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Menneske: 

    ~ Ein må vera menneske, det er det første og det største ~ 

      *  

 ~ Men, det at ein går og går og aldri når fram, det er å vera menneske det ~  

       - Olav Duun -  

Rulle er på Jøa tredje torsdag i 

måneden. 

Neste åpningstid:  

torsdag 16. mars 

    kl. 16.00 – 18.00. 

Politiske møter i mars: 

Utvalg for plan  15. mars kl. 08.30 

Utvalg for folk  16. mars kl. 08.30 

Formannskap  21. mars kl. 12.00 

Kommunestyre  30. mars  kl. 09.00 

Eldrerådet    14. mars kl. 09.30 

Råd for personer med 14. mars kl. 14.00  

funksjonsnedsettelse 

 

Sakspapirer finner du på  

www.namsos.kommune.no 

Diverse informasjon 

Våre åpningstider er som vanlig: 

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 10.00—15.00 

Onsdag: 17.30—20.30 

   

 Velkommen innom for å låne en bok, lese avisa, ta en kopp kaffe/te. 

    Barnas lørdag i mars 

i biblioteket i kulturhuset: 

• 4. mars : Likestilling med ForskerJohanne 

• 11. mars: Yoga med Grete Lian 

• 18. mars: Kyllingverksted 

• 25. mars: Knøttekino 

 

 Hjertelig velkommen 
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Diverse informasjon 

 

 

VÅRBASAR MED JØA SKOLEMUSIKKORPS 

Lørdag 4 mars kl.11 arrangerer skolekorpset vårbasar i 

Fyret. 

 

Det blir tombola, lynlotteri og boklotteri. 

Salg av kaffe, saft og vaffel. 

Underholdning av skolekorpset. 

 

VELKOMMEN TIL EN TRIVELIG STUND SAMMEN MED 

OSS  

 

Biblioteket vil være åpent! 

       Arr. Jøa innbyggertorg og frivilligheten 

Menighetskveld med årsmøte 

Dun bedehus tirsdag 21. mars kl. 19.15 

 

“Om amerikansk og namdalsk kirkeliv” 

v/Anne Mette Zawierucha og Johannes Leirbekk 

     Servering            Utlodning 

  Fosnes menighets årsrapport og årsregnskap 2022 

 

Evt. saker som ønskes tatt opp meldes leder Hild Tove Leite innen 14. mars 
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Informasjon 

 

 

 

GUDSTJENESTER I HØST 

Søndag 12. mars kl. 11.15 Karnevalsgudstjeneste i Dun kirke 

Torsdag 30. mars kl. 17.30 Familiegudstjeneste i Salen kapell 

Langfredag 7. april kl. 18.15 Gudstjeneste i Dun kirke 

1 påskedag 9. april kl. 15.30 Gudstjeneste i Lund kirke 

2 påskedag 10. april kl. 11.15 Gudstjeneste i Dun kirke 
Søndag 30. april kl. 18.15 Samtalegudstjeneste med konfirmantene i Dun kirke 
Onsdag 17. mai kl. 11.15 Familiegudstjeneste i Dun kirke 
Lørdag 20. mai kl. 11.15 Konfirmasjonsgudstjeneste i Dun kirke 
 
Følg med på Fosnes menighet på Facebook og www.kirken.namdal.no for oppdateringer/
endringer. 
Fredagsutgavene av Namdalsavisa har oversikt over helgas gudstjenester i Namdalen. 

Vikarprest Leiv Gunnar Skiftun er her til over påske. Han treffes på telefon  901 57 247. 

 Den norske kirke 
 Fosnes kirkekontor 
 7856 Jøa   

Tlf.: 934 65 901 
 E-post: gal@kirken.namdal.no  

Fotdager på Jøa 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan skje at det blir endringer i dagene. Husk at alle sanitetsmedlemmer    

under 67 år får en behandling til redusert pris x 1 pr. år. Og de over 67 får 3 stk 

behandlinger pr år. Ring 920 46 328, for timebestilling eller varekjøp.  

Fosnes Fotklinikk v/ Monica  

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 

2 10 6 3 8 5 3 

30  24 28 22 23 28 

August September Oktober November Desember 

7 4 9 6 4 

25 29 27 24 18 
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Informasjon 

Seniordans våren 2023 

Fosnes seniordans danser på fellesrommet på Jøa skole 

følgende  onsdager kl. 17.15 - 19.15: 

11. januar  25. januar 8. februar  22. februar 

8. mars  22. mars  31. mars (sykeheimen?)

