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Nå kommer HUNT 4 Til GroNG

klAre: F.v: Helsesøster og prosjektleder for HUNT4 lokalt i Grong, Vera Testad Midtgard, rådmann Svein Helland, ambassadør for 
UngHUNT i Grong Kjersti Grande, stasjonsleder Hanne-Lise Solum og ordfører Skjalg Åkerøy oppfordrer alle til å møte opp på 
HUNT4, og bidra til viktig forskning og samfunnsplanlegging samtidig som man får en utvidet gratis helseundersøkelse.

SiDe 4 

Vil bygge basseng

SiDe 11

Milliardinvestering 
på Fiskumfoss 

SiDe 10

Yrkesmesse på GBU
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Stor bygge-
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2017 ble et godt regnskapsår  
for Grong kommune.

Omlegging av måltider ved  
helse- og omsorgstunet.

Vi gratulerer Svein Nordbakk  
med det nye flotte bygget.

TOMTER: Bjørgan Fritid AS kan presentere et flott og sørvendt tomteområde som blir klart  for bygging i løpet av året. 

Vi ønsker alle våre ledere  
en riktig god påske!

Ønsker velkommen 
til Sommerfest

Side 3: Grong kommunes ny el-sykkel 
med plass til tre er klar til bruk på Grong 
sykeheim. 

SAMMEN PÅ SYKKEL 
Kuben: Offisiell  
åpning og kulturuke
Side 5: Hold av uke 38. Da er det 
kulturuke og offisiell åpning av 
Kuben. 

Side 3: Du får også i år opp-
leve suksessen traktor- og 
veteranopptog på Bygdadagen 
som bli 2. september.

Forbereder 
Bygdadagen 2017

nytt
INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE 23. juni 2017 / UKE 25 / NR. 3

– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

SIDE 6 OG 7: 30. juni ruller Sommertoget 
til NRK inn på perrongen på Grong stasjon. 
Ordfører Skjalg Åkerøy inviterer nå 
bygdefolk og andre til Sommerfest 
på den store dagen. 

9. mars 2017 / Uke 10 / Nr. 1 

Ønsker velkommen 
til Sommerfest

Side 3: Grong kommunes ny el-sykkel 
med plass til tre er klar til bruk på Grong 
sykeheim. 

SAMMEN PÅ SYKKEL 
Kuben: Offisiell  
åpning og kulturuke
Side 5: Hold av uke 38. Da er det 
kulturuke og offisiell åpning av 
Kuben. 

Side 3: Du får også i år opp-
leve suksessen traktor- og 
veteranopptog på Bygdadagen 
som bli 2. september.

Forbereder 
Bygdadagen 2017

nytt
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SIDE 6 OG 7: 30. juni ruller Sommertoget 
til NRK inn på perrongen på Grong stasjon. 
Ordfører Skjalg Åkerøy inviterer nå 
bygdefolk og andre til Sommerfest 
på den store dagen. 

HYTTEBOOM PÅ BJØRGAN
Bare i løpet av fjoråret ble det bygget 17 
nye hytter. Totalt er nå nå over 200 hytter 
og et 20-talls leiligheter i området. SIDE 9 

??? ??? ??? ???
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14. desember 2018 / Uke 50 / Nr. 5

Vi ønsker alle en riktig 
god jul og et godt nytt år!

Skjalg Åkerøy, ordfører  
Svein Helland, rådmann

åpNiNGSTiDer i jUlA:
kommunehuset: 24/12 og 31/12 er det stengt,
27/12 og 28/12 er det åpent mellom 10.00 og 14.00.

legekontoret:
24/12. er det åpent mellom 08.00 og 12.00
27/12 og 28/12 er det åpent mellom 10.00 og 14.00
31/12 er det åpent mellom 10.00 og 12.00
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Informasjon fra  
Statens strålevern,  
Helsedirektoratet og  
Statens legemiddelverk:
Er du under 40 år, gravid, am
mende eller har hjemmeboende 
barn? 

Da anbefaler vi deg å ha jodta
bletter hjemme. Tablettene kan 
gi beskyttelse mot radioaktivt 
jod ved atomulykker, og skal 
bare tas etter råd fra myndighe
tene. Det er innbyggerne selv 
som er ansvarlig for innkjøp av 
jodtabletter. I tillegg vil kommu
nen, ha et mindre lager til bruk i 
nødssituasjoner.

Se Grong kommunes nettside, 
under «nyheter» for fullstendig 
informasjon. 

Jodtabletter  
ved atomulykker

TILFLYTTERE: Den beste måten  
å bli kjent med innbyggerne i 
Grong på er å bli med i en av  
våre mange frivillige lag og 
organisasjoner.

Vel kom men til alle 
til flyt te re til Grong!
Vel kom men til Grong og vi hå
per at dere vil tri ves her i kom
mu nen. Den bes te må ten å bli 
kjent med inn byg ger ne på er å 
bli med i en av våre man ge fri
vil li ge lag og or ga ni sa sjo ner.

De fles te boområdene har en 
vel for en ing og det er bare å 
spør re hvis det er ak ti vi te ter 
dere øns ker å en ga sje re dere i. 

Det er også vik tig at dere hus
ker å mel de inn flyt ting til 
Grong, ikke bare til pos ten men 
også til fol ke re gis te ret. Det te 
gjø res på nett på skat te eta ten 
sine nett si der. 

Igjen, vel kom men til Grong!

Innenfor hytteområdet  
på Bjørgan pågår det for 
tiden en storstilt utvikling.
12 nye hytter/leiligheter er fer
digstilt i 2018, samtidig som 
nye er under oppføring. På 
toppen av dette har man ved
tatt to nye fortettingsplaner og 
en ny reguleringsplan for 3 nye 
felt sør for Bjørgan Panorama. 
Sistnevnte plan forventes ved
tatt før nyttår.

I løpet av 2018 har det blitt 
ferdigstilt hytter innenfor føl
gende delfelt:

  • Bjørgåa 1 hytte.
  • Homonessetra 5 hytter.
  • Felt B 1 hytte.
  • Biskopligrenda 5 leiligheter.
  • Sum ferdigstilt 2018 12 hytter/

leiligheter.

Per november 2018 oppføres 
det hytter i følgende delfelt:
  • Bjørgåa 2 hytter.
  • Bjørgålia 11 hytter.
  • Homonessetra 3 hytter.
  • Paradistrekket 8-kanten 

(serverings-/oppholdslokale).
  • Felt C 3 hytter.
  • Sum under oppføring 20 hytter. 

Planlagte nye hyttefelt
I området rett sør for Bjørgan 
Panorama jobber man med en 
ny reguleringsplan for 3 del
felt.

Planen er benevnt som «Bjør
gan hytte og caravan». Det er 
TrønderPlan AS som har utar
beidet planen på vegne av eien
domsselskapet Bjørgan 
Utvikling AS. Dette er en rela
tivt fleksibel plan som hjemler 
bygging av både tradisjonelle 
hytter, men også leilighetsbygg. 
Det er stilt krav om minimum 

30 fritidsboliger innenfor de 3 
feltene samlet, men antallet 
hytter kan altså bli større enn 
dette. Planforslaget har vært på 
høring, og det innkom ingen 
negative merknader. Det for
ventes derfor at planforslaget 
blir vedtatt før nyttår.

Med den store pågående 
byggeaktiviteten og de kom
mende planlagte prosjekter 
har Grong kommune sett seg 
nødt til å se nærmere på vann
forsyningen på Bjørgan. 

Stor byggeaktivitet på Bjørgan

BJØRGAN: Bildet viser utbyggingen i øvre del av Bjørgålia hvor 11 nye hytter er under oppføring.  

MIDT I BILDET: 2 hytter med torvtak ved Homonessetra. Begge 
oppført og ferdigstilt i 2018.
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Grong kommunes kultur-
pris for 2018 er tildelt 
Olav Bergsmoen.
Han har hatt mange jern i il
den og vært engasjert i kultur
livet og frivilligheten opp 
gjennom hele livet. Selve utde
linga ble foretatt av ordføreren 
under årets julesjau på Bergs
moen, bokstavelig talt på pris
vinnerens hjemmebane.

Startet tidlig
Prisvinneren var allerede som 
16 åring, tilbake til 1960, leder 
for barne og ungdomsgruppa 
i Grong idrettslag. Siden den 
gang har prisvinneren vært 
både formann, oppmann og 

trener for både Alaget og al
dersbestemte lag i fotballgrup
pa. Som aktiv fotballspiller var 
han en habil midtstopper. I 
tillegg var han også aktiv som 
fotballdommer.

Olav var formann i hovedla
get i Grong idrettslag i 6 år 
f.o.m. 1976–1981. Under byg
ginga av idrettshallen som sto 
ferdig i 1985, var han formann 
i byggekomiteen. Han var også 
en periode på 1980tallet med
lem av kommunestyret i 
Grong, og engasjerte seg spesi
elt innenfor kultursektoren. .

Meritter: 
Av mange andre meritter som 
kan tillegges prisvinneren er 
følgende:

  • Leder for navnekomi-
teen for navnsetting av 
vegene/gatene i kom-
mune. 
  • Medlem i navnekomi-

teen for kulturhuset 
Kuben.
  • Har vært aktiv styre-

medlem i UL-Nybrott her 
Bergsmo i over 10 år.  
  • Var med i museeums-

nemda i forbindelse med 
at Bygdamuseet her på 
Bergsmogården kom på 
plass i 1989.
  • Har vært primus motor 

gjennom flere år for både 
Julesjauen og Bygdadan 
her på Bergsmo. 
  • Leder for Grong 

historielag i 8 år og står 
fortsatt i førersetet. Han 
er også redaktør for 
meldingsbladet som kom-
mer ut tre ganger i året.
  • Han tok initiativ til 

etablering av demensfo-
reninga i Grong og er 
fortsatt leder i foreninga. 

– Lista er nærmest utømmelig 
og det vil gå for langt å ta med 
alt han har bidratt til, sa ordfø
reren som summerte opp at 
Olav har utført en formidabel 
dugnadsinnsats for Grongsam
funnet gjennom mange, man
ge år. 

Kulturprisen består av ei 
stålrose laget av Øystein Viem, 
prispenger på 5000 kroner, 
samt blomster. 

Kulturpris til Olav Bergsmoen
KULTURPRISVINNER: Ordfører Skjalg Åkerøy (t.v.) overrekker Grong kommunes kulturpris for 2018 til Olav Bergsmoen.

  • 14. des. kl. 19.00 
Jubileums-/ julekonsert  
med Kor i Namsskogan  
og Ola Marius Ryan.
  • 12. jan. kl. 19.00 

Lyden av Namdal’n.  
  • 12. jan. kl. 14.30 

Møte med Japan v/ Ine 
Strøm (dagtid i biblioteket).
  • 17. jan. kl. 19.00 

Namsos Allstar. The hits of 
Bruce Springsteen. 
  • 24. jan. kl. 19.00 

Livet. Minutt for minutt. 
Akkompagnert v/ Astrid H. 
Juvik og søstrene Vorum.
  • 7. feb. kl. 18.30 

UKM Grong.
  • 21. feb. kl. 20.30 

Blodsmak og Blånæggel 
(Rockekonsert).
  • 10. mar. kl. 19.00  

Gud Smiler. (Olav Duun). 
Turneteatret i Trøndelag.
  • 16. mar. kl. 19.00  

ILA Brassband.
  • 30. mar. kl. 19.30 

Anders Jektvik (med band).  
Få billetter igjen!
  • 31. mar. kl. 18.00 

Namdal Storband.  
Chet Baker i fokus.
  • 1. mai. kl. 19.00  

Vår i Kuben (Grong musikkfore-
ning).
  • 2. aug. Laksfestivalkon-

sert på Kuben. Kjent artist 
lanseres senere.
  • 19. sep. kl. 18.00 

Knudsen og Ludvigsen 
(musikalsk teater med  
Turneteatret i Trøndelag).

Grong Kino setter opp  
program fortløpende. 
Følg med på Kulturhuset  
Kuben eller på hjemmesidene 
kulturhusetkuben.no 
For billettkjøp, mer info og 
billettpriser se hjemmesidene 
eller oppsøk biblioteket på 
Kuben hverdager 10-16.

Kulturprogram 
på Kulturhuset 
Kuben framover

Grong Bibliotek har 
siste åpningsdag før 
jul fredag 21. desem-
ber og stenger da 
16.00. 
Første åpningsdag på ny

Åpningstider 
Grong Bibliotek 

Du kan nå kjøpe gavekort 
med valgfritt beløp som 
innskudd på kortet i billett-
skranken på biblioteket  
på Kulturhuset Kuben.

Gavekortet får tilknyttet et 
nummer er mottakers «kon
to» for kjøp/ delbetaling av 

billetter. Man trenger ikke be
nytte hele beløpet på en gang. 
Restbeløp kan benyttes sene
re. 

Man kan også fylle opp ga
vekortet/ kontoen. Gavekortet 
er gyldig på både kulturarran
gement og kino i 365 dager 
etter innskudd. Du løser bil
letter i skranken på kulturhu
set (biblioteket).

Nå kan du kjøpe gavekort  
på Kulturhuset kuben!

GAVEKORT: Nå kan du kjøpe gavekort på Kulturhuset kuben.
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

Nytt tilbud (6 kvelder) med 
dans starter opp på torsdager. 
Innhold: dans

To aldersgrupper: 1.–4. klas-
se, og 5.–7. klasse (gruppestør-
relse på 12 elever).

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

Tidspunkt: torsdager kl. 
16.00 – 16.45 (1. – 4. klasse) og 
kl. 17.00 – 17.45 (5. – 7. klasse). 
Følger skoleruta.

Pris: 500,- kr (6 kvelder). 
Faktura blir tilsendt etter opp-
start. 400,- kr for elever som 
allerede har elevplass hos oss.

Påmeldingsfrist: innen fre-
dag 23. mars, uke 12.

Påmelding til: 
Grong musikk- og kulturskole
v/ Kari A.T. Sivertsen (mobil 

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

Innsats for andre
Valgfaget «Innsats for andre» 
inviterte på kino.

Fredag 26. januar inviterte 
valgfaget «Innsats for andre» 
Grong alders- og sykehjem på 
kinoen «Kongens nei» i kinosa-
len på Kuben Kulturhus.

Elevene, som er fra klasse 8.-
10, var på alders- og sykehjem-
met for å hente de 12 beboerne 
som ønsket å bli med på kino.

Etter kinoen var det serve-
ring av kaffe og brus, og hjem-
melagde skoleboller som 
valgfagselevene hadde bakt, 
før elevene eskorterte beboer-
ne tilbake til alders- og syke-
hjemmet.

Det ble en hyggelig stund 
både for de eldre og elevene.

Tirsdag 10. januar var 129 
barnehageansatte i Indre 
Namdal, pluss Snåsa sam-
let for felles kursdag på 
Kuben i Grong.

Kari Pape var foredragsholder 
om temaet «Implementering 
og barnehagens praksis i lys av 
ny rammeplan». Hun var en 
engasjerende foredragsholder 
som fikk god kontakt med alle 
som var til stedet. Hun satte 

ord på og ga gjenkjennende 
eksempler på hva en barneha-
gedag kan bestå av. Gjennom 
disse eksemplene trakk hun 
inn den nye rammeplanens 
innhold og hvordan vi kan ar-
beide med det i praksis.

Kari Pape er utdannet barne-
hagelærer og har siden 1997 
holdt en rekke kurs og foredrag 
for ansatt og foreldre i barneha-
ger og skoler i Norge og Sverige. 
Hun har skrevet flere fagbøker 
innen barnehagefeltet. Hun er 
blant annet opptatt av den gode 

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

FAGDAG: Tirsdag 10. januar var 129 barnehageansatte i Indre Namdal, pluss Snåsa samlet for felles kursdag på Kuben i Grong.
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Vi tilråder publikum  
å førehandskjøpe  
billettar då dette gir  
betre oversyn for arran-
gør, lettar billettsalet på 
arrangementdagen og vi 
unngår å måtte snu folk i 
døra om det er fullt.
I vårt nye billettsystem vil ein 
på dei fleste arrangement også 
kunne velje kva for sete ein 
ønskjer å bestille. Vil ein ha 
dei beste plassane løner det 
seg å førehandskjøpe. Ein kan 
jamvel kjøpe på døra før sjølve 
arrangementet når det er ledi-
ge plassar. Under følger litt 
ulike måtar å kjøpe billettar til 
kulturarrangement og kino.

Førehandssal i biblioteket med visa
I biblioteket sine opningstider 
10-16 alle kvardagar og heilt til 
kl. 21 onsdagar, kan du kjøpe 
billettar med visakort av de 
tilsette i biblioteket. Betal i 

skranken. Kontantar blir utfa-
sa som betalingsløysing for 
kulturbillettar.

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

På våre nye nettsider ser du 
kinoprogram og kulturpro-
gram. Trykk på «kjøp billett» 
på det arrangementet du vil 
ha billettar til, vel plass og be-

tal. Skriv ut kvittering eller vis 
kvittering mottatt via telefon.

Appen «ebillett»
For dei som nyttar moderne 
mobiltelefonar tilråder vi å laste 
med appen «ebillett». Med den-
ne kan ein kjøpe billettar og ha 
dei lagra på telefonen. Det held 
då å vise billett på telefonen når 

du går inn på arrangementet. 
Du slepp også å nytte kodekal-
kulator og passord for nettbank 
for kvart enkelt kjøp. I appen 
kan ein søke på Grong eller Ku-
ben og slik kunne følgje med på 
alle tilgjengelege arrangement 
framover på telefonen.

Kjøp på sjølve arrangementet
På kinoframsyningar, konser-
tar, teater osv. kan du også 
kjøpe i døra på sjølve arrange-
mentet. Vi vil også her helst 
bruke vår  betalingsterminal.

Tilrettelegging
Vi har mange tilrettelagte og 
avhaldne plassar for publikum 
med nedsett funksjonsevne i 
kinosal og konsert- og teater-
salen Symfoni Namsen. Når du 
kjøper på førehand kan du sjå 
dette i salkartet. 

Du kan også få råd om plas-
sar i forhold til hemningar i 
bibliotekskranken. Vi aksepte-
rer ledsagerordning og krev at 
alle eksterne arrangørar også 
gjer det.

Billettsal på Kulturhuset Kuben

Ny tilsett i Grong 
ungdomsklubb
Grong Ungdomsklubb har fått 
ein ny ungdomsklubbarbeidar i 
vikariat fram til sommaren. 
Dette er Sonja Fossland som til 
vanleg arbeider på Grong Bar-
ne- og ungdomsskole.

Som før vil ungdomsklubben 
halde ope kvar måndag og ons-
dag frå kl. 1800. Aldersgrense 
er 8. klasse. Fram til sommaren 
vil vi stenge ungdomsklubben 
kl. 21 om kveldane. Dette er ein 
time tidlegare enn før.

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

10. mars kl. 20.00. Kuben Rocks 
– Boring Old Farts, Blånæggel og 
Haral Ængen band.
13. mars kl. 19.00. Det e itj 
størrelsa det kjæm an på – Kveli 
Rånes Bremseth.
20. mars kl. 19.00. Farfarfortel-
linger – Turnéteatret, med Evy 
Kasseth Røsten

20.–22. april, Regional UKM-festival, 
Grong.
25. april kl. 19.00 Herman’s Hermits 
– britisk 60-tallsband (no milk today).
1. mai kl. 19.00. Vårkonsert med 
Grong Musikkforening.

Billetter på www.kulturhusetku-
ben.no eller i Grong bibliotek i 
åpningstiden.

Våren 2018 på kulturhuset

Grong kommune deler kvart  
år ut kulturmidlar til ulike føre-
mål. I tildelinga av kulturmidlar 
2018 vil foreningar med  
aktivitet for barn og  
ungdom bli prioritert.
Søknadsfristen er 20. april. Kvar 
kategori er spesifisert under. 
Søknadsskjemaet er elektronisk 
og finst på Grong kommune si 
heimeside www.grong.kommu-

ne.no (under tjenester/kultur/
kulturmidler).

1. Stønad til kor og korps:
Blir tildelt administrativt i 

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

Blir tildelt av Grong idretts-
råd. Søknadsfrist: 20. april.

3. Stønad til lag og forei-
ningar for barn og ungdom, 
inkludert revy og teater:

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadsfristen: 
20. april. 

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadene skal 
leverast inn så snart søkarane 
har oversyn over utgifter og 
innsats i løpet av inneverande 
sesong. Det skal leverast inn 
køyreliste med anmodning om 
utbetaling til gitt kontonum-

mer som viser minimum dato 
for køyring og omtrentleg dis-
tanse. 

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

som ikkje går under desse ord-
ningane kan du skrive søkna-
den i eit dokument og stile 
direkte til Grong kommune så 
vurderer vi desse ekstraordi-
nært. Søknader sendt før 20. 
april og som gjeld barn- og 
unge vil bli prioritert. 

Spørsmål og kontaktinfo
Har du spørsmål, treng skjema 
eller anna spørsmål, ta kontakt 
med prosjektleiar kultur Trond 
Martin Sæterhaug på tlf. 
99612998 eller på e-post: trond.
saterhaug@grong.kommune.
no.

Vi minner om at sjølve søk-
nadsskjemaet er tilgjengeleg på 
heimesidene grong.kommune.
no (under tjenester/kultur/kul-
turmidler).

Utlysing av Kulturmidlar 2018
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni.  
Kommunestyrets møter holdes i kommune-
styresalen på Grong kommunehus.  
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside
www.grong.kommune.no; i servicekontoret  
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong  
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.  
 Skjalg Åkerøy, ordfører

Informasjon om Grongnytt 2018
● 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 den kommunale  
informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt  
innhold eller eventuelle feil.
● Neste nummer av Grongnytt kommer 4. mai.  
Frist for lag og foreninger er 23. april.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

barndom, barns leik i barneha-
ge, sosial kompetanse og peda-
gogisk ledelse.

Ledernettverk
Fagdagen ble arrangert av leder-
nettverket for barnehagene I 
Indre Namdal og Snåsa. Leder-
nettverket er et fagnettverk for 
styrere og pedagogiske ledere. 
Nettverket har eksistert siden 
2000. Dette er et nettverk med 
erfaringsdeling og aktuelle 
tema for styrere og pedagogis-
ke ledere i barnehagen, som 

møtes 4 ganger pr år og møtene 
går på rundgang i alle 6 kom-
munene.

Gun Kveli fra Lierne som 
hadde koordineringsjobben 
skal ha mye av æren for at nett-
verket fortsatt eksisterer. 

Foredragsholdere
Siden 2002 har ledernettverket 
også fått til felles kursdager for 
alle ansatte i barnehagene i 
disse kommunene, med forele-
sere som bl.a Ann Åberg (Lyt-
tende pedagogikk),

Eli Rygg (Se-lytt og lær, de 
voksnes møte med barn og 
unge), Øyvind Kvello (Tidlig 
innsats), Reinert Karmøy (Re-
lasjonsledelse og relasjons-
kompetanse), Terje Melaas 
(Blikk for lek), Ingvard Wil-
helmsen (Konge i eget liv).

For oss i Indre Namdal er 
det store kostnader å skulle 
gjennomføre slike kursdager. 
Vi er glade for at vi har dette 
samarbeidet og dermed kan 
engasjere dyktige foredrags-
holdere.

Opningstider Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har ope alle 
kvardagar frå kl. 10-16, 
men på onsdagar har vi 
også kveldsope til kl. 21.00.

Dei som arbeider på biblio-
teket har fått utvida ansvar 
for å selje billettar til kon-

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!

Møter i Grong kommunestyre
Neste kommunestyremøte avholdes  
20. desember kl. 17.00. 
1. halvår 2019 avholdes følgende møter i Grong 
kommunestyre kl. 18.00: 7. februar, 21. mars, 
11. april, 23. mai og 18. juni. Kommunestyrets 
møter holdes i kommunestyresalenpå Grong 
kommunehus. Møtene blir streamet. Sakliste
for møtene er tilgjengelig på kommunens 
nettside www.grong.kommune.no; i service
kontoret på kommunehuset, på bibliotekene i 
Grong og Coop Grong, Bergsmo, uka før 
møtene. Skjalg Åkerøy, ordfører

15. mars.
4. mars.
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

Nytt tilbud (6 kvelder) med 
dans starter opp på torsdager. 
Innhold: dans

To aldersgrupper: 1.–4. klas-
se, og 5.–7. klasse (gruppestør-
relse på 12 elever).

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

Tidspunkt: torsdager kl. 
16.00 – 16.45 (1. – 4. klasse) og 
kl. 17.00 – 17.45 (5. – 7. klasse). 
Følger skoleruta.

Pris: 500,- kr (6 kvelder). 
Faktura blir tilsendt etter opp-
start. 400,- kr for elever som 
allerede har elevplass hos oss.

Påmeldingsfrist: innen fre-
dag 23. mars, uke 12.

Påmelding til: 
Grong musikk- og kulturskole
v/ Kari A.T. Sivertsen (mobil 

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

Innsats for andre
Valgfaget «Innsats for andre» 
inviterte på kino.

Fredag 26. januar inviterte 
valgfaget «Innsats for andre» 
Grong alders- og sykehjem på 
kinoen «Kongens nei» i kinosa-
len på Kuben Kulturhus.

Elevene, som er fra klasse 8.-
10, var på alders- og sykehjem-
met for å hente de 12 beboerne 
som ønsket å bli med på kino.

Etter kinoen var det serve-
ring av kaffe og brus, og hjem-
melagde skoleboller som 
valgfagselevene hadde bakt, 
før elevene eskorterte beboer-
ne tilbake til alders- og syke-
hjemmet.

Det ble en hyggelig stund 
både for de eldre og elevene.

Tirsdag 10. januar var 129 
barnehageansatte i Indre 
Namdal, pluss Snåsa sam-
let for felles kursdag på 
Kuben i Grong.

Kari Pape var foredragsholder 
om temaet «Implementering 
og barnehagens praksis i lys av 
ny rammeplan». Hun var en 
engasjerende foredragsholder 
som fikk god kontakt med alle 
som var til stedet. Hun satte 

ord på og ga gjenkjennende 
eksempler på hva en barneha-
gedag kan bestå av. Gjennom 
disse eksemplene trakk hun 
inn den nye rammeplanens 
innhold og hvordan vi kan ar-
beide med det i praksis.

Kari Pape er utdannet barne-
hagelærer og har siden 1997 
holdt en rekke kurs og foredrag 
for ansatt og foreldre i barneha-
ger og skoler i Norge og Sverige. 
Hun har skrevet flere fagbøker 
innen barnehagefeltet. Hun er 
blant annet opptatt av den gode 

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

FAGDAG: Tirsdag 10. januar var 129 barnehageansatte i Indre Namdal, pluss Snåsa samlet for felles kursdag på Kuben i Grong.

3

Vi tilråder publikum  
å førehandskjøpe  
billettar då dette gir  
betre oversyn for arran-
gør, lettar billettsalet på 
arrangementdagen og vi 
unngår å måtte snu folk i 
døra om det er fullt.
I vårt nye billettsystem vil ein 
på dei fleste arrangement også 
kunne velje kva for sete ein 
ønskjer å bestille. Vil ein ha 
dei beste plassane løner det 
seg å førehandskjøpe. Ein kan 
jamvel kjøpe på døra før sjølve 
arrangementet når det er ledi-
ge plassar. Under følger litt 
ulike måtar å kjøpe billettar til 
kulturarrangement og kino.

Førehandssal i biblioteket med visa
I biblioteket sine opningstider 
10-16 alle kvardagar og heilt til 
kl. 21 onsdagar, kan du kjøpe 
billettar med visakort av de 
tilsette i biblioteket. Betal i 

skranken. Kontantar blir utfa-
sa som betalingsløysing for 
kulturbillettar.

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

På våre nye nettsider ser du 
kinoprogram og kulturpro-
gram. Trykk på «kjøp billett» 
på det arrangementet du vil 
ha billettar til, vel plass og be-

tal. Skriv ut kvittering eller vis 
kvittering mottatt via telefon.

Appen «ebillett»
For dei som nyttar moderne 
mobiltelefonar tilråder vi å laste 
med appen «ebillett». Med den-
ne kan ein kjøpe billettar og ha 
dei lagra på telefonen. Det held 
då å vise billett på telefonen når 

du går inn på arrangementet. 
Du slepp også å nytte kodekal-
kulator og passord for nettbank 
for kvart enkelt kjøp. I appen 
kan ein søke på Grong eller Ku-
ben og slik kunne følgje med på 
alle tilgjengelege arrangement 
framover på telefonen.

Kjøp på sjølve arrangementet
På kinoframsyningar, konser-
tar, teater osv. kan du også 
kjøpe i døra på sjølve arrange-
mentet. Vi vil også her helst 
bruke vår  betalingsterminal.

