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Stavarvegen 2, 7856 JØA 
 Tlf. 74 21 71 00   E-post:  
postmottak@namsos.kommune.no        www.namsos.kommune.no 

Årets innsamlingsaksjon 
 

Eide sammen mot kreft/ Krafttak mot kreft 
gjennomføres tirsdag 14. mars 2023 mellom kl. 17.00-20.00 

PÅ NAMDALSEID OG STATLAND. 
 

          Pengene går til samme formål som i 2022: 
Forskning på kreft med spredning. 
Sammen kan vi gi kreftpasienter håp om nye og bedre behandlingsmetoder. 
Litt mer tid kan bety alt. 
 

  Våre bøssebærere tar imot din gave på Vipps.  
                            Ta vel imot dem.            
                Vipps:“KMK Eide mot kreft” 461015 

 
Alternative betalingsmåter er: 

Betal ønsket beløp til kontonr. 1503 07 66056 
SMS Send kodeord GI til 2277. Da bidrar du med 250 kr. som belastes 

telefonregningen din. 
(Ved betaling via kontonummer eller SMS registreres ikke summen i «Eide sammen mot kreft» men går 
direkte til Krafttak mot kreft.)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aksjonskomiteen «Eide sammen mot kreft» 2023 
Ragnhild Westrum og Gunnhild Kaldahl 
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 Kommunal informasjon 

 
 
 

Ansvarlig redaktør er: Brit Randi Sæther Pedersen 
 
Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som 
sendes pr. e-post eller leveres på innbyggertorget. 

Melkrampa utgis av Namsos kommune,  
Stavarvegen 2, 7856 JØA  Tlf.:   74 21 71 00 
e-post: melkrampa@namsos.kommune.no 
Utgis månedlig til alle husstander i tidligere  
Namdalseid kommune.  

Namdalseid legekontor  
har skiftet pasientjournalprogram og bruker nå    
helsenorge.no. Eneste endring for deg er at du ikke 
lenger kan bruke helserespons.  
 
For deg som har fastlege Leif Bjermer, kan du be-
stille resepter og sende forespørsel til legekontoret - 
logg inn på helsenorge.no. 
For deg som har liste uten fastlege, kan du ikke be-
nytte denne ordningen. Kontakt legekontoret på  
telefon eller ved oppmøte. 

Kontakt 
Namdalseid Legekontor tlf. 74 22 72 70. 

Legevakt tlf. 116117.  
Behov for akutt hjelp tlf. 113.  

Åpningstider  
Mandag til fredag fra kl. 08.30-12.00, 

og fra kl. 12.30-15.00.  
Vi har telefontid alle hverdager fra  
kl. 08.15-09.00 og fra kl. 13.00-15.00. 

Aktiviteter på Dagsenteret i 
mars 
 
-Tirsdag 7/3 kl.18.00 Strikkekaffe 
- Onsdag 8/3 kl. 13.00 Klessalg v/7th-Heaven.   
Servering av «bobler». 
- Onsdag 15/3 kl.19.00 Filmkveld. Vi ser fra revyen 
«Skynd dåkk og skynd dåkk.» Servering av film-
snacks. 
- Torsdag 16/3 kl. 12.00 Bibliotekdag 
- Fredag 24/3 kl.18.00. Pensjonistlaget og dagsent-
ret arrangerer RAKFISKAFTEN med alle rettigheter. 
Påmelding til Jostein Tørring tlf. 90 14 81 78 eller 
Grete Helbostad tlf. 90 57 30 84 innen mandag 
20/3. Underholdning av 3 spreke spillemenn.  
VELKOMMEN. 
- Mandag 27/3 kl.11.00-14.00 Klessalg av Senior-
butikken 
   kl. 17.00 Nostalgisk aften 
- Torsdag 30/3 kl. 12.00 Andakt v/prest Gustav og 
organist Gudmund 
 
Vi på Dagsentret vil takke for minnegaver vi har fått 
angående Dag Helbostad og Svein Berre. 
 
Vi har kjøpt et skap på stua og tenker å ha blant 
annet en hyggekveld på vårparten med innleid  
trubadur. 

