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Rådgiverne i
andre etasje...

SIDE 9: I Grongnytt presenteres kommuneansatte. Nå er
turen kommet til rådgiverne i
andre etasdje.

Holdt heklekveld
om Gronghuva

SIDE 4: Skaperne i Rønningen
og Ekker barnehage har fått
god respons på lueprosjektet.

Omsorg gjennom
mat og måltider
SIDE 5 : Les om de ansatte
på sykeheimskjøkkenet, som
starter dagen klokken 06.45
for å lage mat til beboerne.

Lys i sikte
på Bjørgan
SIDE 10: Nå har løypene på
det nye regionale ski- og
skiskytteranlegget på Bjørgan
fått lysstolper.

Historisk om
kobberverk

SIDE 5: I samarbeid med
Grong Historielag presenterer
Grongnytt godbiter fra historielagets arkiv. Denne gangen
kan du lese om kobberverket i
Rossetfjellet.

Grongnytt utgis av Grong
kommune, og produseres i
samarbeid med Snåsningen
AS. Snåsningen AS og Grong
kommune tar ikke ansvar for
eventuelle feil i kunngjøringer
fra lag og foreninger.

Tapper sparebøssa

Neste års kommunebudsjett og økonomiplan ligger
ut på høring. Les alt om planene i dagens Grongnytt.
Side 6, 7 og 8

God jul og godt nyttår
ønskes alle fra
Grong kommune!
Skjalg Åkerøy, ordfører,

Svein Helland, rådmann

– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Grongnytt er produsert av:
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Reisevaksinering
Skal du reise til utlandet
snart? Det anbefales å vaksinere seg i god tid før utreise!
Er du usikker på hvilke vaksiner du treng er?
Risiko for å få sykdommer
som smittes via andre mennesker, mygg og insekter,
drikke og mat varierer etter
reisemål, hvordan man bor,
oppholdets varighet og hvilken adferd som utøves på
reisemålet. Gå inn på www.
vaksinekart.org, der finner
du vaksineanbefalinger for
alle land.
Vet du hvilke vaksiner
du fra før av har? Gå inn på
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner, der
finner du oversikt over din
vaksinestatus.
Vi hjelper de g med reisevaksinering, ring oss på
helsestasjonen o g bestill
time på tlf: 74312217 eller
74312220.
Vi har åpent fra kl 08:0015:30 alle hverdager.
For enkelte reisevaksiner
må man noen ganger starte
vaksineringen flere mnd. før
avreise, så husk å vær ute i
god tid!
I julen vil det være noe
redusert kapasitet på Helsestasjonen. Vi ønsker alle
sambygdinger styrke til å
ta styring over egen mørketid/solsnu/jule- og nyttårsfeiring, og derigjennom få
gode dager til vi møtes til
nytt år!
Hilsen oss på
Familiebasen

Disse vant
sykkeltrimaksjon
Lokale vinnere av årets sykkeltrimaksjon: Einar Martin Granli og Gro Granli har
vunnet hvert sitt gavekort
på G-sport. Vinner av den
re gionale sykkeltrimkonkurransen ble: Geir Staldvik
fra Namsskogan. Vi gratulerer vinnerne!
IN-kulturformum

Regionale
tilskuddsordninger 2015
Vilt- og fisketiltak, friluftsliv, kulturlandskap, utvalgte
naturtyper, forebyggendeog konflinktdempende tiltak
omkring rovvilt osv.
De fleste har søknadsfrist
15.januar 2015 og skal søkes
på elektroniske søknadssenteret hos Miljødirektoratet,
hvor du også finner årets
veileder.

SNORKLIPPING: Ordfører Skjalg Åkerøy får hjelp fra Nadja Rahimi og Kristian Stensen til snorklippingen. Foto: Thor Aage Nesser.

Åpnet nytt boligfelt og fortau
Trafikksikkerhetstiltak i
Grong sentrum åpnet.
Tirsdag 25. november ble det foretatt en høytidelig åpning av nytt
fortau og nytt boligfelt på Mediå.
Spesielt invitert til åpningen var
elever og lærere ved Grong barneog ungdomsskole. Beboerne i hele
boligområdet var selvsagt invitert
og til sammen møte ca 20 beboere
opp. Det møtte også representanter for entreprenører, samt folk
som har vært inne i prosjektene
fra Grong kommune.
Åpningstalene var det leder i
Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-

Trøndelag, Edvard Øfsti og ordfører Skjalg Åkerøy som sto for. Det
ble fra begge lagt særlig vekt på
det flotte trafikksikkerhetstiltaket
som nytt fortau og fortausbelysningen var blitt. Også det å kunne
tilby ett 30-talls byggeklare sentrumstomter ble framhevet som
ett stort fortrinn for Grong kommune. Selve åpninga som bestod
av snorklipping ved ordføreren,
med god hjelp av to elever ved
Grong barne- og ungdomsskole.
Underholdningsinnslag var det
elever ved GBU, 3 og 4 klasse som
hadde ansvar for. Med stor innlevelse framførte de «Hompetitten»

Møte i kommunestyret
Det avholdes kommunestyremøte på Grong kommunehus, kommunestyresalen, torsdag 18. desember 2014.
Møtet starter kl. 15.30. Saksliste er tilgjengelig på kommunens nettside, www.grong.kommune.no, og i servicekontoret på kommunehuset. Møtet vil bli streamet, og
lenke lagt ut på kommunens nettside.
Skjalg Åkerøy, ordfører og
Svein Helland, rådmann

av Alf Prøysen. Innslaget høstet
selvsagt stor applaus.
Etter selve åpningssermonien
ble det servert «fortauskake» og
kaffe, samt saft til de yngste.
Utforming av den flotte åpningskaka, samt serveringen var det
Lindas GoMat som hadde ansvar
for. Fra trafikksikkerhetsutvalgets representant Edvard Øfsti ble
det utdelt refleksbånd og»buff» til
elever og lærere ide to klassene.
På slutten av seansen tentes veglysene og alle fulgte en fin og trygg
gangveg henholdsvis heim og til
skolen.

Thor Aage Nesser

FORTAUSKAKE: Denne kaken ble
servert i forbindelse med åpningen.
Foto: Thor Aage Nesser.

Informasjon om Grongnytt 2015
n Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg,
trykking og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/
rådmann Svein Helland som har det redaksjonelle ansvaret for avisen.
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
n Denne utgaven av Grongnytt er den siste i år. Informasjon om utgivelsesdatoer og leveringsfrister i 2015 blir lagt ut på kommunens hjemmeside
så fort det er klart på nyåret.
n Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger å få inn notiser i
Grongnytt. Disse kan sendes direkte til Sissel Thorsen i Grong kommune
på epostadressen sissel.thorsen@grong.kommune.no. Fristen for
levering av kunngjøringer er ni dager før utgivelse, altså onsdag uken
før utgivelse.
n Grongnytt trykkes på nr1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres til
alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon.
I tillegg blir avisen å finne på kommunens servicekontor.
OBS: Snåsningen AS og Grong kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil i kunngjøringer fra lag og foreninger.

3

FREDAG 12. DESEMBER 2014

KOMMUNAL INFORMASJON

Fin førjulstid - med
ei god bok å lese i

GRONG: Det har vært
et trivelig år ved
biblioteket, og vi har
hatt et jevnt stigende
utlån ved Biblioteket
på Grong og «Bok i
butikk» på Harran.