Tilrettelegging
Vi har mange tilrettelagte og 
avhaldne plassar for publikum 
med nedsett funksjonsevne i 
kinosal og konsert- og teater-
salen Symfoni Namsen. Når du 
kjøper på førehand kan du sjå 
dette i salkartet. 

Du kan også få råd om plas-
sar i forhold til hemningar i 
bibliotekskranken. Vi aksepte-
rer ledsagerordning og krev at 
alle eksterne arrangørar også 
gjer det.

Billettsal på Kulturhuset Kuben

Ny tilsett i Grong 
ungdomsklubb
Grong Ungdomsklubb har fått 
ein ny ungdomsklubbarbeidar i 
vikariat fram til sommaren. 
Dette er Sonja Fossland som til 
vanleg arbeider på Grong Bar-
ne- og ungdomsskole.

Som før vil ungdomsklubben 
halde ope kvar måndag og ons-
dag frå kl. 1800. Aldersgrense 
er 8. klasse. Fram til sommaren 
vil vi stenge ungdomsklubben 
kl. 21 om kveldane. Dette er ein 
time tidlegare enn før.

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

10. mars kl. 20.00. Kuben Rocks 
– Boring Old Farts, Blånæggel og 
Haral Ængen band.
13. mars kl. 19.00. Det e itj 
størrelsa det kjæm an på – Kveli 
Rånes Bremseth.
20. mars kl. 19.00. Farfarfortel-
linger – Turnéteatret, med Evy 
Kasseth Røsten

20.–22. april, Regional UKM-festival, 
Grong.
25. april kl. 19.00 Herman’s Hermits 
– britisk 60-tallsband (no milk today).
1. mai kl. 19.00. Vårkonsert med 
Grong Musikkforening.

Billetter på www.kulturhusetku-
ben.no eller i Grong bibliotek i 
åpningstiden.

Våren 2018 på kulturhuset

Grong kommune deler kvart  
år ut kulturmidlar til ulike føre-
mål. I tildelinga av kulturmidlar 
2018 vil foreningar med  
aktivitet for barn og  
ungdom bli prioritert.
Søknadsfristen er 20. april. Kvar 
kategori er spesifisert under. 
Søknadsskjemaet er elektronisk 
og finst på Grong kommune si 
heimeside www.grong.kommu-

ne.no (under tjenester/kultur/
kulturmidler).

1. Stønad til kor og korps:
Blir tildelt administrativt i 

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

Blir tildelt av Grong idretts-
råd. Søknadsfrist: 20. april.

3. Stønad til lag og forei-
ningar for barn og ungdom, 
inkludert revy og teater:

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadsfristen: 
20. april. 

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadene skal 
leverast inn så snart søkarane 
har oversyn over utgifter og 
innsats i løpet av inneverande 
sesong. Det skal leverast inn 
køyreliste med anmodning om 
utbetaling til gitt kontonum-

mer som viser minimum dato 
for køyring og omtrentleg dis-
tanse. 

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

som ikkje går under desse ord-
ningane kan du skrive søkna-
den i eit dokument og stile 
direkte til Grong kommune så 
vurderer vi desse ekstraordi-
nært. Søknader sendt før 20. 
april og som gjeld barn- og 
unge vil bli prioritert. 

Spørsmål og kontaktinfo
Har du spørsmål, treng skjema 
eller anna spørsmål, ta kontakt 
med prosjektleiar kultur Trond 
Martin Sæterhaug på tlf. 
99612998 eller på e-post: trond.
saterhaug@grong.kommune.
no.

Vi minner om at sjølve søk-
nadsskjemaet er tilgjengeleg på 
heimesidene grong.kommune.
no (under tjenester/kultur/kul-
turmidler).

Utlysing av Kulturmidlar 2018

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

– et aktivt og robust regionsenter  
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med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

FREDAG 23. JUNI 20172

31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni.  
Kommunestyrets møter holdes i kommune-
styresalen på Grong kommunehus.  
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside
www.grong.kommune.no; i servicekontoret  
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong  
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.  
 Skjalg Åkerøy, ordfører

Informasjon om Grongnytt 2018
● 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 den kommunale  
informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt  
innhold eller eventuelle feil.
● Neste nummer av Grongnytt kommer 4. mai.  
Frist for lag og foreninger er 23. april.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

barndom, barns leik i barneha-
ge, sosial kompetanse og peda-
gogisk ledelse.

Ledernettverk
Fagdagen ble arrangert av leder-
nettverket for barnehagene I 
Indre Namdal og Snåsa. Leder-
nettverket er et fagnettverk for 
styrere og pedagogiske ledere. 
Nettverket har eksistert siden 
2000. Dette er et nettverk med 
erfaringsdeling og aktuelle 
tema for styrere og pedagogis-
ke ledere i barnehagen, som 

møtes 4 ganger pr år og møtene 
går på rundgang i alle 6 kom-
munene.

Gun Kveli fra Lierne som 
hadde koordineringsjobben 
skal ha mye av æren for at nett-
verket fortsatt eksisterer. 

Foredragsholdere
Siden 2002 har ledernettverket 
også fått til felles kursdager for 
alle ansatte i barnehagene i 
disse kommunene, med forele-
sere som bl.a Ann Åberg (Lyt-
tende pedagogikk),

Eli Rygg (Se-lytt og lær, de 
voksnes møte med barn og 
unge), Øyvind Kvello (Tidlig 
innsats), Reinert Karmøy (Re-
lasjonsledelse og relasjons-
kompetanse), Terje Melaas 
(Blikk for lek), Ingvard Wil-
helmsen (Konge i eget liv).

For oss i Indre Namdal er 
det store kostnader å skulle 
gjennomføre slike kursdager. 
Vi er glade for at vi har dette 
samarbeidet og dermed kan 
engasjere dyktige foredrags-
holdere.

Opningstider Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har ope alle 
kvardagar frå kl. 10-16, 
men på onsdagar har vi 
også kveldsope til kl. 21.00.

Dei som arbeider på biblio-
teket har fått utvida ansvar 
for å selje billettar til kon-

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!
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Informasjon fra  
Statens strålevern,  
Helsedirektoratet og  
Statens legemiddelverk:
Er du under 40 år, gravid, am
mende eller har hjemmeboende 
barn? 

Da anbefaler vi deg å ha jodta
bletter hjemme. Tablettene kan 
gi beskyttelse mot radioaktivt 
jod ved atomulykker, og skal 
bare tas etter råd fra myndighe
tene. Det er innbyggerne selv 
som er ansvarlig for innkjøp av 
jodtabletter. I tillegg vil kommu
nen, ha et mindre lager til bruk i 
nødssituasjoner.

Se Grong kommunes nettside, 
under «nyheter» for fullstendig 
informasjon. 

Jodtabletter  
ved atomulykker

TILFLYTTERE: Den beste måten  
å bli kjent med innbyggerne i 
Grong på er å bli med i en av  
våre mange frivillige lag og 
organisasjoner.

Vel kom men til alle 
til flyt te re til Grong!
Vel kom men til Grong og vi hå
per at dere vil tri ves her i kom
mu nen. Den bes te må ten å bli 
kjent med inn byg ger ne på er å 
bli med i en av våre man ge fri
vil li ge lag og or ga ni sa sjo ner.

De fles te boområdene har en 
vel for en ing og det er bare å 
spør re hvis det er ak ti vi te ter 
dere øns ker å en ga sje re dere i. 

Det er også vik tig at dere hus
ker å mel de inn flyt ting til 
Grong, ikke bare til pos ten men 
også til fol ke re gis te ret. Det te 
gjø res på nett på skat te eta ten 
sine nett si der. 

Igjen, vel kom men til Grong!

Innenfor hytteområdet  
på Bjørgan pågår det for 
tiden en storstilt utvikling.
12 nye hytter/leiligheter er fer
digstilt i 2018, samtidig som 
nye er under oppføring. På 
toppen av dette har man ved
tatt to nye fortettingsplaner og 
en ny reguleringsplan for 3 nye 
felt sør for Bjørgan Panorama. 
Sistnevnte plan forventes ved
tatt før nyttår.

I løpet av 2018 har det blitt 
ferdigstilt hytter innenfor føl
gende delfelt:

  • Bjørgåa 1 hytte.
  • Homonessetra 5 hytter.
  • Felt B 1 hytte.
  • Biskopligrenda 5 leiligheter.
  • Sum ferdigstilt 2018 12 hytter/

leiligheter.

Per november 2018 oppføres 
det hytter i følgende delfelt:
  • Bjørgåa 2 hytter.
  • Bjørgålia 11 hytter.
  • Homonessetra 3 hytter.
  • Paradistrekket 8-kanten 

(serverings-/oppholdslokale).
  • Felt C 3 hytter.
  • Sum under oppføring 20 hytter. 

Planlagte nye hyttefelt
I området rett sør for Bjørgan 
Panorama jobber man med en 
ny reguleringsplan for 3 del
felt.

Planen er benevnt som «Bjør
gan hytte og caravan». Det er 
TrønderPlan AS som har utar
beidet planen på vegne av eien
domsselskapet Bjørgan 
Utvikling AS. Dette er en rela
tivt fleksibel plan som hjemler 
bygging av både tradisjonelle 
hytter, men også leilighetsbygg. 
Det er stilt krav om minimum 

30 fritidsboliger innenfor de 3 
feltene samlet, men antallet 
hytter kan altså bli større enn 
dette. Planforslaget har vært på 
høring, og det innkom ingen 
negative merknader. Det for
ventes derfor at planforslaget 
blir vedtatt før nyttår.

Med den store pågående 
byggeaktiviteten og de kom
mende planlagte prosjekter 
har Grong kommune sett seg 
nødt til å se nærmere på vann
forsyningen på Bjørgan. 

Stor byggeaktivitet på Bjørgan

BJØRGAN: Bildet viser utbyggingen i øvre del av Bjørgålia hvor 11 nye hytter er under oppføring.  

MIDT I BILDET: 2 hytter med torvtak ved Homonessetra. Begge 
oppført og ferdigstilt i 2018.
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Grong kommunes kultur-
pris for 2018 er tildelt 
Olav Bergsmoen.
Han har hatt mange jern i il
den og vært engasjert i kultur
livet og frivilligheten opp 
gjennom hele livet. Selve utde
linga ble foretatt av ordføreren 
under årets julesjau på Bergs
moen, bokstavelig talt på pris
vinnerens hjemmebane.

Startet tidlig
Prisvinneren var allerede som 
16 åring, tilbake til 1960, leder 
for barne og ungdomsgruppa 
i Grong idrettslag. Siden den 
gang har prisvinneren vært 
både formann, oppmann og 

trener for både Alaget og al
dersbestemte lag i fotballgrup
pa. Som aktiv fotballspiller var 
han en habil midtstopper. I 
tillegg var han også aktiv som 
fotballdommer.

Olav var formann i hovedla
get i Grong idrettslag i 6 år 
f.o.m. 1976–1981. Under byg
ginga av idrettshallen som sto 
ferdig i 1985, var han formann 
i byggekomiteen. Han var også 
en periode på 1980tallet med
lem av kommunestyret i 
Grong, og engasjerte seg spesi
elt innenfor kultursektoren. .

Meritter: 
Av mange andre meritter som 
kan tillegges prisvinneren er 
følgende:

  • Leder for navnekomi-
teen for navnsetting av 
vegene/gatene i kom-
mune. 
  • Medlem i navnekomi-

teen for kulturhuset 
Kuben.
  • Har vært aktiv styre-

medlem i UL-Nybrott her 
Bergsmo i over 10 år.  
  • Var med i museeums-

nemda i forbindelse med 
at Bygdamuseet her på 
Bergsmogården kom på 
plass i 1989.
  • Har vært primus motor 

gjennom flere år for både 
Julesjauen og Bygdadan 
her på Bergsmo. 
  • Leder for Grong 

historielag i 8 år og står 
fortsatt i førersetet. Han 
er også redaktør for 
meldingsbladet som kom-
mer ut tre ganger i året.
  • Han tok initiativ til 

etablering av demensfo-
reninga i Grong og er 
fortsatt leder i foreninga. 

– Lista er nærmest utømmelig 
og det vil gå for langt å ta med 
alt han har bidratt til, sa ordfø
reren som summerte opp at 
Olav har utført en formidabel 
dugnadsinnsats for Grongsam
funnet gjennom mange, man
ge år. 

Kulturprisen består av ei 
stålrose laget av Øystein Viem, 
prispenger på 5000 kroner, 
samt blomster. 

Kulturpris til Olav Bergsmoen
KULTURPRISVINNER: Ordfører Skjalg Åkerøy (t.v.) overrekker Grong kommunes kulturpris for 2018 til Olav Bergsmoen.

  • 14. des. kl. 19.00 
Jubileums-/ julekonsert  
med Kor i Namsskogan  
og Ola Marius Ryan.
  • 12. jan. kl. 19.00 

Lyden av Namdal’n.  
  • 12. jan. kl. 14.30 

Møte med Japan v/ Ine 
Strøm (dagtid i biblioteket).
  • 17. jan. kl. 19.00 

Namsos Allstar. The hits of 
Bruce Springsteen. 
  • 24. jan. kl. 19.00 

Livet. Minutt for minutt. 
Akkompagnert v/ Astrid H. 
Juvik og søstrene Vorum.
  • 7. feb. kl. 18.30 

UKM Grong.
  • 21. feb. kl. 20.30 

Blodsmak og Blånæggel 
(Rockekonsert).
  • 10. mar. kl. 19.00  

Gud Smiler. (Olav Duun). 
Turneteatret i Trøndelag.
  • 16. mar. kl. 19.00  

ILA Brassband.
  • 30. mar. kl. 19.30 

Anders Jektvik (med band).  
Få billetter igjen!
  • 31. mar. kl. 18.00 

Namdal Storband.  
Chet Baker i fokus.
  • 1. mai. kl. 19.00  

Vår i Kuben (Grong musikkfore-
ning).
  • 2. aug. Laksfestivalkon-

sert på Kuben. Kjent artist 
lanseres senere.
  • 19. sep. kl. 18.00 

Knudsen og Ludvigsen 
(musikalsk teater med  
Turneteatret i Trøndelag).

Grong Kino setter opp  
program fortløpende. 
Følg med på Kulturhuset  
Kuben eller på hjemmesidene 
kulturhusetkuben.no 
For billettkjøp, mer info og 
billettpriser se hjemmesidene 
eller oppsøk biblioteket på 
Kuben hverdager 10-16.

Kulturprogram 
på Kulturhuset 
Kuben framover

Grong Bibliotek har 
siste åpningsdag før 
jul fredag 21. desem-
ber og stenger da 
16.00. 
Første åpningsdag på ny

Åpningstider 
Grong Bibliotek 

Du kan nå kjøpe gavekort 
med valgfritt beløp som 
innskudd på kortet i billett-
skranken på biblioteket  
på Kulturhuset Kuben.

Gavekortet får tilknyttet et 
nummer er mottakers «kon
to» for kjøp/ delbetaling av 

billetter. Man trenger ikke be
nytte hele beløpet på en gang. 
Restbeløp kan benyttes sene
re. 

Man kan også fylle opp ga
vekortet/ kontoen. Gavekortet 
er gyldig på både kulturarran
gement og kino i 365 dager 
etter innskudd. Du løser bil
letter i skranken på kulturhu
set (biblioteket).

Nå kan du kjøpe gavekort  
på Kulturhuset kuben!

GAVEKORT: Nå kan du kjøpe gavekort på Kulturhuset kuben.
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

Nytt tilbud (6 kvelder) med 
dans starter opp på torsdager. 
Innhold: dans

To aldersgrupper: 1.–4. klas-
se, og 5.–7. klasse (gruppestør-
relse på 12 elever).

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

Tidspunkt: torsdager kl. 
16.00 – 16.45 (1. – 4. klasse) og 
kl. 17.00 – 17.45 (5. – 7. klasse). 
Følger skoleruta.

Pris: 500,- kr (6 kvelder). 
Faktura blir tilsendt etter opp-
start. 400,- kr for elever som 
allerede har elevplass hos oss.

Påmeldingsfrist: innen fre-
dag 23. mars, uke 12.

Påmelding til: 
Grong musikk- og kulturskole
v/ Kari A.T. Sivertsen (mobil 

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

Innsats for andre
Valgfaget «Innsats for andre» 
inviterte på kino.

Fredag 26. januar inviterte 
valgfaget «Innsats for andre» 
Grong alders- og sykehjem på 
kinoen «Kongens nei» i kinosa-
len på Kuben Kulturhus.

Elevene, som er fra klasse 8.-
10, var på alders- og sykehjem-
met for å hente de 12 beboerne 
som ønsket å bli med på kino.

Etter kinoen var det serve-
ring av kaffe og brus, og hjem-
melagde skoleboller som 
valgfagselevene hadde bakt, 
før elevene eskorterte beboer-
ne tilbake til alders- og syke-
hjemmet.

Det ble en hyggelig stund 
både for de eldre og elevene.

Tirsdag 10. januar var 129 
barnehageansatte i Indre 
Namdal, pluss Snåsa sam-
let for felles kursdag på 
Kuben i Grong.

Kari Pape var foredragsholder 
om temaet «Implementering 
og barnehagens praksis i lys av 
ny rammeplan». Hun var en 
engasjerende foredragsholder 
som fikk god kontakt med alle 
som var til stedet. Hun satte 

ord på og ga gjenkjennende 
eksempler på hva en barneha-
gedag kan bestå av. Gjennom 
disse eksemplene trakk hun 
inn den nye rammeplanens 
innhold og hvordan vi kan ar-
beide med det i praksis.

Kari Pape er utdannet barne-
hagelærer og har siden 1997 
holdt en rekke kurs og foredrag 
for ansatt og foreldre i barneha-
ger og skoler i Norge og Sverige. 
Hun har skrevet flere fagbøker 
innen barnehagefeltet. Hun er 
blant annet opptatt av den gode 

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

FAGDAG: Tirsdag 10. januar var 129 barnehageansatte i Indre Namdal, pluss Snåsa samlet for felles kursdag på Kuben i Grong.
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Vi tilråder publikum  
å førehandskjøpe  
billettar då dette gir  
betre oversyn for arran-
gør, lettar billettsalet på 
arrangementdagen og vi 
unngår å måtte snu folk i 
døra om det er fullt.
I vårt nye billettsystem vil ein 
på dei fleste arrangement også 
kunne velje kva for sete ein 
ønskjer å bestille. Vil ein ha 
dei beste plassane løner det 
seg å førehandskjøpe. Ein kan 
jamvel kjøpe på døra før sjølve 
arrangementet når det er ledi-
ge plassar. Under følger litt 
ulike måtar å kjøpe billettar til 
kulturarrangement og kino.

Førehandssal i biblioteket med visa
I biblioteket sine opningstider 
10-16 alle kvardagar og heilt til 
kl. 21 onsdagar, kan du kjøpe 
billettar med visakort av de 
tilsette i biblioteket. Betal i 

skranken. Kontantar blir utfa-
sa som betalingsløysing for 
kulturbillettar.

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

På våre nye nettsider ser du 
kinoprogram og kulturpro-
gram. Trykk på «kjøp billett» 
på det arrangementet du vil 
ha billettar til, vel plass og be-

tal. Skriv ut kvittering eller vis 
kvittering mottatt via telefon.

Appen «ebillett»
For dei som nyttar moderne 
mobiltelefonar tilråder vi å laste 
med appen «ebillett». Med den-
ne kan ein kjøpe billettar og ha 
dei lagra på telefonen. Det held 
då å vise billett på telefonen når 

du går inn på arrangementet. 
Du slepp også å nytte kodekal-
kulator og passord for nettbank 
for kvart enkelt kjøp. I appen 
kan ein søke på Grong eller Ku-
ben og slik kunne følgje med på 
alle tilgjengelege arrangement 
framover på telefonen.

Kjøp på sjølve arrangementet
På kinoframsyningar, konser-
tar, teater osv. kan du også 
kjøpe i døra på sjølve arrange-
mentet. Vi vil også her helst 
bruke vår  betalingsterminal.

Tilrettelegging
Vi har mange tilrettelagte og 
avhaldne plassar for publikum 
med nedsett funksjonsevne i 
kinosal og konsert- og teater-
salen Symfoni Namsen. Når du 
kjøper på førehand kan du sjå 
dette i salkartet. 

Du kan også få råd om plas-
sar i forhold til hemningar i 
bibliotekskranken. Vi aksepte-
rer ledsagerordning og krev at 
alle eksterne arrangørar også 
gjer det.

Billettsal på Kulturhuset Kuben

Ny tilsett i Grong 
ungdomsklubb
Grong Ungdomsklubb har fått 
ein ny ungdomsklubbarbeidar i 
vikariat fram til sommaren. 
Dette er Sonja Fossland som til 
vanleg arbeider på Grong Bar-
ne- og ungdomsskole.

Som før vil ungdomsklubben 
halde ope kvar måndag og ons-
dag frå kl. 1800. Aldersgrense 
er 8. klasse. Fram til sommaren 
vil vi stenge ungdomsklubben 
kl. 21 om kveldane. Dette er ein 
time tidlegare enn før.

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

10. mars kl. 20.00. Kuben Rocks 
– Boring Old Farts, Blånæggel og 
Haral Ængen band.
13. mars kl. 19.00. Det e itj 
størrelsa det kjæm an på – Kveli 
Rånes Bremseth.
20. mars kl. 19.00. Farfarfortel-
linger – Turnéteatret, med Evy 
Kasseth Røsten

20.–22. april, Regional UKM-festival, 
Grong.
25. april kl. 19.00 Herman’s Hermits 
– britisk 60-tallsband (no milk today).
1. mai kl. 19.00. Vårkonsert med 
Grong Musikkforening.

Billetter på www.kulturhusetku-
ben.no eller i Grong bibliotek i 
åpningstiden.

Våren 2018 på kulturhuset

Grong kommune deler kvart  
år ut kulturmidlar til ulike føre-
mål. I tildelinga av kulturmidlar 
2018 vil foreningar med  
aktivitet for barn og  
ungdom bli prioritert.
Søknadsfristen er 20. april. Kvar 
kategori er spesifisert under. 
Søknadsskjemaet er elektronisk 
og finst på Grong kommune si 
heimeside www.grong.kommu-

ne.no (under tjenester/kultur/
kulturmidler).

1. Stønad til kor og korps:
Blir tildelt administrativt i 

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

Blir tildelt av Grong idretts-
råd. Søknadsfrist: 20. april.

3. Stønad til lag og forei-
ningar for barn og ungdom, 
inkludert revy og teater:

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadsfristen: 
20. april. 

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadene skal 
leverast inn så snart søkarane 
har oversyn over utgifter og 
innsats i løpet av inneverande 
sesong. Det skal leverast inn 
køyreliste med anmodning om 
utbetaling til gitt kontonum-

mer som viser minimum dato 
for køyring og omtrentleg dis-
tanse. 

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

som ikkje går under desse ord-
ningane kan du skrive søkna-
den i eit dokument og stile 
direkte til Grong kommune så 
vurderer vi desse ekstraordi-
nært. Søknader sendt før 20. 
april og som gjeld barn- og 
unge vil bli prioritert. 

Spørsmål og kontaktinfo
Har du spørsmål, treng skjema 
eller anna spørsmål, ta kontakt 
med prosjektleiar kultur Trond 
Martin Sæterhaug på tlf. 
99612998 eller på e-post: trond.
saterhaug@grong.kommune.
no.

Vi minner om at sjølve søk-
nadsskjemaet er tilgjengeleg på 
heimesidene grong.kommune.
no (under tjenester/kultur/kul-
turmidler).

Utlysing av Kulturmidlar 2018
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank
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grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  
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www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni.  
Kommunestyrets møter holdes i kommune-
styresalen på Grong kommunehus.  
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside
www.grong.kommune.no; i servicekontoret  
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong  
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.  
 Skjalg Åkerøy, ordfører

Informasjon om Grongnytt 2018
● 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 den kommunale  
informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt  
innhold eller eventuelle feil.
● Neste nummer av Grongnytt kommer 4. mai.  
Frist for lag og foreninger er 23. april.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

barndom, barns leik i barneha-
ge, sosial kompetanse og peda-
gogisk ledelse.

Ledernettverk
Fagdagen ble arrangert av leder-
nettverket for barnehagene I 
Indre Namdal og Snåsa. Leder-
nettverket er et fagnettverk for 
styrere og pedagogiske ledere. 
Nettverket har eksistert siden 
2000. Dette er et nettverk med 
erfaringsdeling og aktuelle 
tema for styrere og pedagogis-
ke ledere i barnehagen, som 

møtes 4 ganger pr år og møtene 
går på rundgang i alle 6 kom-
munene.

Gun Kveli fra Lierne som 
hadde koordineringsjobben 
skal ha mye av æren for at nett-
verket fortsatt eksisterer. 

Foredragsholdere
Siden 2002 har ledernettverket 
også fått til felles kursdager for 
alle ansatte i barnehagene i 
disse kommunene, med forele-
sere som bl.a Ann Åberg (Lyt-
tende pedagogikk),

Eli Rygg (Se-lytt og lær, de 
voksnes møte med barn og 
unge), Øyvind Kvello (Tidlig 
innsats), Reinert Karmøy (Re-
lasjonsledelse og relasjons-
kompetanse), Terje Melaas 
(Blikk for lek), Ingvard Wil-
helmsen (Konge i eget liv).

For oss i Indre Namdal er 
det store kostnader å skulle 
gjennomføre slike kursdager. 
Vi er glade for at vi har dette 
samarbeidet og dermed kan 
engasjere dyktige foredrags-
holdere.

Opningstider Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har ope alle 
kvardagar frå kl. 10-16, 
men på onsdagar har vi 
også kveldsope til kl. 21.00.

Dei som arbeider på biblio-
teket har fått utvida ansvar 
for å selje billettar til kon-

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!

Møter i Grong kommunestyre
Neste kommunestyremøte avholdes  
20. desember kl. 17.00. 
1. halvår 2019 avholdes følgende møter i Grong 
kommunestyre kl. 18.00: 7. februar, 21. mars, 
11. april, 23. mai og 18. juni. Kommunestyrets 
møter holdes i kommunestyresalenpå Grong 
kommunehus. Møtene blir streamet. Sakliste
for møtene er tilgjengelig på kommunens 
nettside www.grong.kommune.no; i service
kontoret på kommunehuset, på bibliotekene i 
Grong og Coop Grong, Bergsmo, uka før 
møtene. Skjalg Åkerøy, ordfører

15. mars.
4. mars.
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

Nytt tilbud (6 kvelder) med 
dans starter opp på torsdager. 
Innhold: dans

To aldersgrupper: 1.–4. klas-
se, og 5.–7. klasse (gruppestør-
relse på 12 elever).

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

Tidspunkt: torsdager kl. 
16.00 – 16.45 (1. – 4. klasse) og 
kl. 17.00 – 17.45 (5. – 7. klasse). 
Følger skoleruta.

Pris: 500,- kr (6 kvelder). 
Faktura blir tilsendt etter opp-
start. 400,- kr for elever som 
allerede har elevplass hos oss.

Påmeldingsfrist: innen fre-
dag 23. mars, uke 12.

Påmelding til: 
Grong musikk- og kulturskole
v/ Kari A.T. Sivertsen (mobil 

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

Innsats for andre
Valgfaget «Innsats for andre» 
inviterte på kino.

Fredag 26. januar inviterte 
valgfaget «Innsats for andre» 
Grong alders- og sykehjem på 
kinoen «Kongens nei» i kinosa-
len på Kuben Kulturhus.

Elevene, som er fra klasse 8.-
10, var på alders- og sykehjem-
met for å hente de 12 beboerne 
som ønsket å bli med på kino.

Etter kinoen var det serve-
ring av kaffe og brus, og hjem-
melagde skoleboller som 
valgfagselevene hadde bakt, 
før elevene eskorterte beboer-
ne tilbake til alders- og syke-
hjemmet.

Det ble en hyggelig stund 
både for de eldre og elevene.

Tirsdag 10. januar var 129 
barnehageansatte i Indre 
Namdal, pluss Snåsa sam-
let for felles kursdag på 
Kuben i Grong.

Kari Pape var foredragsholder 
om temaet «Implementering 
og barnehagens praksis i lys av 
ny rammeplan». Hun var en 
engasjerende foredragsholder 
som fikk god kontakt med alle 
som var til stedet. Hun satte 

ord på og ga gjenkjennende 
eksempler på hva en barneha-
gedag kan bestå av. Gjennom 
disse eksemplene trakk hun 
inn den nye rammeplanens 
innhold og hvordan vi kan ar-
beide med det i praksis.