Kommunale møter 
                                              

14.3. Eldreråd og råd for personer 
med funksjonsnedsettelse 
16.3. Utvalg for folk 
21.3 Formannskap 
30.3 Kommunestyre 
Uke 11 Ungdomsråd 
 
Møtepapirer blir til enhver tid lagt ut 
på kommunens nettside:  
www.namsos.kommune.no 

Valg av menighetsråd i      
Statland sokn – frist for innle-

vering av listeforslag 

Nominasjonskomitéen i Statland sokn setter opp et 
forslag til valgliste til menighetsrådsvalg 2023. For-
slag på kandidater til menighetsrådet kan meldes til 
Statland menighetsråd ved Allan Oksdøl innen 20. 
mars 2023. Valgbare er medlemmer av Den norske 
kirke som bor i soknet, og som fyller 18 år senest i 
2023. 

Listeforslag bør ha minst 40 prosent representasjon 
av hvert kjønn, minst 20 prosent representasjon av 
ungdom under 30 år og en rimelig geografisk spred-
ning. Kandidater skal være oppført i prioritert rekke-
følge med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn 
og fødselsår, samt eventuelt bosted og stilling. 

Det er også anledning for en nomineringsgruppe på 
ti personer med stemmerett i soknet å levere en lis-
te til valg av menighetsråd. 

Innleveringsfrist for listeforslag er fredag 31. mars 
2023, kl. 12.00. 

Kirkevalget finner sted  
11. september 2023, med digital 
og  fysisk forhåndsstemming fra 
10. august.  
Valg av lekmedlemmer av bispe-
dømmeråd og Kirkemøtet finner 
sted samtidig med menighets-
rådsvalget. 

tel:74227270


  Offentlige kontorer 
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 KOMMUNALE 

Tannhelsetjenesten 
 

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

 

Henvendelse NAV Namsos, 
mandag-onsdag-fredag kl.12.00
-14.00. Tlf.: 55 55 33 33 
www.nav.no 

Barnevern, telefon: 
Sentralbord 74 21 71 00 
Ekspedisjon 476 65 270 
 

Den Norske Kirke 
74 21 64 40  
 
post@kirken.namdal.no  
Nettside: kirken.namdal.no 
 

Sentralbordet betjent tirsdag- 
fredag kl. 10.00-14.00 
 
Kirkeverge i Midtre Namdal: 
Magne Bergslid, tlf. 913 85 001. 
  
Prestevikar Namdalseid sokn: 
Gustav Danielsen 482 14 141 
 
Prest for Statland sokn: Betje-
nes av vikarer. 
Evt. kontakt Flatanger kirkekon-
tor, 934 65 169, eller Namsos 
kirkekontor, 74 21 64 40. 
 
Diakoniarbeider  og kirketjener 
Siv Hilde Bulling   
tlf. 74 22 72 36/984 53 980 
 
Organist i Namdalseid og  
Statland :  
Gudmund Thorsen   
tlf. 917 81 271 
 
Kirketjener  Olga Johanne  
Oksdøl, Statland, tlf. 915 48 332 
 
Utleie av kirker: Gøran  
Jørgensen, tlf. 473 39 450 

  ANDRE 

Nødnummer: 

Brann, telefon 110 
Politi, telefon 112 
Akutt hjelp, telefon 113 
 

Legevakt 
tlf. 116117 ved behov for øyeblikke-
lig hjelp. For akutt hjelp ring 113. 
 

Legekontoret  
Tlf. 74 22 72 70 
Legekontorets åpningstider er fra      
kl. 08.30-12.00 og 12.30-15.00.  
Telefontid alle hverdager fra kl. 
08.15 til 09.00 og kl. 13.00 til 15.00. 
Logg inn på helsenorge.no v/
forespørsler, for de med fastlege. 
 

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

Helsesykepleier 
Helsesykepleier er å treffe på helse-
stasjonen hver torsdag mellom kl. 
08.00 og 15.30, og fredager i par-
tallsuker. 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:  
Geir Fjær- 970 28 121 
Tore Sundvik- 913 64 828 
 

Rus- og psykisk helse 
For bestilling av samtaler hos mest-
ringsenheten for rus og psykisk hel-
se, ring 902 60 302 man-fre kl. 8.30-
15.00. Ann Elisabeth Ravlo tlf.  
974 67 200 mandag-torsdag. 
 