Det er advent og vi på biblioteket
ønsker alle våre lånere en riktig
god jul og et godt nytt år. Det har
vært et trivelig år ved biblioteket,
og vi har hatt et jevnt stigende
utlån ved biblioteket på Grong og
«bok i butikk» på Harran. Det er
vi glade for, og håper at du bruker
biblioteket ditt minst like mye i
2015.
Trenger du bøker å kose deg
med i late juledager har vi åpent
til og med mandag 21. desember.
Vi satser på å ha de nyeste bøkene
inne, og er det noe fra bokhøsten
du gjerne skulle ha lest er det bare
å komme hit. Hva med for eksempel: En sjøens helt-serien av John
Michelet, Brageprisbelønnede
Svøm med dem som drukner av
Lars Mytting eller kanskje Ikke
ville se i Jan Guillous serie om
Norge i forrige århundre. For ung-

JULESTEMNING: På biblioteket er julestemningen i ferd med å senke seg.

dommen har vi eksempelvis Dødslekene-serien av Susan Collins
og Divergent-serien av Veronica
Roth. Begge seriene er supersuksesser både på biblioteket og kino
. Les boka bak filmen! For barna
har vi for eksempel En pingles
dagbok, der vi nettopp har fått bok
9. Strikking er utrolig populært
for tida og vi har alt du trenger av
strikkebøker. Faktaboksamlingen
vår er oppdatert og du vil finne
mye interessant der, både i hobby,
historie og dokumentar. Vi er en
del av fylkesbibliotekets bibliotekutviklingsprogram «Nord-Trøndelag leser». Prosjektets hovedmål
er å skape en ny giv for lesing og
leselyst i alle lag av befolkningen,
ved at folkebibliotekene og fylkesbiblioteket går sammen om å satse på lesefremmende aktiviteter,
på bibliotekenes rolle som litteraturhus og på de bibliotekansatte
som leseagenter.
Som en del av prosjektet har vi
leseambassadører som har lovet
å stille opp for og på biblioteket.
I Grong har vi ikke mindre enn
tre leseambassadører: Stein Erik
Granli, lensmann i Namsos og
Fosnes, Elin Solvang, kommunikasjonsrådgiver i Nord-Trøndelag
fylkeskommune og ordføreren vår
i Grong, Skjalg Åkerøy. Ordføreren kom med etter at ordførerne
selv hadde insistert på å bli opptatt som leseambassadører. Vi er
stolte av at ordføreren vår stilte
opp.
I jule- og nyttårshelga holder
vi stengt.
Siste åpningsdag før jul er
mandag 22 desember, 10-19
Første åpningsdag i januar
er mandag 5 januar, 10-19

God Jul og godt nytt år
fra oss på biblioteket

AMBASSADØR: Skjalg Åkerøy er ordfører i Grong kommune. Foto: Inga Frøseth Rossing.

Nye hovedplaner for vann og avløp
GRONG: Her kan du lese
informasjon om arbeidet.
Grong kommune har startet en
omfattende planprosess mot utarbeidelse av hovedplan for vannforsyning og hovedplan for avløpsanlegg. Dette er planer gjeldende
for perioden 2015 til 2025 som skal
angi målsettingen for vann og
avløp, kartlegge dagens situasjon,
angi framtidige kjente krav og
utforme en handlingsplan/tiltaksplan for sektorene. For vannforsyningen utarbeides først en risiko
og sårbarhetsanalyse som danner
grunnlaget for en ny hovedplan
for vannforsyning. Her vektlegges kvalitet, kapasitet, sikkerhet
og kostnader knyttet opp til vannforsyningen.
For avløpsområdet utarbeides

først en tilstandsrapport for eksisterende renseanlegg, og deretter
en hovedplan for avløp. Forhold
som vil belyses er kostnader for
innbyggerne, krav til rensing før
utslipp og hvilke tiltak som må
iverksettes for å oppnå disse målene. Deretter vil det måtte bli et forprosjekt som vil belyse alternative
rensemetoder for de kommunale
renseanleggene med sikte på å
oppnå en optimal drift.

vannforsyningen til Fossland,
Gartland og Harran.
n Økt ledningsdimensjon i Vårryggen med sikte på samkjøring mellom Grong og Bergs
mo vannverk. Vil sikre vannforsyningen til Bergsmo og
Grong.
n Vurdere alternative ombygginger ved Mediå og Bergsmo renseanlegg. Redusere utslippet og
redusere driftskostnadene.

Konkret har disse tiltakene så langt framkommet for
vannforsyningen og avløpsområdet:
n Ø kning av kapasiteten ved
grunnvannskilden på Farstøa
for Grong vannverk.
nSikring av vannledningen under
Namsen på Fossland. Vil sikre

Gebyrene for vann- og avløpsanlegg skal være selvfinansierende. Dvs. at gebyrinntektene skal
svare til de samlede drifts- og
investeringskostnadene knyttet
til vann- og avløsområdet.
Med ny hovedplan for vann og
ny hovedplan for avløp, vil det
måtte påregnes en liten økning

PÅ JOBB: Tore Hånes, Inge Kjærstad og Torbjørn Gåsbakk ute på jobb for
kommunen sist vinter.
ut over lønns- og prisstigningen
i gebyrsatsene. For 2015 vil investeringene i vannforsyningen
og avløpssektoren gjøre at disse
gebyrene er foreslått økt med 5%

fra 1.1.2015. Har du spørsmål vedrørende disse to hovedplanene
bes de rettet til avdelingsleder
kommunalteknikk, Kjell Brauten.
Mail: kjell.brauten@grong.kom-
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Folketallet øker
fortsatt i Grong

Folketallet i Grong øker fortsatt
og i løpet av de tre første kvartal av 2014 er vi blitt 20 personer flere. Samlet er det nå 2469
innbyggere i kommunen. Det er
kun Grong av IN-kommunene
som har positivt befolkningstall
i 2014. Også i Midtre Namdal er
det også utfordrende å øke antall
innbyggere. Bare Overhalla har
klart dette med pluss 39 mens
Namsos går tilbake med 57 personer. For IN-kommunene er det
Namsskogan som sliter mest og
har i årets første 9 måneder en
nedgang på 24 i forhold til siste
årsskifte.

Informasjon om
A-ordningen

Skatteoppkreveren i Grong minner
om at alle arbeidsgivere (store som
små )skal rapportere i den nye
a-meldingen fra 1. januar 2015.
Da er det slutt med den gamle terminoppgaven, lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og
trekkoppgaven. Registrering på
papir er slutt, nå skal alt foretas
elektronisk. All registrering skal
kun skje gjennom Altinn. Les mer
om hvordan du kan forberede deg
til a-ordningen. Søk på nettstedet
www.altinn.no/a-ordningen. Som
arbeidsgiver må du sjekke at du
har lovlig tilgang til Altinn. Har du
ikke det, må du sørge for å få det.
Vær også oppmerksom på at
det blir nye frister i 2015 angående lønn, skatt og arbeidsgiveravgift:
Innbetalingsfristene blir som
før, 6 terminer årlig. Registrering
av a-meldingen får disse datoer i
2015: 5.feb (a-melding for januar),
5.mars (a-melding for februar),
16.mars (Bet.av sk.tr/AGA januar/februar), 8.april(a-melding for
mars), 5.mai (a-melding for april),
15.mai (Bet. av sk.trekk/AGA
mars/april), 5.juni (a-melding for
mai), 6.juli (a-melding for juni),
15.juli (Bet. av sk.trekk /AGA
mai/juni), 5.aug. (a-melding for
juli), 7.sept. (a-melding for august),
15.sept (Bet. av sk.trekk/AGA for
juli/aug), 5.okt.(a-melding for
sept.), 5.nov.(a-melding for okt.),
16.nov. (bet.av sk. trekk/AGA for
juli/aug), 7.des (a-melding for
nov.), 5.jan. (a-melding for des.),
15.jan. (Bet. av sk.trekk/AGA for
nov./des.).

