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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.  

Allsang og ettermiddagskaffe 
 
Mandag 5. desember kl. 
18.00 kan vi igjen tilby allsang 
og ettermiddagskaffe på  
biblioteket/innbyggertorget. 

 
Gudmund og Håvard lager god 
stemning med høy allsangfak-
tor, og vi drikker ettermiddags-
kaffen sammen. Om du bare 
vil drikke kaffe og høre på, er du også hjertelig vel-
kommen!  

 
Har du tips til sanger du vil vi skal synge, send en 
epost til  
innbyggertorg.namdalseid@namsos.kommune.no 
 
Vel møtt til en trivelig ettermiddag i lag! 

Aktiviteter på Dagsenteret i 
desember 
 
-Fredag 2. des. Julebord 
 
-Tirsdag 6. des.kl.18.00 Strikkekaffe. 
 
-Onsdag 14. des kl.17.30 Sangkoret kommer og synger 
julesanger. Bygdekvinnelaget serverer kveldsmat med 
julesmaker kl.18.30. 
 
-Torsdag 15. des. kl.12.00 Bibliotekdag 
 
-Julaften serverer vi kaffe og julekaker fra kl.10.00      
Andakt kl.12.00  
 
-Onsdag 28. des. kl.17.00 Bingo med kaffe og kaker. 
 
-Torsdag 29. des. kl.09.00 Julefrokost. Jon Sæther kom-
mer og spiller trekkspill for oss utover dagen. 
 
Dagsentret åpner opp igjen på nyåret mandag 2. januar 
 
Vi på Dagsenteret ønsker å takke alle som har bidratt til 
trivsel og aktiviteter gjennom året. 
Vi ønsker alle en GOD JUL OG GODT NYTTÅR og vi 
gleder oss på et nytt og fredfullt år 

Kommunale møter 
                                              

13.12. Formannskap 
15.12. Kommunestyre 
 
Møtepapirer blir til enhver tid 
lagt ut på kommunens nettside:  
www.namsos.kommune.no 

Barnas lørdag i Namsos 
 

Hver lørdag klokka 12.00 
er det Barnas lørdag med 
gratis aktiviteter/
arrangement på Namsos 
folkebibliotek. 
 
Nå i desember er          
programmet slik: 
• 3.12. Nisseyoga 

med Grete fra Inspira 
• 10.12. Vi får besøk av en forsker -»lån en 

forsker» fra fylkesbiblioteket 
• 17.12. Julesamarbeid på huset 
 
Åpningstidene våre på lørdag er kl. 11.00-15.00. 
Bibliotek og innbyggertorg i Namsos har tilhold i 
Kulturhuset Namsos. 
 

Velkommen   

Aksjonskomitèen i Namsos takker innbyggerne for 
et flott resultat under årets TV-aksjon. Kommunen 
ligger litt over landsgjennomsnittet med kr 50,44 pr. 
innbygger. Totalt ble det innsamlet kr 756.675,-. 
Dette gir en 16. plass blant fylkets 38 kommuner. 
En flott innsats! 

TV-aksjonen NRK 2022  



  Offentlige kontorer 

3 

 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 
 
Kontortid Namdalseid kirkekon-
tor tirsdag kl. 10.00-14.00,  
betjenes av Marianne Torp,  
tlf. 970 70 570. 
 
Kirkeverge i Midtre Namdal: 
Magne Bergslid, tlf. 913 85 001. 
  
Prestevikar Namdalseid sokn: 
Gustav Danielsen 482 14 141 
 
Prest for Statland sokn: 
Fung. sokneprest Paul Skuland, 
tlf. 902 90 322. Evt. kontakt 
Flatanger kirkekontor, 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 
SMS: NAMDALSEID sendes til 
tlf.nr. 2097 
Legekontorets åpningstider er fra      
kl. 08.00-15.00.  
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. 
 

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  
Hanne Lillian Hanssen treffes i 
hovedsak på torsdager på  
Namdalseid og Statland,  
tlf. 482 42 016 
 

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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Forsvarsbygg har startet veiarbeid til planlagt radaranlegg på 
Øyensskavlen 
  
Arbeidet med å bygge vei opp til det planlagte radaranlegget startet i uke 40. Radaranlegget vil  
bidra til å styrke Norges forsvarsevne og være NATOs øyne i nord. 
  