12. april  26. april  10. mai  31. mai  14. juni  

Du kan bare møte opp og sjekke om dette er en fin trimaktivitet for deg 

over 50. Prøvedans gjerne med oss før du bestemmer deg for å bli en 

fast seniordanser. Vi får trim til fin musikk, masse latter og moro, og en 

kaffekopp. Du trenger ikke å være flink til å danse, du 

trenger bare gode sko:-)  

    

Hjertelig velkommen  

 Fosnes seniordans v/ Bjørg Tingstad og Elin Grongstad 

Jøa ungdomsklubb 

Vi samles følgende onsdager kl. 19-00 - 21.30:  

8. mars      22. mars 

For nærmere info, følg med på Facebook og plakater på 

skolen! 

Strikkekafé på Lund grendehus 19.00 - 21.00 følgende dager:  

Mandag 13. mars  Mandag 27. mars 

Tirsdag 11. april  Mandag 24. april 

Mandag 8. mai  Mandag 22. mai 

Mandag 5. juni  Mandag 19. juni 

 

    Velkommen 



6  

 
Kafébad i Fyret – kun for alle 60+ år  

hver mandag kl. 15:00 i bassenget 
 

FRISKLIV inviterer alle menn og kvinner over 60 år til aerobictrening  

(enkle bevegelser) i bassenget, med tilhørende sosialt samvær over en kopp    

kaffe i Foajéen etter treningen.  

 

 

Januar Februar Mars 

 16 6 6 

23 13 13 

30 27 20 

Kafébad og fotobok 

Lage fotobok? 
 

Velkommen til inspirasjonskveld med temaet  

fotobøker, 

onsdag 1. mars kl. 19.30 

i foajeen i Fyret. 

Bli inspirert til å lage egne fotobøker. 

Enkel kaffeservering. 

Kursholder: Bjørg Tingstad. 

Vi lager egne fotobøker. 

 

       Velkommen! 
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Aage G. Sivertsen har skrevet bok om  Rinnanbanden. 

Tirsdag 28. mars kommer han til Jøa og Fyret for 

å fortelle fra boka.  

Om boken: De var ganske vanlige folk. Men på 

hemmelig oppdrag fra gestapo utførte de brutal 

tortur og sendte 1000 nordmenn til                  

konsentrasjonsleire. Her får du hele historien om 

Rinnanbanden.  

 

Tid: Tirsdag 28. mars kl. 19.30 

Sted: Foajéen i Fyret, Jøa 

Inngang: 100,-  

Enkel traktering. Velkommen 

 

 

 

 

På Dun bedehus Fredag 17. mars kl. 17.30  

Sang og andakt v/vikarprest Leiv Gunnar Skiftun  

Salg av pizza, kaffe og kaker  

Åresalg og nummer på bok 

 - Alt til inntekt for bedehuset -  

 

 

 

 

Arr.: Bedehusforeninga  
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    ÅRSMØTE  I  JØA I.L 

Velkommen til årsmøte i Jøa i.l.  søndag 5. mars kl. 19 i Fyret! 

Sakliste: 

1) Godkjenning av de stemmeberettigede. 

2) Valg av møteleder. 

3) Valg av protokollfører. 

4) Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll. 

5) Godkjenne innkalling. 

6) Godkjenne sakliste. 

7) Godkjenne forretningsorden. 

8) Årsmelding 2022. 

9) Regnskap 2022. 

10) Behandle innkomne forslag: 

        - Skal Jøa i.l gå videre med planene om bygging av Jøa-trappa og  

         oppgradering av Eventyrstien? 

11) Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter. 

12) Budsjett 2023. 

13) Organisasjonsplan 2023. 

14) Valg 

 

Hilsen styret i Jøa i.l v/ Torgeir Strøm, leder - tlf. 415 62 531 

Årmøte og tirsdagskafé 

 

Tirsdagskafé i Fyret, tirsdag 7, tirsdag 14 og tirsdag 21. mars kl. 11—13. 