Gave til de som
trenger det mest
I stedet for adventspakker/jule-gaver
til hverandre på arbeidsplassen – gir
ansatte på Familiebasenpenger
til en god sak. De starta med dette
i fjor og fortsetter i år. I år går pengene til hjelpetiltak gjennom Unicef,
feks vann-pakke til 10 familier eller
400 skrivebøker og 1000 blyanter
til skoleunger, eller startpakke med
vaksiner og myggnett til 30 nybakte
mødre.
Dette velger de på Familiebasen
å gjøre for å gi glede til de som
har minst og trenger det mest.

EN KONSENTRERT GJENG: Det var nesten så kaka ble stående igjen urørt under heklekvelden 2.desember.

Holdt heklekveld
GRONG: Skaperne
bak Gronghuva i Ekker og Rønningen
barnehage inviterte
til heklekveld for
alle.

GRONGHUVA fikk en flott start
på årets IN-Messe. Det var veldig mange som var innom for
både å se og kjøpe. Og det var
bare positive tilbakemeldinger
og gode ord til gjengen som kom
opp med ideen med Gronghuva
– og satte ideen ut i livet sånn
av huva har blitt tilgjengelig
for alle som har lyst til å gå med
den.
Personalet har invitert til
heklekveld for alle, for å oppmuntre så mange som mulig til
å komme i gang, og for å vise at
det er både enkelt å morsomt
å hekle sin e gen Gronghuv
eller «painnbainj». Noen ivrige
heklere er allerede i full gang
med si «huv», og de lærte villig
bort kunsten til resten.
Personalet ved Ekker og Rønningen har pakket mange flere
garnpakker som nå ligger klar
til salgs på Strikkeburet, Service-kontoret på kommunehuset og ved Ekker og Rønningen
barnehage.
De har også facebook-gruppe
som de legger ut informasjon på
samt at de kan følges på instagram #gronghuv.

I GANG: Britt Line T.Wold i gang på prosjekt nr.to.
GRONGHUVA: Barnehagepersonalet
har utviklet Gronghuva, som også
kan lages som pannebånd.

Se oppdateringer
og informasjon
om prosjektet på
Instagram med
hashtag
#gronghuv

STARTHJELP: Det er kjekt med litt hjelp for å komme i gang.
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Historiske Grong

I samarbeid med Grong Historielag ønsker vi å presentere historiske
godbiter fra bygda. Om andre i Grong sitter på gode historier og bilder,
så vil vi veldig gjerne at dere også tar kontakt, og deler deres historier fra
«gammeltida» med leserne av Grongnytt.

Omsorg gjennom
mat og måltider

Kopperverket i Rossetfjellet
Mediene har i den senere
tid satt fokus på at det
snart er mangel på
metaller i verden. Fylkesrådslederen i NordTrøndelag har også
antydet at gruvedrift kan
være en aktuell framtidsvisjon for Namdalen.

Da kan det være litt artig å kikke litt
på det som har vært av dette i tidligere
tider. Fra 1971 har det vært drevet geologiske undersøkelser både i Rosset- og
Elstadfjellet. Det har vært boret flere
hundre meter ned i undergrunnen,
og det har vært undersøkelser fra luften. Staten har enerett til geologiske
undersøkelser fra Sandøla til Røyrvik
i henhold til den såkalte Grong- loven
som ble vedtatt etter at staten kom i
besittelse av Grong Gruber.
I den forbindelse kan det være av
interesse å nevne at det for 120 år siden
og framover har vært foretatt undersøkelser i Rossetfjellet.
I 1847 innflyttet til Harran, Andreas
Mønnes, 56 år, født i Verdal, nu innflyttet fra Alhus, og hans hustru Kirsten
Einarsdatter, 46 år og født i Kolvereid.
De skal bo på Gartland og han skal
arbeide ved kopperverket i Rossetfjellet. De bygslet en plass på Gartland
som sist ble kalt Kirstenmoen, antakelig fordi hun brukte plassen en tid
etter at mannen døde. Husmenn var,
som bønder den tid, avhengig av slåtteng i utmarka, og det er et område i
Gartlandsmarka som fremdeles kalles
for «Mønnesslettet».
Den 24. mars 1848, kjøpmand Peter
Dahl, 28 år indflyttet fra Namsos, født
på Røros 15 november 1819 og hustru
Madame Marie Lucie Dahl, født Fyhn,
født på Røros 16. juli 1816, samt deres
barn Anton Christian Dahl, født i
Namsos 12. desember 1846. De bosatte
seg på Gartland, aktet at drive Kobberverk i Rossetfjellet. Den 25 august
1850 skifte i forhenværende Kjøbmand i Namsos, Peter Andreas Dahls
Opbudsbo. Han bodde nu på Gartland.
Auksjonspenger 530 Spd. samt 28 Spd.
i Udgjeld og 4 Spd. for den paabegynte
Kaarbygning paa Gartland. Ole Gartlands enke fikk pengene. (Johanna
Ellingsdatter fra Elstad). I alt var aktiva 554 Spd. mens passiva var 2529 Spd.
Deriblandt hadde til gode: Kjøbmand

Aune 600 Spd. Lundgren i Trondheim
480 Spd. O. A. Moe, Trondheim 607 Spd.
Hartman i Trondheim 279 Spd. Falstrøm på Røros 160 Spd. + 22 Spd. i skifteomkostninger. Boet var falitt for 1955
Spd. Murer Holter hadde til gode 100
Spd. Sivert Johnsen Gartland til gode
for husleie 47 Spd. Olea Ellingsdtr.
Urstad for 1 Aars Løn, Abel Olsen
Fosland 4 Spd. for 1 Aars Løn og Ole
Andersen Gartland 11 Spd. for 1 Aars
Løn. Asbjørn Flaatt og Elias Urstad
fikk 48 Skilling for å være vidner ved
registreringen. Denne konkursen
måtte vel for det vesentligste skyldes
den tid Dahl var kjøpmann i Namsos.
Professor Chr. Oftedal har utgitt en
oversikt over Grongfeltets skjerp og
malmforekomster i Norges Geologiske
undersøkelser nr. 202. Undersøkelsen
omfatter skjerp mellom Sandøla og
Elstaddalføret. Rossetgruva ligger 1
km. Fra Brynntjønna og 6 km. Nordøst
for Grong Stasjon. Det heter i professor Oftedals skrift at det var forsøksdrift i 1861 og 1862. Jeg spurte Olav
Urstad om han hadde hørt noe om Rossetgruva, og han sa at han hadde hørt
av sin mor, som var fra Rosset, at det
var lagret stein på Aurstadnesset. Denne ble senere fraktet til Trondheim.
Ole Mørkved, Skage, er også spurt
om han husket noe om Rossetgruva.
Han fortalte at han hadde vært med
som gjeter på heimgården Rosset i
1890, og enda sto gruvestua som var
oppført av tømmer. Det var også mye
bruddstein det. Han hadde også hørt
at det hadde vært forsøksdrift der.
Etter det som er fortalt, var det folk
fra Røros som utførte arbeidet i Rossetgruva. Det første forsøket på drift i
Rossetgruva var nok mislykket da driveren kjøpmann Dahl gikk konkurs
etter få år. Dette kan for så vidt bekreftes av Andreas Mønnes sin innflytting
der det står: I 1847 er han i innflytterlista kalt Alhuus til etternavn, og ”
Tænkte 1847 at arbeide i et paatænkt
Kobberværk paa Rødsæt, hvilket dog
senere gik overstyr”. I juni 1848 er han
igjen registrert som innflytter, da kalles han Mønnes til etternavn, og kom
fra Alhuus i Overhalla prestegjeld.
I forbindelse med historielagets
prosjekt «Far etter folk», er også denne
gruva stedfestet, og bruddsteinen fotografert.