Arbeidet som nå settes i gang er første steg i byggearbeidet for det planlagte radaranlegget i Namsos. 
Radaranlegget er ett av totalt åtte nye radaranlegg som Forsvarsbygg skal bygge i Norge. 
  
Arbeidet vil pågå utover høsten 
Forsvarsbygg skal ruste opp cirka 5,7 kilometer av den allerede eksisterende Øyensskavlvegen, og bygge 
cirka 800 meter ny vei med teknisk grøft. Arbeidene skjer i samarbeid med utførende entreprenør Austad 
maskinstasjon AS fra Inderøy. 
 Det vil bli en del anleggstrafikk i perioden. Arbeidene vil pågå utover høsten så lenge været tillater det. 
Veiarbeidet vil deretter tas opp igjen til våren 2023. Forsvarsbygg vil komme tilbake med mer informasjon 
om dette. 
  
Veien vil periodevis være stengt under bygging 
Forsvarsbygg vil sette opp skilt om anleggsarbeid ved starten av veien til Øyensskavlen. Veien vil perio-
devis være stengt under bygging. Det vil også gjøres noe sprengningsarbeid. Før sprenging vil det bli 
varslet med sirene og det vil stå vaktposter ved sti og vei for å sikre at uvedkommende ikke tar seg inn i 
området. 
  
Forsvarsbygg beklager eventuelle ulemper dette måtte føre til, men ber om forståelse for at det av sikker-
hetsmessige årsaker i perioder må være noen restriksjoner på ferdsel. Det vil fortsatt være mulig å gå opp 
til toppen, men da i terrenget rundt veien. 
  
Har du spørsmål? 
Du finner mer informasjon om prosjektet på www.forsvarsbygg.no. Du kan også ta kontakt med prosjekt-
leder i Forsvarsbygg, Ylva Sneve, på tlf: 468 70 400. 
 Har du praktiske spørsmål om vei og tilgjengelighet til Øyensskavlen? Ta kontakt med Forsvarsbyggs 
byggeleder, Bjørn Erik Andersson, på mob: 901 73 498 
  
  

 

Bjørn Erik Andersson 
Prosjekt-/byggeleder 

90173498 
bjorn@spera.as 

Neptunveien 6, 7650 Verdal 
www.spera.as 

Namdalseid skole 

· takker elever, ansatte og foreldre/foresatte for den innsatsen som er lagt ned på                                    
skolen denne høsten.                                                                                                                                      
· takker alle andre i bygda som på ulikt vis har bidratt til skolens virksomhet. 

Alle sammen ønskes EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! 

Informasjon 

· Siste skoledag før jul er onsdag 21. desember 2022. 

· Elever og ansatte ønskes velkommen tilbake til første skoledag etter     
jul tirsdag 3. januar 2023. 

Rektor 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.forsvarsbygg.no%2F&data=05%7C01%7CGunvor.Klefstad%40namsos.kommune.no%7C44f6cdb94ed74895946d08dac639c3d5%7C8a4a87ad14a048a09c88c53f230a5f9e%7C0%7C0%7C638040248653039774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb
mailto:bjorn@spera.as
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.spera.as%2F&data=05%7C01%7CGunvor.Klefstad%40namsos.kommune.no%7C44f6cdb94ed74895946d08dac639c3d5%7C8a4a87ad14a048a09c88c53f230a5f9e%7C0%7C0%7C638040248653039774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ
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DA PRØVER VI NOK EN GANG ETTER KORONANEDSTENGING, OG 
INVITERER PENSJONISTER OG BESTEFORELDRE TIL JULEKAFFE I  

IDRETTSHALLEN VED 

           NAMDALSEID SKOLE 
                Tirsdag 13. desember kl. 10.30 – 13.30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For å vite omtrent hvor mange som kommer, ber vi om at dere fyller ut slippen nedenfor og sender den til skolen,  
eller ringer skolen på tlf. 994 71 000 innen 