Kari Pape er utdannet barne-
hagelærer og har siden 1997 
holdt en rekke kurs og foredrag 
for ansatt og foreldre i barneha-
ger og skoler i Norge og Sverige. 
Hun har skrevet flere fagbøker 
innen barnehagefeltet. Hun er 
blant annet opptatt av den gode 

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

FAGDAG: Tirsdag 10. januar var 129 barnehageansatte i Indre Namdal, pluss Snåsa samlet for felles kursdag på Kuben i Grong.
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Vi tilråder publikum  
å førehandskjøpe  
billettar då dette gir  
betre oversyn for arran-
gør, lettar billettsalet på 
arrangementdagen og vi 
unngår å måtte snu folk i 
døra om det er fullt.
I vårt nye billettsystem vil ein 
på dei fleste arrangement også 
kunne velje kva for sete ein 
ønskjer å bestille. Vil ein ha 
dei beste plassane løner det 
seg å førehandskjøpe. Ein kan 
jamvel kjøpe på døra før sjølve 
arrangementet når det er ledi-
ge plassar. Under følger litt 
ulike måtar å kjøpe billettar til 
kulturarrangement og kino.

Førehandssal i biblioteket med visa
I biblioteket sine opningstider 
10-16 alle kvardagar og heilt til 
kl. 21 onsdagar, kan du kjøpe 
billettar med visakort av de 
tilsette i biblioteket. Betal i 

skranken. Kontantar blir utfa-
sa som betalingsløysing for 
kulturbillettar.

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

På våre nye nettsider ser du 
kinoprogram og kulturpro-
gram. Trykk på «kjøp billett» 
på det arrangementet du vil 
ha billettar til, vel plass og be-

tal. Skriv ut kvittering eller vis 
kvittering mottatt via telefon.

Appen «ebillett»
For dei som nyttar moderne 
mobiltelefonar tilråder vi å laste 
med appen «ebillett». Med den-
ne kan ein kjøpe billettar og ha 
dei lagra på telefonen. Det held 
då å vise billett på telefonen når 

du går inn på arrangementet. 
Du slepp også å nytte kodekal-
kulator og passord for nettbank 
for kvart enkelt kjøp. I appen 
kan ein søke på Grong eller Ku-
ben og slik kunne følgje med på 
alle tilgjengelege arrangement 
framover på telefonen.

Kjøp på sjølve arrangementet
På kinoframsyningar, konser-
tar, teater osv. kan du også 
kjøpe i døra på sjølve arrange-
mentet. Vi vil også her helst 
bruke vår  betalingsterminal.

Tilrettelegging
Vi har mange tilrettelagte og 
avhaldne plassar for publikum 
med nedsett funksjonsevne i 
kinosal og konsert- og teater-
salen Symfoni Namsen. Når du 
kjøper på førehand kan du sjå 
dette i salkartet. 

Du kan også få råd om plas-
sar i forhold til hemningar i 
bibliotekskranken. Vi aksepte-
rer ledsagerordning og krev at 
alle eksterne arrangørar også 
gjer det.

Billettsal på Kulturhuset Kuben

Ny tilsett i Grong 
ungdomsklubb
Grong Ungdomsklubb har fått 
ein ny ungdomsklubbarbeidar i 
vikariat fram til sommaren. 
Dette er Sonja Fossland som til 
vanleg arbeider på Grong Bar-
ne- og ungdomsskole.

Som før vil ungdomsklubben 
halde ope kvar måndag og ons-
dag frå kl. 1800. Aldersgrense 
er 8. klasse. Fram til sommaren 
vil vi stenge ungdomsklubben 
kl. 21 om kveldane. Dette er ein 
time tidlegare enn før.

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

10. mars kl. 20.00. Kuben Rocks 
– Boring Old Farts, Blånæggel og 
Haral Ængen band.
13. mars kl. 19.00. Det e itj 
størrelsa det kjæm an på – Kveli 
Rånes Bremseth.
20. mars kl. 19.00. Farfarfortel-
linger – Turnéteatret, med Evy 
Kasseth Røsten

20.–22. april, Regional UKM-festival, 
Grong.
25. april kl. 19.00 Herman’s Hermits 
– britisk 60-tallsband (no milk today).
1. mai kl. 19.00. Vårkonsert med 
Grong Musikkforening.

Billetter på www.kulturhusetku-
ben.no eller i Grong bibliotek i 
åpningstiden.

Våren 2018 på kulturhuset

Grong kommune deler kvart  
år ut kulturmidlar til ulike føre-
mål. I tildelinga av kulturmidlar 
2018 vil foreningar med  
aktivitet for barn og  
ungdom bli prioritert.
Søknadsfristen er 20. april. Kvar 
kategori er spesifisert under. 
Søknadsskjemaet er elektronisk 
og finst på Grong kommune si 
heimeside www.grong.kommu-

ne.no (under tjenester/kultur/
kulturmidler).

1. Stønad til kor og korps:
Blir tildelt administrativt i 

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

Blir tildelt av Grong idretts-
råd. Søknadsfrist: 20. april.

3. Stønad til lag og forei-
ningar for barn og ungdom, 
inkludert revy og teater:

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadsfristen: 
20. april. 

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadene skal 
leverast inn så snart søkarane 
har oversyn over utgifter og 
innsats i løpet av inneverande 
sesong. Det skal leverast inn 
køyreliste med anmodning om 
utbetaling til gitt kontonum-

mer som viser minimum dato 
for køyring og omtrentleg dis-
tanse. 

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

som ikkje går under desse ord-
ningane kan du skrive søkna-
den i eit dokument og stile 
direkte til Grong kommune så 
vurderer vi desse ekstraordi-
nært. Søknader sendt før 20. 
april og som gjeld barn- og 
unge vil bli prioritert. 

Spørsmål og kontaktinfo
Har du spørsmål, treng skjema 
eller anna spørsmål, ta kontakt 
med prosjektleiar kultur Trond 
Martin Sæterhaug på tlf. 
99612998 eller på e-post: trond.
saterhaug@grong.kommune.
no.

Vi minner om at sjølve søk-
nadsskjemaet er tilgjengeleg på 
heimesidene grong.kommune.
no (under tjenester/kultur/kul-
turmidler).

Utlysing av Kulturmidlar 2018

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni.  
Kommunestyrets møter holdes i kommune-
styresalen på Grong kommunehus.  
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside
www.grong.kommune.no; i servicekontoret  
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong  
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.  
 Skjalg Åkerøy, ordfører

Informasjon om Grongnytt 2018
● 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 den kommunale  
informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt  
innhold eller eventuelle feil.
● Neste nummer av Grongnytt kommer 4. mai.  
Frist for lag og foreninger er 23. april.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

barndom, barns leik i barneha-
ge, sosial kompetanse og peda-
gogisk ledelse.

Ledernettverk
Fagdagen ble arrangert av leder-
nettverket for barnehagene I 
Indre Namdal og Snåsa. Leder-
nettverket er et fagnettverk for 
styrere og pedagogiske ledere. 
Nettverket har eksistert siden 
2000. Dette er et nettverk med 
erfaringsdeling og aktuelle 
tema for styrere og pedagogis-
ke ledere i barnehagen, som 

møtes 4 ganger pr år og møtene 
går på rundgang i alle 6 kom-
munene.

Gun Kveli fra Lierne som 
hadde koordineringsjobben 
skal ha mye av æren for at nett-
verket fortsatt eksisterer. 

Foredragsholdere
Siden 2002 har ledernettverket 
også fått til felles kursdager for 
alle ansatte i barnehagene i 
disse kommunene, med forele-
sere som bl.a Ann Åberg (Lyt-
tende pedagogikk),

Eli Rygg (Se-lytt og lær, de 
voksnes møte med barn og 
unge), Øyvind Kvello (Tidlig 
innsats), Reinert Karmøy (Re-
lasjonsledelse og relasjons-
kompetanse), Terje Melaas 
(Blikk for lek), Ingvard Wil-
helmsen (Konge i eget liv).

For oss i Indre Namdal er 
det store kostnader å skulle 
gjennomføre slike kursdager. 
Vi er glade for at vi har dette 
samarbeidet og dermed kan 
engasjere dyktige foredrags-
holdere.

Opningstider Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har ope alle 
kvardagar frå kl. 10-16, 
men på onsdagar har vi 
også kveldsope til kl. 21.00.

Dei som arbeider på biblio-
teket har fått utvida ansvar 
for å selje billettar til kon-

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!
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Grong formannskap var 
tydelig på at utbygging av 
svømmebasseng må inn 
på kommende økonomi-
planperiode og vedtok 
enstemmig å ta inn  
dette prosjektet på  
investeringsbudsjettet  
de nærmeste 4 åra.

Dette i stedet for renovering av 
helsefløya og brannverntiltak 
som rådmannen hadde fore-
slått. I tillegg gikk formannska-
pet inn for at både MOT og 
ungdomsklubben skulle videre-
føres som før i 2019.

Betydelige endringer i inn-
tektsforutsetningene gir svært 
store økonomiske utfordringer. 
Til tross for reduksjoner opp-
rettholdes tjenestetilbudet i all 
hovedsak i 2019, men det er 
svært store omstillingsbehov 
fremover.

34 millioner mindre
Inneværende år ble det startet 
et omstillingsprosjekt med 
sterkt politisk medvirkning der 
målet var å oppnå balanse i 
budsjettet uten å bruke avsatte 
fondsmidler. 

Kommunens inntekter er be-
regnet redusert med 34 mill. kr 
fra 2017 til 2022 som følge av 
tilskottsordninger knyttet opp 
mot flyktninger samt reduserte 
kraftinntekter. Denne utfor-
dringen tilsier at det må stram-
mes inn på alle områder. 

I budsjettet som formannska-
pet nå har lagt ut på høring er 
det lagt opp til en stillingsre-
duksjon på 15,8 årsverk i 2019. 
Målet er å få gjennomført den-
ne nedbemanningen uten opp-
sigelse av faste ansatte.

Administrasjon og 
fellesutgifter:

  • Reduksjon av bemannings-
ressurs på 0,2 årsverk fra 
01.01.2019 – tilsvarende kr 
60.000,- for 2019 – 2022.
  • Reduksjon av bemannings-

ressurs på 1 årsverk fra 
01.07.2019 – tilsvarende kr 
314.000,- for 2019 og 
ytterligere kr 380.000,- for 
resten av planperioden.
  • Videreføring av ressurs 

tilsvarende 35 % stilling til 
kjøp av tjenester IKT som må 
sees i sammenheng med 
redusert 80 % stilling IKT 
skole.
  • Grong kommunes andel 

utgifter til felles lønningskon-
tor reduseres – kr 43.000,-
  • Det er lagt inn ekstra 

ressurser – kr 30.000,- for 
kursing av personvernombu-
det (GDPR – informasjonssik-
kerhet)

Formannskapet vil bygge basseng
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Etter krav fra kommunene 
Røyrvik, Lierne og Grong 
har Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE)  
fattet vedtak om revisjon 
av konsesjonene for NTEs 
reguleringskonsesjoner i 
Namsenvassdraget. 
NTE har på bakgrunn av dette 
utarbeidet et revisjonsdokument. 
Hovedformålet med revisjonen 
er å iverksette miljøforbedrende 
tiltak for å bøte på skader og 
ulemper som ikke ble vurdert på 
konsesjonstidspunktet, eller hvor 
forholdene har utviklet seg på en 
annen måte enn forutsatt da kon-
sesjonene ble gitt (1947 – 1962). 

Dialog med NVE
Revisjonen omfatter vann-
kraftmagasinene i Tunnsjøen, 

Namsvatnet, Vekteren og Li-
mingen. Da reguleringene på-
virker vannføringen i 
Namsenvassdraget omfatte re-
visjonen også Namsen på 
strekningen fra Namsvatnet til 
Nedre Fiskumfoss. 

Grong kommune har vært i 
dialog med NVE om saken, og 
kommunen har vært spesielt 
opptatt av følgende forhold:
  • Krav om minstevannføring 

på 50 m³/s hele året ned-
strøms Nedre Fiskumfoss.
  • Behov for utredninger 

knyttet til optimal minste-
vannføring. Bør komme på 
plass før NVE fatter endelig 
konsesjonsvedtak.
  • Behov for utredninger 

knyttet til miljøtilpasset 
driftsvannføring, dvs. hvor 
fort man kan heve og senke 
vannstanden i Namsen uten å 
påføre spesielt 

laksebestanden negativ 
belastning. Også disse 
utredningene bør være 
gjennomført før NVE  
fatter vedtak i saken. 

1. mars
NVE har nå sendt NTEs revi-
sjonsdokument på høring. Revi-
sjonsdokumentet er tilgjengelig 
på både Grong kommune og 
NVE sine nettsider. 

På NVEs nettsider finner 
man også alle vedlegg. Hø-
ringsfrist i saken er satt til 1. 
mars 2019. 

Eventuelle merknader til sa-
ken kan sendes nve@nve.no 
eller per brev til «NVE – konse-
sjonsavdelingen, Pb. 5091 Ma-
jorstua, 0301 Oslo». 

For nærmere informasjon 
om konsesjonsarbeidet ta kon-
takt med Lars Arnesen på tele-
fon 74 31 21 51.

HØRING AV REVISJONS- 
DOKUMENT FOR ØVRE NAMSEN

Torsdag 15.11 gjennomførte 
Namdal brann og redning 
avd. Grong en varmøvelse  
på et objekt i Harran. 
Varmøvelse vil si at vi bruker 
hus som skal rives for å øve våre 
røykdykkere og konstabler i 
slokketeknikk og taktikk. Dette 
er noe vi må øve på jevnlig for å 
være så godt forberedt som mu-
lig når det oppstår en reell 
brann. Det ble også tydelig da vi 
midt under øvelsen fikk mel-
ding om boligbrann på Kongs-
moen i Høylandet. Øvelsen gikk 
fint og det er nyttig lærdom og 
erfaring som vi tar med oss vi-
dere.

Forebyggende
Det viktigste arbeidet vi gjør 
er på forebyggende side. Dette 
gjelder feiing og tilsyn men 
også veiledning og informa-
sjon. I uke 45 hadde vi en ak-
sjon i sentrum i hver kommune 
med informasjon og utdeling 
av batteri til røykvarslere. Vi 
har også et undervisningsopp-
legg som blir kjørt for 6.-klas-
singene i hver enkelt 
kommune. Brannbamsen 
Bjørnis er også et populært 
innslag i barnehagene.

Det er i de kalde månedene 
det statistisk sett oppstår flest 
branner, og spesielt i desem-
ber. Videre oppstår flest bran-
ner på kjøkkenet, og da i 
forbindelse med matlaging.

Enkle grep
Med enkle forholdsregler, kan 
du gjøre mye for å hindre 
brann i jula.
  • Sørg for å ha montert 

tilstrekkelig antall røykvars-
lere og sjekk at disse faktisk 
virker. 

Ha godkjent brannsloknings-
apparat tilgjengelig og at 
samtlige i boligen vet hvor 
dette er.
  • Gå aldri fra komfyren mens 

du lager mat. Tørrkoking er 
blant de vanligste årsakene til 
husbrann. Ha grytelokket 
tilgjengelig hvis du koker i 
smult eller olje. ALDRI bruk 
vann til å slokke en smult-
brann. Vi anbefaler at det 
monteres komfyrvakt.
  • Gjennomfør brannøvelser 

hjemme, tenk nøye igjennom 
hva du bør gjøre hvis det 
oppstår en brann. Man skal ha 
to rømningsveier fra hver 
etasje i boligen.
  • Unngå dekorasjoner med 

brennbart materiale sammen 
med levende lys. Slike utgjør 
en stor risiko for brann. Husk å 
slukke levende lys når du 
legger deg eller forlater 
rommet. 
  • Slå av lyslenker om natten 

eller når du forlater huset. 
Dersom flere lyspærer slutter 
å virke, kan det oppstå 
varmgang i de andre lysene.
  • Unngå lading av telefoner 

og nettbrett på natten.
I tillegg må man selvsagt 

vise alminnelig aktsomhet.
Namdal brann og redning 

benytter med dette anlednin-
gen til å ønske alle sammen en 
riktig god jul.

Høytid … også for brann
BRANN: Høytid også for brann. 

Drikkevannsforskriften 
ble endret 1.1.2017.  
Den gjelder all vann- 
forsyning, både offent-
lige og private vannverk.

I den nye drikkevannsforskrif-
ten er det nå et krav om at 
også private vannverk som 
forsyner mer enn en bolig skal 
registreres. Dette for å kunne 
dokumentere en trygg vann-
forsyning. Private som har et 
vannforsyningsanlegg som le-
verer vann til mer enn 1 hus-

stand, skal nå registrere seg 
hos Mattilsynet. Dette gjøres 
enten ved å gå inn på: mattil-
synet.no eller ringe tlf. 22 40 
00 00 og be om å få snakke 
med din lokale avdeling.

Har du spørsmål, ta kontakt 
med Grong kommune, Kjell 
Brauten, 90 12 13 36.

Registrering av private vannverk
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

Nytt tilbud (6 kvelder) med 
dans starter opp på torsdager. 
Innhold: dans

To aldersgrupper: 1.–4. klas-
se, og 5.–7. klasse (gruppestør-
relse på 12 elever).

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

Tidspunkt: torsdager kl. 
16.00 – 16.45 (1. – 4. klasse) og 
kl. 17.00 – 17.45 (5. – 7. klasse). 
Følger skoleruta.

Pris: 500,- kr (6 kvelder). 
Faktura blir tilsendt etter opp-
start. 400,- kr for elever som 
allerede har elevplass hos oss.

Påmeldingsfrist: innen fre-
dag 23. mars, uke 12.

Påmelding til: 
Grong musikk- og kulturskole
v/ Kari A.T. Sivertsen (mobil 

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

Innsats for andre
Valgfaget «Innsats for andre» 
inviterte på kino.

Fredag 26. januar inviterte 
valgfaget «Innsats for andre» 
Grong alders- og sykehjem på 
kinoen «Kongens nei» i kinosa-
len på Kuben Kulturhus.

Elevene, som er fra klasse 8.-
10, var på alders- og sykehjem-
met for å hente de 12 beboerne 
som ønsket å bli med på kino.

Etter kinoen var det serve-
ring av kaffe og brus, og hjem-
melagde skoleboller som 
valgfagselevene hadde bakt, 
før elevene eskorterte beboer-
ne tilbake til alders- og syke-
hjemmet.

Det ble en hyggelig stund 
både for de eldre og elevene.

Tirsdag 10. januar var 129 
barnehageansatte i Indre 
Namdal, pluss Snåsa sam-
let for felles kursdag på 
Kuben i Grong.

Kari Pape var foredragsholder 
om temaet «Implementering 
og barnehagens praksis i lys av 
ny rammeplan». Hun var en 
engasjerende foredragsholder 
som fikk god kontakt med alle 
som var til stedet. Hun satte 

ord på og ga gjenkjennende 
eksempler på hva en barneha-
gedag kan bestå av. Gjennom 
disse eksemplene trakk hun 
inn den nye rammeplanens 
innhold og hvordan vi kan ar-
beide med det i praksis.

Kari Pape er utdannet barne-
hagelærer og har siden 1997 
holdt en rekke kurs og foredrag 
for ansatt og foreldre i barneha-
ger og skoler i Norge og Sverige. 
Hun har skrevet flere fagbøker 
innen barnehagefeltet. Hun er 
blant annet opptatt av den gode 

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

FAGDAG: Tirsdag 10. januar var 129 barnehageansatte i Indre Namdal, pluss Snåsa samlet for felles kursdag på Kuben i Grong.
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Vi tilråder publikum  
å førehandskjøpe  
billettar då dette gir  
betre oversyn for arran-
gør, lettar billettsalet på 
arrangementdagen og vi 
unngår å måtte snu folk i 
døra om det er fullt.
I vårt nye billettsystem vil ein 
på dei fleste arrangement også 
kunne velje kva for sete ein 
ønskjer å bestille. Vil ein ha 
dei beste plassane løner det 
seg å førehandskjøpe. Ein kan 
jamvel kjøpe på døra før sjølve 
arrangementet når det er ledi-
ge plassar. Under følger litt 
ulike måtar å kjøpe billettar til 
kulturarrangement og kino.

Førehandssal i biblioteket med visa
I biblioteket sine opningstider 
10-16 alle kvardagar og heilt til 
kl. 21 onsdagar, kan du kjøpe 
billettar med visakort av de 
tilsette i biblioteket. Betal i 

skranken. Kontantar blir utfa-
sa som betalingsløysing for 
kulturbillettar.

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

På våre nye nettsider ser du 
kinoprogram og kulturpro-
gram. Trykk på «kjøp billett» 
på det arrangementet du vil 
ha billettar til, vel plass og be-

tal. Skriv ut kvittering eller vis 
kvittering mottatt via telefon.

Appen «ebillett»
For dei som nyttar moderne 
mobiltelefonar tilråder vi å laste 
med appen «ebillett». Med den-
ne kan ein kjøpe billettar og ha 
dei lagra på telefonen. Det held 
då å vise billett på telefonen når 

du går inn på arrangementet. 
Du slepp også å nytte kodekal-
kulator og passord for nettbank 
for kvart enkelt kjøp. I appen 
kan ein søke på Grong eller Ku-
ben og slik kunne følgje med på 
alle tilgjengelege arrangement 
framover på telefonen.

Kjøp på sjølve arrangementet
På kinoframsyningar, konser-
tar, teater osv. kan du også 
kjøpe i døra på sjølve arrange-
mentet. Vi vil også her helst 
bruke vår  betalingsterminal.

Tilrettelegging
Vi har mange tilrettelagte og 
avhaldne plassar for publikum 
med nedsett funksjonsevne i 
kinosal og konsert- og teater-
salen Symfoni Namsen. Når du 
kjøper på førehand kan du sjå 
dette i salkartet. 

Du kan også få råd om plas-
sar i forhold til hemningar i 
bibliotekskranken. Vi aksepte-
rer ledsagerordning og krev at 
alle eksterne arrangørar også 
gjer det.

Billettsal på Kulturhuset Kuben

Ny tilsett i Grong 
ungdomsklubb
Grong Ungdomsklubb har fått 
ein ny ungdomsklubbarbeidar i 
vikariat fram til sommaren. 
Dette er Sonja Fossland som til 
vanleg arbeider på Grong Bar-
ne- og ungdomsskole.

Som før vil ungdomsklubben 
halde ope kvar måndag og ons-
dag frå kl. 1800. Aldersgrense 
er 8. klasse. Fram til sommaren 
vil vi stenge ungdomsklubben 
kl. 21 om kveldane. Dette er ein 
time tidlegare enn før.

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

10. mars kl. 20.00. Kuben Rocks 
– Boring Old Farts, Blånæggel og 
Haral Ængen band.
13. mars kl. 19.00. Det e itj 
størrelsa det kjæm an på – Kveli 
Rånes Bremseth.
20. mars kl. 19.00. Farfarfortel-
linger – Turnéteatret, med Evy 
Kasseth Røsten

20.–22. april, Regional UKM-festival, 
Grong.
25. april kl. 19.00 Herman’s Hermits 
– britisk 60-tallsband (no milk today).
1. mai kl. 19.00. Vårkonsert med 
Grong Musikkforening.

Billetter på www.kulturhusetku-
ben.no eller i Grong bibliotek i 
åpningstiden.

Våren 2018 på kulturhuset

Grong kommune deler kvart  
år ut kulturmidlar til ulike føre-
mål. I tildelinga av kulturmidlar 
2018 vil foreningar med  
aktivitet for barn og  
ungdom bli prioritert.
Søknadsfristen er 20. april. Kvar 
kategori er spesifisert under. 
Søknadsskjemaet er elektronisk 
og finst på Grong kommune si 
heimeside www.grong.kommu-

ne.no (under tjenester/kultur/
kulturmidler).

1. Stønad til kor og korps:
Blir tildelt administrativt i 

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

Blir tildelt av Grong idretts-
råd. Søknadsfrist: 20. april.

3. Stønad til lag og forei-
ningar for barn og ungdom, 
inkludert revy og teater:

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadsfristen: 
20. april. 

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadene skal 
leverast inn så snart søkarane 
har oversyn over utgifter og 
innsats i løpet av inneverande 
sesong. Det skal leverast inn 
køyreliste med anmodning om 
utbetaling til gitt kontonum-

mer som viser minimum dato 
for køyring og omtrentleg dis-
tanse. 

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

som ikkje går under desse ord-
ningane kan du skrive søkna-
den i eit dokument og stile 
direkte til Grong kommune så 
vurderer vi desse ekstraordi-
nært. Søknader sendt før 20. 
april og som gjeld barn- og 
unge vil bli prioritert. 

Spørsmål og kontaktinfo
Har du spørsmål, treng skjema 
eller anna spørsmål, ta kontakt 
med prosjektleiar kultur Trond 
Martin Sæterhaug på tlf. 
99612998 eller på e-post: trond.
saterhaug@grong.kommune.
no.

Vi minner om at sjølve søk-
nadsskjemaet er tilgjengeleg på 
heimesidene grong.kommune.
no (under tjenester/kultur/kul-
turmidler).

Utlysing av Kulturmidlar 2018
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni.  
Kommunestyrets møter holdes i kommune-
styresalen på Grong kommunehus.  
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside
www.grong.kommune.no; i servicekontoret  
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong  
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.  
 Skjalg Åkerøy, ordfører

Informasjon om Grongnytt 2018
● 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 den kommunale  
informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt  
innhold eller eventuelle feil.
● Neste nummer av Grongnytt kommer 4. mai.  
Frist for lag og foreninger er 23. april.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

barndom, barns leik i barneha-
ge, sosial kompetanse og peda-
gogisk ledelse.

Ledernettverk
Fagdagen ble arrangert av leder-
nettverket for barnehagene I 
Indre Namdal og Snåsa. Leder-
nettverket er et fagnettverk for 
styrere og pedagogiske ledere. 
Nettverket har eksistert siden 
2000. Dette er et nettverk med 
erfaringsdeling og aktuelle 
tema for styrere og pedagogis-
ke ledere i barnehagen, som 

møtes 4 ganger pr år og møtene 
går på rundgang i alle 6 kom-
munene.

Gun Kveli fra Lierne som 
hadde koordineringsjobben 
skal ha mye av æren for at nett-
verket fortsatt eksisterer. 

Foredragsholdere
Siden 2002 har ledernettverket 
også fått til felles kursdager for 
alle ansatte i barnehagene i 
disse kommunene, med forele-
sere som bl.a Ann Åberg (Lyt-
tende pedagogikk),

Eli Rygg (Se-lytt og lær, de 
voksnes møte med barn og 
unge), Øyvind Kvello (Tidlig 
innsats), Reinert Karmøy (Re-
lasjonsledelse og relasjons-
kompetanse), Terje Melaas 
(Blikk for lek), Ingvard Wil-
helmsen (Konge i eget liv).

For oss i Indre Namdal er 
det store kostnader å skulle 
gjennomføre slike kursdager. 
Vi er glade for at vi har dette 
samarbeidet og dermed kan 
engasjere dyktige foredrags-
holdere.

Opningstider Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har ope alle 
kvardagar frå kl. 10-16, 
men på onsdagar har vi 
også kveldsope til kl. 21.00.

Dei som arbeider på biblio-
teket har fått utvida ansvar 
for å selje billettar til kon-

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!

  • Grong nytt opprettholdes 
med bruk av fond.
Oppvekst og familie. 
(Ramme 2):
  • Reduksjon 180 % stilling 

ved voksenopplæringen, 
utgjør om lag kr 1.100.000,-.
  • Reduksjon kr 690.000,-, jf. 

ny organisering/organisa-
sjonsplan for grunnskolen
  • Reduksjon 60 % stilling – kr 

270.000,- ved NAV til kjøp av 
ekstra ressurs. 
  • Forventningene i omstillings-

prosjektet «ikke betalt 
spisepause» vil mest sannsyn-
lig utgjøre en stillingsreduksjon 
på 2 årsverk. (1,1 mill. kroner)
  • Vi klarer i all hovedsak å 

opprettholde dagens tjenes-
tetilbud
  • Det er fortsatt lagt inn 

midler til kompetanseheving, 
som muliggjør at ansatte kan 
ta videreutdanning innenfor 
prioriterte områder.
  • Det er satt av midler til 

fortsatt deltakelse i felles 
barnevernsvaktordning.
  • PPT viderefører avtale om 

logoped.
  • Barnevern viderefører 

kompetanseheving fra høst 
2017.
  • Investeringsmidler til 

utvidelse av barnehagen på 
Ekker.