Kilde: Olav S. Gartlands
etterlatte papirer/
lagets meldingsblad nr. 2, 1980.

ANSATTE: På bildet er fra venstre Arnt Berg, Anne Lise Klev Lunde, Hege Sylten og Fritz Olsen.

Dagen på kjøkkenet på
Grong sykeheim starter
kl 06.45.
Da skal deiger settes, smøring
av frokost og påfylling av drikke
og pålegg på sykeheimens avdelinger. Det er en person som er
ansvarlig for koking av dagens
middag, og det er alltid dagfersk
middag å få. Det blir stort sett
servert tradisjonsrik norsk mat,
men det forekommer også at det
også blir servert nyere retter. I
helgene, og noen andre kvelder
i uken blir det forberedt enkle
og velsmakende småretter som
enkelt kan varmes opp på ei
kveldsvakt på avdelingene. Alltid nydelig kaffebrød å få både
formiddag og ettermiddag.
I tillegg blir det daglig produsert mat som kjøres ut på bygda
til folk som ønsker det. Det er
frivilligsentralen som kjører ut
maten og pr i dag blir det kjørt
ut til 26 personer på bygda, og
noen personer som bor i leilighe-

ter rundt sykeheimen får middagen servert på heimen. Pr i dag
er det 12 som har dette tilbudet.
Personalet skryter av kjøkkenet
som arbeidsplass, det er en god
og lett stemning på jobb.
De som jobber på Grong
sykeheims kjøkken i dag er:
n Tuula Berg, fra Snåsa, hun
har jobbet her siden 2003.
n Hege (Musa) Sylten, fra
Grong, har jobbet her siden
1992
n Oddrun Sørbakk, Grong –
jobbet siden 1991
n Fritz Olsen, Grong – jobbet
siden 2007
n Arnt Berg, Sandøladalen, jobbet siden 2013
n Anne Lise Klev Lunde, fra
Snåsa – har jobbet her siden
2002
n Åse Mary Høilo,fra Harran
- har jobbet siden 1975, vært
både på Harran og Ekker.

Tekst og bilder: Elin Fornes

KJØKKENVETERAN: Oddrun
Sørbakk har jobbet på kjøkkenet
på sykeheimen siden 1991.

Starter ny søknadsrunde
Det er fortsatt igjen ca
1,4 millioner kroner,
som skal fordeles til
gode turskiltprosjekt
i Nord- Trøndelag. Nå
starter en ny søknadsrunde.
Av 4 millioner kroner er kr 2,5
millioner tildelt ved tidligere
søknadsrunder (1. og 2. runde).
Nå er det nye muligheter, det er
fortsatt igjen ca 1,4 millioner
kroner, som skal fordeles til
gode turskiltprosjekt i NordTrøndelag.
Prosjektet «Turløypemerking
Trøndelag» som nå har fått nytt

navn Turskiltprosjektet Trøndelag. - Det skal merkes i hele
Trøndelag, er en relativt ny tilskuddsordning for skilting og
gradering av lokale turløyper
i Trøndelag. Målet er at alle i
Trøndelag får tilgang til attraktive turmuligheter der de bor.
Kommuner, lag og organisasjoner kan søke støtte til skilt,
merking og informasjonstavler.
Det forutsettes et bredt samarbeid mellom kommuner, reiselivet og frivilligheten.
Formålet er å legge til rette
for gode naturopplevelser og
økt trivsel. I tillegg til økt hverdagsaktivitet og helsegevinst.
Godt skiltede løyper skal kom-

me både lokalbefolkning og
turister til gode, også for å bidra
til en mer attraktiv region.
Midlene som lyses ut er et
samarbeid mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, SørTrøndelag fylkeskommune og
Gjensidigestiftelsen.
Søknadsfrist for 3. søknadsrunde er: 15. januar 2015.
Mer info om prosjektet og søknadsskjema ser du på vår felles
hjemmeside med Sør- Trøndelag fylkeskommune:
http://www.stfk.no/no/Tjenester/Idrett_og_folkehelse/
Turloypemerking/
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STRAMT: Formannskapet legger opp til et stramt budsjett.

KOMMUNEØKONOMI: Budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 er ut på høring

Budsjettbalanse ved bruk a
GRONG: Budsjettforslaget for 2015 og
økonomiplanen 2015-2018 som formannskapet nå har lagt ut til offentlig ettersyn, innebærer at Bergsmo skole legges ned
fra neste høst mens Harran oppvekstsenter
består som i dag. I tillegg ligger det inne utbygging av Grong barne- og ungdoms-skole
med regional kulturhusfunksjon.
Dette blir det store investeringsprosjektet de nær meste åra,
men det er også funnet plass til
noen flere investeringer i økonomiplanperioden 2015-2018.
Under formannskapets første
behandling av budsjettet ble skolestruktursaken det som utløste
den store diskusjonen. Alle var
enige om at Harran skole skulle

bestå som i dag , mens uenigheten gikk på skjebnen til Bergsmo
skole. Resultatet ble at et knapt
flertall på 4 (AP + H) støttet rådmannens forslag om nedleggelse
mens 3 stemte imot (SP).
Selv om utbygginga ved GBU
ikke belaster økonomien vesentlig før i 2017 har en vært nødt til
å ta i bruk «sparegrisen» (fond)

allerede neste år for å få budsjettet i balanse. Videre utover i
perioden mot 2018 forutsettes det
at selv ved bruk av store fondsbeløp må det til krevende omstillingstiltak (se egen sidesak).
Neste år forutsettes det innsparinger tilsvarende 8 stillinger og
ytterligere 6 stillinger i 2016. Nå
foreslås det likevel opprettet 3
nye stillinger neste år der barnehagene ved Ekker og Rønningen
styrkes med hver sin lærlingestilling samt at PPT får en fast
rådgiverstilling.
Mange av de positive elementene som det tidligere har vært
en del diskusjon omkring er
videreført. Dette gjelder MOT,
støtte til grendahus, tilskudd
til preparering av turløyper, og
støtte til kjøp av melkekvoter
samt miljøtilskott i landbruket.
Også tilskudd til kultursektoren

samt barne- og ungdomsarbeid
er videreført. Frisklivstilbudet
videreføres også, og inngår som
et forebyggende tilbud i tråd med
samhandlingsreformen.
I fjorårets økonomiplan lå det
inne en økning av eiendomsskatten fra 2016. Denne økning
på 1 promille foreslås nå innført
allerede neste å og skattesatsen
blir fra 2015 på 5 promille. Dette
utgjør en økt inntekt til kommunen på ca 700.000,-. For en
ny bolig i Grong sentrum på 120
kvm. utgjør dette en økt utgift på
kr 840,- pr. år.