Fredag 9. desember, 

HJERTELIG VELKOMMEN 

 
 
 

           Klipp her            
Til Namdalseid skole  
 

Jeg/vi regner med å komme   stk. til julekaffe tirsdag 14. desember 
 

Hilsen         

 
 

Arne Magnar Bratberg 
rektor 

  Solveig Bulling 
leder elevrådet 

  Underholdning 

  Loddsalg 

  Program ved elever fra grunnskolen og kulturskolen 



Priser: 
Kaffe med påfyll:  kr 20,- 
Vaffel:    kr 15,- 
Lunsjbuffet:   kr 65,- 
Dessert  kr 20,- 

Frivilligsentralen                          
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SAMHOLD  -   FELLESSKAP   -   TRADISJONER   -   MØTEPLASSER 
 

Hjemmeside: namdalseid.frivilligsentral.no  

Velkommen til bygdakafé med julestemning! 
 

Bygdakaféene vil gjøre sitt for at du skal få julestemning i desember!  
Her disker vi opp med god mat med julesmaker. Begge bygdakaféene er  
viktige møteplasser for folk i bygda!  
 
Her er menyen vår: 
 
Namdalseid: 
  6. desember: Juletallerken (se egen info) 
13. desember: Julekoldtbord 
Deretter har vi julestengt frem til 3. januar.  
 
Statland: 
  1. desember: Juletallerken (se egen info) 
  8. desember: Julegrøt med spekemat 
15. desember: Julekoldtbord  
Deretter har vi julestengt frem til 5. januar.  
 
Eva og Bjørnar spiller når de kan. 
Bingo kl. 13.00. Gratis deltagelse og enkel premiering.  

Bygdamiddag med juletallerken 6. desember 
 
Vi ønsker velkommen til bygdamiddag med juletallerken i Namdalseid samfunns-
hus! Det har blitt tradisjon at vi har dette første tirsdagen i desember.  
 
Dersom noen ønsker å ta en kaffe fra kl. 11.00 har vi åpent for det. Det blir lefse 
til kaffen denne dagen for vi må gjøre det litt enkelt. 
 
Du kan spise juletallerken mellom kl. 14.00 og 17.30 (siste tidspunkt for å bestille 
mat).  
 
Vi oppfordrer flest mulig til å forhåndsbestille bord. Det går an å komme uten forhåndsbestilling, men det 
er veldig fint for oss å ha en formening om hvor mange som kommer. Ring innbyggertorget på telefon  
74 21 71 00 innen mandag 5. desember for å bestille bord. Her kan du også bestille mat for å ta med.  
 
Priser: 
Juletallerken m/ribbe og tilbehør + kaffe og dessert : kr 200,-  
Barn under 16 år: kr 100,- 

Juletallerken på Statland 1. desember 
 
Vi gleder oss til å servere juletallerken på Statland bygdakafé torsdag 1. desem-
ber. Åpningstiden er som vanlig mellom kl. 11.00 og 14.00. 
 
Det er engang slik at stua på Statland pensjonat ikke er større enn den er, og vi 
får plass til 24 gjester. Dere som vanligvis ikke går på bygdakafé, men som har 
lyst på juletallerken oppfordres til å kjøpe den på Namdalseid tirsdag 6. desem-
ber. :-)  
 
Pris: 
Juletallerken m/ribbe og tilbehør + kaffe og dessert : kr 200,-  
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Aktivitetskafé 5. desember 
 
Det blir førjulsstemning på denne månedens aktivitetskafé!  
 
Vi ønsker folk i alle aldre hjertelig velkomne mellom kl. 18.00  
og 21.00.  
 
Åpen kafé 
Her kan du komme på kveldskafé for å slå av en prat og kose  
deg.  
 
For å markere at dette er FNs dag for frivillig arbeid spanderer vi bløtkake og kaffe på 
alle som tar turen. Dette blir også en avslutning på Frivillighetens år fra frivilligsentra-
len sin side. 
 
Åpent innbyggertorg og bibliotek 
Langåpent innbyggertorg og bibliotek frem til kl. 20.00. 
 