Jordmor 
Treffes 2 dager pr. måned, ulike da-
ger, mellom kl. 08.00 og kl. 14.00. 
Timebestilling ved Namsos helse-
stasjon tlf. 948 03 003  

Innbyggertorg og bibliotek, avd. Namdalseid 
Åpent: 08.00-15.30 mandag-fredag. Telefon: 74 21 71 00 
 

Kommunefysioterapeut 
Julie Kvaale, tlf. 468 16 912 

 
Brukerkontor Namdalseid              
Tlf.  976 99 684  

 
Brukerkontor Namsos              
Tlf.  959 88 135  
 

Namdalseid hjemme-
tjeneste 
Vakttelefon 993 47 557 
Avdelingsleder Jorunn Therese 
Grudt 902 49 780 
 

Logoped  
Rebekka Walleraunet treffes i 
hovedsak på torsdager på  
Namdalseid og Statland,  
tlf. 906 98 659 
 

LOS Lars Ove Mølnå, 400 79 210 
 

Hjelpemidler  
Tlf. 74 21 71 00                    
Gjelder også syn– og hørselshjelpe-
midler.  
 

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

Landbruksforvaltningen 
Tove Berit Ostad 974 96 305 
Olav Strøm  975 04 225 
Per Olav Meosli 958 26 704 
Elin Skard Øien 971 69 650 
Eirik Bjørnevaagen     910 03 163 

Miljøstasjonen i Dalavika  

 

Åpent hver onsdag i tidsrom-
met kl. 14.00-18.00. 
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Allsang og etter-
middagskaffe 
 
Mandag 20. mars kl. 18.00  
kan vi igjen tilby allsang og ettermiddags-
kaffe på biblioteket /innbyggertorget. 

 
Gudmund, Sture og Håvard lager god 
stemning med høy allsangfaktor, og vi 
drikker ettermiddagskaffen sammen.  
 
Om du bare vil drikke kaffe og høre på, er 
du også hjertelig velkommen!  
 
Har du tips til sanger du vil vi skal synge, 
send en epost til  
innbyggertorg.namdalseid@  
namsos.kommune.no 
 
Vel møtt til nok en trivelig ettermiddag i 
lag! 

Namsos kommune har startet arbeidet med å utar-
beide ny AREALPLAN. Det er en av de viktigste 
planene i kommunen; den legger føringer for all 
bruk av areal de kommende 12 år.  
 
Kommunen ønsker at alle innbyggere skal få anled-
ning til å komme med innspill. Dette gjør vi på flere 
måter - og åpne folkemøter på ulike steder i kom-
munen er ett av tiltakene. 
  
I tillegg til arealplanen, er det flere andre større te-
maplaner som skal lages i vår (kulturplan, og plan 
for helhetlig oppvekstmiljø), og vi samkjører arbeidet 
slik at folk kan få komme med innspill til disse plane-
ne i samme møterunde. 
  
Alle innbyggere, lag, foreninger, organisasjoner og 
andre, inviteres til å delta. 
  
 

Oversikt over åpne folkemøter: 
 

• Man 30.jan: Salsnes – Leirskolen (tidligere    
Salsnes Oppvekstsenter) 

• Tirs 31.jan: Otterøya – gymsalen på skolen 

• Man 6.feb: Jøa - Fyret 

• Tirs 7.feb: Vemundvik - Sørenget Oppvekst-
senter 

• Ons 8.feb: Bangsund – gymsalen på skolen 

• Man 6.mars: Namdalseid – amfiet/kantina på 
skolen  

• Tirs 7.mars: Statland – gymsalen på skolen 

• Ons 22.mars: NTE Arena 
  
Klokkeslett for alle møter: 18.00-20.30. 
 
Enkel servering. Møt opp og si din mening! 

Hvordan skal kommunen vår se ut i framtida? NB! Ny dato 
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SAMHOLD  -   FELLESSKAP   -   TRADISJONER   -   MØTEPLASSER 
 

Hjemmeside: namdalseid.frivilligsentral.no  

 Ta turen til våre trivelige bygdakaféer! 
 