Skatt og rammetilskudd

Kommunens frie inntekter i
form av skatt og rammetilskudd
er i utgangspunktet lagt inn med
samme kronebeløp pr. år. Driftsbudsjettet videreføres i faste
priser i økonomiplanperioden. I

rammetilskuddet er det lagt inn
en forventet nedgang på 1,5 mill.
fom 2016 og ytterligere 1 mill.
fom. 2017. Bakgrunn for reduksjonen er bla. at en for 2015 har
fått 4,9 millioner i skjønnsmidler. Dette er et høyt beløp som det
ikke er realistisk å forvente at en
vil få også fremover i økonomiplanperioden.
Det forventes også en endring
i inntektssystemet fom. 2017.
Dette i tillegg til inntektsutjevningsmidler (INGAR) som også
er et usikkerhetsmoment gjør
at en finner det mest forsvarlig
å legge inn en nedgang i rammetilskuddet framover i økonomiplanperioden.

Renter og avdrag

Alle kommunens lån har i dag
flytende rente. I budsjettet er det
forutsatt å binde alle lån til en
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KOMMUNAL INFORMASJON
Disse sparetiltakene
foreslås i 2015-2018
Totalt omstillingsbehov
som ligger inne i økonomiplanperioden fordelt
på det enkelte år er som
følger:

Adm. og fellesutgifter:
UTFORDRENDE: Det har også i år vært utfordrende å få til et forslag til budsjett og økonomiplan som kan ansees forsvarlig ut fra de økonomiske rammer som gis av Stortinget.

STEDSUTVIKLING I HARRAN: Det vil fortsatt være stor aktivitet på investeringssiden i kommunen. Utviklingsprosjektet i Harran sentrum ble ferdigstilt i år.

SANSEHAGE: Sansehagen ved Grong Sykeheim er et annet vellykket investeringsprosjekt kommunen har gjennomført.

v «sparegrisen»
fastrentesats på rundt 2 % i de
kommende 3 årene. Kommunens
reserve på et rentefond på 3,8
mill.er brukt til å saldere økonomiplanen for 2015 og 2016. Renter og avdrag vil øke betraktelig
i perioden som et resultat av det
store investeringsprosjektet som
er lagt inn i budsjettet.

Flyktninger

Når det gjelder bosetting av
flyktninger er det allerede i
eksisterende økonomiplan vedtatt åt inn 5 enslige mindreårige
og 5 ordinære flyktninger i 2015
og 2016. I den nye økonomiplan
ligger det en videreføring med 7
enslige og 5 ordinære flyktninger i 2017 og 2018.

Bruk av reserver (fond)

Ved utgangen av 2014 vil kommunens frie disposisjonsfond

være tilnærmet oppbrukt. Slik
budsjett og økonomiplan ligger
pr. i dag vil også rentefondet
være oppbrukt ved utgangen av
2016. Etter endt økonomiplanperiode vil en ha igjen ca. 3,3 mill.
på pensjonsfondet. Fra rådmannens side anbefales sterkt å vurdere nye tiltak som har som mål
å unngå bruk av pensjonsfondet
evt. redusere bruken i forhold til
det som nå er foreslått. Grunnen
til at det ikke er forslått i dette
forslaget, er at dette vil være tiltak som vil kreve god forankring
og grundige prosesser i organisasjonen.

Omstillingsbehov fremover

Utfordringene fremover i perioden viser store omstillingsmål
på de enkelte områdene. Dette
som er resultat av at det det
store investeringsprosjektet

(utbygging GBU med regionalt
kulturhusfunksjon ) kom inn i
økonomiplanen. Formannskapet mener at budsjett og økonomiplanforslaget som formannskapet nå legger ut på høring
bygger opp om Grong kommunes visjon: Grong - et aktivt og
robust regionsenter med livskvalitet og mangfold. Forslaget er
offensivt, og de forslag til reduksjoner som er foreslått vurderes
som realistiske å gjennomføre.
Forslaget til handlingsplan
synliggjør også stor aktivitet
framover. Dette gjelder både i
forhold til felles utviklingstiltak
og til de avdelingsvise tiltak som
er lagt inn. Det store og krevende
arbeidet med kommunereformen bidrar også til at 2015 blir et
svært krevende år.
Kommunestyret behandler
budsjettet 18. desember .

På dette området skal det
omstilles for totalt 3,4 millioner
fra 2015-2018. Summen kommunen sparer står i parentes bak
hvert punkt.
n Innsparing lønn ved reduksjon i stillinger (700 000 kroner årlig fra 2015)
n G enerell innsparing pga.
naturlig avgang (150 000 i
2017 og 2018)
n Innsparing tilsvarende halvparten av forventet lønnsøkning. 1/2 av forventet økning
i 2015 er lagt inn mens resten
må dekkes innenfor egen
ramme. (80 000 årlig i 20152018)

Oppvekst og familie:

På dette rammeområdet skal
kommunen omstille for 16,6
millioner kroner i løpet av de
neste fire årene, men bare 2,3
millioner spares neste år.
n Innsparing tilsvarende halvparten av lønnsøkning i 2015
Forventet lønnsøkning ½ av
forventet økning i 2015 er lagt
inn mens resten må dekkes
innenfor egen ramme) (500
000 årlig i økonomiplanperioden)
n N edlegging Bergsmo skole
f.o.m høst 2015 (800 000 kroner i 2015, og 1,9 mill kroner
i de tre neste årene)
n O mstilling jfr. Økonomiutredningen (sparer 983 000 i
2016 og 1,25 mill årlig i 2017
og 2018)
n Innsparing lønn GBU (500 000
kr. Årlig)
n Innsparing lønn voksenopplæringen (500 000 kr. Årlig. )
n G enerell innsparing pga.
naturlig avgang (sparer 300
000 årlig fra 2017).

Helse og omsorg:

På dette området skal det

spares totalt 13 millioner i
løpet av de neste fire årene
(økonomiplanperioden), og
1,7 mill. i neste års kommunebudsjett.
n Innsparing tilsvarende halvparten av lønnsøkning i 2015
Forventet lønnsøkning ½ av
forventet økning i 2015 er lagt
inn mens resten må dekkes
innenfor egen ramme) (650
000 kr. Hvert år i økonomiplanperioden).
n O mstilling jfr. Økonomiutredningen (983 000 i 2016, og
1,25 mill. i 2017 og 2018).
n Innsparing vikarlønn sykeheimen (100.000 kroner årlig
fra 2015-2018)
n Innsparing vikarlønn hjemmesykepleie (100.000 kroner
årlig fra 2015-2018).
n Innsparing lønn BEEM (320
000 kroner årlig i perioden)
n Innsparing hjemmesykepleie
ubesatt stilling (85.000 kroner
årlig i perioden)
n Reduksjon 0,5 stilling hjelpepersonell legekontoret (180
000 kroner årlig fra 2015-2018)
n Mindre kjøp av tjenester på
legekontoret (125.000 årlig i
perioden).
n Generell reduksjon legekontoret (sparer 1.mill årlig i
2017 og 2018).
n G enerell innsparing pga.
naturlig avgang (450.000 kroner i 2017 og 2018)

Næring, miljø, kultur
og teknisk:
På dette området skal kommunen spare 1,5 millioner kroner
i løpet av de neste fire årene,
og 90 000 kroner neste år. Tiltakene er fordelt slik:
n Innsparing på halvparten av
forventet lønnsøkning.1/2 av
forventet økning i 2015 er lagt
inn mens resten må dekkes
innenfor egen ramme. (90 000
årlig i økonomiplanperioden)
n O mstilling jfr. Økonomiutredningen (300 000 årlig i
2016,2017 og 2018).
n Generell innsparing/naturlig avgang ( 150 000 i 2017 og
2018)

Se hvilke nye tiltak
som er foreslått
på neste side
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Vi som
jobber i kommunen

Rådgiverne i andre etasje

I hvert nummer av Grongnytt
vil vi presentere noen av oss som jobber i
Grong kommune. Hva driver vi med - hva er det
som ligger bak titler og ansvarsområder - og
hvordan ser vi ut, - vi som tar telefonen når
du ringer. Denne gangen presenterer vi

Disse tjenestene er lokalisert i andre etasje på kommunehuset. Vi har ofte besøk
fra lag og foreninger, gårdbrukere og bedriftsetablerere, og det setter vi stor pris
på. Hvis noen ønsker at vi skal komme ut til dem, så er det bare å ta kontakt, vi
reiser gjerne ut på besøk.