Nisseverksted 
Julesysler hører til i førjulstiden, og denne kvelden vil vi lage pakkelapper, julepynt og julekaker. Vi har 
kreative og artige prosjekter som passer for barn og voksne i alle aldre.  
Sted: Gammelbiblioteket kl 18.00-20.00. 
 
Julefilm 
I liss-salen viser vi kortfilmen Istid: En mammutastisk jul. Filmen starter kl. 18.00 og 
varer i 25 minutter. Den passer for alle.  
 
Alle aktiviteter er gratis å delta på. 
 
 
Følg også med på hjemmesiden til frivilligsentralen og facebook for oppdatert info. 
Det kan komme til flere aktiviteter etter at Melkrampa har gått i trykken. 
 

Adventstur til Kalnestjønna 4. desember 
 
Vi planlegger også i år en adventstur til Kalnestjønna som månedens lavterskeltur. Vi håper at veien opp 
er gangbar.  
 
Det er 2,2 km å gå fra parkeringsplassen på Myrmoen til gapahuken. Vi har gått denne turen to ganger 
tidligere på første søndag i desember. Vi beregner ca 40 minutter opp til gapahuken. Der blir det bålkos, 
mat og drikke.  
 
Møt opp utenfor Nåva/nedsiden av kommunehuset kl. 11.30, så kan vi kjøre i følge derfra. De som møter 
opp på parkeringsplassen ved Myrmoen kan møte oss der kl. 11.50. 
 
Ta med egen mat og drikke. Husk sitteunderlag og klær  
etter vær! Vi oppfordrer også til å ta med 1 vedskie til  
bålet, men det er ikke noe krav.  
 
Som alltid er det en usikkerhets knyttet til vær og føre. Hvis 
turen ikke kan gjennomføres så vil vi skrive det på frivillig-
sentralens facebookside. Ved tvil ring Monica på telefon  
479 00 191. 
 
 
Bilde: I fjor var det veldig kaldt første søndag i desember. Vi 
var godt kledd og hadde en flott tur med nydelig vinterføre!  
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Skyteskole 
 

Namdalseid og Lyngen skytterlag ønsker velkom-
men til skyteskole for nybegynnere. 

 
Skyteskolen går over 5 mandager med oppstart  
9. januar 2023. Nedre aldersgrense født i 2013.  

 
Deltagere under 16 år må ha med seg en voksen 

alle kvelder. Vi  oppfordrer foresatte til å melde seg 
på skyteskolen sammen med ungdommene! 

 
Skyteskolen er ikke bare for unge nybegynnere 

men også for voksne som har lyst til å lære om sky-
ting. Skytterlaget har våpen og alt nødvendig utstyr 
for å delta. Begrenset med plasser så her gjelder 

det å melde seg på snarest. 
 

Sted: Innendørsbanen ved skolen 
Når: Mandager kl. 18-19.30 

Instruktør: John Olav Ågotnes 
 

Pris: gratis. Forutsetter at medlemskap tegnes ved 
oppstart. 

Ved spørsmål ta kontakt med Bente tlf. 416 66 539. 
Påmelding innen 20. desember 2022 til 416 66 539. 

Ny bygdebok 
I månedsskiftet februar/mars kommer bind 2 av «Tre bygder mellom to fjorder». Boka er bygdehistorie for          

Beitstaden, Malm og Eidet, og forteller om levekår og hverdagsliv for folk flest i perioden 1660-1837. Det er          
Beitstaden Historielag som gir ut boka og forfattere er Olav Skevik, Steinar Ressem og Erik Stenvik.                             
                                                                                                                                                                                     
Boka koster 400 kroner, men som et juletilbud kan du nå få begge bøkene for 500 kroner.  
Årets julegave for historisk interesserte i bygdene våre! 

Skytterlaget feirer   
                                                                           

Namdalseid og Lyngen skytterlag inviterer alle    
lagets medlemmer til feiring på 15m. banen ved 

Namdalseid skole.                                               
Søndag 11. desember kl. 14.00. 

