 
bymisjons arbeid for å skape et 
varmere og mer inkluderende 
samfunn.  
 
Norge er et samfunn der forskjel-
lene øker. Forskjeller som ikke 
først og fremst handler om etnisi-
tet eller religion, hvor du kommer 
fra eller hvem du er. Men om du 
er innenfor eller utenfor. 
Det er mange måter å være uten-
for på. Fra å mangle en seng å 
sove i, til å være utenfor arbeidsliv 
eller sosiale fellesskap. Dette 
rammer ikke bare enkeltpersoner, 
men gir ringvirkninger for hele  
befolkningen. 
Med TV-aksjonen NRK 2018 kan 
Kirkens Bymisjon skape møter 
som endrer liv. Ved å åpne dører  
og legge til rette for at flere mø-

tes, skal vi vise hvorfor årets TV-
aksjon er viktigere enn aldri før. Vi 
skal tilby mennesker som opple-
ver å stå utenfor, et nytt felles-
skap,  en seng eller en samtale 
og slik bidra til at flere får mulig-
heten til å oppnå egne mål og 
drømmer. 
 
Bli med du også! 
I år som tidligere år trenger vi 
bøssebærere fra hele kommunen. 
Vi håper at DU kan bruke et par 
timer på ettermiddagen søndag 
21.10. til å bli med på denne inn-
samlingsdugnaden.  
 
Ta kontakt med servicekontoret 
på telefon 74 22 72 00, eller gi 
oss beskjed via andre kanaler. 
Årets lokale komite består av  
Steinar Lyngstad og  
Brit Randi Sæther Pedersen. 

TV-aksjonen 21. oktober 2018 

 
Frivillighetskonferanse  
 

i Namsos samfunnshus  
10. nov.  kl. 12.00-17.00 

 

Flere frivilligsentraler i regionen 
samarbeider om å gi frivillige påfyll 
av inspirasjon og motivasjon, og  
lage et møtested hvor frivillige kan 
treffes og utveksle idéer og løse 
utfordringer sammen. Her blir det 
inspirasjonsforedrag, servering og 
samtalegøy! 
 
Konferansen er åpen for alle frivilli-
ge, uavhengig av tilhørighet til lag 

og foreninger. 
 
Meld deg på til din nærmeste frivil-
ligsentral før 1. oktober, eller regist-
rer deg selv på følgende link:  
www.namdalseid.org/konferanse 
Deltakeravgift kr. 400,- pr. pers. 
 

Velkommen! 
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 Ordføreren 

 

 

 

Visjon – misjon  
Prosjektet nye Namsos kommune 
har i september gjennomført en 
såkalt visjonsreise – «Visjon Mi-
sjon». Her har en besøkt 8 steder, 
derav Statland/Tøttdal og Namdal-
seid i vår kommune. Hensikten 
med denne reisen er å kunne  
møte folk der de bor, vise fram 
området og ikke minst høre hva 
innbyggerne er opptatt av, hva 
som er viktig for lokalsamfunnet i 
framtida. Det handler om hvilket 
tilbud en skal ha, tiltak for bolyst 
og trivsel.  Reisen og det å møte 
flest mulig av den nye kommu-
nens innbyggere for å få inn inn-
spill om hva som er viktig frem-
over, er også et ledd i arbeidet 
med kommuneplan for den nye 
kommunen, en plan som strekker 
seg fram til 2032. Jeg vil rette en 
takk til alle som bidrog med stort 
engasjement og gav mange inn-
spill under folkemøtet både på 
Statland og Namdalseid, og til  
gode hjelpere som stilte opp med 
svært positive bidrag da reisen 
passerte gjennom Namdalseid 
kommune.  
 
Det vil bli flere anledninger til å si 
sin mening og komme med inn-
spill. I tillegg til de møtene som 
allerede er gjennomført, vil pro-
sjektet Nye Namsos arrangere 
egne møter med næringsliv, ung-
dom og eldre for spesielt å høre 
hva de tenker om fremtiden, tilbud 
og behov.  
 
TV-aksjon 2018  
Tradisjonen med TV- aksjon har 
pågått siden 1984. Årets TV-
aksjon er gitt til Kirkens bymisjon 
som gjennom sitt arbeid vil bruke 
de innsamlede midlene til å skape 
et varmere og med inkluderende 

samfunn. Slik sier Kirkenes by-
misjon om årets aksjon: «Med TV-
aksjon 2018 kan Kirkens bymisjon 
skape møter som endrer liv. Ved å 
åpne dører og legge til rette for at 
flere møtes, skal vi vise hvorfor 
årets TV-aksjon er viktigere enn 
aldri før. Vi skal tilby mennesker 
som opplever å stå utenfor et nytt 
fellesskap, en seng eller en sam-
tale og slik bidra til at flere får  
muligheten til å oppnå egne mål 
og drømmer.»   
 
Årets TV – aksjon gjennomføres 
søndag 21. oktober. Her er det en 
målsetning om at alle husstander i 
Norges land skal få besøk, selv-
følgelig også alle husstander i 
Namdalseid kommune.  Ønsker 
du å bidra til denne dugnaden 
gjennom å være bøssebærer  
denne søndagen, da tar du  
kontakt med vårt servicekontor.  
 