Kom og ta del i trivelig selskap og god mat på bygdakaféene! Dette er fine  
og sosiale møteplasser for alle! Kom og ta en kopp kaffe med vaffel, eller  
kjøp deg en god lunsj! 
 
Her er lunsjmenyen vår i mars: 
 
Namdalseid: 
7. mars: Lunsjkaker 
14. mars: Koldtbord 
21. mars: Karbonader 
28. mars: Makaroniform  
 
Statland: 
2. mars: Kylling og ris 
9. mars: Saltkjøtt, pølse og kålrabistappe 
16. mars: Koldtbord 
23. mars: Fiskekaker 
30. mars: Lasagne  
 
Eva og Bjørnar spiller på Statland når de kan. 

Lavterskeltur 12. mars  
 
Dette blir årets første lavterskeltur. Vi møtes ved lavvoen på Hundset kl. 12.00 
og tar en gåtur sammen i området. Ruta ser vi litt an i forhold til vær og føre.  
 
Etter turen blir det rast i lavvoen, og Per Furre serverer bålkaffe. Ta med egen 
kopp, sitteunderlag og noe å spise til kaffen. 
 
Parkering er på gården til Sissel og Stian eller hos Heidi og Per.  

Priser: 
Kaffe med påfyll:   kr 20,- 
Te:    kr 10,- 
Vaffel/kaffebrød/dessert: kr 15,- 
Lunsj (spis så mye du vil): kr 75,- 

UNG KULTUR MØTES 
 

Kulturskolen arrangerer en kombinert UKM lokalfestival 
og kulturskoleforestilling i amfiet på Namdalseid skole 
tirsdag 14.03.23 kl. 18.00.  
 
Hva er UKM? 
Ønsker du å skape noe, møte likesinnede og utvikle talen-
tet ditt? UKM er en møteplass for ungdom og kultur, der vi 
skaper noe sammen. 
 

Lokalfestivalen er åpen for alle mellom 10-20 år i Namdalseid som ønsker å vise fram det de brenner for. I 
UKM er alle kulturelle uttrykk velkomne, enten det er sang, musikk, matkunst, fotokunst, cosplay, moderne 
dans eller andre uttrykk. 
 
Påmelding UKM: ukm.no Påmeldingsfrist: 10.03.23 
 
Kom og opplev en flott forestilling i amfiet!  
Gratis inngang.                                                                         Namdalseid kulturskole 

 Kommunal informasjon 
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Oppstart av ungdomsklubb 3. mars 
 
Vi er glade for å kunne annonsere at vi nå kommer i gang med ungdomsklubb på Namdalseid igjen!        
Vi starter fredag 3. mars og holder på hver fredag ut april, med unntak av 7. april som er langfredag. 
 

 
 
Vi er noen foreldre som har tatt initiativet til å starte denne ungdomsklubben som en frivillig organisasjon. 
Vi har et midlertidig styre, og i juni blir det årsmøte hvor det bli valg av nytt styre og behandling av inn-
komne saker.  
 
Klubben blir foreldredrevet. Vi håper at flere foreldre og andre voksne over 18 år vil være med og dele på 
oppgaven med å hjelpe til! Jo flere som bidrar, jo mindre blir det på hver å gjøre. Siri Anzjøn styrer 
«turnusen». Ta kontakt med henne for å stille opp en fredagskveld. Turnusen blir annonsert på face-
bookgruppen vår. 
 
Ungdomsklubben skal være et uformelt, rusfritt og trivelig møtested for ungdom. Her blir det musikk, film, 
biljard, bordtennis, brettspill, tv-spill m.m. Ungdommene selv kan være med å bestemme.  
I tillegg til det vanlige innholdet ser vi for oss at vi enkelte kvelder kan ha flere aktiviteter. Dette blir annon-
sert fortløpende på facebookgruppen vår. Det kommer også til å bli delt noe info på snap.  
 