LANDBRUK, NÆRING,
KULTUR OG MILJØ

BRIT-AGNES BUVARP

INGER HELLAND

ELLEN VIE

JORUNN LILLESLETT

Rådgiver miljø
Brit-Agnes arbeider med kommunens viltog miljøforvaltning. Dette omfatter mange
arbeidsområder, alt fra elgforvaltning, rovvilt, jegerprøve, laksefiske, miljø, klima- og
energiplan, nasjonalparker og Namsen
vannområde. Hun er i tillegg prosjektleder
for Inn på tunet løftet i Grong. Brit-Agnes
er ei reiseglad dame som utforsker naturen i både inn- og utland, samt at hun er
Grongmester i dugnadsarbeid.

Rådgiver jord
Grong-taus som tidligere har jobbet som både
gårdbruker og veterinær. Ellen var første gang
innom fagfeltet jord i 2007/2008 og ble etter
hvert rådgiver jord på heltid. Hun har ansvaret for kommunens behandling av saker etter
jordlov (fradeling/omdisponering, nydyrking)
og konsesjonslov inkl. boplikt. Hvis du skal
søke tilskudd og/eller lån fra Innovasjon Norge
til byggeprosjekt/bygdeutvikling på gårdsbruk
er hun rette damen å kontakte. Hun har i tillegg
ansvaret for veterinærvakta i Indre Namdal.
Ellen er ei sosial dame som bruker fritida
sammen med sine 2 barn, venner og familie,
samt oppussing av huset på Bergsmo, ofte i
hyggelig kombinasjon.

Rådgiver næring
Hvis du skal starte bedrift, eller videreutvikle
bedriften du allerede har, så ta kontakt med
Inger, hun kan bistå med informasjon om etablereropplæring, andre kursmuligheter og
mulige støtte ordninger. Hun kan også bidra
med kontakt mot ulike utviklingsmiljøer som
Namdalshagen med flere. Inger kom til Grong
fra Inderøya for lenge siden, og med aner fra
Overhalla og Høylandet, så kjenner hun seg
stadig mer som Namdaling.

Rådgiver kultur
Jorunn er halling med fin dialekt, og
nynorsk som spesialitet. En sprek og frittalende dame som legger til rette for gode
kulturopplevelser og mye trim for grogningene.

BERIT ØSTEVIK

Fagkonsulent jordbruk
Berit arbeider med rådgivning og tilskuddsformidling til gårdbrukerne i 70% stilling.
Da arbeider hun med produksjonstilskudd,
SMIL (spesielle miljøtiltak i landbruket) eller
RMP(regionalt miljøprogram). Hun svarer også
på spørsmål rundt beite, drenering, grøfting og
ulike ordninger i jordbrukets kulturlandskap.
For tiden har hun også en deltidsstilling i barnehage. Hun kom til Grong for 28 år siden fra
fjæresteinene i Nærøy, og har på den tiden hatt
kontakt med 2 generasjoner med gårdbrukere.

GUNNAR ELIASSEN

Rådgiver skog
Trønder fra Steinkjer med Vefsn-dialekt. Snart
senior som har vært med siden 1987.
Er kommunens skogkonsulent, som tar seg av
alle saker som har med skog å gjøre. Arbeidet
omfatter både planlegging, rådgiving og forvaltning, blant annet behandling av saker som
vedrører skogkultur, skogsveier og div. driftstilskudd. Han har også ansvaret for kommunens
behandling av saker etter motorferdselloven,
og er bestyrer for kommuneskogen Gusli skog.
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Takk for støtten

Grong og Harran Pensjonistforening takker alle som har støttet oss i året 2014. Overskuddet av
vårt lotteri går til «Helstasjon for
eldre», Allsang på sykeheimen, og
andre seniortiltak. Ønsker alle ei
god jul og et godt nyttår.
Styret

Velkommen
til lysmesser
Velkommen til stemningsfulle
kvelder i Harran kirke 7. des. kl.
19.00 og i Grong kirke 14. des.
kl. 19.00! Konfirmantene deltar,
samt prestevikar Birgith B. Lenes
Østnes, konfirmantlærer Karin
Søraunet og kantor Joar Myrvang.
Ofring til misjonsprosjektet.
Kirkekaffe.

Sverre Seems
musikkfond

SVERRE SEEMS MUSIKKFOND skal
fremme musikkutvikling hos utøver fra Grong. Det åpnes nå for å
søke bidrag fra fondet for utvikling
av musikktalent på høyere regionalt nivå. Gjelder instrumental,
sang, dans, komposisjon, direksjon
samt anskaffelse av instrument.
Søknadsfrist 15/1-15. Søknaden sendes Sverre Seems
Musikkfond v/ Erlend Fiskum,
Bergsmo, 7870 Grong

Filmer på kino
14. desember

2700 dugnadstimer har gått med på det nye regionale skianlegget så langt:

Nå er det lys i løypene!
BJØRGAN: Grong IL
og Snåsa skiskytterlag håper på stor
aktivitet og mye snø
nå når den første
driftssesongen kommer i gang.
GIL/SSSL har avtale med Grong
skisenter om løypekjøring. Det
legges opp til en sporgaranti seks
dager i uken; tirsdag- søndag.
Lagene har som mål å kunne
gi et forutsigbart løypetilbud til
grongninger, snåsninger, hytteog caravanfolk, samt alle skiglade ellers. For å kunne drifte et
slikt anlegg så legges det opp til
en frivillig løypeavgift pr. sesong:
Kr. 300,- pr. pers eller kr. 500,- for
familier. Det jobbes med en enkel
betalingsordning mtp. enkeltbesøk og sesongbesøk. Betalingsløsningen skal være klar tidlig i
2015. For de som er ekstra ivrige
er det mulig å betale direkte inn
på konto nr.: 4448.15.18250 – Drift
av Bjørgan skianlegg.
Det er totalt 12 delprosjekter
som skal bygges med en totalkostnad på ca. 30 millioner kroner. Fire anlegg er bygd: Løypetraseer – rundløype, 5,5 km, skistadion, lysanlegg – arenalys og
lysløype 140 punkt, parkeringsplass, samt skiskytteranlegg – 30
skiver. Totalkostnad ca. 18 mill.

LYS: Bjørgan skianlegg - et regionalt anlegg for langrenn og skiskyting- har nå fått lys i de nye løypene.
kroner. Videre jobbes det med
å finansiere servicebygg med
tidtakerbu, snøproduksjonsanlegg og skibru. I 2016/17 planlegges det å bygge sprint-trasè,
asfaltert rulleskiløype (1,8 km),
sommerturløype, skileikanlegg
og hus for driftsmateriell.
Det er til nå lagt ned ca. 2.700
timer i dugnadsinnsats og vi må

regne med enda flere timer. Det
er egen dugnadsbas både for
Grong og Snåsa. Dersom du har
lyst til å bidra på en eller annen
måte, så ta kontakt med dugnadsbas i Grong: Ingrid Bruce, tlf.
97677063 eller Terje Falmår
tlf. 45903889 på Snåsa.
Dette er et svært stort løft for
to frivillige lag som brenner for

idretten og for at barn, unge,
voksne og eldre skal kunne ha
gode muligheter til å utøve fysisk
aktivitet utendørs både vinter og
sommer. Anlegget vil selvsagt stå
til disposisjon for alle namdalinger og tilreisende. For mer informasjon, ta kontakt med leder i
arbeidsgruppa, Erlend Malmo,
tlf. 92068140.