Ny rådmann 
Jeg har jo tidligere skrevet om at 
det kunne bli endringer i den  
administrative organiseringen i 
kommunen. Konstituert rådmann 
Torgeir Skevik slutter 1. oktober 
for å starte i en lederstilling i Ver-
dal kommune. Kommunestyret 
vedtok i sitt møte den 13. septem-
ber å konstituere Bodil Lie som 
rådmann i Namdalseid kommune 
ut 2018. Inge Ryan blir rådmann i 
Namdalseid fra januar 2019. Inge 
Ryan vil dermed bli rådmann både 
i Namsos, Fosnes og Namdalseid 
kommune. Fra januar 2019 blir 
Bodil Lie assisterende rådmann i 
Namdalseid kommune, med varig-
het ut 2019. Jeg ønsker alle lykke 
til i sine nye funksjoner.  
 
Bygging av ny skole og idretts-
bygg går sin gang og en vil etter 

hvert kunne se fremdrift og ut-
vikling fra uke til uke, når arbeidet 
med å reise selve bygget starter 
om ikke lenge. 
 
Ord på veien:  
 
«Menneskene liker å telle sine 
bekymringer, men de teller ikke 
sine gleder.» 
 

Steinar Lyngstad       
ordfører 

Visjonsreisen og TV- aksjon 2018 

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.  

 

KOMMUNALE  MØTER: 
 
4. oktober: Formannskap 
 
23.oktober: Ungdomsråd og 
råd for eldre og mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 
 
25.oktober: Adm.utvalg og 
formannskap 
 

 

Alle møtene er åpne for  
publikum/ tilhørere.  
Møtepapirer blir til enhver tid 
lagt ut på Servicekontoret og på  
kommunens nettside:  
www.namdalseid.kommune.no 
 



  Offentlige kontorer 

3 

 KOMMUNALE 

Tannhelsetjenesten 
 

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

 

Namdalseid  

Tlf.: 55 55 33 33 

Åpningstid for publikums-
henvendelser onsdager fra kl. 
10.00-14.00. 
Stengt hver mandag, 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 
Akutt hjelp, telefon 113 
 

Legevakt 
tlf. 116117 ved behov for øyeblik-
kelig hjelp. For akutt hjelp ring 113. 
 

Legekontoret  
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 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. Tlf: 74 22 72 66 

 

Rus- og psykisk helse 
Sykepleier og hjelpepleier treffes 
mandag-fredag 08.00-15.30. 
Kirsti Å. Sæther Tlf. 907 60 748  
Anne Elisabeth Ravlo 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  
 

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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 Kommunal informasjon  

Militærøvelse – økt trafikk 

Det vil gjennomføres større eller 
mindre militære transporter i hele 
Trøndelag fra uke 38 tom 43. 
 
Noe materiell tas ut fra lager i 
Trøndelag og noe materiell an-
kommer sjøveien til trønderske 
havner for deretter å fraktes  
videre. Under selve feltøvelsen 
som foregår i tiden 31/10 – 7/11, 
vil det være mindre aktivitet.  
 
Etter endt feltøvelse vil materiellet 
tilbakeføres til de lager de ble tatt 
ut fra, eller uttransporteres via de 
havner det ankom Norge. I forbin-

delse med returtransporten vil det 
være større eller mindre transpor-
ter i uke 46-48. 
 
For Namdalseid kommune vil ak-
sen FV 17 mellom BANGSUND – 
STEINKJER være den aksen 
som i hovedsak benyttes til mili-
tære transporter.  
HV-12 har ikke detaljert oversikt 
over når disse transportene gjen-
nomføres. Med alle transporter 
blir gjennomført i tett samarbeid 
med Statens Vegvesen og sivilt 
politi.  

I tillegg vil det være militærpoliti 
langs aksene som sørger for ef-
fektiv trafikkavvikling. 
Hvis flere spørsmål vedrørende 
aktivitet under TRJE-18, sendes 
disse til emailadresse:  
hv-12.ops@mil.no 
 
HV-12 har hatt sin ops etablert på 
24 timers basis fra søndag 9/9.  
Denne vil være operativ fram til 
1/12. 
 
Telefonnr HV-12 OPS:  
74 83 64 00 

Influensavaksine 

høsten 2018  

Søke spillemidler til idrettsanlegg?  

Fristen for innmelding av mulige 

tiltak til den kommunale planen 

for idrett og friluftsliv er satt til  

15. oktober.   

Alle tiltak som søker om spille-

midler må stå i denne planen for 

å kunne bli godkjent. Det vil si at 

kommunen må få informasjon om 

mulige utbyggingsprosjekt der 

det er aktuelt å søke om spille-

midler,  

innen 15.10.18.   

Om dere melder tiltaket inn i den 

kommunale planen, og det ikke 

iverksettes, slettes tiltaket fra  

planen igjen neste år.  
 

Frist for å levere selve spille-

middelsøknaden inn til Nam-

dalseid kommune er 1. novem-

ber.   

Samme frist gjelder også for 

gjentatte og fornyede søknader.  

NB! Kommunen kan ikke love at 

søknader innsendt etter fristen  

vil bli behandlet.   