Følg med på facebookgruppen: www.facebook.com/groups/navauklubb/ 
 
Hilsen styret i Nåva ungdomsklubb 
 
Siri Anzjøn, Stian Eldnes, Monica Sotberg, Malin Kaldal og Elea Sotberg-Hanssen 

  
Åpningstid fredager kl. 19.30-22.30 
  
Alder: 8. klasse og opp til 18 år 
  
Siste fredag i måneden inviterer vi også med 7. klassingene! 
  
Gratis inngang og kiosksalg. 
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Namdalseid JFL - aktiviteter og informasjon for mars 
 
Åpen leirduebane.  
Tirsdag 7. mars åpner vi leirduebanen for ordinær skyting på jegertrap og sporting i tidsrommet kl. 18.00- 
21.00. Deretter vil det være åpen leirduebane alle påfølgende tirsdager i mars måned. Vi åpner også opp 
leirduebanen lørdag 11. mars i tidsrommet 11.00- 15.00.  
Vi har hagler til gratis utlån, samt instruktører som er tilgjengelig for tips og    
veiledning.  
 
Årsmøte 2023.  
Namdalseid jeger og fiskarlag avholder årsmøte onsdag 8. mars klokken 
19.00. Sted for årsmøtet er leirduebanen. Kaffe med enkel bevertning.  
 
Helg fylt med isfiskekos.  
Ettersom at vårt arrangement ble avlyst i februar, satser vi på at isforholdene 
blir bedre i løpet av mars måned. Følg med på vår Facebook- side for ny dato. 
 
«Isfiske på Tjønnsvatnet. Lørdag i tidsrommet 12.00- 14.00 blir det instruksjonsmessig fiske. Her blir det 
bålkos, kaffe og kunnskapsdeling. Ingen påmelding.  
 
Søndag i tidsrommet 12.00- 14.00, avholdes den  årlige ISFISKEKONKURRANSEN. Påmelding fra kl. 
11.00. Deltakerpremier for alle barn under 12 år. Egen familiekonkurranse, og hvor minimum en voksen 
og et barn må delta. Videre premieres største fisk, minste fisk, mest fisk, samt dagens ivrigste fisker.  
Gratis for alle under 18 år (voksne betaler kr 100,-).  
Gratis kaffe, saft og pølser til deltakerne. Foreningen stiller med pilker til utlån, samt mark.  
 
Vi anmoder om at deltakerne følger aksen Korsen mot Fjellbygda ved oppmøte, da det er begrenset med 
snuplasser/ møteplasser langs vegen». 
 
Utlån av bredt spekter jakt, fiske og friluftsutstyr  
er den største medlemsfordelen dere har som betalende medlem hos oss. Vi låner gratis ut alt fra ski, fis-
kestenger, telt/ lavvo, soveposer, sekker, kano, redningsvester, kokeapparater, fluestenger, vadere, belly-
boat, hundekløv, pulker, teiner, kveitevad etc. Utstyret bookes periodevis på vår hjemmeside NJFL.no.  
 
Materiellet er også tilgjengelig gratis for skole og barnehage i nærområdet. Selvfølgelig mulig også for de 
som ikke er medlemmer av NJFL å låne utstyret, men da til en kostpris.  

 
NJFL 
v/ styret 

Minnegaver 
 

Pårørendeforeninga ved Nam-
dalseid Helsetun   takker hjerte-
ligst for minnegaver i forbindel-
se med   Aage Westerhus og 
Roald Fossland sin bortgang. 
 
Styret 

Årsmøte i Beitstaden  
historielag 
 
torsdag 9. mars 2023 kl. 19.00. 
Sted: Solhaug Grendehus. 
 
Sakliste: 
Vanlige årsmøtesaker 
Underholdning 
Servering 
Salg av årbok 
Nummersalg 
 
Vel møtt!      
 
Styret 

Årsmøte 
 
Årsmøte i Namdalseid menighet 
avholdes  
 
søndag 19. mars 2023 i Namdal-
seid kirke, etter gudstjenesten 
som starter kl. 12.00. 
 
Sakliste: 
Vanlige årsmøtesaker! 
 
Vel møtt! 
 