Grong og omegn hundeklubb
29.01.14 ble Grong og
omegn hundeklubb stiftet.

Her er kinoprogrammet for Grong
Kino søndag 14. desember.
n Kl. 18 Solan og Ludvig – Jul i
Flåklypa, Tillatt for alle, 60/80 kr.
n Kl. 20 Hobbiten: Femhærerslaget,
11 år, 60/80 kr.
Vi på kinoen ønsker God jul og Godt
nytt år! Velkommen tilbake på kino
søndag 11 Januar.

Stiftere og styremedlemmer har
siden da vært Wenche Tømmerås, Stian Vang, Maren Kjerkol,
Elin Fiskum, Silje Lindsetmo og
Sigrid Bøhle Langen. Vi er en
liten klubb som har fokus på det
sosiale med å være hundeeier.
Klubben takker Grong Sparebank og Cenaturio for sponsormidler.
Hundesosialiseringen startet
allerede tidlig i fjor høst. Dette
er et åpent arrangement hver
onsdag kl. 18.00 der alle er velkomne. Dette foregår på folkets
hus-tomta på Tømmerås. Vi
gjorde en kjempeinnsats på hele
3 dugnader for å gjøre klar tomta
til bruk.. Det var sosialt og trivelig. I mars og november arrangerte vi temakvelder med Vidar
Sunde og Gjertrud Strand. Dette
var spennende og lærerike kvelder med ulike tema.
I høst arrangerte vi Hoinnjslæpp ved båndtvangperiodens
slutt, og arrangerte kurs over to

BLI MED: Vi ønsker gamle om nye medlemmer velkommen på alle våre arrangementer, og takker for et bra første år
for klubben.
helger med flinke instruktører
fra Ytre Namdal hundeklubb.
Kurset var meget vellykket til
tross for veldig ulikt nivå på deltakerne.
Det blir arrangert nytt kurs
over to helger på nyåret (16.-17.

januar og 31. januar-1. februar).
12. januar kl 19.00 holdes årsmøte i Grong om omegn hundeklubb på Grong barne- og ungdomsskole. Der vil det bli valg av
nytt styre. Vel møtt!
Vi ønsker gamle om nye med-

lemmer velkommen på alle våre
arrangementer, og takker for et
bra første år for klubben. Følg
oss på facebook-siden vår Grong
og omegn hundeklubb.

Julehilsen
Klubbstyret
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Sammenslåing av sokn
Alle er velkommen til å
si sin mening.
Grong og Harran menighetsråd har siden 2005 vært med
på forsøksprosjekt med sammenslåing av de to menighetsrådene og Grong kirkelige fellesråd til ett råd, som departementet gav navnet Grong
kirkelige råd. Forsøksperioden var først 2006-2009, og den
ble forlenget, først til valget i
2011, så til valget i 2015.
Grong kirkelige råd er godt
for nøyd med sammenslåingen. Tidligere var det en del
saker som ble behandlet i
begge menighetsrådene pluss
i fellesrådet, o g en sparer
mange møter på å behandle
saken i ett råd i stedet for i tre
råd.
Dette er en forsøksordning,
og før kirkevalget i 2015 må
det gjøres vedtak om en skal
slå sammen soknene og ha
ett felles menighetsråd og fellesråd, eller om en skal gå tilbake til to menighetsråd og et

fellesråd.Grong kirkelige råd
foreslår at Harran og Grong
sokn slås sammen til ett sokn.
Det som ved en sammenslåing
blir forskjellen fra den ordninga vi har nå, er at det ved
menighetsrådsvalget settes
opp ei felles valgliste for Harran og Grong, og at en ikke
trenger å ha menighetsmøter
både i Harran og Grong.
Aktiviteten i kirkene og
menigheten er ikke avhengig av soknestrukturen, og
de som velges til menighetsråd/fellesråd må uansett ha
ansvar for både Harran og
Grong.
Saken om sammenslåing
legges fram for menighetsmøter til uttalelse i Harran etter
gudstjenesten i Harran kirke
11. januar kl. 11.00, og i Grong
etter gudstjenesten i Grong
kirke 18. januar kl. 11.00.
Alle er velkommen til å
komme og si sin mening!

Grong kirkelige råd
v/kirkeverge Mildrid Haugdal.

Adventsgudstjeneste
for førskolebarn

Alle barn fra 3-4 år i følge med voksne er velkommen til kirka til
adventsgudstjenester. Barnehagene deltar ved gudstjenestene, og
det blir gang rundt juletreet.

GRONG KIRKE: Torsdag 18. desember kl. 10.00.
HARRAN KIRKE: Fredag 19. desember kl. 13.00.

Takk til våre annonsører!

G-FAKTOR: Grong musikkforening vil takke for støtte til årets G-Faktor.
Grong musikkforening ønsker å rette en stor TAKK til våre hovedsponsorer, Grong kommune og Grong sparebank, og til alle andre
annonsører som bidro økonomisk til at vi for tredje gang i november kunne gjennomføre G-faktor. Med det lokale næringslivet i
ryggen har vi mulighet til å sette opp en såpass stor og omfattende
forestilling og gi publikum en helhetlig konsertopplevelse.
Vi ønsker også å takke alle aktørene, medhjelpere, publikum
og andre som hver på sin måte var med å skape G-faktor til en
konsertopplevelse vi i korpset er stolte av.
Hilsen styret i Grong musikkforening

FESTIVALGATA: Nå kan du være med som eier av Namsen Laksefestival du også.

Bli med som eier av laksefestivalen
Namsen Laksfestival fyller 50 år til neste år, og
må feires!
Når vi nå skal løfte festivalen,
trenger vi enda flere som ønsker
å engasjere seg.
Målsettingen med festivalen er
at den skal trekke til seg mange
besøkende, gi gode opplevelser
samt økonomisk fortjeneste til

de involverte. For å få et best
mulig resultat er det viktig at
alle som berøres av festivalen
også er med og bestemmer. Vi
inviterer derfor interesserte til
å bli med som eiere av festivalen. Alle, både lag/foreninger,
bedrifter eller privatpersoner,
kan bli eiere. Nye eiere betaler
en engangsavgift på kr. 2.000,- og
tas opp på årsmøtet som tenkes

avholdt 11.desember -14. Det
arbeides også med en ny organisering av festivalen for å gi den
et bredere fundament.
Meld ifra til Erik Seem på
epost: erik.seem@ntebb.no så
snart som mulig før årsmøtet
hvis du ønsker å bli eier.

Vennlig hilsen
Namsen Laksfestival
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- KULTURSMIA PRESENTERER - KULTURSMIA PRESENTERER -

EN MUSIKALSK FESTAFTEN MED NYE OG GAMLE SLAGERE, FREMFØRT AV SANGERE
OG MUSIKERE
FRA OVERHALLA
, HØYLANDET
, GRONG
, NAMSSKOGAN
OG LIERNE!
EN MUSIKALSK
FESTAFTEN
MED NYE OG
GAMLE SLAGERE
, FREMFØRT
AV SANGERE
OG MUSIKERE FRA OVERHALLA, HØYLANDET, GRONG, NAMSSKOGAN OG LIERNE!