Alle søknader skal registreres  

og sendes elektronisk på 

www.idrettsanlegg.no  

  

Før dere kan søke om spillemid-

ler til nye anlegg, må tiltaket ha 

fått tildelt et anleggsnummer.   

Kommunen er behjelpelig i fht. 

søknadsprosessen, men det er 

viktig at dere tar kontakt i god tid 

før søknadsfristen utløper, slik at 

vi i samarbeid kan gå igjennom 

selve søknaden og de ulike ved-

leggene som kreves.  

 

Kontakt: 

Brit Randi Sæther Pedersen,  

Tlf. 74 22 72 00/ 481 94 533  

brit-randi-sather.pedersen 

@namdalseid.kommune.no 

Risikogrupper som bør ta  

vaksine:  

 Personer som er over 65 år  

 Voksne og barn med alvorlige 

luftveisinfeksjoner,  spesielt 

personer med nedsatt lunge-

kapasitet  

 Voksne og barn med kronisk 

hjerte-/karsykdommer  

 Voksne med nedsatt immun-
forsvar  

 Voksne og barn med diabetes 

mellitus (både type 1 og type 2)  

 Voksne med kronisk nyresvikt  

 Beboere på alders – og syke-

hjem  

 

Priser for de i risikogrupper:  

Kr 55,- pluss konsultasjon kr 75,-  

Andre interesserte:  

Kr 95,- pluss konsultasjon kr 75,-  

 

VAKSINASJONSDAG: 30.10.18 

 

Namdalseid legekontor:  

Kl. 09.00 -11.00 
Det er ingen påmelding. 

mailto:hv-12.ops@mil.no
http://www.idrettsanlegg.no
mailto:brit-randi-sather.pedersen@namdalseid.kommune.no
mailto:brit-randi-sather.pedersen@namdalseid.kommune.no
mailto:brit-randi-sather.pedersen@namdalseid.kommune.no
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 Kommunal informasjon 

Pasientreiser 

Hovedregelen er at du får dekket 
standardsats dersom du kan reise 
med rutegående transport eller 
egen bil.  
 
Dekning av reise med drosje/
turvogn krever rekvisisjon etter 
følgende bestillingsrutine: 
 
Rekvisisjon på medisinsk 
grunnlag: 
Hvis du ikke er i stand til å kjøre 
selv eller reise kollektivt, kan din 
behandler rekvirere transport på 
medisinsk grunnlag. 

 
Rekvisisjon på grunn av mang-
lende rutegående transport: 
Ta kontakt med Pasientreiser på 

telefon 915 05515 i god tid før av-
reise for planlegging av reisen. 

 
NB: Alle reiser til planlagte timer 
skal rekvireres/bestilles i god tid, 
senest innen kl. 13.00 siste virke-
dag før avreise, dette for å sikre at 
transporten kan planlegges slik at 
du rekker timen din.  
 
For mer informasjon: https://
helsenorge.no/rettigheter/
pasientreiser  
 
Informasjon om rutegående trans-
port: tlf 177. eller på: https://en-
tur.no/ 

«I kirka trives vi – i Namdalseid er det godt å være» 

Med et helt fantastisk år som ny i 
diakonjobben, er jeg allerede nå i 
ferd med å løsne teltpluggene i 
Namdalseid.  Det skjer for å kun-
ne jobbe som diakon i Namsos-
menighetene. Dermed får jeg kor-
tere kjørevei. Og nettopp kjøre-
veien er et aldri så lite moment i 
valget av å hoppe av, før jeg har 
tatt skikkelig sats på tjenesten i 
Namdalseid og Statland menighe-
ter.  
I vinter har det imidlertid vært helt 
fantastiske kjøreforhold. – For en 
vinter vi har hatt, og for en vår og 
for en sommer!  Siden jeg begyn-
te her medio august i fjor, har det 
vært så mange gode opplevelser. 
Jeg vil gjerne si tusen – tusen 
takk til alle jeg har fått møte! Dere 
har ei vakker bygd, og jeg har fått 
sett den fra sin beste side både 
naturmessig og sosialt. Her er det 
ildsjeler og kreativitet. Her stiller 
folk trofast opp i ulike lag og fore-
ninger. Jeg har vært så heldig å 
være med på mange språkkafeer. 
Det har vært «krydder» i hverda-
gen. Samlingene i kirka har vært 
som livet selv – fra glede til sorg, 

fra undring til takknemlighet. Tu-
sen takk for det ærefulle oppdra-
get å få holde 17.mai-preika. For 
meg betyr 17. mai veldig mye. Og 
det å kunne være sammen i kirka 
og be og takke for landet vårt, 
bygda – ja, det er for meg noe av 
det største jeg kan være med på!  

11. september måtte jeg bare 

«styrte ut» et friminutt og fotogra-

fere. Det var jo så fager ein dag! 

Her har jeg gått anleggsveien 

nedforbi kirka og knipset et selfie. 

Det kan jeg jo alltids dele med  

dere!  