Helse- og omsorg:
  • Reduksjon med 100 % 

pleiestilling sykeheimen. 
Dette utgjør ca. kr 500.000,-
  • Reduksjon diverse lærlinge-

stillinger med 65 %. Dette 
utgjør ca. kr 70 000,-
  • Reduksjon med 100 % 

stilling på familiebasen. Dette 
utgjør kr 484 000,- 
Reduksjon i kjøp av jordmor-
ressurs med inntil 20 % (Opp-
rettholder dog dagens 
faktiske kjøp
  • Reduksjon med 100 % 

stilling avdeling BEEM. Dette 
utgjør ca. kr 600 000,-
  • Reduksjon med 60 % 

stilling på avdeling for 
funksjonshemmede. Dette 
utgjør ca. kr 200 000,-
  • Helsestasjon for eldre 

foreslås nedlagt.
Forventningene i omstillings-
prosjektet «ikke betalt 
matpause» vil mest sannsyn-
lig medføre en stillingsreduk-
sjon på 200 % samlet for 
helse og omsorg
  • Dagsenteret for hjemmebo-

ende demente videreføres.
  • Det foreslås avsatt midler 

til investering i velferdstekno-
logi
  • Økning av ekstra fysiotera-

piressurs opp til totalt 100 % 
stilling.

  • Familiebasen er innvilget 
prosjektmidler som skal 
styrke rus og psykiatriområ-
det.
  • Midler til nye senger på 

sykeheimen.
Næring, miljø, jordbruk, 
skogbruk, kultur, teknisk, 
brann- og redning, musikk- 
og kulturskole og ungdoms-
klubb (Ramme 4):
  • Administrasjon er redusert 

med 104 % stillingsressurs 
fordelt med 49 % på land-
bruk og 55 % teknisk sektor.
  • På kulturområdet er det 

innlagt reduksjon 20 % 
stillingsressurs på ungdoms-
klubben. I tillegg er det innlagt 
10 % reduksjon på bibliotek-
assistent.
  • Innsparingsmål omstillings-

prosjektet med ikke betalt 
spisepause vil medføre en 
bemanningsreduksjon på 140 
% stillingsressurs.
  • Redusert budsjett for 

tilskudd landbruk, lag og 
foreninger. Omklassifisering 
av enkelte kommunale veier til 
private. 
  • Tilskudd til brøyting av 

parkeringsplass på Heia 
Gjestegård og tilskudd til 
oppkjøring av Kvernsjøløypa 
og andre skiløyper er opprett-
holdt i 2019 ved bruk av 
fondsmidler.

  • Tilskuddsmidler til rulleski-
løype på Bjørgan.
  • Fortsatt satsing på vann og 

avløpssida innenfor kommu-
nalteknikk. 
  • Det videreføres en god drift 

av kulturhuset Kuben med 
den samme kommunale 
ressursbruken og stor grad av 
frivillige ressurser.
  • Interkommunalt samarbeid 

innenfor teknisk sektor er 
videreført på samme nivå som 
i 2018. 
  • Videre oppbygging av 

Namdal brann- og rednings-
vesen med blant annet fokus 
på kompetanseheving. 

Investeringer
Når det gjelder investeringstil-
tak er svømmebasseng det 
største løftet i planperioden 
med en investering på 25 mill. 
i 2022.

Neste år planlegges å bruke 
3 mill. på utvikling av velferds-
teknologi med ytterligere 2 
mill. i 2020. 

Det vurderes oppstart av 
nytt tilbygg Ekker Barnehage 
neste år med fullføring i 2020. 
Samlet investering er vel 9 
mill. I tillegg er det lagt inn til 
sammen 12,5 mill. til kapasi-
tetsøkning på vatn til Bjørgan 
gjennom hele planperioden.

KRAFT: Nedre Fiskumfoss. FOTO: NTE
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Grong formannskap var 
tydelig på at utbygging av 
svømmebasseng må inn 
på kommende økonomi-
planperiode og vedtok 
enstemmig å ta inn  
dette prosjektet på  
investeringsbudsjettet  
de nærmeste 4 åra.

Dette i stedet for renovering av 
helsefløya og brannverntiltak 
som rådmannen hadde fore-
slått. I tillegg gikk formannska-
pet inn for at både MOT og 
ungdomsklubben skulle videre-
føres som før i 2019.

Betydelige endringer i inn-
tektsforutsetningene gir svært 
store økonomiske utfordringer. 
Til tross for reduksjoner opp-
rettholdes tjenestetilbudet i all 
hovedsak i 2019, men det er 
svært store omstillingsbehov 
fremover.

34 millioner mindre
Inneværende år ble det startet 
et omstillingsprosjekt med 
sterkt politisk medvirkning der 
målet var å oppnå balanse i 
budsjettet uten å bruke avsatte 
fondsmidler. 

Kommunens inntekter er be-
regnet redusert med 34 mill. kr 
fra 2017 til 2022 som følge av 
tilskottsordninger knyttet opp 
mot flyktninger samt reduserte 
kraftinntekter. Denne utfor-
dringen tilsier at det må stram-
mes inn på alle områder. 

I budsjettet som formannska-
pet nå har lagt ut på høring er 
det lagt opp til en stillingsre-
duksjon på 15,8 årsverk i 2019. 
Målet er å få gjennomført den-
ne nedbemanningen uten opp-
sigelse av faste ansatte.

Administrasjon og 
fellesutgifter:

  • Reduksjon av bemannings-
ressurs på 0,2 årsverk fra 
01.01.2019 – tilsvarende kr 
60.000,- for 2019 – 2022.
  • Reduksjon av bemannings-

ressurs på 1 årsverk fra 
01.07.2019 – tilsvarende kr 
314.000,- for 2019 og 
ytterligere kr 380.000,- for 
resten av planperioden.
  • Videreføring av ressurs 

tilsvarende 35 % stilling til 
kjøp av tjenester IKT som må 
sees i sammenheng med 
redusert 80 % stilling IKT 
skole.
  • Grong kommunes andel 

utgifter til felles lønningskon-
tor reduseres – kr 43.000,-
  • Det er lagt inn ekstra 

ressurser – kr 30.000,- for 
kursing av personvernombu-
det (GDPR – informasjonssik-
kerhet)

Formannskapet vil bygge basseng
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Etter krav fra kommunene 
Røyrvik, Lierne og Grong 
har Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE)  
fattet vedtak om revisjon 
av konsesjonene for NTEs 
reguleringskonsesjoner i 
Namsenvassdraget. 
NTE har på bakgrunn av dette 
utarbeidet et revisjonsdokument. 
Hovedformålet med revisjonen 
er å iverksette miljøforbedrende 
tiltak for å bøte på skader og 
ulemper som ikke ble vurdert på 
konsesjonstidspunktet, eller hvor 
forholdene har utviklet seg på en 
annen måte enn forutsatt da kon-
sesjonene ble gitt (1947 – 1962). 

Dialog med NVE
Revisjonen omfatter vann-
kraftmagasinene i Tunnsjøen, 

Namsvatnet, Vekteren og Li-
mingen. Da reguleringene på-
virker vannføringen i 
Namsenvassdraget omfatte re-
visjonen også Namsen på 
strekningen fra Namsvatnet til 
Nedre Fiskumfoss. 

Grong kommune har vært i 
dialog med NVE om saken, og 
kommunen har vært spesielt 
opptatt av følgende forhold:
  • Krav om minstevannføring 

på 50 m³/s hele året ned-
strøms Nedre Fiskumfoss.
  • Behov for utredninger 

knyttet til optimal minste-
vannføring. Bør komme på 
plass før NVE fatter endelig 
konsesjonsvedtak.
  • Behov for utredninger 

knyttet til miljøtilpasset 
driftsvannføring, dvs. hvor 
fort man kan heve og senke 
vannstanden i Namsen uten å 
påføre spesielt 

laksebestanden negativ 
belastning. Også disse 
utredningene bør være 
gjennomført før NVE  
fatter vedtak i saken. 

1. mars
NVE har nå sendt NTEs revi-
sjonsdokument på høring. Revi-
sjonsdokumentet er tilgjengelig 
på både Grong kommune og 
NVE sine nettsider. 

På NVEs nettsider finner 
man også alle vedlegg. Hø-
ringsfrist i saken er satt til 1. 
mars 2019. 

Eventuelle merknader til sa-
ken kan sendes nve@nve.no 
eller per brev til «NVE – konse-
sjonsavdelingen, Pb. 5091 Ma-
jorstua, 0301 Oslo». 

For nærmere informasjon 
om konsesjonsarbeidet ta kon-
takt med Lars Arnesen på tele-
fon 74 31 21 51.

HØRING AV REVISJONS- 
DOKUMENT FOR ØVRE NAMSEN

Torsdag 15.11 gjennomførte 
Namdal brann og redning 
avd. Grong en varmøvelse  
på et objekt i Harran. 
Varmøvelse vil si at vi bruker 
hus som skal rives for å øve våre 
røykdykkere og konstabler i 
slokketeknikk og taktikk. Dette 
er noe vi må øve på jevnlig for å 
være så godt forberedt som mu-
lig når det oppstår en reell 
brann. Det ble også tydelig da vi 
midt under øvelsen fikk mel-
ding om boligbrann på Kongs-
moen i Høylandet. Øvelsen gikk 
fint og det er nyttig lærdom og 
erfaring som vi tar med oss vi-
dere.

Forebyggende
Det viktigste arbeidet vi gjør 
er på forebyggende side. Dette 
gjelder feiing og tilsyn men 
også veiledning og informa-
sjon. I uke 45 hadde vi en ak-
sjon i sentrum i hver kommune 
med informasjon og utdeling 
av batteri til røykvarslere. Vi 
har også et undervisningsopp-
legg som blir kjørt for 6.-klas-
singene i hver enkelt 
kommune. Brannbamsen 
Bjørnis er også et populært 
innslag i barnehagene.

Det er i de kalde månedene 
det statistisk sett oppstår flest 
branner, og spesielt i desem-
ber. Videre oppstår flest bran-
ner på kjøkkenet, og da i 
forbindelse med matlaging.

Enkle grep
Med enkle forholdsregler, kan 
du gjøre mye for å hindre 
brann i jula.
  • Sørg for å ha montert 

tilstrekkelig antall røykvars-
lere og sjekk at disse faktisk 
virker. 

Ha godkjent brannsloknings-
apparat tilgjengelig og at 
samtlige i boligen vet hvor 
dette er.
  • Gå aldri fra komfyren mens 

du lager mat. Tørrkoking er 
blant de vanligste årsakene til 
husbrann. Ha grytelokket 
tilgjengelig hvis du koker i 
smult eller olje. ALDRI bruk 
vann til å slokke en smult-
brann. Vi anbefaler at det 
monteres komfyrvakt.
  • Gjennomfør brannøvelser 

hjemme, tenk nøye igjennom 
hva du bør gjøre hvis det 
oppstår en brann. Man skal ha 
to rømningsveier fra hver 
etasje i boligen.
  • Unngå dekorasjoner med 

brennbart materiale sammen 
med levende lys. Slike utgjør 
en stor risiko for brann. Husk å 
slukke levende lys når du 
legger deg eller forlater 
rommet. 
  • Slå av lyslenker om natten 

eller når du forlater huset. 
Dersom flere lyspærer slutter 
å virke, kan det oppstå 
varmgang i de andre lysene.
  • Unngå lading av telefoner 

og nettbrett på natten.
I tillegg må man selvsagt 

vise alminnelig aktsomhet.
Namdal brann og redning 

benytter med dette anlednin-
gen til å ønske alle sammen en 
riktig god jul.

Høytid … også for brann
BRANN: Høytid også for brann. 

Drikkevannsforskriften 
ble endret 1.1.2017.  
Den gjelder all vann- 
forsyning, både offent-
lige og private vannverk.

I den nye drikkevannsforskrif-
ten er det nå et krav om at 
også private vannverk som 
forsyner mer enn en bolig skal 
registreres. Dette for å kunne 
dokumentere en trygg vann-
forsyning. Private som har et 
vannforsyningsanlegg som le-
verer vann til mer enn 1 hus-

stand, skal nå registrere seg 
hos Mattilsynet. Dette gjøres 
enten ved å gå inn på: mattil-
synet.no eller ringe tlf. 22 40 
00 00 og be om å få snakke 
med din lokale avdeling.

Har du spørsmål, ta kontakt 
med Grong kommune, Kjell 
Brauten, 90 12 13 36.

Registrering av private vannverk
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

Nytt tilbud (6 kvelder) med 
dans starter opp på torsdager. 
Innhold: dans

To aldersgrupper: 1.–4. klas-
se, og 5.–7. klasse (gruppestør-
relse på 12 elever).

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

Tidspunkt: torsdager kl. 
16.00 – 16.45 (1. – 4. klasse) og 
kl. 17.00 – 17.45 (5. – 7. klasse). 
Følger skoleruta.

Pris: 500,- kr (6 kvelder). 
Faktura blir tilsendt etter opp-
start. 400,- kr for elever som 
allerede har elevplass hos oss.

Påmeldingsfrist: innen fre-
dag 23. mars, uke 12.

Påmelding til: 
Grong musikk- og kulturskole
v/ Kari A.T. Sivertsen (mobil 

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

Innsats for andre
Valgfaget «Innsats for andre» 
inviterte på kino.

Fredag 26. januar inviterte 
valgfaget «Innsats for andre» 
Grong alders- og sykehjem på 
kinoen «Kongens nei» i kinosa-
len på Kuben Kulturhus.

Elevene, som er fra klasse 8.-
10, var på alders- og sykehjem-
met for å hente de 12 beboerne 
som ønsket å bli med på kino.

Etter kinoen var det serve-
ring av kaffe og brus, og hjem-
melagde skoleboller som 
valgfagselevene hadde bakt, 
før elevene eskorterte beboer-
ne tilbake til alders- og syke-
hjemmet.

Det ble en hyggelig stund 
både for de eldre og elevene.

Tirsdag 10. januar var 129 
barnehageansatte i Indre 
Namdal, pluss Snåsa sam-
let for felles kursdag på 
Kuben i Grong.

Kari Pape var foredragsholder 
om temaet «Implementering 
og barnehagens praksis i lys av 
ny rammeplan». Hun var en 
engasjerende foredragsholder 
som fikk god kontakt med alle 
som var til stedet. Hun satte 

ord på og ga gjenkjennende 
eksempler på hva en barneha-
gedag kan bestå av. Gjennom 
disse eksemplene trakk hun 
inn den nye rammeplanens 
innhold og hvordan vi kan ar-
beide med det i praksis.

Kari Pape er utdannet barne-
hagelærer og har siden 1997 
holdt en rekke kurs og foredrag 
for ansatt og foreldre i barneha-
ger og skoler i Norge og Sverige. 
Hun har skrevet flere fagbøker 
innen barnehagefeltet. Hun er 
blant annet opptatt av den gode 

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

FAGDAG: Tirsdag 10. januar var 129 barnehageansatte i Indre Namdal, pluss Snåsa samlet for felles kursdag på Kuben i Grong.
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Vi tilråder publikum  
å førehandskjøpe  
billettar då dette gir  
betre oversyn for arran-
gør, lettar billettsalet på 
arrangementdagen og vi 
unngår å måtte snu folk i 
døra om det er fullt.
I vårt nye billettsystem vil ein 
på dei fleste arrangement også 
kunne velje kva for sete ein 
ønskjer å bestille. Vil ein ha 
dei beste plassane løner det 
seg å førehandskjøpe. Ein kan 
jamvel kjøpe på døra før sjølve 
arrangementet når det er ledi-
ge plassar. Under følger litt 
ulike måtar å kjøpe billettar til 
kulturarrangement og kino.

Førehandssal i biblioteket med visa
I biblioteket sine opningstider 
10-16 alle kvardagar og heilt til 
kl. 21 onsdagar, kan du kjøpe 
billettar med visakort av de 
tilsette i biblioteket. Betal i 

skranken. Kontantar blir utfa-
sa som betalingsløysing for 
kulturbillettar.

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

På våre nye nettsider ser du 
kinoprogram og kulturpro-
gram. Trykk på «kjøp billett» 
på det arrangementet du vil 
ha billettar til, vel plass og be-

tal. Skriv ut kvittering eller vis 
kvittering mottatt via telefon.

Appen «ebillett»
For dei som nyttar moderne 
mobiltelefonar tilråder vi å laste 
med appen «ebillett». Med den-
ne kan ein kjøpe billettar og ha 
dei lagra på telefonen. Det held 
då å vise billett på telefonen når 

du går inn på arrangementet. 
Du slepp også å nytte kodekal-
kulator og passord for nettbank 
for kvart enkelt kjøp. I appen 
kan ein søke på Grong eller Ku-
ben og slik kunne følgje med på 
alle tilgjengelege arrangement 
framover på telefonen.

Kjøp på sjølve arrangementet
På kinoframsyningar, konser-
tar, teater osv. kan du også 
kjøpe i døra på sjølve arrange-
mentet. Vi vil også her helst 
bruke vår  betalingsterminal.

Tilrettelegging
Vi har mange tilrettelagte og 
avhaldne plassar for publikum 
med nedsett funksjonsevne i 
kinosal og konsert- og teater-
salen Symfoni Namsen. Når du 
kjøper på førehand kan du sjå 
dette i salkartet. 

Du kan også få råd om plas-
sar i forhold til hemningar i 
bibliotekskranken. Vi aksepte-
rer ledsagerordning og krev at 
alle eksterne arrangørar også 
gjer det.

Billettsal på Kulturhuset Kuben

Ny tilsett i Grong 
ungdomsklubb
Grong Ungdomsklubb har fått 
ein ny ungdomsklubbarbeidar i 
vikariat fram til sommaren. 
Dette er Sonja Fossland som til 
vanleg arbeider på Grong Bar-
ne- og ungdomsskole.

Som før vil ungdomsklubben 
halde ope kvar måndag og ons-
dag frå kl. 1800. Aldersgrense 
er 8. klasse. Fram til sommaren 
vil vi stenge ungdomsklubben 
kl. 21 om kveldane. Dette er ein 
time tidlegare enn før.

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

10. mars kl. 20.00. Kuben Rocks 
– Boring Old Farts, Blånæggel og 
Haral Ængen band.
13. mars kl. 19.00. Det e itj 
størrelsa det kjæm an på – Kveli 
Rånes Bremseth.
20. mars kl. 19.00. Farfarfortel-
linger – Turnéteatret, med Evy 
Kasseth Røsten

20.–22. april, Regional UKM-festival, 
Grong.
25. april kl. 19.00 Herman’s Hermits 
– britisk 60-tallsband (no milk today).
1. mai kl. 19.00. Vårkonsert med 
Grong Musikkforening.

Billetter på www.kulturhusetku-
ben.no eller i Grong bibliotek i 
åpningstiden.

Våren 2018 på kulturhuset

Grong kommune deler kvart  
år ut kulturmidlar til ulike føre-
mål. I tildelinga av kulturmidlar 
2018 vil foreningar med  
aktivitet for barn og  
ungdom bli prioritert.
Søknadsfristen er 20. april. Kvar 
kategori er spesifisert under. 
Søknadsskjemaet er elektronisk 
og finst på Grong kommune si 
heimeside www.grong.kommu-

ne.no (under tjenester/kultur/
kulturmidler).

1. Stønad til kor og korps:
Blir tildelt administrativt i 

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

Blir tildelt av Grong idretts-
råd. Søknadsfrist: 20. april.

3. Stønad til lag og forei-
ningar for barn og ungdom, 
inkludert revy og teater:

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadsfristen: 
20. april. 

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadene skal 
leverast inn så snart søkarane 
har oversyn over utgifter og 
innsats i løpet av inneverande 
sesong. Det skal leverast inn 
køyreliste med anmodning om 
utbetaling til gitt kontonum-

mer som viser minimum dato 
for køyring og omtrentleg dis-
tanse. 

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

som ikkje går under desse ord-
ningane kan du skrive søkna-
den i eit dokument og stile 
direkte til Grong kommune så 
vurderer vi desse ekstraordi-
nært. Søknader sendt før 20. 
april og som gjeld barn- og 
unge vil bli prioritert. 

Spørsmål og kontaktinfo
Har du spørsmål, treng skjema 
eller anna spørsmål, ta kontakt 
med prosjektleiar kultur Trond 
Martin Sæterhaug på tlf. 
99612998 eller på e-post: trond.
saterhaug@grong.kommune.
no.

Vi minner om at sjølve søk-
nadsskjemaet er tilgjengeleg på 
heimesidene grong.kommune.
no (under tjenester/kultur/kul-
turmidler).

Utlysing av Kulturmidlar 2018
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni.  
Kommunestyrets møter holdes i kommune-
styresalen på Grong kommunehus.  
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside
www.grong.kommune.no; i servicekontoret  
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong  
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.  
 Skjalg Åkerøy, ordfører

Informasjon om Grongnytt 2018
● 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 den kommunale  
informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt  
innhold eller eventuelle feil.
● Neste nummer av Grongnytt kommer 4. mai.  
Frist for lag og foreninger er 23. april.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

barndom, barns leik i barneha-
ge, sosial kompetanse og peda-
gogisk ledelse.

Ledernettverk
Fagdagen ble arrangert av leder-
nettverket for barnehagene I 
Indre Namdal og Snåsa. Leder-
nettverket er et fagnettverk for 
styrere og pedagogiske ledere. 
Nettverket har eksistert siden 
2000. Dette er et nettverk med 
erfaringsdeling og aktuelle 
tema for styrere og pedagogis-
ke ledere i barnehagen, som 

møtes 4 ganger pr år og møtene 
går på rundgang i alle 6 kom-
munene.

Gun Kveli fra Lierne som 
hadde koordineringsjobben 
skal ha mye av æren for at nett-
verket fortsatt eksisterer. 

Foredragsholdere
Siden 2002 har ledernettverket 
også fått til felles kursdager for 
alle ansatte i barnehagene i 
disse kommunene, med forele-
sere som bl.a Ann Åberg (Lyt-
tende pedagogikk),

Eli Rygg (Se-lytt og lær, de 
voksnes møte med barn og 
unge), Øyvind Kvello (Tidlig 
innsats), Reinert Karmøy (Re-
lasjonsledelse og relasjons-
kompetanse), Terje Melaas 
(Blikk for lek), Ingvard Wil-
helmsen (Konge i eget liv).

For oss i Indre Namdal er 
det store kostnader å skulle 
gjennomføre slike kursdager. 
Vi er glade for at vi har dette 
samarbeidet og dermed kan 
engasjere dyktige foredrags-
holdere.

Opningstider Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har ope alle 
kvardagar frå kl. 10-16, 
men på onsdagar har vi 
også kveldsope til kl. 21.00.

Dei som arbeider på biblio-
teket har fått utvida ansvar 
for å selje billettar til kon-

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!

  • Grong nytt opprettholdes 
med bruk av fond.
Oppvekst og familie. 
(Ramme 2):
  • Reduksjon 180 % stilling 

ved voksenopplæringen, 
utgjør om lag kr 1.100.000,-.
  • Reduksjon kr 690.000,-, jf. 

ny organisering/organisa-
sjonsplan for grunnskolen
  • Reduksjon 60 % stilling – kr 

270.000,- ved NAV til kjøp av 
ekstra ressurs. 
  • Forventningene i omstillings-

prosjektet «ikke betalt 
spisepause» vil mest sannsyn-
lig utgjøre en stillingsreduksjon 
på 2 årsverk. (1,1 mill. kroner)
  • Vi klarer i all hovedsak å 

opprettholde dagens tjenes-
tetilbud
  • Det er fortsatt lagt inn 

midler til kompetanseheving, 
som muliggjør at ansatte kan 
ta videreutdanning innenfor 
prioriterte områder.
  • Det er satt av midler til 

fortsatt deltakelse i felles 
barnevernsvaktordning.
  • PPT viderefører avtale om 

logoped.
  • Barnevern viderefører 

kompetanseheving fra høst 
2017.
  • Investeringsmidler til 

utvidelse av barnehagen på 
Ekker.

Helse- og omsorg:
  • Reduksjon med 100 % 

pleiestilling sykeheimen. 
Dette utgjør ca. kr 500.000,-
  • Reduksjon diverse lærlinge-

stillinger med 65 %. Dette 
utgjør ca. kr 70 000,-
  • Reduksjon med 100 % 

stilling på familiebasen. Dette 
utgjør kr 484 000,- 
Reduksjon i kjøp av jordmor-
ressurs med inntil 20 % (Opp-
rettholder dog dagens 
faktiske kjøp
  • Reduksjon med 100 % 

stilling avdeling BEEM. Dette 
utgjør ca. kr 600 000,-
  • Reduksjon med 60 % 

stilling på avdeling for 
funksjonshemmede. Dette 
utgjør ca. kr 200 000,-
  • Helsestasjon for eldre 

foreslås nedlagt.
Forventningene i omstillings-
prosjektet «ikke betalt 
matpause» vil mest sannsyn-
lig medføre en stillingsreduk-
sjon på 200 % samlet for 
helse og omsorg
  • Dagsenteret for hjemmebo-

ende demente videreføres.
  • Det foreslås avsatt midler 

til investering i velferdstekno-
logi
  • Økning av ekstra fysiotera-

piressurs opp til totalt 100 % 
stilling.

  • Familiebasen er innvilget 
prosjektmidler som skal 
styrke rus og psykiatriområ-
det.
  • Midler til nye senger på 

sykeheimen.
Næring, miljø, jordbruk, 
skogbruk, kultur, teknisk, 
brann- og redning, musikk- 
og kulturskole og ungdoms-
klubb (Ramme 4):
  • Administrasjon er redusert 

med 104 % stillingsressurs 
fordelt med 49 % på land-
bruk og 55 % teknisk sektor.
  • På kulturområdet er det 

innlagt reduksjon 20 % 
stillingsressurs på ungdoms-
klubben. I tillegg er det innlagt 
10 % reduksjon på bibliotek-
assistent.
  • Innsparingsmål omstillings-

prosjektet med ikke betalt 
spisepause vil medføre en 
bemanningsreduksjon på 140 
% stillingsressurs.
  • Redusert budsjett for 

tilskudd landbruk, lag og 
foreninger. Omklassifisering 
av enkelte kommunale veier til 
private. 
  • Tilskudd til brøyting av 

parkeringsplass på Heia 
Gjestegård og tilskudd til 
oppkjøring av Kvernsjøløypa 
og andre skiløyper er opprett-
holdt i 2019 ved bruk av 
fondsmidler.

  • Tilskuddsmidler til rulleski-
løype på Bjørgan.
  • Fortsatt satsing på vann og 

avløpssida innenfor kommu-
nalteknikk. 
  • Det videreføres en god drift 

av kulturhuset Kuben med 
den samme kommunale 
ressursbruken og stor grad av 
frivillige ressurser.
  • Interkommunalt samarbeid 

innenfor teknisk sektor er 
videreført på samme nivå som 
i 2018. 
  • Videre oppbygging av 

Namdal brann- og rednings-
vesen med blant annet fokus 
på kompetanseheving. 

Investeringer
Når det gjelder investeringstil-
tak er svømmebasseng det 
største løftet i planperioden 
med en investering på 25 mill. 
i 2022.

Neste år planlegges å bruke 
3 mill. på utvikling av velferds-
teknologi med ytterligere 2 
mill. i 2020. 

Det vurderes oppstart av 
nytt tilbygg Ekker Barnehage 
neste år med fullføring i 2020. 
Samlet investering er vel 9 
mill. I tillegg er det lagt inn til 
sammen 12,5 mill. til kapasi-
tetsøkning på vatn til Bjørgan 
gjennom hele planperioden.

KRAFT: Nedre Fiskumfoss. FOTO: NTE
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Vær med å bidra til en av 
verdens største og mest 
suksessfulle befolknings-
undersøkelser og få en 
gratis EU-kontroll!
En gang hvert 10. år har du mu-
ligheten til å bidra til viktig hel-
seforskning regionalt, nasjonalt 
og globalt, samtidig som du får 
nyttige helseopplysninger om 
deg selv, HELT GRATIS! Så langt 
har over 47 000 nordtrøndere 
deltatt på HUNT 4 – den 4.-run-
den med Helseundersøkelsen i 
Nord-Trøndelag. Dette er en av 
verdens største helseundersø-
kelser, og snart kommer HUNT 
4 til Grong! Undersøkelsen blir 
i uke 3-8, dvs. 14 januar til 21 
februar 2019, i Grong som en av 
de siste kommunene.

Feltstasjonen
Det blir sendt ut en invitasjon 
til alle over 20 år med bostedsa-
dresse i kommunen i puljer, ca. 
14 dager før oppmøtetidspunkt. 
Hvis timen ikke passer, eller du 
ønsker å møte før, kan du også 
møte på drop-in time når som 
helst i åpningstida. Feltstasjo-
nen blir i kjelleretasjen på kom-
munehuset, inngangen ned 
mot sykehjemmet. Undersøkel-
sene tar ca. 1 time, men ved 
stor pågang må det beregnes 

litt ventetid. Stasjonen vil være 
bemannet på dagtid og etter-
middag, fire dager per uke. Det 
vil også bli gitt mulighet for 
drop -in en helg for dem som 
ikke har mulighet for å komme 
på ukedag.