Konsert i Høylandet samfunnshus
Konsert
i Høylandet
samfunnshus
FREDAG
16.JANUAR 2015
- KLOKKA 20.00
16.JANUAR
- KLOKKA 20.00
Dørene
åpnes 2015
kl.19.00.
Det vil bli salg av kaffe/drikke med noggo attåt.
Dørene åpnes kl.19.00.
Det vil bli salg av kaffe/drikke med noggo attåt.
FREDAG

BILLETTPRIS:

Voksen 250,Barn under 16 år 130,Voksen 250,Barn under 16 år 130,-

BILLETTPRIS:

Konsert og fest i Lierne samfunnshus
Konsert
og 17
fest
i Lierne
LØRDAG
.JANUAR
2015 -samfunnshus
KLOKKA 20.00
17.JANUAR
- KLOKKA 20.00
Dørene
åpnes 2015
kl.19.00.
Det vil bli salg av kaffe/drikke med noggo attåt.
Dørene
åpnes
kl.19.00.
Alle
rettigheter.
Det vilBjørnars
bli salg av
kaffe/drikke
medetter
noggo
attåt.
spiller
opp til dans
konserten.
Alle rettigheter.
Bjørnars spiller opp til dans etter konserten.
LØRDAG

BILLETTPRIS:

Konsert og pub-kveld med dans til Bjørnars 400,-

BILLETTPRIS:

Disse er med:
Disse er med:

Konsert og pub-kveld med dans til Bjørnars 400,KUN KONSERT:

Voksen 250,Barn under 16 år 130,Voksen 250,Barn under 16 år 130,KUN KONSERT:

Forhåndssalg av billetter:
Forhåndssalg
av, COOP
billetter:
KONTORET
HØYLANDET
LI-VERT’N 1-2-3
KONTORET, COOP HØYLANDET
LI-VERT’N 1-2-3
DU KAN OGSÅ RINGE:

TLF. 97 08 80 18
DU KAN OGSÅ RINGE:
TLF. 99 50 32 98
TLF. 97 08 80 18 - IVER
TLF.

- IVER
- SIGRUN PERNILLE

99 50 32 98 - SIGRUN PERNILLE

BILLETTER SELGES OGSÅ VED INNGANGEN

BILLETTER SELGES OGSÅ VED INNGANGEN

Venche Bygseth
Torill Gustavsen
Venche Bygseth
Edel Holand
BJØRNARS:
TorillGeir
Gustavsen
Ove Brøndbo
Bjørnar Holand
EdelOlav
Holand
BJØRNARS
Bjørn
Nicolaisen
Jan: Totland
Geir Ove Brøndbo
Bjørnar
Holand
Bjørn Sjaastad
Svein
Krister Østnor
Bjørn Olav Nicolaisen
Jan Totland
Jan Morten Estil
Bjørn Sjaastad
Svein Krister Østnor
OVERHALLA MANNSKOR
Jan Morten
Estil
PIANIST
:
m/dirigent Torill Renaa Bjerken
OVERHALLA MANNSKOR
Stian Christensen
PIANIST:
m/dirigent Torill
Bjerken
DEEPRenaa
NAMSEN
RIVER BOYS:
Stian Christensen
Erlend Sagmo
REGISSØR | KONFERANSIER:
DEEP NAMSEN RIVER Bård
BOYS:Leksås
Sigmund Kveli
Erlend
REGISSØR | KONFERANSIER:
RoarSagmo
Hermanstad
Bård Leksås
Sigmund Kveli
Iver Olerud
Roar Hermanstad
Iver Olerud

Våre samarbeidspartnere har vært med på å gjøre dette prosjektet mulig:
:
Våre samarbeidspartnere
har vært med på å gjøre dette prosjektet mulig:

HOVEDSAMARBEIDSPARTNER
HOVEDSAMARBEIDSPARTNER:

Lierne
Kommune

Lierne
Kommune

Grong
Kommune

Grong
Kommune

Høylandet
Kommune
Høylandet
Kommune

Namsskogan
Kommune
Namsskogan
Kommune

GRONG KJØPESENTER

Overhalla
Kommune
Overhalla
Kommune

GRONG
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XF 6000 croSStour

Fra kr.

148.900,pantera 7000
liMiteD

Fra kr.

174.900,M 8000 DaviD
Mcclure Special eDition
(153)

Fra kr.

165.900,Zr 120

M 8000
(153) Mountain

Fra kr.

Fra kr.

24.900,Monertig/klargjøring kommer i tillegg

163.900,-
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Potteplanter | Buketter | Bårebuketter | Kranser
Sommerblomster | Stauder | Prydbusker | Bærbusker | Frukttrær

Velkommen
Tømmerås, 7870 Grong. tlf. 74 33 11 01

Telefon Gartneren: 984 15 907

Åpningstider:
Mandag - Fredag
10-17
Lørdag 10-15

Juletrær selges
Det blir salg av juletrær og nek ved Brukt`n.
Mandag 15 Desember
Tirsdag 16 Desember
Onsdag 17 Desember
Vi selger gran, furu, edelgran og julenek.
(vi tar ogs imot forhåndsbestilling)
Kontakt: Linda Eriksson tlf: 41 23 45 20.

Telefon: 74 33 17 17
Fax: 74 33 17 16
www.grong-elektro.no
grongel@online.no
Elektriske installasjoner

Telefon:
3317
171717
Telefon: 74
74 33
www.grong-elektro.no
Fax: 74 33 17 16

www.grong-elektro.nogrongel@online.no
grongel@online.no Elektriske installasjoner
Elektriske installasjoner

Vi har tilhold på Grong Kjøpesenter, og tar gjerne en prat omkring regnskap og økonomisk rådgiving. Stikk innom, ring oss på
tlf. 74 33 14 06 eller send oss en e-post til post@inregnskap.no!

Møt Pål Tyldum
JULEGAVE TIL
DEN SOM HAR ALT:

TRENINGS-

KORT
PÅ PUSH

som sammen med forfatter Egil Hyldmo signerer

TRØNDER-GULL
torsdag 18.12 kl 12.00-13.00

Kjøp årets sportsbok med egne kapitler om
både Pål Tyldum og Frode Estil

Kr 298,-

Grong Fysikalske Institutt har kort ventetid.
Ta kontakt om du trener fysioterapi! Tlf. 467 66 444

www.facebook.com/pushtrening

www.push-trening.no

Grong kjøpesenter • Grong • Tlf 74 33 15 78
Fax 74 33 14 45 • abra@fribokhandel.no

Ego Media
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God Jul og
Godt Nytt År!
Vi i Grong Sparebank vil takke alle våre
kunder og samarbeidspartnere for året som har gått.
Samtidig vil vi ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!

15

Bare 12 dager igjen!
Jula nærmer seg med stormskritt, og det er snart på tide å tenke på årets julegave
til ektefelle og samboer, mor tog far, søster og bror, sønn og datter, bestefar og bestemor,
barnebarna som er blitt studenter – og deg selv….

Nytt fra Snåsa. Hver onsdag. Hele året. *

74 15 15 10
Du kan også bestille gaveabonnement på www.snasningen.no eller på epost til firmapost@snasningen.no
– eller du kan ringe redaktør Torun på telefon 90164061. Vi sender gavekort til deg som bestiller.
*48 uker i året