Noen vil jo muli-

gens lure på 

hvem-i-all-verden

-er-det-som-

takker-for-seg. Da 

ser dere dama på 

bildet her! Og i og 

med jeg er i kirke-

sammenheng, er 

det helt innenfor 

med disse gode 

ordene til slutt:   

Må din vei komme deg i møte 

Vinden alltid være bak din rygg 

Solens lys leke på ditt kinn 

Regnet falle vennlig mot din jord 

Og må Guds gode hånd 

verne om deg 

Til vi møtes igjen. 

(Keltisk velsignelse) 

Som en prøveordning ut året vil  
Namdalseid folkebibliotek ha  
åpent til kl. 17.00 tirsdager  
fra og med 1. oktober. 
 
Velkommen til biblioteket! 

Ettermiddagsåpent 
bibliotek 

https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser
https://en-tur.no/
https://en-tur.no/


  Frivilligsentralen 
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Oktobermenyen på bygdakaféene! 
 
Tirsdager er det bygdakafé i Namdalseid samfunnshus, og torsdager er 
det bygdakafé på Statland pensjonat. Mellom kl 11 og 14 disse to dagene 
går det an å kjøpe seg lunsj, og hvis man ikke er så sulten går det an å 
bare ta en kopp kaffe og en vaffel. Her er det koselig å komme for å treffe 
folk! 
 
På lunsjbuffeten har vi et variert tilbud av godt brød, salat og pålegg som f.eks. reker, røykalaks, kjøttpå-
legg m.m. Det er god mat til å bli mett av! Den første tirsdagen i måneden er det middag på Namdalseid 
bygdakafé. Da er det åpent til kl 16.30. Alle er hjertelig velkomne!  
 
Dette er oktobermenyen: 
Namdalseid bygdakafé - tirsdager kl 11.00-14.00 
2. oktober - middagsservering med fårikål og tilslørte bondepiker (kl 13.00-16.30) 
9. oktober- lunsjbuffet med tacosuppe 
16. oktober- lunsjbuffet med tapas 
23. oktober- lunsjbuffet karbonader 
30. oktober- lunsjbuffet med fisksuppe 
 
Statland bygdakafé - torsdager kl 11.00-14.00 
4. oktober– rømmegrøt med spekemat 
11. oktober- lunsjbuffet med pizza 
18. oktober– lunsjbuffet med karbonader 
25. oktober– koldtbord 
 
Priser: 
Kaffe med påfyll og 1/2 vaffelplate: kr 35,-  
Lunsjbuffet (inkl. kaffe og vaffel): kr 110,-  
Lunsjbuffet barn (inkl. saft og vaffel): kr 50,- 
 
Middag voksne: kr 150,- (Namdalseid) 
Middag barn: kr 50,- (Namdalseid)  
 
Er det noen som har lyst til å dra på bygdakafé, men som ikke kan kjøre selv? Ta kontakt med frivillig-
sentralen så kan vi se om vi har noen frivillige som kan tilby skyss. Ring Monica på telefon 479 00 191. 

Det er mange som nå har 
blitt veldig glade i våre trive-
lige kaffetreff. Her har vi 
også plass for flere! Der det 
er husrom er det hjerterom, 
vet dere! Første mandag i 
måneden har vi trivelige kaf-
fetreff for voksne damer og 
karer 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. 

 
Velkommen til trivelig prat 
med kaffe og noe godt attåt. 
Serveringen er gratis.  
 
For å be om skyss til kaffe-
ringen kontakt Solfrid Skevik 
på telefon 951 10 343.  
For å be om skyss til kara-
kaffen ring Grete Helbostad 
på telefon 905 73 084.  
 
Arrangør er Namdalseid be-
søkstjeneste (frivilligsentralen, 
Røde Kors, menighetsrådet 
og pensjonistlaget) 

Filmkveld for damer  
28. oktober 
 
Også i oktober har vi en egen 
filmkveld bare for damer! Siste  
søndagen i måneden kan vi treffes og se 
film sammen. Vi gjør det enkelt og tar 
med eget kinogodteri og drikke. Kom  
alene eller ta med en venninne eller to! 
Det er gratis inngang. 
 
Filmen starter kl. 19.30. 
 
For å se hvilke filmer vi skal vise, gå inn 
på facebookgruppen «Namdalseid film-
klubb» eller følg med på oppslag på  
biblioteket. 

Kaffering og karakaffe 1. oktober  

 



  Frivilligsentralen 
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Høstidyll - aktiviteter for barn og unge i høstferien 
 

Høstferien starter mandag 8. oktober, og også i år arrangerer frivilligsentralen aktiviteter for barn og 
unge. Denne høstferien tilbyr vi et variert program i samarbeid med Namdalseid Røde Kors, Namdalseid 
jeger- og fiskarlag og Namsos Taekwon-Do klubb.  
 
Alle skoleelever på Namdalseid og Statland får med informasjon om aktiviteter og påmelding på skolen. 
Noen aktiviteter er også egnet for elever på videregående skole. Interesserte kan derfor gå inn på 
www.namdalseid.org for å sjekke ut programmet og sende inn påmelding.  
 
Som vanlig har vi filmkveld torsdag i høstferieuka. Så hold av 11. oktober til filmkveld på Namdalseid 
samfunnshus. Her er det åpent og gratis for alle. Kl 18.00 viser vi en familiefilm, og kl 20.00 viser vi en 
film med 12 års aldersgrense.  
For å se hvilke filmer vi skal vise, gå inn på facebookgruppen «Namdalseid filmklubb» eller følg med på 
oppslag på biblioteket. Frivilligsentralen har kiosksalg fra kl 17.45. 