Middagssalg på Åsly i samarbeid med UL LIV,  

Trivselskafé på sykeheimen: tirsdag 28. mars kl. 11 
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Kirkevalg og legekontor 

         Kunngjøring av frist  

       for innlevering av   listeforslag 
 

Valg av menighetsråd i Fosnes sokn – frist for innlevering av listeforslag 

Fosnes menighetsråd setter opp et forslag til valgliste til menighetsrådsvalg 2023. Forslag 
på kandidater til menighetsrådet kan meldes til leder Hild Tove Leite, tlf. 958 84 699, eller 
andre i menighetsrådet innen 15. mars. 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 repre-
sentasjon av ungdom under 30 år og en rimelig geografisk spredning. Kandidater skal være 
oppført i prioritert rekkefølge 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 liste til valg av menighetsråd. 

Innleveringsfrist for listeforslag er fredag 31. mars 2023, kl. 12. 

Kirkevalget finner sted 11. september 2023, med digital og fysisk forhåndsstemming fra 10. 
august. Valg av leke medlemmer av bispedømmeråd og Kirkemøtet finner sted samtidig 
med menighetsrådsvalget. 

Informasjon fra legekontoret 
 

Mari-Ann har som vanlig legedager på Jøa hver mandag, og torsdager i partallsuker.   

Resterende dager jobber hun fra Robrygga.  

Hun er også tilgjengelig for reseptbestilling og enkle e-konsultasjoner 
via www.helsenorge.no   

Legesekretær er tilgjengelig hver mandag og torsdag. Evt endringer publiseres forløpende 
på forum fosnes på facebook. Gjerne ring før du kommer, så avtaler vi tidspunkt for evt. 
blodprøvetaking, øreskylling, sårskifte, fjerning av sting/agraffer og lignende. 

Legekontoret vil være stengt i påska: mandag 3. april, torsdag 6, april og mandag 10. April.  

Vi holder også stengt uke 17 på grunn av ferie.  

Det blir en ekstra legedag på Jøa torsdag 13. April – like etter påske.  

Ved behov for tilsyn av lege, kontakt Robrygga på dagtid og legevakt, 
116 117, på ettermiddag/natt.  

Ring 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp.  

 Med vennlig hilsen   Fosnes legekontor  
Mari-Ann og Ellen 
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«Ung kultur møtes» 

 

Namsos kulturskole arrangerer UKM  

både i Namsos, på Namdalseid og på Jøa,  

og årets UKM på Jøa finner sted 

 

12. mars kl. 14.00 i Fyret  

 

Gratis inngang!  

 

Dette er et arrangement der barn og unge får vist sin kreativitet gjennom ulike 
kunstuttrykk.   

 

Det kan være sang og musikk, dans, tegning, maling, matkultur, søm og rede-
sign, skulpturer, keramikk, film og animasjon. 

 

Påmelding via ukm.no – finn fylke og kommune. 

Påmeldingsfrist 6. mars. 

 

  

    Arr.: Namsos kulturskole, avd. Jøa 

Ung Kultur Møtes 2023 
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Årsmøte 2023 i 

Fosnes historielag 
 

avholdes søndag 19. mars  

kl. 19.15 i Foajeen på Fyret. 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

2. Valg av møteleder og sekretær 

3. Årsmelding 

4. Regnskap 

5. Kontingent 

6. Valg 

7. Innkomne saker 

 

Personer som innstilles til valg blir  

forespurt på forhånd. 

 

Det blir kaffe og noe å bite i. 

 

Forslag til saker til årsmøtet meldes til leder Sigbjørn Gjeset,  

909 34 376, frist 6. mars.  

 

Vi håper mange av våre medlemmer og andre interesserte vil delta    
aktivt i vårt historielag. 

Velkommen! 

Historielaget 
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Åsly 

 

 

 

Ungdomslaget Liv 

     
   

Åsly forsamlingshus 
 

Ungdomslaget Liv ble stiftet i 
1956, og har i alle år vært en viktig kulturbærer i lokalsamfunnet på Jøa. UL Liv står som 
eier av Åsly forsamlingshus. Huset ble renovert i 2011, og fremstår som et velholdt og fint 
hus som passer både til møter, arrangementer og festlige lag.  

Huset har en liten og en stor sal, en (liten) scene, toaletter og et romslig velutstyrt kjøkken. 
Det er videokanoner i begge salene, lerret og lydanlegg er inkludert i leien av huset. 