Dette skjer på feltstasjonen:
  • Du svarer på spørreskjema 

(gjerne på forhånd på papir 
eller digitalt).
  • Måler høyde og vekt.
  • Kroppssammensetning.
  • Blodtrykk.
  • Tar blodprøver.
  • Aktivitetsmåling.

I tillegg blir mange trukket ut 
og spurt om å delta på ekstra-
undersøkelser om f.eks. ten-
ner, hørsel osv. Du står fritt til å 
ikke delta på noen av stasjone-
ne på feltstasjon, men alle opp-
fordres selvfølgelig til å bidra 
med mest mulig, både for egne 
og forskningens del. 

Resultatene fra undersøkel-
sen kan du få tilsendt i posten, 
og resultatene kan sendes fast-
legen din om du ønsker det. Du 
kan også reservere deg mot å se 
svarene om du ønsker, og like-
vel bidra til forskningen. 

Ekstraundersøkelser for 
gammel, ung og dyreeiere
Det gjennomføres en egen Ung 
Hunt undersøkelse på skolene 

for de mellom 13 og 19 år.
Dette blir da Grong barne- og 

ungdomsskole og på Grong vi-
deregående skole. Det blir og 
gjennomført egen tilleggsun-
dersøkelse HUNT 70 + for alle 
over 70 år, de som ikke har 
mulighet til å komme på stasjo-
nen kan få hjemmebesøk i pe-
rioden. Dyreeiere blir også 
bedt om å bidra til en utvidet 
undersøkelse I HUNT 4- Én 
helse, for å se på hvordan dyre-
eiere og dyr gjensidig påvirker 
hverandres helse, bade fysisk 
og psykisk.

Premier
Det er flere uttrekkspremier fra 
både kommunen, HUNT 4 sen-
tralt og næringslivet. Blant an-
net får én heldig deltaker i 
Grong en elsykkel fra HUNT 4. 
Og Grong kommune har flere 
uttrekkspremier med gavekort 
og billetter både til Kuben Kul-
turhus og Revyfestivalen på 
Høylandet til sommeren. Og 
etter at hele HUNT 4 er ferdig i 
alle kommunene i februar 2019 
så vil HUNT 4 trekke ut en hel-
dig vinner blant alle deltakerne 
som vil få en splitter ny e-golf.

Velkommen til feltstasjo-
nen i kjelleretasjen på kom-
munehuset, inngangen ned 
mot sykehjemmet 14. januar 
– 21. februar 2019!

HUNT 4 i Grong–Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

KLARE: F.v: Helsesøster og prosjektleder for HUNT4 lokalt i Grong, Vera Testad Midtgard, rådmann 
Svein Helland, ambassadør for UngHUNT i Grong Kjersti Grande, stasjonsleder Hanne-Lise Solum 
og ordfører Skjalg Åkerøy oppfordrer alle til å møte opp på HUNT4, og bidra til viktig forskning og 
samfunnsplanlegging samtidig som man får en utvidet gratis helseundersøkelse.

Dette er en unik og 
helt gratis mulighet  
til å få sjekket egen 
helsetilstand og til å 
kunne bidra til viktig 
datainnsamling, for 
forskning og helse-
planlegging for hele 
Norge, og alle oppfor-
dres til å delta!
Helseundersøkelsen i Nord-
Trøndelag (HUNT) gjennom-
føres først og fremst for å øke 
kunnskapen om de store fol-
kehelseutfordringene, og re-
sultatene brukes som 
grunnlag for folkehelsearbeid 
både i egen kommune og 
hele Norge. Totalt har 120 
000 nordtrøndere deltatt i 
HUNT tidligere, og 30 000 av 

disse har deltatt i alle tre un-
dersøkelsene med både data 
og biologisk prøver over flere 
tiår, noe som er helt unikt på 
verdensbasis!

Ditt bidrag kan være med 
på å endre behandling, utvi-
kle nye medisiner og gi nye 
svar om sykdommer som 
hjerte- og karsykdommer, 
lungesykdommer, allergi, di-
abetes, hodepine, kreft, psy-
kiske plager og mye annet. 

Forskning på materiale fra 
tidligere HUNT-undersøkel-
ser har blant annet resultert i 
dette. Slagordet er "Sammen 
for ei friskere fremtid", og 
gjenspeiler både de personli-
ge og kollektive fordelene 
med at så mange som mulig 
deltar på denne gratis helse-
undersøkelsen. Mer info om 
helseundersøkelsen generelt 
på https://www.ntnu.no/
web/hunt4/hunt4

Viktig for forskning  
og samfunnsutvikling

HUNT 4: De fire største fordelene med å delta i HUNT.

Ved den forrige  
HUNT-undersøkelsen  
var gjennomsnittet  
på deltakelsen i kommu-
nene i fylket på 54 %.

Den gang varierte oppmøte fra 
71,4 % i Snåsa, som var vinne-
ren til Verran som var jumbo 
med 44 %:

Snåsa 71,4 %
Lierne 71,3 %
Namsskogan 68,1 %
Grong 66,5 %
Røyrvik 65,5 %
Høylandet 65,4 %
Frosta 63,6 %
Overhalla 62,6 %
Flatanger 58,6 %
Steinkjer 58,1 %
Namdalseid 56,9 %
Nærøy 56,5 %

Leksvik 54,7 %
Leka 54,8 %
Verdal 53,1 %
Levanger 51,5 %
Stjørdal 50,5 %
Fosnes 50,4 %
Vikna 47 %
Namsos 45,7 %
Inderøy 44,3 %
Meråker 44,3 %
Verran 44 %    

Slik gikk det sist i kommunekampen

Én helse er et tilleggspro-
sjekt til HUNT 4 rettet mot 
dyreeiere med hund, hest, 
storfe, sau eller gris. Det 
kan være fordeler og ulem-
per både fysisk å psykisk å 
ha kontakt med dyr, og 
dette vet vi for lite om i dag.
Det er mange av oss som omgås 
dyr på daglig basis og som opp-
lever både glede og positive ef-
fekter ved dyrehold. Men 

hvordan påvirker vi hverandre 
på områder som ikke er like lett 
å få øye på, og kan vår omgang 
med dyr påvirke helsen vår? 
Mange av dyrene i Norge hører 
til i landbruket som produk-
sjonsdyr, og er dermed i nær-
kontakt med bønder og deres 
familier daglig. De er også i 
kontakt med veterinærer, dyre-
transportører, produktleveran-
dører til landbruket og ansatte 
ved slakteri. I tillegg holder vi 
selskapsdyr innomhus, som 
hund, katt, gnagere og fugler, 
og atter mange driver med 

hest. HUNT Én helse er et fors-
kningssamarbeid mellom 
HUNT og de veterinærfaglige 
miljøene i Norge (Veterinærin-
stituttet og NMBU Veterinær-
høgskolen). Prosjektet pågår 
parallelt med den fjerde helse-
undersøkelsen i Nord-Trønde-
lag (HUNT 4), og retter seg mot 
deltakere i HUNT 4 som er dy-
reeiere og har regelmessig kon-
takt med dyr.

Årsaken til satsingen er økt 
fokus på helse, smitte og resis-
tens. Ny forskning har gitt oss 
kunnskap om at immunforsva-

ret er involvert i utviklingen av 
svært mange sykdommer, og 
immunforsvaret hos både men-
nesker og dyr påvirkes av kon-
takten med mikroorganismer. 
Dette samspillet kan vi for lite 
om i dag. I Dyr og mennesker 
kan smitte hverandre med syk-
dommer, samtidig som det 
også er slik at omgang med dyr 
kan forebygge sykdom. For å 
nå økt kunnskap om vår gjensi-
dige effekt på hverandre i et 
helseperspektiv har vi behov 
for mer forskning, og dette tar 
nå HUNT Én helse tak i.

HUNT 4 – Én helse
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Innen år 2060 vil antallet 
eldre i Norge være fordo-
blet. Utfordringen med å 
ha tilstrekkelig antall hel-
sepersonell til å ta seg av 
disse er åpenbar, men 
omfanget handler i stor 
grad om hvilken helse de 
eldre kommer til å ha.
70+ er en tilleggsundersøkelse 
til den ordinære HUNT-under-
søkelsen, som tilbys for første 
gang i forbindelse med 
HUNT4, til alle som har fylt 70 
år.

Formålet er å samle data 
som gjør forskerne i bedre 
stand til å kunne forutse hvil-
ken helse de eldre kommer til 
å ha. I dette ligger også å få en 
bedre forståelse av hvorfor 
noen opplever av helsen blir 
sterkt svekket mens andre 
opprettholder en god helsetil-

stand. Heller enn å lete etter 
forklaringer på sykdom, kan 
det være mer relevant å foku-
sere på å utsette sykdomsfor-
løp. Dette vil i så fall kunne 
bidra til at eldre bor hjemme 
lenger, noe som igjen vil gi en 
stor samfunnsøkonomisk ge-
vinst. Tidligere overlege og 
helseminister Wenche Frogn 
Sellæg sier at «Forskning har 
vist oss at det er en sammen-
heng mellom livsstil og utvikling 
av Alzheimers sykdom. Forske-
re står nå i kø for å finne flere 
faktorer som kan utsette og 
forebygge utvikling av demens-
sykdommer.»

Nytt av året er også at HUNT 
har et ambulerende team som 
reiser ut til de som måtte ha 
problemer med å møte opp på 
undersøkelsen. Dermed håper 
de å opprettholde den gode 
oppfølgingsandelen som har 
vært gjeldende for de godt 
voksne aldersklassene opp 
gjennom hele HUNT-historien.

HUNT 70+

For fjerde gang gjennomfø-
res det en egen Ung-HUNT-
undersøkelse for ungdom 
mellom 13 og 19 år.
Ungdommene besøkes på 
skolene, hvor spørreskjema-
er, helsesamtale og aktivitets-
måling er sentrale elementer 
i undersøkelsen. UngHUNT 
blir gjennomført på Grong 
barne- og ungdomsskole og 
Grong videregående skole.

Kombinasjonen av at de 
både får kartlagt egen helse 
og at de bidrar til forskning 
på sin egen gruppes livsstil og 
holdninger er spennende. I 
årets Ung-HUNT fokuseres 
det ekstra på temaene seksu-
alitet og psykisk helse. Ung-

dommene får spørreskjemaer 
som ikke kan spores tilbake 
til den enkelte, for å ivareta 
anonymiteten. Til forskjell 
fra den ordinære HUNT-un-
dersøkelsen blir det tatt 
spyttprøve istedenfor blod-
prøve av ungdommene.

Vi ønsker jo at ungdom-
men skal ha det bra, men det 
er ikke alltid lett å vite hva 
som skal til. 

Kan denne undersøkelsen 
bidra med kunnskap som 
gjør at skolen eller helsesøs-
ter kan være med på å fore-
bygge psykiske vansker er 
det veldig flott. Det er jo også 
mye snakk om at skolen må 
få mer helsepersonell, og 
dette kan være viktig for å 
synliggjøre behovet.

Ung-HUNT

HUNT 4 har invitert både 
nordtrønderske bedrifter, 
lag og foreninger som  
ambassadører for  
undersøkelsen.
Bedriftene får en utvidet gratis 
bedriftshelsetjeneste og deri-
gjennom bedre helse hos sine 
ansatte, og får god reklame ved 
å bidra til viktig forskning og 
samfunnsplanlegging! De fleste 
bedriften er opptatt av helse, 
miljø og sikkerhet (HMS) og en 
viktig del av dette arbeidet er 

folkehelsen, både fysisk og psy-
kisk. Bl.a. NTE har derfor sett 
på det som viktig å oppfordre 
medarbeiderne til å delta i un-
dersøkelsen, og de har både in-
formert internt blant de 
ansatte, oppfordra både egne 
ansatte og publikum flest til å 
delta, og gitt medarbeiderne fri 
til å delta på HUNT 4.

Grong kommune gir også alle 
ansatte fri til å delta i undersø-
kelsen, og oppfordrer både 
egne ansatte og alle innbygger-
ne til å delta I denne viktige 
dugnaden. Både for egen helses 

skyld, og for fellesskapets fors-
kning og samfunnsplanlegging!

Alle bedrifter i kommunen 
oppfordres til å bidra til denne 
dugnaden, både gjennom å 
framsnakke dette for egne an-
satte og publikum ellers, og gi 
de ansatte fri til å delta på 
HUNT 4! Ansatte som bor i en 
annen kommune og jobber i 
Grong kan også møte på HUNT 
4 i Grong for å redusere tiden 
som brukes på undersøkelsen. 

Så langt har følgende bedrif-
ter i Grong meldt seg som am-
bassadørbedrifter:

  • NTE
  • NAMAS
  • Otto Moe
  • Namsen Auto
  • Sparebank1 SMN
  • Grong sparebank
  • Grong videregående  

skole –Trøndelag  
fylkeskommune 
 
Bedrifter som er interesserte i 
å bli ambassadører kan ta 
direkte kontakt med Rakel 
Westrum-Rein i HUNT4, tlf. 
934 57 345, e-post: 
rakel.w.rein@ntnu.no

Ambassadørbedrifter og ambassadørforeninger: “Vinn-vinn”

  • Helseundersøkelsen i Nord-
Trøndelag er en av verdens største 
helseundersøkelser.
  • Undersøkelsen består av 

spørreskjema, kliniske undersøkel-
ser og biologiske prøver. Alt av 
svar og prøver blir avidentifisert.
  • HUNT4 gjennomføres i alle 23 

nordtrønderske kommuner fra 
september 2017 til februar 2019.
  • HUNT forskningssenter i 

Levanger eies av NTNU. Her 

lagres biologisk materiale og data 
fra undersøkelsene
  • Alle over 13 år som bor i 

Nord-Trøndelag inviteres til å delta 
i HUNT4. UngHUNT (13-19 år) 
gjennomføres i skolene.
  • Alle over 20 år mottar invitasjon 

i posten med oppmøtetidspunkt 
på feltstasjonen i sin kommune. 
Det er mulig å møte til et annet 
tidspunkt om timeavtalen ikke 
passer.

  • Det er gratis å delta og du får 
tilbakemelding fra undersøkelsen 
pr brev eller under ”din side” på 
helsenorge.no. Resultatene kan 
også deles med fastlege om du 
ønsker det.
  • Det trekkes ut en EL-SYKKEL i 

hver kommune blant de som deltar. 
Hovedpremien er en el-Golf til en 
verdi over 300.000 kr.
  • Mer informasjon om undersøkel-

sen: www.hunt4.no

HUNT 4
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

Nytt tilbud (6 kvelder) med 
dans starter opp på torsdager. 
Innhold: dans

To aldersgrupper: 1.–4. klas-
se, og 5.–7. klasse (gruppestør-
relse på 12 elever).

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

Tidspunkt: torsdager kl. 
16.00 – 16.45 (1. – 4. klasse) og 
kl. 17.00 – 17.45 (5. – 7. klasse). 
Følger skoleruta.

Pris: 500,- kr (6 kvelder). 
Faktura blir tilsendt etter opp-
start. 400,- kr for elever som 
allerede har elevplass hos oss.

Påmeldingsfrist: innen fre-
dag 23. mars, uke 12.

Påmelding til: 
Grong musikk- og kulturskole
v/ Kari A.T. Sivertsen (mobil 

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

Innsats for andre
Valgfaget «Innsats for andre» 
inviterte på kino.

Fredag 26. januar inviterte 
valgfaget «Innsats for andre» 
Grong alders- og sykehjem på 
kinoen «Kongens nei» i kinosa-
len på Kuben Kulturhus.

Elevene, som er fra klasse 8.-
10, var på alders- og sykehjem-
met for å hente de 12 beboerne 
som ønsket å bli med på kino.

Etter kinoen var det serve-
ring av kaffe og brus, og hjem-
melagde skoleboller som 
valgfagselevene hadde bakt, 
før elevene eskorterte beboer-
ne tilbake til alders- og syke-
hjemmet.

Det ble en hyggelig stund 
både for de eldre og elevene.

Tirsdag 10. januar var 129 
barnehageansatte i Indre 
Namdal, pluss Snåsa sam-
let for felles kursdag på 
Kuben i Grong.

Kari Pape var foredragsholder 
om temaet «Implementering 
og barnehagens praksis i lys av 
ny rammeplan». Hun var en 
engasjerende foredragsholder 
som fikk god kontakt med alle 
som var til stedet. Hun satte 

ord på og ga gjenkjennende 
eksempler på hva en barneha-
gedag kan bestå av. Gjennom 
disse eksemplene trakk hun 
inn den nye rammeplanens 
innhold og hvordan vi kan ar-
beide med det i praksis.

Kari Pape er utdannet barne-
hagelærer og har siden 1997 
holdt en rekke kurs og foredrag 
for ansatt og foreldre i barneha-
ger og skoler i Norge og Sverige. 
Hun har skrevet flere fagbøker 
innen barnehagefeltet. Hun er 
blant annet opptatt av den gode 

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

FAGDAG: Tirsdag 10. januar var 129 barnehageansatte i Indre Namdal, pluss Snåsa samlet for felles kursdag på Kuben i Grong.
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Vi tilråder publikum  
å førehandskjøpe  
billettar då dette gir  
betre oversyn for arran-
gør, lettar billettsalet på 
arrangementdagen og vi 
unngår å måtte snu folk i 
døra om det er fullt.
I vårt nye billettsystem vil ein 
på dei fleste arrangement også 
kunne velje kva for sete ein 
ønskjer å bestille. Vil ein ha 
dei beste plassane løner det 
seg å førehandskjøpe. Ein kan 
jamvel kjøpe på døra før sjølve 
arrangementet når det er ledi-
ge plassar. Under følger litt 
ulike måtar å kjøpe billettar til 
kulturarrangement og kino.

Førehandssal i biblioteket med visa
I biblioteket sine opningstider 
10-16 alle kvardagar og heilt til 
kl. 21 onsdagar, kan du kjøpe 
billettar med visakort av de 
tilsette i biblioteket. Betal i 

skranken. Kontantar blir utfa-
sa som betalingsløysing for 
kulturbillettar.

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

På våre nye nettsider ser du 
kinoprogram og kulturpro-
gram. Trykk på «kjøp billett» 
på det arrangementet du vil 
ha billettar til, vel plass og be-

tal. Skriv ut kvittering eller vis 
kvittering mottatt via telefon.

Appen «ebillett»
For dei som nyttar moderne 
mobiltelefonar tilråder vi å laste 
med appen «ebillett». Med den-
ne kan ein kjøpe billettar og ha 
dei lagra på telefonen. Det held 
då å vise billett på telefonen når 

du går inn på arrangementet. 
Du slepp også å nytte kodekal-
kulator og passord for nettbank 
for kvart enkelt kjøp. I appen 
kan ein søke på Grong eller Ku-
ben og slik kunne følgje med på 
alle tilgjengelege arrangement 
framover på telefonen.

Kjøp på sjølve arrangementet
På kinoframsyningar, konser-
tar, teater osv. kan du også 
kjøpe i døra på sjølve arrange-
mentet. Vi vil også her helst 
bruke vår  betalingsterminal.

Tilrettelegging
Vi har mange tilrettelagte og 
avhaldne plassar for publikum 
med nedsett funksjonsevne i 
kinosal og konsert- og teater-
salen Symfoni Namsen. Når du 
kjøper på førehand kan du sjå 
dette i salkartet. 

Du kan også få råd om plas-
sar i forhold til hemningar i 
bibliotekskranken. Vi aksepte-
rer ledsagerordning og krev at 
alle eksterne arrangørar også 
gjer det.

Billettsal på Kulturhuset Kuben

Ny tilsett i Grong 
ungdomsklubb
Grong Ungdomsklubb har fått 
ein ny ungdomsklubbarbeidar i 
vikariat fram til sommaren. 
Dette er Sonja Fossland som til 
vanleg arbeider på Grong Bar-
ne- og ungdomsskole.

Som før vil ungdomsklubben 
halde ope kvar måndag og ons-
dag frå kl. 1800. Aldersgrense 
er 8. klasse. Fram til sommaren 
vil vi stenge ungdomsklubben 
kl. 21 om kveldane. Dette er ein 
time tidlegare enn før.

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

10. mars kl. 20.00. Kuben Rocks 
– Boring Old Farts, Blånæggel og 
Haral Ængen band.
13. mars kl. 19.00. Det e itj 
størrelsa det kjæm an på – Kveli 
Rånes Bremseth.
20. mars kl. 19.00. Farfarfortel-
linger – Turnéteatret, med Evy 
Kasseth Røsten

20.–22. april, Regional UKM-festival, 
Grong.
25. april kl. 19.00 Herman’s Hermits 
– britisk 60-tallsband (no milk today).
1. mai kl. 19.00. Vårkonsert med 
Grong Musikkforening.

Billetter på www.kulturhusetku-
ben.no eller i Grong bibliotek i 
åpningstiden.

Våren 2018 på kulturhuset

Grong kommune deler kvart  
år ut kulturmidlar til ulike føre-
mål. I tildelinga av kulturmidlar 
2018 vil foreningar med  
aktivitet for barn og  
ungdom bli prioritert.
Søknadsfristen er 20. april. Kvar 
kategori er spesifisert under. 
Søknadsskjemaet er elektronisk 
og finst på Grong kommune si 
heimeside www.grong.kommu-

ne.no (under tjenester/kultur/
kulturmidler).

1. Stønad til kor og korps:
Blir tildelt administrativt i 

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

Blir tildelt av Grong idretts-
råd. Søknadsfrist: 20. april.

3. Stønad til lag og forei-
ningar for barn og ungdom, 
inkludert revy og teater:

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadsfristen: 
20. april. 

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadene skal 
leverast inn så snart søkarane 
har oversyn over utgifter og 
innsats i løpet av inneverande 
sesong. Det skal leverast inn 
køyreliste med anmodning om 
utbetaling til gitt kontonum-

mer som viser minimum dato 
for køyring og omtrentleg dis-
tanse. 

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

som ikkje går under desse ord-
ningane kan du skrive søkna-
den i eit dokument og stile 
direkte til Grong kommune så 
vurderer vi desse ekstraordi-
nært. Søknader sendt før 20. 
april og som gjeld barn- og 
unge vil bli prioritert. 

Spørsmål og kontaktinfo
Har du spørsmål, treng skjema 
eller anna spørsmål, ta kontakt 
med prosjektleiar kultur Trond 
Martin Sæterhaug på tlf. 
99612998 eller på e-post: trond.
saterhaug@grong.kommune.
no.

Vi minner om at sjølve søk-
nadsskjemaet er tilgjengeleg på 
heimesidene grong.kommune.
no (under tjenester/kultur/kul-
turmidler).

Utlysing av Kulturmidlar 2018

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni.  
Kommunestyrets møter holdes i kommune-
styresalen på Grong kommunehus.  
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside
www.grong.kommune.no; i servicekontoret  
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong  
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.  
 Skjalg Åkerøy, ordfører

Informasjon om Grongnytt 2018
● 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 den kommunale  
informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt  
innhold eller eventuelle feil.
● Neste nummer av Grongnytt kommer 4. mai.  
Frist for lag og foreninger er 23. april.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

barndom, barns leik i barneha-
ge, sosial kompetanse og peda-
gogisk ledelse.

Ledernettverk
Fagdagen ble arrangert av leder-
nettverket for barnehagene I 
Indre Namdal og Snåsa. Leder-
nettverket er et fagnettverk for 
styrere og pedagogiske ledere. 
Nettverket har eksistert siden 
2000. Dette er et nettverk med 
erfaringsdeling og aktuelle 
tema for styrere og pedagogis-
ke ledere i barnehagen, som 

møtes 4 ganger pr år og møtene 
går på rundgang i alle 6 kom-
munene.

Gun Kveli fra Lierne som 
hadde koordineringsjobben 
skal ha mye av æren for at nett-
verket fortsatt eksisterer. 

Foredragsholdere
Siden 2002 har ledernettverket 
også fått til felles kursdager for 
alle ansatte i barnehagene i 
disse kommunene, med forele-
sere som bl.a Ann Åberg (Lyt-
tende pedagogikk),

Eli Rygg (Se-lytt og lær, de 
voksnes møte med barn og 
unge), Øyvind Kvello (Tidlig 
innsats), Reinert Karmøy (Re-
lasjonsledelse og relasjons-
kompetanse), Terje Melaas 
(Blikk for lek), Ingvard Wil-
helmsen (Konge i eget liv).

For oss i Indre Namdal er 
det store kostnader å skulle 
gjennomføre slike kursdager. 
Vi er glade for at vi har dette 
samarbeidet og dermed kan 
engasjere dyktige foredrags-
holdere.

Opningstider Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har ope alle 
kvardagar frå kl. 10-16, 
men på onsdagar har vi 
også kveldsope til kl. 21.00.

Dei som arbeider på biblio-
teket har fått utvida ansvar 
for å selje billettar til kon-

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!

UNG: Peder August Grande 
Guddingsmo er fortsatt for ung 
til å delta på HUNT4, men vil 
dra nytte av forskninga på 
helse som HUNT har bidratt 
med over 40 år allerede. 
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Vær med å bidra til en av 
verdens største og mest 
suksessfulle befolknings-
undersøkelser og få en 
gratis EU-kontroll!
En gang hvert 10. år har du mu-
ligheten til å bidra til viktig hel-
seforskning regionalt, nasjonalt 
og globalt, samtidig som du får 
nyttige helseopplysninger om 
deg selv, HELT GRATIS! Så langt 
har over 47 000 nordtrøndere 
deltatt på HUNT 4 – den 4.-run-
den med Helseundersøkelsen i 
Nord-Trøndelag. Dette er en av 
verdens største helseundersø-
kelser, og snart kommer HUNT 
4 til Grong! Undersøkelsen blir 
i uke 3-8, dvs. 14 januar til 21 
februar 2019, i Grong som en av 
de siste kommunene.

Feltstasjonen
Det blir sendt ut en invitasjon 
til alle over 20 år med bostedsa-
dresse i kommunen i puljer, ca. 
14 dager før oppmøtetidspunkt. 
Hvis timen ikke passer, eller du 
ønsker å møte før, kan du også 
møte på drop-in time når som 
helst i åpningstida. Feltstasjo-
nen blir i kjelleretasjen på kom-
munehuset, inngangen ned 
mot sykehjemmet. Undersøkel-
sene tar ca. 1 time, men ved 
stor pågang må det beregnes 

litt ventetid. Stasjonen vil være 
bemannet på dagtid og etter-
middag, fire dager per uke. Det 
vil også bli gitt mulighet for 
drop -in en helg for dem som 
ikke har mulighet for å komme 
på ukedag.

Dette skjer på feltstasjonen:
  • Du svarer på spørreskjema 

(gjerne på forhånd på papir 
eller digitalt).
  • Måler høyde og vekt.
  • Kroppssammensetning.
  • Blodtrykk.
  • Tar blodprøver.
  • Aktivitetsmåling.

I tillegg blir mange trukket ut 
og spurt om å delta på ekstra-
undersøkelser om f.eks. ten-
ner, hørsel osv. Du står fritt til å 
ikke delta på noen av stasjone-
ne på feltstasjon, men alle opp-
fordres selvfølgelig til å bidra 
med mest mulig, både for egne 
og forskningens del. 

Resultatene fra undersøkel-
sen kan du få tilsendt i posten, 
og resultatene kan sendes fast-
legen din om du ønsker det. Du 
kan også reservere deg mot å se 
svarene om du ønsker, og like-
vel bidra til forskningen. 

Ekstraundersøkelser for 
gammel, ung og dyreeiere
Det gjennomføres en egen Ung 
Hunt undersøkelse på skolene 

for de mellom 13 og 19 år.
Dette blir da Grong barne- og 

ungdomsskole og på Grong vi-
deregående skole. Det blir og 
gjennomført egen tilleggsun-
dersøkelse HUNT 70 + for alle 
over 70 år, de som ikke har 
mulighet til å komme på stasjo-
nen kan få hjemmebesøk i pe-
rioden. Dyreeiere blir også 
bedt om å bidra til en utvidet 
undersøkelse I HUNT 4- Én 
helse, for å se på hvordan dyre-
eiere og dyr gjensidig påvirker 
hverandres helse, bade fysisk 
og psykisk.

Premier
Det er flere uttrekkspremier fra 
både kommunen, HUNT 4 sen-
tralt og næringslivet. Blant an-
net får én heldig deltaker i 
Grong en elsykkel fra HUNT 4. 
Og Grong kommune har flere 
uttrekkspremier med gavekort 
og billetter både til Kuben Kul-
turhus og Revyfestivalen på 
Høylandet til sommeren. Og 
etter at hele HUNT 4 er ferdig i 
alle kommunene i februar 2019 
så vil HUNT 4 trekke ut en hel-
dig vinner blant alle deltakerne 
som vil få en splitter ny e-golf.

Velkommen til feltstasjo-
nen i kjelleretasjen på kom-
munehuset, inngangen ned 
mot sykehjemmet 14. januar 
– 21. februar 2019!