Halloweenkveld for  
alle mellom 0 — 100 år! 

 
31. oktober inviterer vi alle som har 
lyst til å ta del i vår Halloweenkveld. 
Her er både barn og voksne velkomne, 
0-100 år! 
 
Dette blir en spennende kveld med 
mye liv og røre. Når vi oppfordrer 
voksne til å komme er det fordi det er 
trivelig å treffes, og artig å se på bar-
na. Kom og ta en kopp kaffe og prat litt 
med andre. Utkledd eller ikke? Kom 
som du er! 
 
Sted: Namdalseid samfunnshus 
Tid: 18.00-19.30 

 
Vi skal ha det uhyggelig morsomt i lag! 
Det blir det både leker og annet gøy.  
 
Gratis inngang for alle. 
 
Alle barn under 16 år får en gratis 
godtepose, en flaske brus og en pølse 
i brød/lompe. Voksne kan få kjøpe seg 
kaffe m.m. 
 
1. og 2. klassinger må ha med seg en 
voksen. Større barn kan komme alene 
hvis de vil, men vi tar ikke ansvar for 
barnepass. 
 
Arrangører: Namdalseid Røde Kors og 
Namdalseid frivilligsentral 
 

Bli med på kakefestival! 
 
Frivilligsentralen inviterer 
til lørdagskafé med kake-
festival lørdag 20. okto-
ber!  
 
Det er nå to år siden vi 
hadde kakefestival, så 
det er på tide å gjenta 
suksessen! Vi håper 
mange vil delta, både 
med egen kake og som kakespisere! 
 
Det er meningen at det skal være uhøytidelig og artig, og vi 
håper at mange vil stille opp med sine favorittkaker. 
 
En jury vil bedømme kakene og kåre en vinner, og så vil alle 
gjester på lørdagskaféen få mulighet til å stemme på sin fa-
voritt og kåre en publikumsfavoritt. 
 
Det blir premie til beste jurykake og til publikumsfavoritten! 
 
De som vil bidra med kake må melde seg på innen 13. okto-
ber. Meld fra til Monica på frivilligsentralen  på telefon 479 
00 191.  Har du spørsmål rundt det å stille med egen kake 
er det bare å spørre Monica. 
 
Gjester på kaféen denne dagen betaler 50 kroner for kaffe 
og kaker.  
 
Gratis boller og saft til barna. 
 
Det blir også kreative aktiviteter for barna på gammelbiblio-
teket. 
 
Åpningstid kl 11.00-14.00. Premieutdeling kl 13.30. 
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  Lag og foreninger 

På Dagsenteret ved Helsetunet  
3.10.,17.10. og 31.10. 
kl. 10.00-12.30.  
Nye kortspillere er også  
velkommen! 
 
 

Onsdagsklubben 

Kveldsmat  
ved Dagsenteret på  
Namdalseid helsetun  

 

søndag 28. oktober  
kl. 18.30. 

 

Alle beboere og pårørende er hjer-
telig velkommen! 
 
Pårørendeforeningen 

Pensjonistlaget 

Namdalseid SP 

inviterer til medlems-/
gruppemøte på Kafe Lensmanns
-gården 
 

mandag 22. oktober kl. 19.00 

Drøfting av sakene til kommende 
møterunde.      Enkel servering  -
Velkommen!    

Styret/gruppeleder 

Åpent medlemsmøte på  
 
Langvassheimen torsdag 25.  
oktober kl. 14.00 
 
Prosjektleder/rådmann Inge Ryan 
og ordfører Steinar Lyngstad vil 
snakke om sentrale tema for eldre. 
  
Rømmegrøt og spekemat.  
  

Namdalseid Bygdekvinnelag tar 
imot lopper på  
 
Bøgset søndag 28. oktober  
Kl. 1400-1630 
 
Vi holder til på  låven i Bøgset-
vegen 117 (der Oddvar Einli bod-
de). 
Vi tar imot det meste, men ikke: 
Store el- artikler, Edb- utstyr 
Store møbler som sofaer og  
Seksjoner. 
Loppene må pakkes slik at de kan 
bæres 

Lopper 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT8M3Z1cHdAhWPlYsKHWlOCfwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.vaalerengaskolesmusikkorps.no%2Fdefault.asp%3Fk%3D4419&psig=AOvVaw1FMCbBjyDxAXZHSk2Csj35&ust=1537261017


Namdalseid hagelag 

Velkommen til årsmøte i Namdalseid hagelag på Sol-
haug grendehus, mandag 15.oktober kl. 18.30.  
Vanlige årsmøtesaker fram til kl. 19.30 
Deretter kaffe med snitter og kake. 
 
Ca. kl. 20.00: 
Grønt tema  
v/Liv Valleraunet: 
 
Hun deler med oss 
opplevelser fra en tur 
til Skottland sist som-
mer, bl.a. fra Botanisk 
hage i Edinburgh og Royal Garden, en slottshage i 
området. 
Hagelaget er et forum som gir mange trivelige opple-
velser, derfor ønsker vi vel møtt til både medlemmer 
og ikke-medlemmer! 
 