Driftsansvarlig : Trine Skjærvik mob : 917 42 998 kontaktes for leie. 

( 18 års grense for leie ) 

NB! Frist for innbetaling medlemskontingent for å benytte medlemspris på leie er 15. mars. 

Priser for leie:    Ikke-medlemmer                Medlemmer 

Hele Åsly 1800,- 1250,- for et døgn 

    450,-   300,- for påfølgende døgn 
Tillegg fredag – søndag   450,-   300,- 

Tillegg torsdag – søndag   900,-   600,- 

Liten sal / møterom 0-4 timer   750,-   500,- 
                                        over 4 timer  1000,-   750,- 

Scene     250,-   200,- per døgn 

Kjøkken     500,-   400,- per døgn 

      

Lån av lagets duker (hvite, store) 

                                       (runde) 

Lån av stoltrekk 

    50,- 

    60,- 

    10,- 

    50,- per stk inkl vask 

    60,- per stk 

    10,- per stk 

Vi tar og på oss å rulle dine duker /     30,-     30,- per stk 

Benker (har 8 benker med plass til 10 
personer per benk) 

  100,-    50,- per benk 

Velkommen til Ungdomslaget Liv og Åsly forsamlingshus! 
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Åsly 

 

 

 

 

 

Ungdomslaget Liv                     

Ungdomslaget Liv ble stiftet i 1956, 
og har i alle år vært en viktig kultur-
bærer i lokalsamfunnet på Jøa. UL 
Liv står som eier av Åsly forsam-
lingshus. Huset ble renovert i 2011, 
og fremstår som et velholdt og fint hus som passer både til møter, arrangementer og festlige lag.  

Vi arrangerer aktivitet for alle aldersgrupper i lokalsamfunnet vårt, og har fokus på trivsel og til-
gjengelighet for alle på våre arrangement. Vi mener å ha lav medlemskontingent, priser på arrang-
ement som gjør disse tilgjengelig, og gode medlemspriser på å leie hus og utstyr hos oss. 

Vi håper du kan tenke deg å være medlem i ungdomslaget. Hos oss kan du være medlem både om 
du har lyst til å være aktiv i aktiviteter og husdrift, om du kan tenke deg å hjelpe til på et arrange-
ment i året, eller og om du ønsker å være medlem kun for å støtte driften vår. Kan hende spør vi 
deg om å hjelpe til på et arrangement også om du ikke er medlem hos oss. 

Medlemskontingent: 

Barn   0    – 15 år kr 50,-      

Ungdom 16  - 25 år kr 100,- 

Voksen   kr 200,- Kan vippses til 131044 – eller betales til  

kontonummer 4400.32.66750 

Merk med navn og fødselsdato (dato på nye  

medlemmer) 

Aktivitetsplan 2023 (informasjon om hvert arrangement med konkret tidspunkt og innhold kunngjøres 
når det nærmer seg. Det kan bli endringer) 

Driftsansvarlig Åsly: Trine Skjærvik mob : 917 42 998 kontaktes for leie av hus og utstyr 

(18 års grense for leie). 

Mars Barnemaskerade på Åsly 

April «Syng med oss» 

April / Mai Vårdugnad Åsly og uteområde 

Juli Plattdans 

Oktober Halloween 

November – 25. og 26. Julemesse 

Desember Juleverksted, pepperkakebaking, juletrefest, og 
korg- og pakkefest 

Middagssalg i samarbeid med Frivilligsentralen Torsdag i partallsuker 
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Åsly 

 

Maskerade på Åsly 
 

Lørdag 18.mars 

kl 13:00 til 15:00 

 

Leker, sang og musikk 

Salg av mat og drikke 

Premiering etter loddtrekning 

 

Oppfordrer også voksne til å være med og 

kle seg ut sammen med barna!  

 

Inngang:   

 - Utkledde barn – gratis 

 - Barn – 40 kr 

 - Voksne – 60 kr 

 - Familie – 120 kr 
 

   Arr: Ungdomslaget Liv 
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Hvordan skal kommunen vår se ut i framtida? 

Namsos kommune har startet arbeidet med å utarbeide 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 anledning til å 

komme med innspill. Det har vært arrangert folkemøter rundt i kommunen, og 

det er noen få møter igjen. På møtene har det kommet mange gode innspill og 

det har vært stort engasjement på møtene rundt omkring.  