Styret 
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Solhaugfæst for godt voksne (50/60++) 
 

No syns vi deinn eldre garde ska ha de litt gøy, 
å de hi vi tru på kainn bli litt skøy. 
11. Mars på Solhaug de skjer, 
håpe vi sjer dåkk der. 
Solhaug bar e åpen fra sju te ett. 
Der e de muli å få sæ en skvett. 
Vi byr på låvvånes musikk, 
så de går an å dans sæ svett. 
Skoill du ætti kvart bli trøtt å klar, 
men ingen sjåfør har. 
Så hi vi nån som e kjørbar. 
Fer en triveli kveill me skjøss å mat, 
tar vi 400,- krona akkurat. 
 

Ta med æ nabon å kom! 
 

Påmelding innen tor 9. mars til 92099605 / 91799506 
 

Solhaug grendehus v/komiteen 
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Dåapma-tur 11. mars 
 
Trimgruppa i Namdalseid idrettslag og DNT Namdal Turlag satser på ny skitur fra Momyra i Åfjord til 
Dåapma og videre til Langvassheimen lørdag 11. mars. Turen krever bra utholdenhet. 
 
Det settes opp buss som går fra Langvass-
heimen kl. 07.00. Vi starter cirka kl. 08.30 fra 
Momyra.  
 
Skituren på 35 km går for det meste i lett ter-
reng. Vi beregner at den tar rundt åtte timer, 
inklusive to gode matpauser. Halvveis kom-
mer vi til høydepunktet, Dåapma (644 moh). 
 
Utstyr: Gjerne fjellski, men tur-/langrennsski 
kan også brukes. Hvis været er usikkert, kan 
en vurdere å gå tur/retur Langvassheimen. Ta 
med godt med klær, mat og drikke. 
 
Bussturen koster kr 300,- per person. Ingen 
turavgift for medlemmer av Namdalseid IL. 
 
Påmelding til Jostein Aardal innen 5. mars.  
Epost: josaardal@gmail.com. 
SMS/telefon 48 14 51 80 Dåapma er høydepunktet på turen som går fra Momyra i 

Åfjord til Langvassheimen. Mange som har vært med tidli-
gere har gitt svært gode tilbakemeldinger om en unik turopp-
levelse. Foto: Jostein Aardal 

Tirsdag 28/3-23 kl. 19.00 
Dåapma, Namdalseid kommunehus 

 
SAKLISTE 

Sak 1/22:  
Godkjenne de stemmeberettigede og sette møte jfr. 
vedtektene for NIL. 
 
Sak 2/22: 
Godkjenning av innkalling og sakliste. 
 
Sak 3/22: 
Valg av møteleder, sekretær og 3 representanter 
for protokoll signering 
 
Sak 4/22: 
Godkjenning av årsmeldinger fra særgrupper og 
hovedlaget. 
 
Sak 5/22: 
Godkjenning av revidert regnskap. 
 
Sak 6/22: 
Godkjenne lagets budsjett. 
 
 

 
 
 
 
 
Sak 7/22: 
Fastsette medlemskontingent for 2022. 
Gjeldende satser er: Familie 500,-, enkeltmedlem 
200,- og støttemedlem 200,-.  
Kontingentsatsen har vært uendret siden 2013. 
Vi presiserer at æresmedlemmer har gratis  
medlemskap. 
 
Sak 8/22: 
Valg. Valgkomite legger fram sitt forslag 
 
Sak 9/22: 
Forslag om reetablering av volleyballgruppa. 
 
Sak 10/22: 
Eventuelt 
 

Velkommen! 

Årsmøte for idrettsåret 2022 

mailto:josaardal@gmail.com
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LHL-trimmen 
 
 
LHL minner om at vårt trimstudio er åpent for  
vanlige aktiviteter. 
 
1 års trimkort kr. 2500,- 
1/2 års trimkort kr. 1350,- 
3 mnds kort kr. 730,- 
1 mnds kort kr. 320,- 
14 dagers kort kr. 220,- 
Enkeltbesøk kr. 50,- 
Det skal betales kr. 50,- i depositum for hver inng-
angsbrikke. 
Vårt trimstudio er betjent for kortsalg hver  
mandag mellom kl. 18.00 og kl. 20.00. 
Vi selger også førstehjelpspakker fra Vertikal  
helsefors. Pris pr. pakke kr. 200,- 
 
Vårt helsestudio er åpent for våre faste kunder  
fra kl. 05.30 til kl. 23.00 hele uken. 
 