Styret 

Dagsenteret i oktober 

 Mandag 1. okt. kl.16.00  Karrakaffe. Trenger  
du skyss, kontakt Grete tlf.   905 73 084 

 Tirsdag 2.okt. kl.18.00 Strikkekaffe. 
 Torsdag 4. oktober kl. 10.30 Bibliotekdag  
 Tirsdag 9. okt. kl.08.00 Handletur til Åre. På-

melding til Grete innen  torsdag 4/10 
 Onsdag 17.okt. kl. 08.00 Tur til Spar – Kjøp og 

Magneten. Påmelding til Grete innen 11/10 
 Torsdag 25.okt. kl.13.00 Pensjonistlaget og 

Dagsentret arr. tur til Langvassheimen. Det blir 
servering av rømmegrøt og kaffe. Vi får besøk 
av Inge Ryan og Steinar Lyngstad. Påmelding 
til Grete Helbostad tlf. 907 30 84  

 Mandag 29.okt kl.16.00 Nostalgisk aften for  
damer. 

 
Vi på dagsentret holder  
JULEMESSE i november.  
 
Det kommer mer info og plakater  
i neste utgave av Melkrampa. 

  Lag og foreninger 

9 

….da får du mulighet til det nå. Det nærmer seg snart oppstart av ny 
håndballsesong. Vi håper det er mange jenter og gutter som gleder seg 
og vil begynne å spille håndball. Har du ikke spilt håndball tidligere er det 
ingen hindring. Kom og prøv. Det er kjempeGØY.   
 

TRENINGSTIDER 
GUTTER /JENTER f. 2010/2011 
Tirsdager kl. 18-19 i gymsalen på skolen Trenere: Kjersti Vannebo (90955159), Ingjerd Enoksen 

(905 09173) og Kristin Modell (90630476) 
GUTTER 9/JENTER 9 (F. 2009) 
Torsdager kl. 18-19 i Beitstadhallen høstsesongen Trenere: Beate Toldnes (92209290) og Kent Inge 

Gripp (91367419)(Mere info om vårsesongen kommer) 
JENTER 10  (F.2007/2008) 
Mandager kl. 1830-1930 i Beitstadhallen Trenere: Linda Modell (95888479) og Siri Kaldal

(41667211) 
GUTTER 10 (F. 2008) 
Tirsdager kl. 17-18 i Beitstadhallen Trener: Rikard Nordtvedt (45484039) + en trener fra 

Følling (Samarbeidslag med Følling) 
JENTER 12  
Mandager kl. 1930-2100 i Beitstadhallen Trenere: Bodil B. Nordtvedt (99388961) og Ingunn Bul-

ling (47657371)Torsdager kl. 19-20 i gymsalen på 
N.eid. 

GUTTER 12  
Tirsdager kl. 18-1930 i Beitstadhallen           Trener: Fra Følling 
Fredager kl. 17-1830 i Beitstadhallen Lagledere: Marte Skevik (91876315) og Inger M. Hel-

bostad (95790390) (Trener sammen med G14 fra Føl-
ling) 

Hvis dere har spørsmål, ta kontakt med treneren for laget. Noen lag har begynt å trene. Vi ønsker gamle 
og nye spillere velkommen. 

Har du lyst til å spille håndball? 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1gJfL78HdAhWKiaYKHcmABKgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fscotland.nordicvisitor.com%2Ftravel-guide%2Fattractions%2Fcentral-and-southern-scotland%2Fedinburgh-and-are
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU0Mnzj8LdAhUIqIsKHf4gC6gQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fvettblogg.no%2Fmemorisering-de-fire-forskjellige-visualisering-teknikkene%2Fkaffekopp-grafisk%2F&psig=AOvVaw1
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Takk til alle som frivillig hjalp til ved stevnet vårt 
I sommer ble norgescup i skyting 
arrangert på Lyngenbanen, med 
om lag 1200 deltakere fordelt på 
5 dager. Mye jobbing og enormt 
mange dugnadstimer er nå lagt 
bak oss og et vellykket arrange-
ment ble utfallet. Vi i skytterlaget 
hadde ikke klart å arrangert et så 
godt gjennomført stevne uten 
hjelp. Vi vil derfor benytte mulig-
heten til å takke alle og enhver 
som hjalp oss både før, under og 
etter stevnet. Ingen nevnt, ingen 
glemt. Vi setter umåtelig pris på 
alle og er evige takknemlige for 
hjelpa! 
 
Vi sitter igjen med et godt inntrykk 
etter stevnet og har fått mange 
positive tilbakemeldinger både fra 
lokale, men også skytterne selv. 
Noen av oss tok seg også tid til å 
gå litt rundt og sjekke stemningen 
blant besøkende og det var smil, 
latter og hygge rundt om under 
hele arrangementet. Noen kom 
tidligere enn planlagt for å få no-
en ekstra dager hos oss på Nam-
dalseid, og noen ble lengre enn 
de hadde tenkt, nettopp fordi de 
trivdes så godt på arenaen vår. 
Det ble satt nye personlige rekor-
der, nye banerekorder, noen skjøt 
ikke opp til sitt beste og noen del-
tok for første gang. I den forbin-
delse ønsker vi også å trekke 
frem to av våre nye rekrutter 
Snorre Sverkmo Julnes og Leo-
pold Berg Nordtvedt som var så 
tøffe at de deltok på sitt første 
stevne under norgescup hos oss.  