HUNT 4 i Grong–Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

KLARE: F.v: Helsesøster og prosjektleder for HUNT4 lokalt i Grong, Vera Testad Midtgard, rådmann 
Svein Helland, ambassadør for UngHUNT i Grong Kjersti Grande, stasjonsleder Hanne-Lise Solum 
og ordfører Skjalg Åkerøy oppfordrer alle til å møte opp på HUNT4, og bidra til viktig forskning og 
samfunnsplanlegging samtidig som man får en utvidet gratis helseundersøkelse.

Dette er en unik og 
helt gratis mulighet  
til å få sjekket egen 
helsetilstand og til å 
kunne bidra til viktig 
datainnsamling, for 
forskning og helse-
planlegging for hele 
Norge, og alle oppfor-
dres til å delta!
Helseundersøkelsen i Nord-
Trøndelag (HUNT) gjennom-
føres først og fremst for å øke 
kunnskapen om de store fol-
kehelseutfordringene, og re-
sultatene brukes som 
grunnlag for folkehelsearbeid 
både i egen kommune og 
hele Norge. Totalt har 120 
000 nordtrøndere deltatt i 
HUNT tidligere, og 30 000 av 

disse har deltatt i alle tre un-
dersøkelsene med både data 
og biologisk prøver over flere 
tiår, noe som er helt unikt på 
verdensbasis!

Ditt bidrag kan være med 
på å endre behandling, utvi-
kle nye medisiner og gi nye 
svar om sykdommer som 
hjerte- og karsykdommer, 
lungesykdommer, allergi, di-
abetes, hodepine, kreft, psy-
kiske plager og mye annet. 

Forskning på materiale fra 
tidligere HUNT-undersøkel-
ser har blant annet resultert i 
dette. Slagordet er "Sammen 
for ei friskere fremtid", og 
gjenspeiler både de personli-
ge og kollektive fordelene 
med at så mange som mulig 
deltar på denne gratis helse-
undersøkelsen. Mer info om 
helseundersøkelsen generelt 
på https://www.ntnu.no/
web/hunt4/hunt4

Viktig for forskning  
og samfunnsutvikling

HUNT 4: De fire største fordelene med å delta i HUNT.

Ved den forrige  
HUNT-undersøkelsen  
var gjennomsnittet  
på deltakelsen i kommu-
nene i fylket på 54 %.

Den gang varierte oppmøte fra 
71,4 % i Snåsa, som var vinne-
ren til Verran som var jumbo 
med 44 %:

Snåsa 71,4 %
Lierne 71,3 %
Namsskogan 68,1 %
Grong 66,5 %
Røyrvik 65,5 %
Høylandet 65,4 %
Frosta 63,6 %
Overhalla 62,6 %
Flatanger 58,6 %
Steinkjer 58,1 %
Namdalseid 56,9 %
Nærøy 56,5 %

Leksvik 54,7 %
Leka 54,8 %
Verdal 53,1 %
Levanger 51,5 %
Stjørdal 50,5 %
Fosnes 50,4 %
Vikna 47 %
Namsos 45,7 %
Inderøy 44,3 %
Meråker 44,3 %
Verran 44 %    

Slik gikk det sist i kommunekampen

Én helse er et tilleggspro-
sjekt til HUNT 4 rettet mot 
dyreeiere med hund, hest, 
storfe, sau eller gris. Det 
kan være fordeler og ulem-
per både fysisk å psykisk å 
ha kontakt med dyr, og 
dette vet vi for lite om i dag.
Det er mange av oss som omgås 
dyr på daglig basis og som opp-
lever både glede og positive ef-
fekter ved dyrehold. Men 

hvordan påvirker vi hverandre 
på områder som ikke er like lett 
å få øye på, og kan vår omgang 
med dyr påvirke helsen vår? 
Mange av dyrene i Norge hører 
til i landbruket som produk-
sjonsdyr, og er dermed i nær-
kontakt med bønder og deres 
familier daglig. De er også i 
kontakt med veterinærer, dyre-
transportører, produktleveran-
dører til landbruket og ansatte 
ved slakteri. I tillegg holder vi 
selskapsdyr innomhus, som 
hund, katt, gnagere og fugler, 
og atter mange driver med 

hest. HUNT Én helse er et fors-
kningssamarbeid mellom 
HUNT og de veterinærfaglige 
miljøene i Norge (Veterinærin-
stituttet og NMBU Veterinær-
høgskolen). Prosjektet pågår 
parallelt med den fjerde helse-
undersøkelsen i Nord-Trønde-
lag (HUNT 4), og retter seg mot 
deltakere i HUNT 4 som er dy-
reeiere og har regelmessig kon-
takt med dyr.

Årsaken til satsingen er økt 
fokus på helse, smitte og resis-
tens. Ny forskning har gitt oss 
kunnskap om at immunforsva-

ret er involvert i utviklingen av 
svært mange sykdommer, og 
immunforsvaret hos både men-
nesker og dyr påvirkes av kon-
takten med mikroorganismer. 
Dette samspillet kan vi for lite 
om i dag. I Dyr og mennesker 
kan smitte hverandre med syk-
dommer, samtidig som det 
også er slik at omgang med dyr 
kan forebygge sykdom. For å 
nå økt kunnskap om vår gjensi-
dige effekt på hverandre i et 
helseperspektiv har vi behov 
for mer forskning, og dette tar 
nå HUNT Én helse tak i.

HUNT 4 – Én helse
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Innen år 2060 vil antallet 
eldre i Norge være fordo-
blet. Utfordringen med å 
ha tilstrekkelig antall hel-
sepersonell til å ta seg av 
disse er åpenbar, men 
omfanget handler i stor 
grad om hvilken helse de 
eldre kommer til å ha.
70+ er en tilleggsundersøkelse 
til den ordinære HUNT-under-
søkelsen, som tilbys for første 
gang i forbindelse med 
HUNT4, til alle som har fylt 70 
år.

Formålet er å samle data 
som gjør forskerne i bedre 
stand til å kunne forutse hvil-
ken helse de eldre kommer til 
å ha. I dette ligger også å få en 
bedre forståelse av hvorfor 
noen opplever av helsen blir 
sterkt svekket mens andre 
opprettholder en god helsetil-

stand. Heller enn å lete etter 
forklaringer på sykdom, kan 
det være mer relevant å foku-
sere på å utsette sykdomsfor-
løp. Dette vil i så fall kunne 
bidra til at eldre bor hjemme 
lenger, noe som igjen vil gi en 
stor samfunnsøkonomisk ge-
vinst. Tidligere overlege og 
helseminister Wenche Frogn 
Sellæg sier at «Forskning har 
vist oss at det er en sammen-
heng mellom livsstil og utvikling 
av Alzheimers sykdom. Forske-
re står nå i kø for å finne flere 
faktorer som kan utsette og 
forebygge utvikling av demens-
sykdommer.»

Nytt av året er også at HUNT 
har et ambulerende team som 
reiser ut til de som måtte ha 
problemer med å møte opp på 
undersøkelsen. Dermed håper 
de å opprettholde den gode 
oppfølgingsandelen som har 
vært gjeldende for de godt 
voksne aldersklassene opp 
gjennom hele HUNT-historien.

HUNT 70+

For fjerde gang gjennomfø-
res det en egen Ung-HUNT-
undersøkelse for ungdom 
mellom 13 og 19 år.
Ungdommene besøkes på 
skolene, hvor spørreskjema-
er, helsesamtale og aktivitets-
måling er sentrale elementer 
i undersøkelsen. UngHUNT 
blir gjennomført på Grong 
barne- og ungdomsskole og 
Grong videregående skole.

Kombinasjonen av at de 
både får kartlagt egen helse 
og at de bidrar til forskning 
på sin egen gruppes livsstil og 
holdninger er spennende. I 
årets Ung-HUNT fokuseres 
det ekstra på temaene seksu-
alitet og psykisk helse. Ung-

dommene får spørreskjemaer 
som ikke kan spores tilbake 
til den enkelte, for å ivareta 
anonymiteten. Til forskjell 
fra den ordinære HUNT-un-
dersøkelsen blir det tatt 
spyttprøve istedenfor blod-
prøve av ungdommene.

Vi ønsker jo at ungdom-
men skal ha det bra, men det 
er ikke alltid lett å vite hva 
som skal til. 

Kan denne undersøkelsen 
bidra med kunnskap som 
gjør at skolen eller helsesøs-
ter kan være med på å fore-
bygge psykiske vansker er 
det veldig flott. Det er jo også 
mye snakk om at skolen må 
få mer helsepersonell, og 
dette kan være viktig for å 
synliggjøre behovet.

Ung-HUNT

HUNT 4 har invitert både 
nordtrønderske bedrifter, 
lag og foreninger som  
ambassadører for  
undersøkelsen.
Bedriftene får en utvidet gratis 
bedriftshelsetjeneste og deri-
gjennom bedre helse hos sine 
ansatte, og får god reklame ved 
å bidra til viktig forskning og 
samfunnsplanlegging! De fleste 
bedriften er opptatt av helse, 
miljø og sikkerhet (HMS) og en 
viktig del av dette arbeidet er 

folkehelsen, både fysisk og psy-
kisk. Bl.a. NTE har derfor sett 
på det som viktig å oppfordre 
medarbeiderne til å delta i un-
dersøkelsen, og de har både in-
formert internt blant de 
ansatte, oppfordra både egne 
ansatte og publikum flest til å 
delta, og gitt medarbeiderne fri 
til å delta på HUNT 4.

Grong kommune gir også alle 
ansatte fri til å delta i undersø-
kelsen, og oppfordrer både 
egne ansatte og alle innbygger-
ne til å delta I denne viktige 
dugnaden. Både for egen helses 

skyld, og for fellesskapets fors-
kning og samfunnsplanlegging!

Alle bedrifter i kommunen 
oppfordres til å bidra til denne 
dugnaden, både gjennom å 
framsnakke dette for egne an-
satte og publikum ellers, og gi 
de ansatte fri til å delta på 
HUNT 4! Ansatte som bor i en 
annen kommune og jobber i 
Grong kan også møte på HUNT 
4 i Grong for å redusere tiden 
som brukes på undersøkelsen. 

Så langt har følgende bedrif-
ter i Grong meldt seg som am-
bassadørbedrifter:

  • NTE
  • NAMAS
  • Otto Moe
  • Namsen Auto
  • Sparebank1 SMN
  • Grong sparebank
  • Grong videregående  

skole –Trøndelag  
fylkeskommune 
 
Bedrifter som er interesserte i 
å bli ambassadører kan ta 
direkte kontakt med Rakel 
Westrum-Rein i HUNT4, tlf. 
934 57 345, e-post: 
rakel.w.rein@ntnu.no

Ambassadørbedrifter og ambassadørforeninger: “Vinn-vinn”

  • Helseundersøkelsen i Nord-
Trøndelag er en av verdens største 
helseundersøkelser.
  • Undersøkelsen består av 

spørreskjema, kliniske undersøkel-
ser og biologiske prøver. Alt av 
svar og prøver blir avidentifisert.
  • HUNT4 gjennomføres i alle 23 

nordtrønderske kommuner fra 
september 2017 til februar 2019.
  • HUNT forskningssenter i 

Levanger eies av NTNU. Her 

lagres biologisk materiale og data 
fra undersøkelsene
  • Alle over 13 år som bor i 

Nord-Trøndelag inviteres til å delta 
i HUNT4. UngHUNT (13-19 år) 
gjennomføres i skolene.
  • Alle over 20 år mottar invitasjon 

i posten med oppmøtetidspunkt 
på feltstasjonen i sin kommune. 
Det er mulig å møte til et annet 
tidspunkt om timeavtalen ikke 
passer.

  • Det er gratis å delta og du får 
tilbakemelding fra undersøkelsen 
pr brev eller under ”din side” på 
helsenorge.no. Resultatene kan 
også deles med fastlege om du 
ønsker det.
  • Det trekkes ut en EL-SYKKEL i 

hver kommune blant de som deltar. 
Hovedpremien er en el-Golf til en 
verdi over 300.000 kr.
  • Mer informasjon om undersøkel-

sen: www.hunt4.no

HUNT 4
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

Nytt tilbud (6 kvelder) med 
dans starter opp på torsdager. 
Innhold: dans

To aldersgrupper: 1.–4. klas-
se, og 5.–7. klasse (gruppestør-
relse på 12 elever).

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

Tidspunkt: torsdager kl. 
16.00 – 16.45 (1. – 4. klasse) og 
kl. 17.00 – 17.45 (5. – 7. klasse). 
Følger skoleruta.

Pris: 500,- kr (6 kvelder). 
Faktura blir tilsendt etter opp-
start. 400,- kr for elever som 
allerede har elevplass hos oss.

Påmeldingsfrist: innen fre-
dag 23. mars, uke 12.

Påmelding til: 
Grong musikk- og kulturskole
v/ Kari A.T. Sivertsen (mobil 

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

Innsats for andre
Valgfaget «Innsats for andre» 
inviterte på kino.

Fredag 26. januar inviterte 
valgfaget «Innsats for andre» 
Grong alders- og sykehjem på 
kinoen «Kongens nei» i kinosa-
len på Kuben Kulturhus.

Elevene, som er fra klasse 8.-
10, var på alders- og sykehjem-
met for å hente de 12 beboerne 
som ønsket å bli med på kino.

Etter kinoen var det serve-
ring av kaffe og brus, og hjem-
melagde skoleboller som 
valgfagselevene hadde bakt, 
før elevene eskorterte beboer-
ne tilbake til alders- og syke-
hjemmet.

Det ble en hyggelig stund 
både for de eldre og elevene.

Tirsdag 10. januar var 129 
barnehageansatte i Indre 
Namdal, pluss Snåsa sam-
let for felles kursdag på 
Kuben i Grong.

Kari Pape var foredragsholder 
om temaet «Implementering 
og barnehagens praksis i lys av 
ny rammeplan». Hun var en 
engasjerende foredragsholder 
som fikk god kontakt med alle 
som var til stedet. Hun satte 

ord på og ga gjenkjennende 
eksempler på hva en barneha-
gedag kan bestå av. Gjennom 
disse eksemplene trakk hun 
inn den nye rammeplanens 
innhold og hvordan vi kan ar-
beide med det i praksis.

Kari Pape er utdannet barne-
hagelærer og har siden 1997 
holdt en rekke kurs og foredrag 
for ansatt og foreldre i barneha-
ger og skoler i Norge og Sverige. 
Hun har skrevet flere fagbøker 
innen barnehagefeltet. Hun er 
blant annet opptatt av den gode 

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

FAGDAG: Tirsdag 10. januar var 129 barnehageansatte i Indre Namdal, pluss Snåsa samlet for felles kursdag på Kuben i Grong.
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Vi tilråder publikum  
å førehandskjøpe  
billettar då dette gir  
betre oversyn for arran-
gør, lettar billettsalet på 
arrangementdagen og vi 
unngår å måtte snu folk i 
døra om det er fullt.
I vårt nye billettsystem vil ein 
på dei fleste arrangement også 
kunne velje kva for sete ein 
ønskjer å bestille. Vil ein ha 
dei beste plassane løner det 
seg å førehandskjøpe. Ein kan 
jamvel kjøpe på døra før sjølve 
arrangementet når det er ledi-
ge plassar. Under følger litt 
ulike måtar å kjøpe billettar til 
kulturarrangement og kino.

Førehandssal i biblioteket med visa
I biblioteket sine opningstider 
10-16 alle kvardagar og heilt til 
kl. 21 onsdagar, kan du kjøpe 
billettar med visakort av de 
tilsette i biblioteket. Betal i 

skranken. Kontantar blir utfa-
sa som betalingsløysing for 
kulturbillettar.

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

På våre nye nettsider ser du 
kinoprogram og kulturpro-
gram. Trykk på «kjøp billett» 
på det arrangementet du vil 
ha billettar til, vel plass og be-

tal. Skriv ut kvittering eller vis 
kvittering mottatt via telefon.

Appen «ebillett»
For dei som nyttar moderne 
mobiltelefonar tilråder vi å laste 
med appen «ebillett». Med den-
ne kan ein kjøpe billettar og ha 
dei lagra på telefonen. Det held 
då å vise billett på telefonen når 

du går inn på arrangementet. 
Du slepp også å nytte kodekal-
kulator og passord for nettbank 
for kvart enkelt kjøp. I appen 
kan ein søke på Grong eller Ku-
ben og slik kunne følgje med på 
alle tilgjengelege arrangement 
framover på telefonen.

Kjøp på sjølve arrangementet
På kinoframsyningar, konser-
tar, teater osv. kan du også 
kjøpe i døra på sjølve arrange-
mentet. Vi vil også her helst 
bruke vår  betalingsterminal.

Tilrettelegging
Vi har mange tilrettelagte og 
avhaldne plassar for publikum 
med nedsett funksjonsevne i 
kinosal og konsert- og teater-
salen Symfoni Namsen. Når du 
kjøper på førehand kan du sjå 
dette i salkartet. 

Du kan også få råd om plas-
sar i forhold til hemningar i 
bibliotekskranken. Vi aksepte-
rer ledsagerordning og krev at 
alle eksterne arrangørar også 
gjer det.

Billettsal på Kulturhuset Kuben

Ny tilsett i Grong 
ungdomsklubb
Grong Ungdomsklubb har fått 
ein ny ungdomsklubbarbeidar i 
vikariat fram til sommaren. 
Dette er Sonja Fossland som til 
vanleg arbeider på Grong Bar-
ne- og ungdomsskole.

Som før vil ungdomsklubben 
halde ope kvar måndag og ons-
dag frå kl. 1800. Aldersgrense 
er 8. klasse. Fram til sommaren 
vil vi stenge ungdomsklubben 
kl. 21 om kveldane. Dette er ein 
time tidlegare enn før.

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

10. mars kl. 20.00. Kuben Rocks 
– Boring Old Farts, Blånæggel og 
Haral Ængen band.
13. mars kl. 19.00. Det e itj 
størrelsa det kjæm an på – Kveli 
Rånes Bremseth.
20. mars kl. 19.00. Farfarfortel-
linger – Turnéteatret, med Evy 
Kasseth Røsten

20.–22. april, Regional UKM-festival, 
Grong.
25. april kl. 19.00 Herman’s Hermits 
– britisk 60-tallsband (no milk today).
1. mai kl. 19.00. Vårkonsert med 
Grong Musikkforening.

Billetter på www.kulturhusetku-
ben.no eller i Grong bibliotek i 
åpningstiden.

Våren 2018 på kulturhuset

Grong kommune deler kvart  
år ut kulturmidlar til ulike føre-
mål. I tildelinga av kulturmidlar 
2018 vil foreningar med  
aktivitet for barn og  
ungdom bli prioritert.
Søknadsfristen er 20. april. Kvar 
kategori er spesifisert under. 
Søknadsskjemaet er elektronisk 
og finst på Grong kommune si 
heimeside www.grong.kommu-

ne.no (under tjenester/kultur/
kulturmidler).

1. Stønad til kor og korps:
Blir tildelt administrativt i 

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

Blir tildelt av Grong idretts-
råd. Søknadsfrist: 20. april.

3. Stønad til lag og forei-
ningar for barn og ungdom, 
inkludert revy og teater:

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadsfristen: 
20. april. 

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadene skal 
leverast inn så snart søkarane 
har oversyn over utgifter og 
innsats i løpet av inneverande 
sesong. Det skal leverast inn 
køyreliste med anmodning om 
utbetaling til gitt kontonum-

mer som viser minimum dato 
for køyring og omtrentleg dis-
tanse. 

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

som ikkje går under desse ord-
ningane kan du skrive søkna-
den i eit dokument og stile 
direkte til Grong kommune så 
vurderer vi desse ekstraordi-
nært. Søknader sendt før 20. 
april og som gjeld barn- og 
unge vil bli prioritert. 

Spørsmål og kontaktinfo
Har du spørsmål, treng skjema 
eller anna spørsmål, ta kontakt 
med prosjektleiar kultur Trond 
Martin Sæterhaug på tlf. 
99612998 eller på e-post: trond.
saterhaug@grong.kommune.
no.

Vi minner om at sjølve søk-
nadsskjemaet er tilgjengeleg på 
heimesidene grong.kommune.
no (under tjenester/kultur/kul-
turmidler).

Utlysing av Kulturmidlar 2018

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni.  
Kommunestyrets møter holdes i kommune-
styresalen på Grong kommunehus.  
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside
www.grong.kommune.no; i servicekontoret  
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong  
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.  
 Skjalg Åkerøy, ordfører

Informasjon om Grongnytt 2018
● 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 den kommunale  
informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt  
innhold eller eventuelle feil.
● Neste nummer av Grongnytt kommer 4. mai.  
Frist for lag og foreninger er 23. april.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

barndom, barns leik i barneha-
ge, sosial kompetanse og peda-
gogisk ledelse.

Ledernettverk
Fagdagen ble arrangert av leder-
nettverket for barnehagene I 
Indre Namdal og Snåsa. Leder-
nettverket er et fagnettverk for 
styrere og pedagogiske ledere. 
Nettverket har eksistert siden 
2000. Dette er et nettverk med 
erfaringsdeling og aktuelle 
tema for styrere og pedagogis-
ke ledere i barnehagen, som 

møtes 4 ganger pr år og møtene 
går på rundgang i alle 6 kom-
munene.

Gun Kveli fra Lierne som 
hadde koordineringsjobben 
skal ha mye av æren for at nett-
verket fortsatt eksisterer. 

Foredragsholdere
Siden 2002 har ledernettverket 
også fått til felles kursdager for 
alle ansatte i barnehagene i 
disse kommunene, med forele-
sere som bl.a Ann Åberg (Lyt-
tende pedagogikk),

Eli Rygg (Se-lytt og lær, de 
voksnes møte med barn og 
unge), Øyvind Kvello (Tidlig 
innsats), Reinert Karmøy (Re-
lasjonsledelse og relasjons-
kompetanse), Terje Melaas 
(Blikk for lek), Ingvard Wil-
helmsen (Konge i eget liv).

For oss i Indre Namdal er 
det store kostnader å skulle 
gjennomføre slike kursdager. 
Vi er glade for at vi har dette 
samarbeidet og dermed kan 
engasjere dyktige foredrags-
holdere.

Opningstider Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har ope alle 
kvardagar frå kl. 10-16, 
men på onsdagar har vi 
også kveldsope til kl. 21.00.

Dei som arbeider på biblio-
teket har fått utvida ansvar 
for å selje billettar til kon-

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!

UNG: Peder August Grande 
Guddingsmo er fortsatt for ung 
til å delta på HUNT4, men vil 
dra nytte av forskninga på 
helse som HUNT har bidratt 
med over 40 år allerede. 
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Gjennom året har vi hatt to 
flotte turnusleger som vi har 
stor glede av å ha sammen med 
oss og som og har nytt stor tillit 
i befolkningen. Både Namssko-
gan og Grong har tatt imot 
medisinerstudenter i høst. Vi 
ser på dette som en viktig opp-
gave og en berikelse for tjenes-
tene, å kunne være med å bidra 
til fremtidens leger.

Kommunale oppgaver
Alle kommunale oppgaver og 
ansvarsområder er fordelt på 
våre faste leger.

Martin With Kielland er fast-
lege og tilsynslege ved syke-
hjemmet i Grong. Han er i tillegg 
medisinskfaglig ansvarlig lege 
for tjenesten og for legevakten. 
Kielland jobber med å utarbeide 
ny plan for miljørettet helse-
vern i kommunen. Han er og 
med på å utvikle prosedyrer for 
tjenesten og for INR Legevakt.

Kamilla Stylo Czownicki er 
fastlege og helsestasjonslege i 
Grong.

Kasper Brødbæk er fastlege-
vikar på andre året og han er 
også Smittevernansvarlig lege 
for tjenesten.

Kasper jobber med å videre-
utvikle og implementere kom-
munenes ny- utarbeidede 
smittevernplan.

Birgit Dugstad er LIS1, det 
som tidligere het turnuslege, i 
Grong. Hun jobber under vei-
ledning og er med i alle kom-
munes oppgaver for å få et best 
mulig innblikk i allmennmedi-
sinske oppgaver.

Det nærmer seg årsskifte 
og hos oss som hos alle  
er det tid for å gjøre opp 
status før det nye året.
Vår felles legetjeneste har i 
samarbeid med administrativ 
ledelse arbeidet strukturert og 
planmessig etter – «Handlings-
planen  for Legetjenesten i 
Grong og Namsskogan kom-
mune 2017/18».

Det har vært et omfattende 
arbeid som har pågått internt 
og eksternt hele året igjennom.

Kvalitet, stabilitet og service
Målet for vår samlede tjeneste 
er at vi skal gi befolkningen en 
helhetlig legetjeneste med høy 
kvalitet, stabilitet og god ser-
vice. Vi har kommet langt på 
vei i dette arbeidet og har fått 
mange faktorer på plass, men 
dette er et kontinuerlig fokus i 
veien videre.

Å klare å få til stabilitet i en 
tjeneste som vår er en utfor-
dring. Å jobbe som fastlege i 
distriktet er krevende i forhold 
til kommunale oppgaver, spesi-
elle ansvarsområder og krav til 
videreutdanning for å fylle 
kompetansekrav. Vi er veldig 
stolte av at alle våre tre fastleger 
i Grong utdanner seg til spesia-
lister i allmennmedisin. Dess-
verre medfører det noe fravær 
og vikarbruk, men på sikt kom-
mer det oss alle til gode. Vår 
fastlege i Namsskogan er spesia-
list i allmennmedisin.

Ny forskrift
Med ny forskrift i akuttmedisin 
som er vedtatt, men ikke satt i 
verk, er det store krav til fastle-
ger og legevaktsleger i forhold 
til kompetanse.

Vi har som alle andre ar-
beidsplasser fra tid til annen 
sykemeldinger og lovmessige 
permisjoner.

Vi har bestrebet oss på å 
bruke faste vikarer som følger 
opp og ivaretar oppgaver for de 
som er fraværende. Rutiner 
hos oss sikrer oss at epikriser 
og prøvesvar blir fulgt opp. 
Noen har noen opplevd frustra-
sjon særlig vedr. erklæringer og 
forsikringssaker, dette beklager 
vi.

Det er også meget kort vente-
tid ved kontoret.

Turnusleger
En av våre fastleger har valgt å 
avslutte arbeidsforholdet med 
legetjenesten. Alle listepasien-
ter har blitt fordelt på våre an-
dre leger. Dessverre har noen 
opplevd problemer med å finne 
ut hvem sin nye fastlege er , 
dette skyldes tekniske utfor-
dringer i Helfo systemet. Kom 
gjerne på kontoret om noen 
trenger hjelp til å finne ut av 
dette.

Legetjenesten i Grong og Namsskogan
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Dette er tiltakene Innovasjon 
Norge skal prioritere i 2019 
innen tradisjonelt landbruk,  
i prioritert rekkefølge:

  • Melk og kjøttproduksjon på 
storfe med fokus på små og 
mellomstore bruk.  
  • 2. Storfekjøttproduksjon med 

fokus på gårder og områder som 
ikke er egnet for kornproduksjon. 
  • 3. Varige investeringer innen 

produksjonene potet, frukt, bær 
og grønnsaker.  
  • 4. Større investeringer til 

økologisk saueproduksjon på 
grunn av endrede krav til liggea-
real.  
  • 5. Bygging av gjødsellager med 

fast toppdekke eller 10-12 mnd. 
lagringskapasitet. 
  • 6. Lager og tørkeanlegg til 

kornproduksjon. 
  • 7. Fornying av driftsapparatet i 

svineproduksjon og omlegging fra 
bur til frittgående høns i eggpro-
duksjon. Det forutsettes at 
tiltakene ikke medfører økt 
produksjonsvolum.    
Generelt prioriteres energi og 
klimaeffektive løsninger og 
økologisk produksjon.

Landbruksbasert næring 
utenom tradisjonelt landbruk:
I tillegg kan det søkes om tilskudd 

UTVIKLINGSMIDLER TIL LANDBRUKET 2019

NÆRINGSPROGRAM: Regionalt næringsprogram for 2019-2022  i 
Trøndelag fylkeskommune. 

Næringsprisen for Grong 
er et samarbeid mellom 
Grong næringsforening  
og Grong kommune. 
Prisen ble utdelt av leder i næ-
ringsforeninga, Ann Jeanett 
Klinkenberg, og ordfører, 
Skjalg Åkerøy, under IN-messa 
den 10.november.  