Hjertetrimmen 

Det er ca. 20 damer og ca. 20 herrer som er med i 
dette trim/trivsels-opplegget. Her er det plass til  
flere. 
Hver mandag og torsdag fra kl. 10.00 til kl. 11.00 er 
det det en time trim for herrer 60+ med påfølgende 
kaffe og lefse på gammelbiblioteket. 
 
Vi har samme opplegget for damer 60+ fra kl. 11.00 
til kl. 12.00. Damene byr på frukt, kaffe eller te etter 
trimøkta. 

Lag og foreninger /annonser                        

Annonser                          

Motorsagkurs for kvinner  
                                                                                       
blir den 18. og 19. mars for alle over 15 år. 
 
Kurset er i samarbeid med Allskog. 
 
Mer info ved påmelding, som gjøres til Gudny i  
Namdalseid Bygdekvinnelag, tlf. 993 76 702. 

Tømmerhytte! 
 
Lafter ledig for oppdrag 
 
Tel 99 69 75 26. Facebook 
Dala laft og Sag.  
 
Epost: ramdahle@gmail.com 

8. mars 2023  

Namdalseid bygdekvinnelag 
inviterer til markering av den 
internasjonale kvinnedagen                                     
8. mars kl. 19.00 på Namdalseid skole.  

Det blir et spennende innlegg av Hilde Guddingsmo: 
«Bra du viser engasjement! Men tar vi deg           
seriøst?»  

Aisha Bigset (tøybindprosjektet) er i Burundi, men 
hun sender oss en hilsen på 8.mars og Anna kom-
mer med fine handlenett som selges til inntekt for 
tøybindprosjektet i Burundi, Laila med fine klær fra 
7th Heaven moteklær kommer, og det blir mulig å få 
kjøpe seg noe fint til våren! 

Underholdning. Vi serverer tacosuppe og focaccia 
og vi selger lodd (vipps) i stedet for inngang.  
 
Alle er hjertelig velkommen! 

Swingkurs                                  
 
14. april kl. 19.00–22.00 og  
15. april kl. 11.00–14.00 
 
Er det stemning for det så kan det bli swingkveld 
lørdag. 
 
Sted: Solhaug grendehus. 
Pris: 500,- (900,- for par) 
Instruktører fra Nam-swing. 
 
Påmelding til Ane Alti (97 18 36 76) innen 2. april. 
 
Teknisk arrangør: Namdalseid bygdekvinnelag 
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  mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 

 
 

 
 
 
 
 
Hver tirsdag kl. 
11.00-14.00 på 
Namdalseid 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hver torsdag kl. 
11.00-14.00 på 
Statland 
 
 

 Barnas lørdag hver 
lørdag kl. 12.00 i 
kulturhuset      
Namsos 

 

  
 

1 
Onsdagskubben 
på Dagsenteret fra 
kl. 10.00-12.30 

2 
Seniorsurf på 
gammelbiblioteket 
kl. 12.00-14.00 
 
Kreativt verksted 
på Statland kl. 
17.00-18.30 
 

3 
Fredagskaffe på 
Dagsenteret for 
beboere kl. 11.00-
12.00 
Oppstart av ung-
domsklubb på 
Nåva kl. 19.30-
22.30 

4 5 
Gudstjeneste i 
Statland kirke kl. 
11.00 
Åpen Øyen-
skavlstu fra kl. 
10.00-15.00 

6 
Kaffering på gam-
melbiblioteket kl. 
12.00-13.30 
Karakaffe på 
Dagsenteret kl. 
16.00-17.30 
Sy i lag på gam-
melbiblioteket kl. 
18.00-21.00 
 
Åpent folkemøte 
vedr. ny arealplan 
og annet planar-
beid i amfiet på 
skolen kl. 18.00-
20.30 

7 
Strikkekaffe på 
Dagsenteret kl. 
18.00 
 
Linedance på gam-
melbiblioteket kl. 
19.00-20.30 
 
 
 
 
Leirduebanen åp-
ner kl. 18.00-21.00 

8 
Klessalg på Dag-
senteret kl. 13.00 
 
Årsmøte Namdals-
eid JFL kl. 19.00 
på leirduebanen. 
 