Namdalseid og 
Lyngen skytterlag 
har i tiden fremover 
planer for bedre 
rekruttering og skal 
blant annet arrang-
ere skyteskole, og 
vi har også flere 
baller i lufta som vi 
ønsker å gjennom-
føre. For oss er det 
viktig å opprettholde 
den flotte skytesporten og gi flere 
av gleden den kan gi. Målet er at 
vi skal få et enda større, og bedre 
miljø for skyting da vi har et stort 
og flott anlegg. Vi så en liten øk-
ning i rekrutteringen allerede i 
sommer, og er per. dags dato 
fortsatt økende. For at vi skal 
kunne gi et enda bedre tilbud til 
de nye medlemmene våre er vi 
avhengig av inntekt, vi håper der-
for at flere ønsker å bidra med å 
for eksempel sette oss opp på 
grasrotandelen for norsk tipping. 
Vår tanke er at nye medlemmer 
som ønsker å begynne med sky-
ting ikke skal være nødt til å kjø-
pe utstyr selv, men kunne låne 
gevær og annet nødvendig av 
laget de første åra. Vi har allere-
de en del utstyr til utlån, men med 
stadig økning av medlemmer 
trengs det enda mere.  
 
 
Lurer du på hvordan du kan knyt-
te oss til grasrotandelen? Du kan 
gjøre det på nett hos norsk tip-
ping sine hjemmesider, eller du 

kan gjøre det fysisk i butikken du 
tipper hos. Dersom du legger oss 
til på grasrotandelen vil norsk tip-
ping gi 7% av spillinnsatsen til 
laget, det vil si at det ikke er dine 
egne penger som gis til oss, men 
penger fra norsk tipping. Det er 
helt gratis og du taper ikke egne 
penger på å ha oss på grasrotan-
delen. Per dags dato er det 44 
stykker som har oss på grasro-
tandelen.  
 
Minner også om årsmøte 20. Ok-
tober klokka 18.00 i forsam-
lingshuset på Lyngenbanen. Alle 
forslag til styret må leveres innen 
6. Oktober. Forslag kan sendes 
til leder Johnny Gipling på mail-
adresse: jgipling57@gmail.com.  

 

Namdalseid og Lyngen skytterlag 

Lag og foreninger                          

Statland Pensjonat AS  har fått 
nylagt asfalt rundt huset. Dette 
har gjort tilværelsen enklere både 
for beboerne og våre naboer. 
 
Takk til alle som har bidratt med 
gaver og dugnadsarbeid.  
En spesiell takk til Buvik– og Stat-
land Sanitetsforening for stor 
økonomisk støtte, Nils Kaldahl 

som stilte med maskiner og grus 
til klargjøringsarbeidet. Disse  
bidragene har helt avgjørende.  
 
Statland Pensjonat AS 
 

Bassenget på Statland åpner 
uka etter høstferien. Se nærmere 
info på plakater og på Facebook. 

Ny flott asfalt ved Statland Pensjonat           Bassenget åpner 

Fornøyde gutter. Fra venstre: Leopold 
Berg Nordtvedt og Snorre Sverkmo 
Julnes.  

mailto:jgipling57@gmail.com
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Annonser                          

  Dette skjer på  

Namdalseid Maskin og 
Service kan tilby følgen-
de tjenester: 
 

Utleie og graving med minigraver kr 
1200,- første døgn/kr 1000,- påfølgen-
de 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 Lensmannsgården i oktober:  
29. og 30. sep kl 12-16   kjøttkake i brun saus 
2. okt  kl 20  Strikkekafe. Vi selger ut garnet. 20 – 50 % på alt av garn og pinner. 
4. okt  kl   Fotballpub. RBK på storskjerm 
6. og 7. okt kl 12-16 Viltburger med stekte poteter og salat 
13. og 14. okt kl 12-16 Fyldig seigryte 
19. okt  kl 20  Pub m/div brettspill for de som vil spille  
20. og 21. okt kl 12-16 Pannekaker og suppe 
27. og 28. okt kl 12-16 Viltgryte med elghakk 
28. okt             kl 16.00           Intimkonsert med damekoret Variabel fra Nærøy, inngang kr 100 
Følg oss på facebook, (for av og til skjer det ting slik at vi må forandre.) 
 

Velkommen innom! 

Nortømmer AS 
 

Kjøper tømmer, planter og utfører skogkultur. 
Likebehandler skogeiere med hensyn til virkespriser. 
Namdalseid Skogsservice AS utfører hogst. 
 