Det kom i år inn mange gode 
forslag på kandidater, så takk 
til alle som sendte inn. Prisen 
gikk i år til Tor Morten Mediå 
for hans lange og aktive enga-
sjement som næringsutøver. 
Juryens begrunnelse var som 
følger:

Næringsprisen 2018 tildeles 
Tor Morten Mediå som har vært 
en aktiv og engasjert nærings-
utøver i mange år og som fort-
satt står på. Han har betydd 

mye for utviklingen av handels-
tilbudet i Grong sentrum og har 
drevet flere bedrifter både i og 
utenfor sentrum.  Prisvinneren 
har gjennom sine positive hold-
ninger, ståpåvilje og entusiasme 
vært en stor bidragsyter og 
motivator for andre bedrifter, 
noe mange har satt pris på.  
Han har også engasjert seg i 
frivillig virksomhet på flere om-
råder og har i mange år vært en 
viktig bidragsyter i gjennomfø-
ringen av Namsen Laksfestival. 

Prisvinneren har helt siden 
oppstart hatt store visjoner og 
klare mål for bedriften og har 
jobbet hardt for å nå dem. Ved-
kommende deler også mye av 
sine erfaringer på flere arenaer 
og er en stor inspirasjonskilde 
for andre gründere. 

Vi gratulerer prisvinneren 
så mye!

Næringsprisen 2018

NÆRINGSPRISEN: Prisen gikk i år til Tor Morten Mediå for hans lange og aktive engasjement som næringsutøver.

Det er flere som er i gang 
eller som er under planleg-
ging for å lage ulike typer 
lokalprodusert mat i Grong.

Kommunen har fått penger fra 
fylkesmannen for å tilrettelegge 
for kurs og erfaringsutveksling, 
og det har vært noen treff med 
de produsentene/oppstarterne 
som en vet om. Men det er kan-

skje flere som har vurderer å 
videreforedle egne råvarer eller 
på annen måte lage lokalprodu-
serte matprodukter. 

For at flest mulig skal få 
være med på satsingen frem-
over, så er det ønskelig at alle 
som vurderer å satse innen-
for lokalprodusert mat/drikke 
melder seg til Inger Helland 
nå før jul på epost: inger.hel-
land@grong.kommune.no

LOKALPRODUSERT MAT 
– KARTLEGGING AV 
MULIGE INTERESSERTE

LOKALMAT: Flere er i gang, eller under planlegging, med å lage 
ulike typer lokalprodusert mat i Grong.
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

Nytt tilbud (6 kvelder) med 
dans starter opp på torsdager. 
Innhold: dans

To aldersgrupper: 1.–4. klas-
se, og 5.–7. klasse (gruppestør-
relse på 12 elever).

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

Tidspunkt: torsdager kl. 
16.00 – 16.45 (1. – 4. klasse) og 
kl. 17.00 – 17.45 (5. – 7. klasse). 
Følger skoleruta.

Pris: 500,- kr (6 kvelder). 
Faktura blir tilsendt etter opp-
start. 400,- kr for elever som 
allerede har elevplass hos oss.

Påmeldingsfrist: innen fre-
dag 23. mars, uke 12.

Påmelding til: 
Grong musikk- og kulturskole
v/ Kari A.T. Sivertsen (mobil 

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

Innsats for andre
Valgfaget «Innsats for andre» 
inviterte på kino.

Fredag 26. januar inviterte 
valgfaget «Innsats for andre» 
Grong alders- og sykehjem på 
kinoen «Kongens nei» i kinosa-
len på Kuben Kulturhus.

Elevene, som er fra klasse 8.-
10, var på alders- og sykehjem-
met for å hente de 12 beboerne 
som ønsket å bli med på kino.

Etter kinoen var det serve-
ring av kaffe og brus, og hjem-
melagde skoleboller som 
valgfagselevene hadde bakt, 
før elevene eskorterte beboer-
ne tilbake til alders- og syke-
hjemmet.

Det ble en hyggelig stund 
både for de eldre og elevene.

Tirsdag 10. januar var 129 
barnehageansatte i Indre 
Namdal, pluss Snåsa sam-
let for felles kursdag på 
Kuben i Grong.

Kari Pape var foredragsholder 
om temaet «Implementering 
og barnehagens praksis i lys av 
ny rammeplan». Hun var en 
engasjerende foredragsholder 
som fikk god kontakt med alle 
som var til stedet. Hun satte 

ord på og ga gjenkjennende 
eksempler på hva en barneha-
gedag kan bestå av. Gjennom 
disse eksemplene trakk hun 
inn den nye rammeplanens 
innhold og hvordan vi kan ar-
beide med det i praksis.

Kari Pape er utdannet barne-
hagelærer og har siden 1997 
holdt en rekke kurs og foredrag 
for ansatt og foreldre i barneha-
ger og skoler i Norge og Sverige. 
Hun har skrevet flere fagbøker 
innen barnehagefeltet. Hun er 
blant annet opptatt av den gode 

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

FAGDAG: Tirsdag 10. januar var 129 barnehageansatte i Indre Namdal, pluss Snåsa samlet for felles kursdag på Kuben i Grong.
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Vi tilråder publikum  
å førehandskjøpe  
billettar då dette gir  
betre oversyn for arran-
gør, lettar billettsalet på 
arrangementdagen og vi 
unngår å måtte snu folk i 
døra om det er fullt.
I vårt nye billettsystem vil ein 
på dei fleste arrangement også 
kunne velje kva for sete ein 
ønskjer å bestille. Vil ein ha 
dei beste plassane løner det 
seg å førehandskjøpe. Ein kan 
jamvel kjøpe på døra før sjølve 
arrangementet når det er ledi-
ge plassar. Under følger litt 
ulike måtar å kjøpe billettar til 
kulturarrangement og kino.

Førehandssal i biblioteket med visa
I biblioteket sine opningstider 
10-16 alle kvardagar og heilt til 
kl. 21 onsdagar, kan du kjøpe 
billettar med visakort av de 
tilsette i biblioteket. Betal i 

skranken. Kontantar blir utfa-
sa som betalingsløysing for 
kulturbillettar.

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

På våre nye nettsider ser du 
kinoprogram og kulturpro-
gram. Trykk på «kjøp billett» 
på det arrangementet du vil 
ha billettar til, vel plass og be-

tal. Skriv ut kvittering eller vis 
kvittering mottatt via telefon.

Appen «ebillett»
For dei som nyttar moderne 
mobiltelefonar tilråder vi å laste 
med appen «ebillett». Med den-
ne kan ein kjøpe billettar og ha 
dei lagra på telefonen. Det held 
då å vise billett på telefonen når 

du går inn på arrangementet. 
Du slepp også å nytte kodekal-
kulator og passord for nettbank 
for kvart enkelt kjøp. I appen 
kan ein søke på Grong eller Ku-
ben og slik kunne følgje med på 
alle tilgjengelege arrangement 
framover på telefonen.

Kjøp på sjølve arrangementet
På kinoframsyningar, konser-
tar, teater osv. kan du også 
kjøpe i døra på sjølve arrange-
mentet. Vi vil også her helst 
bruke vår  betalingsterminal.

Tilrettelegging
Vi har mange tilrettelagte og 
avhaldne plassar for publikum 
med nedsett funksjonsevne i 
kinosal og konsert- og teater-
salen Symfoni Namsen. Når du 
kjøper på førehand kan du sjå 
dette i salkartet. 

Du kan også få råd om plas-
sar i forhold til hemningar i 
bibliotekskranken. Vi aksepte-
rer ledsagerordning og krev at 
alle eksterne arrangørar også 
gjer det.

Billettsal på Kulturhuset Kuben

Ny tilsett i Grong 
ungdomsklubb
Grong Ungdomsklubb har fått 
ein ny ungdomsklubbarbeidar i 
vikariat fram til sommaren. 
Dette er Sonja Fossland som til 
vanleg arbeider på Grong Bar-
ne- og ungdomsskole.

Som før vil ungdomsklubben 
halde ope kvar måndag og ons-
dag frå kl. 1800. Aldersgrense 
er 8. klasse. Fram til sommaren 
vil vi stenge ungdomsklubben 
kl. 21 om kveldane. Dette er ein 
time tidlegare enn før.

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

10. mars kl. 20.00. Kuben Rocks 
– Boring Old Farts, Blånæggel og 
Haral Ængen band.
13. mars kl. 19.00. Det e itj 
størrelsa det kjæm an på – Kveli 
Rånes Bremseth.
20. mars kl. 19.00. Farfarfortel-
linger – Turnéteatret, med Evy 
Kasseth Røsten

20.–22. april, Regional UKM-festival, 
Grong.
25. april kl. 19.00 Herman’s Hermits 
– britisk 60-tallsband (no milk today).
1. mai kl. 19.00. Vårkonsert med 
Grong Musikkforening.

Billetter på www.kulturhusetku-
ben.no eller i Grong bibliotek i 
åpningstiden.

Våren 2018 på kulturhuset

Grong kommune deler kvart  
år ut kulturmidlar til ulike føre-
mål. I tildelinga av kulturmidlar 
2018 vil foreningar med  
aktivitet for barn og  
ungdom bli prioritert.
Søknadsfristen er 20. april. Kvar 
kategori er spesifisert under. 
Søknadsskjemaet er elektronisk 
og finst på Grong kommune si 
heimeside www.grong.kommu-

ne.no (under tjenester/kultur/
kulturmidler).

1. Stønad til kor og korps:
Blir tildelt administrativt i 

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

Blir tildelt av Grong idretts-
råd. Søknadsfrist: 20. april.

3. Stønad til lag og forei-
ningar for barn og ungdom, 
inkludert revy og teater:

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadsfristen: 
20. april. 

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadene skal 
leverast inn så snart søkarane 
har oversyn over utgifter og 
innsats i løpet av inneverande 
sesong. Det skal leverast inn 
køyreliste med anmodning om 
utbetaling til gitt kontonum-

mer som viser minimum dato 
for køyring og omtrentleg dis-
tanse. 

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

som ikkje går under desse ord-
ningane kan du skrive søkna-
den i eit dokument og stile 
direkte til Grong kommune så 
vurderer vi desse ekstraordi-
nært. Søknader sendt før 20. 
april og som gjeld barn- og 
unge vil bli prioritert. 

Spørsmål og kontaktinfo
Har du spørsmål, treng skjema 
eller anna spørsmål, ta kontakt 
med prosjektleiar kultur Trond 
Martin Sæterhaug på tlf. 
99612998 eller på e-post: trond.
saterhaug@grong.kommune.
no.

Vi minner om at sjølve søk-
nadsskjemaet er tilgjengeleg på 
heimesidene grong.kommune.
no (under tjenester/kultur/kul-
turmidler).

Utlysing av Kulturmidlar 2018

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni.  
Kommunestyrets møter holdes i kommune-
styresalen på Grong kommunehus.  
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside
www.grong.kommune.no; i servicekontoret  
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong  
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.  
 Skjalg Åkerøy, ordfører

Informasjon om Grongnytt 2018
● 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 den kommunale  
informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt  
innhold eller eventuelle feil.
● Neste nummer av Grongnytt kommer 4. mai.  
Frist for lag og foreninger er 23. april.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

barndom, barns leik i barneha-
ge, sosial kompetanse og peda-
gogisk ledelse.

Ledernettverk
Fagdagen ble arrangert av leder-
nettverket for barnehagene I 
Indre Namdal og Snåsa. Leder-
nettverket er et fagnettverk for 
styrere og pedagogiske ledere. 
Nettverket har eksistert siden 
2000. Dette er et nettverk med 
erfaringsdeling og aktuelle 
tema for styrere og pedagogis-
ke ledere i barnehagen, som 

møtes 4 ganger pr år og møtene 
går på rundgang i alle 6 kom-
munene.

Gun Kveli fra Lierne som 
hadde koordineringsjobben 
skal ha mye av æren for at nett-
verket fortsatt eksisterer. 

Foredragsholdere
Siden 2002 har ledernettverket 
også fått til felles kursdager for 
alle ansatte i barnehagene i 
disse kommunene, med forele-
sere som bl.a Ann Åberg (Lyt-
tende pedagogikk),

Eli Rygg (Se-lytt og lær, de 
voksnes møte med barn og 
unge), Øyvind Kvello (Tidlig 
innsats), Reinert Karmøy (Re-
lasjonsledelse og relasjons-
kompetanse), Terje Melaas 
(Blikk for lek), Ingvard Wil-
helmsen (Konge i eget liv).

For oss i Indre Namdal er 
det store kostnader å skulle 
gjennomføre slike kursdager. 
Vi er glade for at vi har dette 
samarbeidet og dermed kan 
engasjere dyktige foredrags-
holdere.

Opningstider Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har ope alle 
kvardagar frå kl. 10-16, 
men på onsdagar har vi 
også kveldsope til kl. 21.00.

Dei som arbeider på biblio-
teket har fått utvida ansvar 
for å selje billettar til kon-

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!

oppstår akutt situasjoner og 
det er viktig å trene.

Julehøytid
Nå nærmer julehøytiden seg. 
Store deler av julen i år består 
av dager med legevakt.

24.12.18 er det åpent mellom 
08.00 og 12.00

27.12.18 er det åpent mellom 
10.00 og 14.00

28.12.18 er det åpent mellom 
10.00 og 14.00

31.12.18 er det åpent mellom 
10.00 og 12.00

For pasienter i Namsskogan er 
kontoret betjent, men ikke med 
lege, pasienter må komme til 
kontoret i Grong. Det blir besøk 
av tilsynslege  ved sykehjemmet 
i Namsskogan 28.12.18. Alle plan-
lagte besøk og blodprøver må 
tas før jul, da det er problemer 
med postgangen i jula. 

Legevakten er 116 117
Øyeblikkelig  hjelp er 113
Ansatte ved legetjenesten 

ønsker alle en riktig god jul! 
VERA TESTAD MIDTGARD 

avdelingsleder ved legetjenesten og Inr legevakt

Ragnhild Smalås, er spesialist 
i allmennmedisin og samfunns-
medisin, hun betjener kontoret 
i Namsskogan og har ansvar for 
helsestasjon og sykehjem på 
Namsskogan. Hun er i tillegg 
stedfortreder for  medisinsk 
faglig rådgiver og for smittever-
nansvarlig. 

Ved kontorene i Grong og 
Namsskogan har vi sykepleiere 
og hjelpepersonell med lang 
erfaring og god kompetanse.

Legekontor og legevakt
Det er et krav at leger i kommu-
nen skal delta i legevaktsord-
ningen i tillegg til dagarbeid. 
Dette gir dem lovfestet rett til 
fri etter nattarbeid og etter hel-
gevakt. Det er Grong som er 
vertskommune for legevakten i 
Indre Namdal. Også her jobber 
vi med å utvikle tjenesten og 
oppgradere prosedyrene.

For alle deler av tjenesten 
ønsker vi at dere som brukere 
og pårørende gir tilbakemel-
dinger til oss, ris og ros. Vi tren-
ger konkrete tilbakemeldinger  
for å utvikle tjenesten.

Det er hver enkelt lege og sy-
kepleier eller helsesekretær 
som er ansvarlig for sin medi-
sinske yrkesutøvelse. Og det er 
kommunens plikt å sørge for at 
kompetente ansatte får mulig-
het til å utøve jobben sin på en 
forsvarlig måte. Tjenesten har 
nylig hatt akuttmedisinsk øvel-
se sammen med trenet ambu-
lansepersonell. Dette er en 
årlig øvelse for alle ansatte.

Alle ansatte er viktig når det 

til ny virksomhet innen land-
bruksbaserte næringer utenom 
tradisjonelt landbruk, det kan 
være til idefase, etableringsfase 
eller til bedriftsutvikling for virk-
somhet som allerede er i gang. 
Det er ingen søknadsfrist, men de 

forventer stor pågang, så har du 
planer om å søke så er det ingen 
grunn til å vente til sent utpå høs-
ten. Hvis det er spørsmål, kontakt 
Inger Helland på tlf. 74312161 eller 
på epost: inger.helland@grong.
kommune.no
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Gjennom året har vi hatt to 
flotte turnusleger som vi har 
stor glede av å ha sammen med 
oss og som og har nytt stor tillit 
i befolkningen. Både Namssko-
gan og Grong har tatt imot 
medisinerstudenter i høst. Vi 
ser på dette som en viktig opp-
gave og en berikelse for tjenes-
tene, å kunne være med å bidra 
til fremtidens leger.

Kommunale oppgaver
Alle kommunale oppgaver og 
ansvarsområder er fordelt på 
våre faste leger.

Martin With Kielland er fast-
lege og tilsynslege ved syke-
hjemmet i Grong. Han er i tillegg 
medisinskfaglig ansvarlig lege 
for tjenesten og for legevakten. 
Kielland jobber med å utarbeide 
ny plan for miljørettet helse-
vern i kommunen. Han er og 
med på å utvikle prosedyrer for 
tjenesten og for INR Legevakt.

Kamilla Stylo Czownicki er 
fastlege og helsestasjonslege i 
Grong.

Kasper Brødbæk er fastlege-
vikar på andre året og han er 
også Smittevernansvarlig lege 
for tjenesten.

Kasper jobber med å videre-
utvikle og implementere kom-
munenes ny- utarbeidede 
smittevernplan.

Birgit Dugstad er LIS1, det 
som tidligere het turnuslege, i 
Grong. Hun jobber under vei-
ledning og er med i alle kom-
munes oppgaver for å få et best 
mulig innblikk i allmennmedi-
sinske oppgaver.

Det nærmer seg årsskifte 
og hos oss som hos alle  
er det tid for å gjøre opp 
status før det nye året.
Vår felles legetjeneste har i 
samarbeid med administrativ 
ledelse arbeidet strukturert og 
planmessig etter – «Handlings-
planen  for Legetjenesten i 
Grong og Namsskogan kom-
mune 2017/18».

Det har vært et omfattende 
arbeid som har pågått internt 
og eksternt hele året igjennom.

Kvalitet, stabilitet og service
Målet for vår samlede tjeneste 
er at vi skal gi befolkningen en 
helhetlig legetjeneste med høy 
kvalitet, stabilitet og god ser-
vice. Vi har kommet langt på 
vei i dette arbeidet og har fått 
mange faktorer på plass, men 
dette er et kontinuerlig fokus i 
veien videre.

Å klare å få til stabilitet i en 
tjeneste som vår er en utfor-
dring. Å jobbe som fastlege i 
distriktet er krevende i forhold 
til kommunale oppgaver, spesi-
elle ansvarsområder og krav til 
videreutdanning for å fylle 
kompetansekrav. Vi er veldig 
stolte av at alle våre tre fastleger 
i Grong utdanner seg til spesia-
lister i allmennmedisin. Dess-
verre medfører det noe fravær 
og vikarbruk, men på sikt kom-
mer det oss alle til gode. Vår 
fastlege i Namsskogan er spesia-
list i allmennmedisin.

Ny forskrift
Med ny forskrift i akuttmedisin 
som er vedtatt, men ikke satt i 
verk, er det store krav til fastle-
ger og legevaktsleger i forhold 
til kompetanse.

Vi har som alle andre ar-
beidsplasser fra tid til annen 
sykemeldinger og lovmessige 
permisjoner.

Vi har bestrebet oss på å 
bruke faste vikarer som følger 
opp og ivaretar oppgaver for de 
som er fraværende. Rutiner 
hos oss sikrer oss at epikriser 
og prøvesvar blir fulgt opp. 
Noen har noen opplevd frustra-
sjon særlig vedr. erklæringer og 
forsikringssaker, dette beklager 
vi.

Det er også meget kort vente-
tid ved kontoret.

Turnusleger
En av våre fastleger har valgt å 
avslutte arbeidsforholdet med 
legetjenesten. Alle listepasien-
ter har blitt fordelt på våre an-
dre leger. Dessverre har noen 
opplevd problemer med å finne 
ut hvem sin nye fastlege er , 
dette skyldes tekniske utfor-
dringer i Helfo systemet. Kom 
gjerne på kontoret om noen 
trenger hjelp til å finne ut av 
dette.

Legetjenesten i Grong og Namsskogan
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Dette er tiltakene Innovasjon 
Norge skal prioritere i 2019 
innen tradisjonelt landbruk,  
i prioritert rekkefølge:

  • Melk og kjøttproduksjon på 
storfe med fokus på små og 
mellomstore bruk.  
  • 2. Storfekjøttproduksjon med 

fokus på gårder og områder som 
ikke er egnet for kornproduksjon. 
  • 3. Varige investeringer innen 

produksjonene potet, frukt, bær 
og grønnsaker.  
  • 4. Større investeringer til 

økologisk saueproduksjon på 
grunn av endrede krav til liggea-
real.  
  • 5. Bygging av gjødsellager med 

fast toppdekke eller 10-12 mnd. 
lagringskapasitet. 
  • 6. Lager og tørkeanlegg til 

kornproduksjon. 
  • 7. Fornying av driftsapparatet i 

svineproduksjon og omlegging fra 
bur til frittgående høns i eggpro-
duksjon. Det forutsettes at 
tiltakene ikke medfører økt 
produksjonsvolum.    
Generelt prioriteres energi og 
klimaeffektive løsninger og 
økologisk produksjon.

Landbruksbasert næring 
utenom tradisjonelt landbruk:
I tillegg kan det søkes om tilskudd 

UTVIKLINGSMIDLER TIL LANDBRUKET 2019

NÆRINGSPROGRAM: Regionalt næringsprogram for 2019-2022  i 
Trøndelag fylkeskommune. 

Næringsprisen for Grong 
er et samarbeid mellom 
Grong næringsforening  
og Grong kommune. 
Prisen ble utdelt av leder i næ-
ringsforeninga, Ann Jeanett 
Klinkenberg, og ordfører, 
Skjalg Åkerøy, under IN-messa 
den 10.november.  

Det kom i år inn mange gode 
forslag på kandidater, så takk 
til alle som sendte inn. Prisen 
gikk i år til Tor Morten Mediå 
for hans lange og aktive enga-
sjement som næringsutøver. 
Juryens begrunnelse var som 
følger:

Næringsprisen 2018 tildeles 
Tor Morten Mediå som har vært 
en aktiv og engasjert nærings-
utøver i mange år og som fort-
satt står på. Han har betydd 

mye for utviklingen av handels-
tilbudet i Grong sentrum og har 
drevet flere bedrifter både i og 
utenfor sentrum.  Prisvinneren 
har gjennom sine positive hold-
ninger, ståpåvilje og entusiasme 
vært en stor bidragsyter og 
motivator for andre bedrifter, 
noe mange har satt pris på.  
Han har også engasjert seg i 
frivillig virksomhet på flere om-
råder og har i mange år vært en 
viktig bidragsyter i gjennomfø-
ringen av Namsen Laksfestival. 

Prisvinneren har helt siden 
oppstart hatt store visjoner og 
klare mål for bedriften og har 
jobbet hardt for å nå dem. Ved-
kommende deler også mye av 
sine erfaringer på flere arenaer 
og er en stor inspirasjonskilde 
for andre gründere. 

Vi gratulerer prisvinneren 
så mye!

Næringsprisen 2018

NÆRINGSPRISEN: Prisen gikk i år til Tor Morten Mediå for hans lange og aktive engasjement som næringsutøver.

Det er flere som er i gang 
eller som er under planleg-
ging for å lage ulike typer 
lokalprodusert mat i Grong.

Kommunen har fått penger fra 
fylkesmannen for å tilrettelegge 
for kurs og erfaringsutveksling, 
og det har vært noen treff med 
de produsentene/oppstarterne 
som en vet om. Men det er kan-

skje flere som har vurderer å 
videreforedle egne råvarer eller 
på annen måte lage lokalprodu-
serte matprodukter. 

For at flest mulig skal få 
være med på satsingen frem-
over, så er det ønskelig at alle 
som vurderer å satse innen-
for lokalprodusert mat/drikke 
melder seg til Inger Helland 
nå før jul på epost: inger.hel-
land@grong.kommune.no

LOKALPRODUSERT MAT 
– KARTLEGGING AV 
MULIGE INTERESSERTE

LOKALMAT: Flere er i gang, eller under planlegging, med å lage 
ulike typer lokalprodusert mat i Grong.
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

Nytt tilbud (6 kvelder) med 
dans starter opp på torsdager. 
Innhold: dans

To aldersgrupper: 1.–4. klas-
se, og 5.–7. klasse (gruppestør-
relse på 12 elever).

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

Tidspunkt: torsdager kl. 
16.00 – 16.45 (1. – 4. klasse) og 
kl. 17.00 – 17.45 (5. – 7. klasse). 
Følger skoleruta.

Pris: 500,- kr (6 kvelder). 
Faktura blir tilsendt etter opp-
start. 400,- kr for elever som 
allerede har elevplass hos oss.

Påmeldingsfrist: innen fre-
dag 23. mars, uke 12.

Påmelding til: 
Grong musikk- og kulturskole
v/ Kari A.T. Sivertsen (mobil 

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

Innsats for andre
Valgfaget «Innsats for andre» 
inviterte på kino.

Fredag 26. januar inviterte 
valgfaget «Innsats for andre» 
Grong alders- og sykehjem på 
kinoen «Kongens nei» i kinosa-
len på Kuben Kulturhus.

Elevene, som er fra klasse 8.-
10, var på alders- og sykehjem-
met for å hente de 12 beboerne 
som ønsket å bli med på kino.

Etter kinoen var det serve-
ring av kaffe og brus, og hjem-
melagde skoleboller som 
valgfagselevene hadde bakt, 
før elevene eskorterte beboer-
ne tilbake til alders- og syke-
hjemmet.

Det ble en hyggelig stund 
både for de eldre og elevene.

Tirsdag 10. januar var 129 
barnehageansatte i Indre 
Namdal, pluss Snåsa sam-
let for felles kursdag på 
Kuben i Grong.

Kari Pape var foredragsholder 
om temaet «Implementering 
og barnehagens praksis i lys av 
ny rammeplan». Hun var en 
engasjerende foredragsholder 
som fikk god kontakt med alle 
som var til stedet. Hun satte 

ord på og ga gjenkjennende 
eksempler på hva en barneha-
gedag kan bestå av. Gjennom 
disse eksemplene trakk hun 
inn den nye rammeplanens 
innhold og hvordan vi kan ar-
beide med det i praksis.

Kari Pape er utdannet barne-
hagelærer og har siden 1997 
holdt en rekke kurs og foredrag 
for ansatt og foreldre i barneha-
ger og skoler i Norge og Sverige. 
Hun har skrevet flere fagbøker 
innen barnehagefeltet. Hun er 
blant annet opptatt av den gode 

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

FAGDAG: Tirsdag 10. januar var 129 barnehageansatte i Indre Namdal, pluss Snåsa samlet for felles kursdag på Kuben i Grong.
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Vi tilråder publikum  
å førehandskjøpe  
billettar då dette gir  
betre oversyn for arran-
gør, lettar billettsalet på 
arrangementdagen og vi 
unngår å måtte snu folk i 
døra om det er fullt.
I vårt nye billettsystem vil ein 
på dei fleste arrangement også 
kunne velje kva for sete ein 
ønskjer å bestille. Vil ein ha 
dei beste plassane løner det 
seg å førehandskjøpe. Ein kan 
jamvel kjøpe på døra før sjølve 
arrangementet når det er ledi-
ge plassar. Under følger litt 
ulike måtar å kjøpe billettar til 
kulturarrangement og kino.

Førehandssal i biblioteket med visa
I biblioteket sine opningstider 
10-16 alle kvardagar og heilt til 
kl. 21 onsdagar, kan du kjøpe 
billettar med visakort av de 
tilsette i biblioteket. Betal i 

skranken. Kontantar blir utfa-
sa som betalingsløysing for 
kulturbillettar.

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

På våre nye nettsider ser du 
kinoprogram og kulturpro-
gram. Trykk på «kjøp billett» 
på det arrangementet du vil 
ha billettar til, vel plass og be-

tal. Skriv ut kvittering eller vis 
kvittering mottatt via telefon.

Appen «ebillett»
For dei som nyttar moderne 
mobiltelefonar tilråder vi å laste 
med appen «ebillett». Med den-
ne kan ein kjøpe billettar og ha 
dei lagra på telefonen. Det held 
då å vise billett på telefonen når 

du går inn på arrangementet. 
Du slepp også å nytte kodekal-
kulator og passord for nettbank 
for kvart enkelt kjøp. I appen 
kan ein søke på Grong eller Ku-
ben og slik kunne følgje med på 
alle tilgjengelege arrangement 
framover på telefonen.

Kjøp på sjølve arrangementet
På kinoframsyningar, konser-
tar, teater osv. kan du også 
kjøpe i døra på sjølve arrange-
mentet. Vi vil også her helst 
bruke vår  betalingsterminal.

Tilrettelegging
Vi har mange tilrettelagte og 
avhaldne plassar for publikum 
med nedsett funksjonsevne i 
kinosal og konsert- og teater-
salen Symfoni Namsen. Når du 
kjøper på førehand kan du sjå 
dette i salkartet. 

Du kan også få råd om plas-
sar i forhold til hemningar i 
bibliotekskranken. Vi aksepte-
rer ledsagerordning og krev at 
alle eksterne arrangørar også 
gjer det.