I tillegg til arealplanen, er det flere andre større temaplaner som skal lages i vår  

og det er kulturplan, og plan for helhetlig oppvekstmiljø,  

Alle innbyggere, lag, foreninger, organisasjoner og andre, inviteres til å delta. 

Det er fortsatt mulighet til å komme med innspill til planene, og siste frist er 1. 

mai 2023. 

Det kan du gjøre på flere måter:  

 Via Namsos kommune sin hjemmeside  

 Sende e-post til postmottak@namsos.kommune.no  

 Sende digital post til kommunen 

 Sende brev til Namsos kommune,              

              Stavarvegen 2, 7856 Jøa 

 Levere innspill på innbyggertorgene i 

kommunen 

 

Mer informasjon om planene og det vi    

ønsker innspill på finner du på  

 

        namsos.kommune.no 
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
3 

 

 

4 

 

 

1 

Håndarbeids-

kveld på  

biblioteket kl. 

19.00 

Lage fotobok 

19.30 

2 

Offentlig svøm-

ming 17.30 

Crossfit 18.30 

 

Fotballtrening 

Fyret 20.30 

3 4 

Kulturkafé   

Fyret 11.30 

 

 

Grendakafé 

Lund kl. 11 

5 

 

 

 

 

Årsmøte Jøa 

idrettslag 

6 

Kafébad kl. 15 

Basistrening kl. 15 

Skolekorpset kl. 17.30 

Ekko kl. 19.30 

 

7 

 Tirsdagskafe 

Fyret 11—13 

 

Korøvelse Jøa 

kl. 19.15 

8 

Åpent bibliotek        

17.30-20.30 

Seniordans 

17.15 

Ungdomsklubb 

9 

Offentlig svøm-

ming 17.30 

Crosfit 18.30 

Fotballtrening 

Fyret kl. 20.30 

10 11 

 

Grendakafé 

Lund kl. 11 

 

 

12 

 

13 

Kafébad  

Basistrening kl. 15 

Dugnad 18.00 

Straumingen 

 

Crossfit 18.30 

Skolekorpset kl. 17.30 

Ekko kl. 19.30 

Strikkekafé Lund 

grendehus kl. 19-21 

14 

Tirsdagskafe 

Fyret 11—13 

 

Korøvelse Jøa 

blandakor 

Kl. 19.15 

15 

 

Åpent  

innbyggertorg 

17.30-20.30 

 

Ungdomsklubb 

 

 

 

 

 

16 

 

Offentlig svøm-

ming 17.30 

Crossfit 18.30 

 

Fotballtrening i 

Fyret kl. 20.30 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

Grendakafé 

Lund kl. 11 

 

Maskerade 

Åsly  13-15 

19 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte Fos-

nes historielag 

20 

Basistrening kl. 15.00 

Dugnad 18.00 

Straumingen 

Crossfit 18.30 

Skolekorpset kl. 17.30 

Ekko 19.30 

 

21 

Tirsdagskafe 

Fyret 11—13 

 

Korøvelse Jøa 

blandakor 

Kl. 19.15 

22 

Seniordans 

17.15 

Åpent bibliotek 

og               

innbyggertorg 

17.30-20.30. 

 

 

23 

Offentlig svøm-

ming 17.30 

Crossfit 18.30 

 

Fotballtrening 

Fyret 20.30 

 

 

24 25 

 

Grendakafé 

Lund kl. 11  

26 

Gudstjeneste 

Fosnes           

sykehjem kl. 

11.15 

 

Gudstjeneste 

Lund kirke kl. 

15.00 

 

27 

Kafébad 

Basistrening kl. 15.00 

Dugnad 18.00 

Straumingen 

Crossfit 18.30 

Skolekorpset 17.30 

Ekko 19.30 

Strikkekafé på Lund 

grendehus kl. 19-21 

28 

Trivselskafé 

sykeheimen kl.  

11 

Korøvelse Jøa 

blandakor 

Kl. 19.15 

Foredrag om 

Rinnanbanden 

Fyret kl. 19.30 

29 

 

Åpent bibliotek 

og               

innbyggertorg 

17.30-20.30. 

30 

Offentlig svøm-

ming 17.30 

Crossfit 18.30 

 

Fotballtrening 

Fyret 20.30 

31 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 