Ta kontakt med: 
Odd-Are Sandhaugen, 
tlf: 918 01 125 
Jon Eilert Bøgseth,  
tlf: 959 41 415 
 

Merk dere også 
2. nov viltkveld, påmelding 
11. nov julemarked 
21. des lutfiskkveld, påmelding 

www.lensmannsgaarden.com 

Vi minner om våre nye åpningstider. 
Mandag til torsdag stengt. Men ring oss gjerne om 
du trenger noe. 
Fredag til søndag åpent mellom 11.00 og 17.00 
Matservering lørdag og søndag mellom  
12.00 – 16.00 
Møterom, servering og levering av mat kan bestilles 

på tlf 971 83 676 

Påmelding (se info www.lennsmannsgaarden.com)  

I klubbhuset onsdag 24.10.18 kl. 18:00-20:00 er 
det klart for høstens klessalg med treningsklær fra 
Macron og skiklær fra HWK! 
Nye modeller fra Macron. Macronklærne 
selges denne kvelden til klubbpris (-
40%). 
 
Kjempefine julegaver!       
Alle bestillinger må betales denne kvel-
den, kun kortbetaling. 
 

Salg av klubbklær 

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.lensmannsgaarden.com


 

  mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 

  
 
 
 
Bygdakafè på 
samfunnshuset kl. 
11.00-14.00,  
tirsdag 2.10. mid-
dagsservering kl. 
13.00-16.30 
Språkkafè på gml-
bibl. kl.17.30-19.00 
Biblioteket åpent til 
kl. 17.00  

  
 
 
 
Bygdakafè på 
Statland pensjonat 
kl. 11.00-14.00   

   

1 
Kaffe-ring for 
damer kl. 12.00-
13.30 på 
gml.biblioteket. 
 
Karrakaffe på 
Dagsenteret kl. 
16.00-17.30 
 

2 
Seniordans på u-/e
-senteret kl. 17.00-
19.00 
Strikkekaffe på 
Lensmannsgården 
kl. 20.00 
Strikkekaffe på 
Dagsent. kl. 18.00 
Oppstart langåpent 
bibliotek til kl. 
17.00 hver tirsdag 

3 
Onsdagsklubben 
kl. 10.00-12.30 
på Dagsenteret 

4 
Seniorsurf på gml-
bibl. kl. 12.00-
14.00 
Bibliotekdag på 
Dagsenteret kl. 
10.30  
 
Fotballpub på 
Lensmannsgården 

5 6 7 

8 
Andakt på syke-
heimen kl. 11.00 

9 
Handletur til Åre v/
Dagsenteret kl. 
8.00 
Hyggetreff på Stat-
land pensjonat kl. 
14.00 
Seniordans på u-/e
-senteret kl. 17.00-
19.00 
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11 
Filmkveld på Nam-
dalseid samfunns-
hus kl. 18.00, 
Høstidyll 

12 13 14 
Høsttakkefest– 
gudstjeneste i 
Namdalseid 
kirke kl. 12.00 

15 
Frist for melding 
av tiltak til kom. 
plan for idrett og 
friluftsliv. 
Andakt på syke-
heimen kl. 11.00 
Årsmøte i hagela-
get på Solhaug 
kl. 18.30 

16 
Seniordans på u-/e
-senteret kl. 17.00-
19.00 
 

17 
Onsdagsklubben 
kl. 10.00-12.30 
på Dagsenteret 
Tur til Spar-kjøp/
Magneten v/
Dagsenteret kl. 
8.00 
 
 

18 
Seniorsurf på 
gml.bibl. Kl. 12.00-
14.00  

19 
Pub på Lens-
mannsgården kl. 
20.00 

20 
Kakefestival på 
samfunnskafèen 
kl. 11.00-14.00 
Årsmøte i Namd. 
og Lyngen skyt-
terlag i forsam-
lingshuset kl. 
18.00 

21               
Gudstjenenste i 
Statland kirke kl. 
11.00              

TV-aksjonen 
2018 

 

22 
Medlemsmøte 
Namdalseid Sp 
på Lensmanns-
gården kl. 19.00 

23 

Seniordans på u-/e
-senteret kl. 17.00-
19.00 
 
 
 

 

24 
Salg av klubbklær 
i klubbhuset kl. 
18.00-20.00 NIL 
 

25 
Tur til Langvass-
heimen v/
Pensjonistlaget og 
Dagsenteret kl. 
13.00, åpent med-
lemsmøte kl. 
14.00 
Kreativ familie i 
kirkestua kl. 17.00
-19.00 

26 27 
Oktoberfest  i 
Namdalseid 
samfunnshus kl. 
19.00, fotball-
gruppa 

28                 
Mottak av lopper 
på Bøgset kl. 
14.00-16.30 
Intimkonsert ved 
Lensmannsgår-
den kl. 16.00             
Kveldsmat v/
Dagsent kl. 18.30            
Filmkveld for 
damer i Namdal-
seid  samfunns-
hus kl. 19.30 

29 
Nostalgisk aften 
for damer kl. 
16.00 ved Dag-
senteret 

30 
Influensavaksine-
ring på legekonto-
ret kl. 9.00-11.00 
Seniordans på u-/e
-senteret kl. 17.00-
19.00 

31 
Onsdagsklubben 
kl. 10.00-12.30 
på Dagsenteret 
Halloweenkveld 
v/Namdalseid 
samfunnshus kl. 
18.00-19.30 

1.11 
Frist for søknad 
om spillemidler 

   

       

 Arrangørkalender for oktober 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. 