8.mars-
arrangement kl. 
19.00 på  
Namdalseid skole 
 

9 
Kreativt verksted 
på Statland kl. 
17.00-18.30 
 
Årsmøte i Beitsta-
den historielag kl. 
19.00 på Solhaug. 

10 
Fredagskaffe på 
Dagsenteret for 
beboere kl. 11.00-
12.00 
Pub-aften på Dag-
senteret kl. 19.00 
 
 

11 
Tur til Dåapma fra 
Langvassheimen kl. 
07.00 
 
Åpen leirduebane kl. 
11.00-15.00 
 
Solhaugfest for godt 
voksne kl. 19.00-
01.00 

12 
Åpen Øyen-
skavlstu fra kl. 
10.00-15.00 
 
Lavterskeltur v/
lavvoen på Hund-
set kl. 12.00 

13 
Strikkekaffe på 
gammelbiblioteket 
kl. 19.00-21.00 

14 
Innsamlingsaksjon 
Krafttak mot kreft 
kl. 17.00-20.00 
 
 
 
UKM og kultursko-
leforestilling på 
Namdalseid skole 
kl. 18.00 

15 
Onsdagskubben 
på Dagsenteret fra 
kl. 10.00-12.30 
 
Filmkveld på Dag-
senteret kl. 19.00 

16 
Bibliotekdag på 
Dagsenteret kl. 
12.00 
Seniorsurf på 
gammelbiblioteket 
kl. 12.00-14.00 
Kreativt verksted 
på Statland kl. 
17.00-18.30 
 

17 
Fredagskaffe på 
Dagsenteret for 
beboere kl. 11.00-
12.00 
 

18 
Kortreff m/pub i 
Namdalseid 
Samfunnshus kl. 
19.00 
 
2-dagers motorsag-
kurs 

19 
Åpen Øyen-
skavlstu fra kl. 
10.00-15.00 
 
Gudstjeneste i         
Namdalseid kirke 
kl. 12.00, med 
påfølgende års-
møte i menighets-
rådet 

20 
Allsang og etter-
middagskaffe på 
biblioteket kl. 
18.00 
Sy i lag på gam-
melbiblioteket kl. 
18.00-21.00 
 
 

21 
Linedance på gam-
melbiblioteket kl. 
19.00-20.30 
 
 

22 
Kunnskapstevling 
v/Dagsenteret kl. 
19.00 

23 
Kreativt verksted 
på Statland kl. 
17.00-18.30 
 
Kreativ familie kl. 
17.30 
 
 
 

24 
Fredagskaffe på 
Dagsenteret for 
beboere kl. 11.00-
12.00 
Rakfiskaften på 
Dagsenteret kl. 
18.00 

25 
 
 
 
 
 

26 
Åpen Øyen-
skavlstu fra kl. 
10.00-15.00 
 
 
 
 

27 
Klessalg på Dag-
senteret kl. 11.00-
14.00 
Nostalgisk aften 
v/Dagsenteret kl. 
17.00 
Fasteaksjonen 
med konfirmanter 
 
Strikkekaffe på 
gammelbiblioteket 
kl. 19.00-21.00 

28 
Årsmøte i Namdal-
seid IL på Dåapma 
kl. 19.00 
 

29 
Onsdagskubben 
på Dagsenteret fra 
kl. 10.00-12.30 

30 
Andakt på Dag-
senteret kl. 12.00 
Seniorsurf på 
gammelbiblioteket 
kl. 12.00-14.00 
 
Kreativt verksted 
på Statland kl. 
17.00-18.30 

31 
Innleveringsfrist 
for lister til menig-
hetsrådsvalg 

 2. april 
Påmeldingsfrist til 
swingkurs 14. og 
15. april 

      

 Arrangørkalender for mars 2023 

Stoff som skal være med i Melk-
rampa, sendes til melkrampa 
@namsos.kommune.no,  
eller leveres skriftlig til innbygger-
torget innen den 15. i hver må-
ned.  