                                                                                
Vi feirer at vi fikk norgesmester på Landsskytter-

stevnet i Bodø, og medaljevinner i Nordisk mester-
skap. Håper både unge, eldre, jegere, aktive skytte-
re, støttemedlemmer og alle andre setter av tid til å 

feire sammen med oss. 
                                                                                

Det blir servert snitter, kaker, kaffe og brus. 
Påmelding innen 8. desember på sms til tlf.nr.: 

92 66 50 09 
                                                                             

Hjertelig velkommen! 
                                                                               

Styret i Namdalseid og Lyngen skytterlag 
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5-dagsfest i Namdalseid samfunnshus 
 

Da er det igjen duket for den tradisjonelle 

romjulsfesten her på Eide. 

 

The Maroders spiller til dans.  

Dørene åpnes kl. 19.00 og stenges kl. 21.00 

Inngang: kr 250,- Aldersgrense: 18 år 

 

Det blir servert enkel fingermat ut på kvelden 

Skjenkebevilgning med alle rettigheter 

Bindende påmelding på kafé Marihøne fra 1. desember.  

 

Velkommen til festlig lag!    Komitèen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventskaffe  

 
på Solhaug Grendehus søndag 4. 
desember kl.14.00 til 16.00. 
 
Det blir kaffe og loddsalg.  
Alle velkommen! 
 
Styret i Solhaug 
Grendehus 

Juletrefest            

Det blir tradisjonell juletrefest på 
Solhaug 3. juledag kl. 13.00-
15.00    

Barn og voksne 
ønskes velkom-
men til en trivelig 
julestund. 

Vel møtt! 

Julemøte 
Namdalseid kulturminnelag invite-
rer til julemøte i Museumslagret 
Sjøåsen lørdag 10. desember fra 
kl. 13.00 -16.00. 
Det blir vist lysbilder.  Utstilling 
gamle «julehefter og julekort» 
Servering:    Risengrynsgraut m/
tilbehør. Loddsalg! 
 
Vel møtt til et trivelig førjulstreff! 
 
Styret 
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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                          

Årets julegave kan være et Magisk familie-friminutt på 
Lensmannsgården. 
Det å skape vakre ting sammen er herlig. Og når kunsten 
kan pryde veggen hjemme, gir det dobbel glede.              
Besteforeldre, foreldre og barn kan oppleve skapergleden 
sammen. Et familie-friminutt består av 2 timer veiledet 
glassarbeid og kaffe, brus og nystekte vafler. 

 
Magisk familie- friminutt opp til 4 personer 1500,- pluss råvarekostnad 
Magisk familie-friminutt opp til 7 personer 2200,- pluss råvarekostnad 
                                                                                                                                                                         
Har også gavekort på Magiske små-friminutt, som er 3 timer veiledet glassarbeid samt et måltid med kort-
reiste råvarer fra produsenter i Eldueid, gårdimellom. Pris kr. 1000,- pr. pers pluss råvarekostnad. 
Bestilling skjer på altiane@lensmannsgaarden.com eller 971 83 676 

 

Våttåheia - bomveg og parkering  
Namsos kommune har godkjent bompenger på kr. 50 
på Rossetvegen. Dette er en privat veg som er mye 
brukt av de som går på Våttåheia. Trimgruppa har fått 
tillatelse av grunneier Arne Westerhus til å bruke litt 
av området hans til parkering for trimmere som ikke 
ønsker å kjøre bomvegen. Det er satt opp skilt som 
viser hvor en kan parkere. Det blir også ordnet med 
plass for parkering fra kommunevegen ved Håbet, der 
det går sti til Våttåheia. 
 

Vegarbeid til Øyensskavlen 
Det er startet opp vegarbeid i forbindelse med at  
Forsvaret skal etablere basestasjon på Øyensskavlen. 
Vegen fra Myrmoen kan da bli brøytet før snøen er 
borte høst/vår. Dette kan påvirke mulighetene for å 
kjøre skiløyper med tråkkemaskin. Det vil bli informert 
om eventuell begrensning på løypekjøring. 
 
Trimgruppa Namdalseid IL 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlvbWJtqHKAhXKCBoKHUzSCAwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.datametrix.no%2Fblog%2F2014%2F07%2F23%2Flhl-klinikker-trodloskontroll%2F&psig=AFQjCNFMPnJuXNnrKsQSLg4Bl2
mailto:altiane@lensmannsgaarden.com


 

  mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 

Kveldsåpent  
bibliotek til kl. 
20.00 
 
 

 
 
 
 
 
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 Nam-
sos 

 

  
 

 1 
Seniorsurf, juleav-
slutning på gam-
melbiblioteket kl. 
12.00-14.00 
Kreativt verksted 
på Statland fra kl. 
17.00-18.30 
Linedance på 
gammelbiblioteket 
kl. 19.00-20.30 

2 
Fredagskaffe på 
Dagsenteret for 
beboere kl. 11.00-
12.00 
Julebord på Dag-
senteret 
 
 

3 4 
Adventstur til  
Kalnestjønna, kl. 
11.30 fra Nåva/
kommunehuset 
 
Adventskaffe på 
Solhaug kl. 14.00-
16.00 

5 
Kaffering på gam-
melbiblioteket kl. 
12.00-13.30 
Karakaffe på 
Dagsenteret kl. 
16.00-17.30 
Allsang og etter-
middagskaffe på 
biblioteket kl. 
18.00 
Aktivitetskafè fra 
kl. 18.00-21.00 
med film og nis-
severksted 
Strikkekaffe på 
gammelbiblioteket 
kl. 19.00-21.00 

6 
Strikkekaffe på 
Dagsenteret kl. 
18.00 

7 
 

8 
Kreativt verksted 
på Statland fra kl. 
17.00-18.30 
 
 

9 
Fredagskaffe på 
Dagsenteret for 
beboere kl. 11.00-
12.00 
 
 

10 
Julemøte i kulturmin-
nelaget i museums-
lageret kl. 13.00-
16.00 

11 
Skytterlagsfeiring 
ved 15m-banen 
Namdalseid skole 
kl. 14.00 
 
Gudstjeneste i Stat-
land kirke kl. 16.00 

12 
Strikkekaffe på 
gammelbiblioteket 
kl. 19.00-21.00 

13 14 
Onsdagsklubben 
på Dagsenteret kl. 
13.00, julebord fra 
kl. 15.00 på  
Marihøne  
Songlaget synger 
julesanger på Dag-
senteret kl. 17.30, 
kveldsmat kl. 
18.30 

15 
Bibliotekdag på 
Dagsenteret kl. 
12.00 
Kreativt verksted 
på Statland fra kl. 
17.00-18.30 

16 
Fredagskaffe på 
Dagsenteret for 
beboere kl. 11.00-
12.00 
 
 

17 
Førjulskonsert  m/
songlaget og Malm-
klang i  Malm kirke 
kl. 16.00 

18 
Førjulskonsert m/
songlaget og 
Malmklang i  
Namdalseid kirke 
kl. 15.00 og 19.00 

19 20 
 

21 22 
 

23 

 
24 
Kaffe på Dagsente-
ret kl. 10.00, andakt 
kl. 12.00 
Gudstjeneste i Stat-
land kirke kl. 15.00 

25 

God 
jul 

26 
Juletrefest I Nam-
dalseid samfunns
-hus kl. 13.00-
15.00 

27 
Juletrefest på  
Solhaug kl. 13.00-
15.00 
Jule-snitter på 
Dagsenteret kl. 
18.30 

28 
Bingo med kaffe 
og kaker på Dag-
senteret kl. 17.00 

29 
Julefrokost på 
Dagsenteret kl. 
09.00, Jon Sæther 
spiller trekkspill 
 
Fest i Namdalseid 
samfunnshus kl. 
19.00 

30 31 
Raketter utenfor 
helsetunet  
kl. 18.00 

Godt 
nytt 
år! 

       

 Arrangørkalender for desember 2022 

 

Stoff som skal være med i 
Melkrampa, sendes til  
melkrampa 
@namsos.kommune.no,  
eller leveres skriftlig til innbyg-
gertorget innen den 15. i hver 
måned.  