Billettsal på Kulturhuset Kuben

Ny tilsett i Grong 
ungdomsklubb
Grong Ungdomsklubb har fått 
ein ny ungdomsklubbarbeidar i 
vikariat fram til sommaren. 
Dette er Sonja Fossland som til 
vanleg arbeider på Grong Bar-
ne- og ungdomsskole.

Som før vil ungdomsklubben 
halde ope kvar måndag og ons-
dag frå kl. 1800. Aldersgrense 
er 8. klasse. Fram til sommaren 
vil vi stenge ungdomsklubben 
kl. 21 om kveldane. Dette er ein 
time tidlegare enn før.

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

10. mars kl. 20.00. Kuben Rocks 
– Boring Old Farts, Blånæggel og 
Haral Ængen band.
13. mars kl. 19.00. Det e itj 
størrelsa det kjæm an på – Kveli 
Rånes Bremseth.
20. mars kl. 19.00. Farfarfortel-
linger – Turnéteatret, med Evy 
Kasseth Røsten

20.–22. april, Regional UKM-festival, 
Grong.
25. april kl. 19.00 Herman’s Hermits 
– britisk 60-tallsband (no milk today).
1. mai kl. 19.00. Vårkonsert med 
Grong Musikkforening.

Billetter på www.kulturhusetku-
ben.no eller i Grong bibliotek i 
åpningstiden.

Våren 2018 på kulturhuset

Grong kommune deler kvart  
år ut kulturmidlar til ulike føre-
mål. I tildelinga av kulturmidlar 
2018 vil foreningar med  
aktivitet for barn og  
ungdom bli prioritert.
Søknadsfristen er 20. april. Kvar 
kategori er spesifisert under. 
Søknadsskjemaet er elektronisk 
og finst på Grong kommune si 
heimeside www.grong.kommu-

ne.no (under tjenester/kultur/
kulturmidler).

1. Stønad til kor og korps:
Blir tildelt administrativt i 

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

Blir tildelt av Grong idretts-
råd. Søknadsfrist: 20. april.

3. Stønad til lag og forei-
ningar for barn og ungdom, 
inkludert revy og teater:

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadsfristen: 
20. april. 

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadene skal 
leverast inn så snart søkarane 
har oversyn over utgifter og 
innsats i løpet av inneverande 
sesong. Det skal leverast inn 
køyreliste med anmodning om 
utbetaling til gitt kontonum-

mer som viser minimum dato 
for køyring og omtrentleg dis-
tanse. 

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

som ikkje går under desse ord-
ningane kan du skrive søkna-
den i eit dokument og stile 
direkte til Grong kommune så 
vurderer vi desse ekstraordi-
nært. Søknader sendt før 20. 
april og som gjeld barn- og 
unge vil bli prioritert. 

Spørsmål og kontaktinfo
Har du spørsmål, treng skjema 
eller anna spørsmål, ta kontakt 
med prosjektleiar kultur Trond 
Martin Sæterhaug på tlf. 
99612998 eller på e-post: trond.
saterhaug@grong.kommune.
no.

Vi minner om at sjølve søk-
nadsskjemaet er tilgjengeleg på 
heimesidene grong.kommune.
no (under tjenester/kultur/kul-
turmidler).

Utlysing av Kulturmidlar 2018
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni.  
Kommunestyrets møter holdes i kommune-
styresalen på Grong kommunehus.  
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside
www.grong.kommune.no; i servicekontoret  
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong  
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.  
 Skjalg Åkerøy, ordfører

Informasjon om Grongnytt 2018
● 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 den kommunale  
informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt  
innhold eller eventuelle feil.
● Neste nummer av Grongnytt kommer 4. mai.  
Frist for lag og foreninger er 23. april.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

barndom, barns leik i barneha-
ge, sosial kompetanse og peda-
gogisk ledelse.

Ledernettverk
Fagdagen ble arrangert av leder-
nettverket for barnehagene I 
Indre Namdal og Snåsa. Leder-
nettverket er et fagnettverk for 
styrere og pedagogiske ledere. 
Nettverket har eksistert siden 
2000. Dette er et nettverk med 
erfaringsdeling og aktuelle 
tema for styrere og pedagogis-
ke ledere i barnehagen, som 

møtes 4 ganger pr år og møtene 
går på rundgang i alle 6 kom-
munene.

Gun Kveli fra Lierne som 
hadde koordineringsjobben 
skal ha mye av æren for at nett-
verket fortsatt eksisterer. 

Foredragsholdere
Siden 2002 har ledernettverket 
også fått til felles kursdager for 
alle ansatte i barnehagene i 
disse kommunene, med forele-
sere som bl.a Ann Åberg (Lyt-
tende pedagogikk),

Eli Rygg (Se-lytt og lær, de 
voksnes møte med barn og 
unge), Øyvind Kvello (Tidlig 
innsats), Reinert Karmøy (Re-
lasjonsledelse og relasjons-
kompetanse), Terje Melaas 
(Blikk for lek), Ingvard Wil-
helmsen (Konge i eget liv).

For oss i Indre Namdal er 
det store kostnader å skulle 
gjennomføre slike kursdager. 
Vi er glade for at vi har dette 
samarbeidet og dermed kan 
engasjere dyktige foredrags-
holdere.

Opningstider Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har ope alle 
kvardagar frå kl. 10-16, 
men på onsdagar har vi 
også kveldsope til kl. 21.00.

Dei som arbeider på biblio-
teket har fått utvida ansvar 
for å selje billettar til kon-

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!

oppstår akutt situasjoner og 
det er viktig å trene.

Julehøytid
Nå nærmer julehøytiden seg. 
Store deler av julen i år består 
av dager med legevakt.

24.12.18 er det åpent mellom 
08.00 og 12.00

27.12.18 er det åpent mellom 
10.00 og 14.00

28.12.18 er det åpent mellom 
10.00 og 14.00

31.12.18 er det åpent mellom 
10.00 og 12.00

For pasienter i Namsskogan er 
kontoret betjent, men ikke med 
lege, pasienter må komme til 
kontoret i Grong. Det blir besøk 
av tilsynslege  ved sykehjemmet 
i Namsskogan 28.12.18. Alle plan-
lagte besøk og blodprøver må 
tas før jul, da det er problemer 
med postgangen i jula. 

Legevakten er 116 117
Øyeblikkelig  hjelp er 113
Ansatte ved legetjenesten 

ønsker alle en riktig god jul! 
VERA TESTAD MIDTGARD 

avdelingsleder ved legetjenesten og Inr legevakt

Ragnhild Smalås, er spesialist 
i allmennmedisin og samfunns-
medisin, hun betjener kontoret 
i Namsskogan og har ansvar for 
helsestasjon og sykehjem på 
Namsskogan. Hun er i tillegg 
stedfortreder for  medisinsk 
faglig rådgiver og for smittever-
nansvarlig. 

Ved kontorene i Grong og 
Namsskogan har vi sykepleiere 
og hjelpepersonell med lang 
erfaring og god kompetanse.

Legekontor og legevakt
Det er et krav at leger i kommu-
nen skal delta i legevaktsord-
ningen i tillegg til dagarbeid. 
Dette gir dem lovfestet rett til 
fri etter nattarbeid og etter hel-
gevakt. Det er Grong som er 
vertskommune for legevakten i 
Indre Namdal. Også her jobber 
vi med å utvikle tjenesten og 
oppgradere prosedyrene.

For alle deler av tjenesten 
ønsker vi at dere som brukere 
og pårørende gir tilbakemel-
dinger til oss, ris og ros. Vi tren-
ger konkrete tilbakemeldinger  
for å utvikle tjenesten.

Det er hver enkelt lege og sy-
kepleier eller helsesekretær 
som er ansvarlig for sin medi-
sinske yrkesutøvelse. Og det er 
kommunens plikt å sørge for at 
kompetente ansatte får mulig-
het til å utøve jobben sin på en 
forsvarlig måte. Tjenesten har 
nylig hatt akuttmedisinsk øvel-
se sammen med trenet ambu-
lansepersonell. Dette er en 
årlig øvelse for alle ansatte.

Alle ansatte er viktig når det 

til ny virksomhet innen land-
bruksbaserte næringer utenom 
tradisjonelt landbruk, det kan 
være til idefase, etableringsfase 
eller til bedriftsutvikling for virk-
somhet som allerede er i gang. 
Det er ingen søknadsfrist, men de 

forventer stor pågang, så har du 
planer om å søke så er det ingen 
grunn til å vente til sent utpå høs-
ten. Hvis det er spørsmål, kontakt 
Inger Helland på tlf. 74312161 eller 
på epost: inger.helland@grong.
kommune.no
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Det er viktig å vise  
bygdas ungdommer  
hvilke muligheter det  
er på jobbmarkedet her  
i Grong, det er mange  
bedrifter og offentlige 
arbeidsplasser som vil 
trenge arbeidskraft 
fremover.
Totalt er det til sammen ca. 
1200 arbeidsplasser i Grong 
som skal fylles med ulik kom-
petanse. Ungdommene tren-
ger også innspill for å gjøre 
gode yrkesvalg, og det ble 
derfor arrangert yrkesmesse 
for hele ungdomstrinnet den 
2. november i Kuben. Det var 
mange bedrifter, opplærings-
kontor, offentlige arbeidsplas-
ser og andre som velvillig stilt 
opp, tusen takk til dere alle. 

Både utstillerne og ungdom-
mene har gitt gode tilbakemel-
dinger, slik at det planlegges 
ny yrkesmesse om to år. Da vil 
Grong kommune arbeide tet-
tere sammen med Grong vide-
regående skole og en ser for 
seg at ungdomsskoleelevene 
har en og en halv time først og 
etterpå kommer førsteklasse-
ne fra Grong videregående. 
Det kommer mer informasjon 
når det nærmer seg.

Yrkesmesse på Grong 
barne- og ungdomsskole

Fredag 30. januar var  
210 skoleansatte fra  
alle grunnskolene i Indre 
Namdal og Snåsa samlet 
til felles fagdag på  
Kuben i Grong.
Fagdagen hadde et dobbelt for-
mål. Den markerte oppstarten 
av den nasjonale satsningen på 
desentralisert kompetansehe-
ving for skole i Indre Namdal 
og Snåsa. Det var også en dag 
for faglig påfyll og refleksjoner 
for assistenter, fagarbeidere og 
lærere.

Før lunsj fikk alle felles informa-
sjon om den nye desentraliserte 
kompetansehevingsordningen for 
skole. Patrik Lundgren, Kristin 
Lonmo Almaas og Katrine Iversen 
fra NORD Universitet holdt inn-
legg om hvordan arbeidet med 
ordningen har kommet i Indre 
Namdal og Snåsa, hvilke mulighe-
ter den gir regionen vår og veien 
videre fram til 2020.

160 lærere
Etter lunsj var det parallellse-
sjoner. 160 lærerne fikk faglig 
påfyll om «Elevinvolvering i 
vurdering – i lys av ny overord-
net del og fagfornyelsen» med 

Line Tyrdal. Mens 50 assisten-
ter og fagarbeidere kunne høre 
mer om «Hvordan skal jeg være 
i møte med eleven?» med Ric-
hard Arild Raaen. 

Begge foredragsholdere har 
mange års erfaring fra sine 
praksisfelt. De bidrog med vik-
tige faglige perspektiv på en 
engasjerende og praksisnær 
måte. De satt ord på, ga gjen-
kjennbare eksempler og tips til 
hvordan en kan håndtere og 
møte utfordringer i forbindelse 
med temaene i skolehverda-
gen.

Årlig?
Det var Kompetansenettverket 
for skolene i Indre Namdal og 
Snåsa som arrangerte dagen. 
Framover ønsker nettverket å 
se nærmere på mulighetene for 
at en felles fagdag for skolean-
satte kan bli en årlig hendelse. 
Det å ha en felles arena for 
kompetanseheving i regionen 
vår er viktig. Det muliggjør en 
regional satsning på et felles 
satsningsområde, men åpner 
også for muligheter for erfa-
ringsdeling, skape samhørig-
het, eierskap, bli kjent med 
andre skoler og deres ansatte 
og nettverksbygging på tvers av 
kommunegrenser og skoler.

Felles fagdag for alle 
skoleansatte i Indre 
Namdal og Snåsa

Hovedopptak for 
2019/2020:
Bergsmo barnehage, Ekker 
barnehage Harran oppvekst-
senter avdeling barnehage, og 
Rønningen barnehage:

Tilbyr plasser fra to til fem 
dager i uka, med åpningstid 
07.00 – 16.30.

Søknadsskjema finnes på 
kommunens hjemmeside: 
grong.kommune.no

Søknadsfrist: 1.mars.

Frist for å søke barnehage-
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Årsmøte i Fagforbundet
Fagforbundet avd 568, 
Grong avholder årsmøte 
torsdag 31.01.19 kl 1830 
på kommunehuset, Kantina.
Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp 
på årsmøtet må være styret i hende innen 
10.01.19. Velkommen! Styret.                                               

Takk
Grong Sanitetsforening vil 
takke alle som ga bidrag til 
basaren vår på Kuben 
27.10.18. Vi vil også takke 
alle som kom og kjøpte lod-
der, og de som var med og 
hjalp til på basaren.
Styret.

«Gubb-fotbaill»
Kom å spæll Gubb-fotbaill!
Te aill som har spælt fotbaill – e over 55 år  
– å husse på korr arti de va – kvar tirsdag kl. 
19.00 – te maks 20.30 har vi det arti i gym-
salen på Kuben! NB: Vi snakke presis kl. 
19.00. Kom å spæll! Steinar Sæternes og 
Bjørn Ivar Aasbø

Grong Frivilligsentral inviterer til  
julekveld 24. desember kl 16.00.
Meny: Ribbe, pølser og kjøttkaker. Det blir 
multekrem, kaffe og kaker. Vi ønsker 
velkommen til en hyggelig julefeiring. 
Påmelding innen 21. desember, tlf 941 96 
487. Vi henter og bringer.

Julekveld
Gammeldansfest  
5. juledag på Nordtun.
Dørene åpner kl. 19:00. Festen slutter kl. 
02:00. Mat: Nysgjerrig på hva vi serverer til 
erstatning for Grong gårdsmat? Kom og finn 
ut. Etter maten blir det knallbra musikk fra 
Jan Arilds (fra Verdal). De spiller variert mu-
sikk; fra trønderrock til gammeldans. Pris er 
400 kr/pers. De som er påmeldt, men ikke 
møter blir fakturert 
150 kr. 

Invitasjon til  
gammeldansfest

KOMMUNAL 
INFORMASJON

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold LAG OG FORENINGER

FREDAG 23. JUNI 20178

HER KINOPROGRAMMET PÅ KUBEN: 
25. juni kl. 17.30: 
All Eyez On Me, kr. 100/120.
25. juni kl. 20.00:
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 17.30: 
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 20.00:
All Eyez On Me, kr. 100/120.

All Eyes On Me. All Eyez on me er historien 
om livet til Tupac Shakur. Artist, poet, skue-
spiller og revolusjonær. 2Pac har solgt mer 
enn 80 millioner album over hele verden, noe 
som gjør ham til en av de mestselgende artis-
tene gjennom tidene. Som sønnen til to "Black 
Panther"- aktivister ble han fødd inn i en urett-
ferdig verden. Tupacs kamp gav ham hans 

stemme. En stemme som ble sterkere jo mer 
motstand han møtte.

Transformers: The Last Knight. Transfor-
mes har kjempet en bitter kamp mot sine fien-
der, Decepticons, i en årrekke på Jorda. Men 
Transformers har vært til stede på kloden mye 
lenger enn vi mennesker har visst om. Opti-
mus Prime har dratt ut på en lang reise 
ut i rommet for å finne ut mer om sitt 
opphav. I hans fravær har en krig brutt 
ut mellom mennesker og Transformers - en 
konflikt som kan føre til planetens undergang. 
For å stoppe dette må Cade Yeager (Mark 
Wahlberg) alliere seg med Bumblebee og Isa-
bela, en ung, foreldreløs jente, og spore opp 
de som sitter med nøkkelen til å redde Jorda 
før det er for sent. Et storslått nytt kapittel i 
Transformers-sagaen med regi av Michael Bay. 
Vi viser den i 3D format! 

GRONG KINO

VANDING TIL: Historisk vandring ruta Leir – Vie – Østduun med Grong historielag. 

HISTORISK VANDRING

Oppfordring om å sykle/samkjøre til Seem Arena

HLF Overhalla, Grong og 
Høylandet arrangerer 
åpen tur for medlemmer 
og alle andre til Leka, 
sammmen med LHL 
Overhalla. 
Rute: Fra Skage Sam. Kl.08.00.-Ra-
nem v/kirka kl. 08.15.- Bergsmo kl. 
08.35.- Grong v/hotellet kl. 08.50.- 
Gartlandkrysset kl.09 05.- Høylan-
det skyss-stasjon kl. 09.20. Turen 
fortsetter via Foldereid- Kjeldeidet 
til Gutvik. Kaffestopp underveis.

  • Ferge fra Gutvik kl. 
11.05.
  • Lunsj serveres på 

Vertshuset Herlaug Kl. 
11.30.
  • Etter Lunsj er det 

rundtur på Leka. Besøker 
historiske steder. 
  • Besøk avpasses etter 

tid til rådighet av:  Guide: 
Arve Haug.
  • Rundturen avsluttes 

ved ferge kl. 14.40.
  • Turen fortsetter via 

Gravvik- Saltbotnkorsen 
til Foldereid.

  • Middag serveres på 
Foldereid Gjestehus, 
Vårtun. Kl. 16.30.
  • Kaffestopp underveis.
  • PRIS ALT INKLUDERT 

KR: 400.-
  • PÅMELDING INNEN 

16 JUNI 2017 TIL:

Dagmar Lassemo tlf: 48 00 
63 57 Eller Tom Riise-Hanssen 
tlf : 92 68 49 61. Astrid Marie 
Bakken 48 21 45 71.

Velkommen til 
en trivelig tur!

Arrangerer tur til Leka 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
       
 
 
      

 
 

 

 

  30. juni  

3.-5.august Namsen laksfestival  

30 juni - 
Sommertoget  

Direkte på  
TV NRK 1 

21.-25. juni  
Namsen  

triologien -   
«Offeret» 

Seem-arena 
     

50-års festival-  
tradisjon i sentrum 

av Grong . 

Det  bli aktiviteter, 
festligheter og 
selvfølgelig den 

tradisjonelle lakse-
fiske konkurran-

www.offeret.no  

Sommertoget til Grong  

Historisk vandring    Leir – Vie – Østduun   
Lørdag 19.august 2017 kl.11 Vandringen starter ved Leirbrua. Parkering 
på Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til Leir.  

Arr. Grong Historielag 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
  
 
      

 
 

 

 

  30. juni  
21.-25. juni Namen-
triologien  
 

1.-2. des Julesjau Bergsmo  

2.sept.  
Bygdadag  

på 
Bergsmo 
kl. 10-16 

11.-12.NOV IN-MESSA  Salg & næ-
ringslivs-
messe i 
Grong-
hallen for 
28.gang. 

 

Kulturuke 17.-23. sept.  
markerer åpninga av Kuben  

20.sept. offisiell åpning ved HKH Kronprinsparet 

KUBEN 

Vi vil ha utfordringer med parkeringsplasser rundt Seem Arena i forbindelse med forestillingene 
av «Offeret» i Namsen-trilogien som foregår 21.–25. juni. Vi oppfordrer publikum i Grong som fø-
ler for det å sykle til Seem Arena, eventuelt samkjøre. Velkommen alle sammen! 

Leir – Vie – Østduun
Lørdag 19. august 2017 kl. 11
Vandringen starter ved Leirbrua.Parkering på 
Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til 
Leir.

For kr. 50,- får du gamle historier, kart med 
oversikt over hus, stedsnavn og bilder. Kaffe-
servering på Strikkeburet.

Arrangør: Grong Historielag

BILLETTSALG:
WWW.HOOPLA.NO WWW.NORSKREVYFESTIVAL.NO

INFORMASJON OM CAMP:

F O R E S T I L L I N G E R H U M O R C A M P I N G L I V B Y G D A F E S T

TERJETYSLANDTERJETYSLAND
GRANNES

FREDAG 7. JULI LØRDAG 8. JULI
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KONFERANSIER REVYGALLARUNE GOKSTAD
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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Kommunene i Indre 
Namdal har nå fått en 
kart-app som heter 
Kommunekart,  
levert av Norkart.
Denne kan enkelt og gratis las-
tes ned på mobil og nettbrett.
  • Her finner du regulerings-

planer, scooterløyper, 
eiendomskart, adresser mm. 
  • Søk opp ønsket steds-

navn eller zoom deg inn på 
ønsket sted i kartet og 
velg blant tilgjengelige 
kartlag i menyen til høyre. 
  • Med posisjonering 

aktivert, ser du hvor du 
befinner deg.

  • Du finner også ulike 
valgmuligheter i menyen til 
venstre, bl.a. flybilder og 
ruteplanlegger. 
  • Last ned appen og prøv 

deg fram. Den er enkel og 
grei å bruke!

KOMMUNEKART - APP
KART-APP: Appen heter Kommunekart og er levert av Norkart.

Søknadsfristen for  
tilskudd fra det kommu-
nale viltfondet er 3.april. 
Søknaden skal inneholde:
  • Planlagt aktivitet. 
  • Spesifisert budsjett. 
  • Finansieringsplan.
  • Kontaktopplysninger  

om søkeren.

Fondet kan etter § 5a brukes 
til blant annet:
  • Tilskudd til tiltak for å 

fremme viltforvaltning og 
styrke kunnskapen om viltet, 
både stor- og småvilt. 
  • Jaktorganisering m.m. i 

kommunen og nabokommuner 
gjennom samarbeid i regi av 
organisasjoner, enkeltpersoner 
eller kommunen selv. 

  • Tiltak for å forebygge skader 
på landbruksnæring voldt av 
hjortevilt.

Søknaden sendes til Grong 
kommune v/miljørådgiveren, 
postboks 162, 7871 Grong eller 
til postmottak@grong.kommu-
ne.no. Spørsmål kan rettes til 
Brit-Agnes Buvarp på tlf 74 31 21 
58 eller e-post brit-agnes.bu-
varp@grong.kommune.no.

SØKE DET KOMMUNALE VILTFONDET I 2018?

FRIST: Søknadsfristen for tilskudd fra det kommunale viltfondet er 3.april.

Vikarsituasjon:
Legekontorets faste leger skal 
på videreutdanning i uke 10 og 
11, dvs. 5. mars til 19. mars.

Samt at kontoret har en an-
satt som er sykemeldt.

Kontoret er bemannet med 
erfarne vikarer denne perio-
den, vikarene vil og ivareta sy-
kehjem, hjemmesykepleie og 
helsestasjon og øvrige oppga-
ver. 

Legekontoret i Namsskogan 
har drift som vanlig.

Legeattest i forbindelse med 
sykdom på Grong videregåen-
de skole
Fremgangsmåte ved behov for 
legeattest i forbindelse med 
sykdom som gir fravær fra sko-
len.

Ring legekontoret for å for-
telle at du er syk og hva pro-
blemstillingen er, og at du 
trenger dokumentasjon på syk-
dom, for eksempel influensa. 
Det vil da blir dokumentert i 
journalen din at du har ringt.

Når du er frisk til å gå på sko-
len igjen bestiller du legetime. 
På denne måten unngår vi 
smitte og vi unngår å bruke 
akutte legetimer til attester. En 
slik attest vil koste mellom 200 
og 300 kr (Prisen varierer med 
innholdet i legekonsultasjo-
nen). 

Dette gjelder kun ved behov 
for legeattest! Er du så syk at du 
trenger legetilsyn/behandling 
skal du selvfølgelig bestille time 
når du trenger det.

Detter gjelder for Grong og 
Namsskogan legetjeneste.
Påske

I den stille uke, dagene før 
påske er kontoret i Grong åpent 
mandag og tirsdag 08.00-15.30 
og onsdag 08.00-12.00. Disse 
dagene vil være forbehold 
akutt sykdom.

Namsskogan har lege på tirs-
dag. 

Rutineprøver bør tas uken 
før påske på grunn av kapasitet 
og postgang om det er mulig.

I påskehøytiden må en bruke 
legevakt ved sykdom som tren-
ger lege.

Legevakt 116 117 

Ansatte ved legetjenesten 
ønsker god påske!

INFORMASJON FRA GRONG OG  
NAMSSKOGAN LEGETJENESTE

Torsdag 15.03.18 kl. 
1730-2000 holdes det 
kurs med jordmor, helse-
søster og fysioterapeut 
ved Grong Helsestasjon.
Jordmor vil snakke om tiden før 
fødselen, fødselens start og uli-
ke faser, smertelindring og bar-

seltiden. Helsesøster vil snakke 
om hjemmebesøk, oppfølging 
på helsestasjonen og hva man 

kan forvente som småbarnsfo-
reldre. Fysioterapeut snakker 
om trening under graviditet, og 
etter fødsel. 

Vi håper du og din partner 
har mulighet til å delta på kur-
set. Viktig med påmelding. 

Gi tilbakemelding per SMS 
innen 12.03.18 på mobil 951 03 
999.

Helsestasjonen i Grong.

INVITASJON TIL FORELDREFORBEREDENDE 
KURS VED GRONG HELSESTASJON

Grong kommune teknisk 
avdeling, søker etter 
sommervikarer i tidspe-
rioden fra 1. mai til  
31. august 2018  
(st.nr. 02/18):

  • Vedlikehold av grønt anlegg, 
periode mai-august 
  • Vedlikehold av kommunale 

bygg og boliger, samt enkle 

vaktmesteroppgaver,  
juni-august.
  • Renhold av kommunale  

bygg, juni – august. 
Felles elektronisk søknad 

sendes for alle tre stillinger, 
men ønsket arbeidssted må 
oppgis i søknaden:
Felles for stillingene:
  • Vi søker primært etter 

skoleungdom og studenter
  • Søkere må være forberedt å 

få arbeidsoppgaver etter 
behov. 

  • Søkere med førerkort  
og egen disponert bil  
oppfordres til å søke. 
  • Det må oppgis ønsket 

arbeidsperiode i søknaden.  
Om det er perioder man ikke 
kan jobbe, må det framkomme i 
søknaden. 

Søker via elektronisk søk-
nadsskjema på www.grong.
kommune.no innen 01.04.2018

Eventuelle spørsmål rettes til 
Sigve Hallager på telefon 74 31 
21 65. 

GRONG KOMMUNE SØKER ETTER SOMMERVIKARER 
GRØNT/BOLIGER/BYGG/RENHOLD
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Bergsmo gammeldainsforening.
Bergsmo utviklingslag.
Nordtun samfunnshus.

Årsmøte på Nordtun 
10 april klokka 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.

Ta kontakt om det er noe 
som du ønsker å ta opp.

Gjertrud, Bente May  
og Siv Janne.

Felles årsmøte

  • Skiløype kjøres opp med 
snøskuter fra Rosset, eller 

Mørkvedsetran, til Bryinntjønninj 
– og eventuelt Rabalskeheia, til 

hver helg fra og med uke 8.
  • F.o.m. uke 8 serveres kaffe, 

solbærsaft og smørbukkarameller 
ved Bryinntjønninj hver søndag 

mellom kl. 12.00–14.00.
Elstadrenn ved Haugen 

grendehus, Elstad, tirsdag 
20. mars. Premier til alle. 

Trim og konkurranseklasser. 
Klassisk stil i konkurranse-

klassene.   Start fra kl. 17.00.
Alle velkommen til klubbens  

aktiviteter! Styret i GSK.

Gartland Sportsklubb 
informerer

Torsdag 15. mars kl. 19 
på Frivilligsentralen.
Det vises til innkalling og 
sakliste i lagets meldings-
blad.

300 års markering i form 
av historisk foredrag av 
Hans Olav Løkken, Arm-
feldts felttog i 1718. Fra ned-
erlaget ved Poltava til døden 
i Sylane – 3 700 frøs i hjel på 
noen timer. Den største tra-
gedie som har rammet sol-

dater i en enkelthendelse 
på norsk jord.

Kaffeservering med mytji 
godt attåt.

Det blir det anledning til å 
betale medlemskontingen-
ten.

Velkommen!
Styret.  

Årsmøte i Grong Historielag
Tirsdag 20. mars kl. 19  
på Frivilligsentralen. 
Innkalling med sakliste, års-
melding, regnskap og arbeids-
plan for 2018 er sendt 
medlemmene. 

Vi viser filmen «Minner». Kul-
turinnslag med dikt og sang fra 
en sanggruppe. Kaffeservering 
med gokak attåt.

Vi har signert demensvennlig 
avtale med Grong kommune. 
Det betyr at vi tilbyr butikker, 

næringsliv etc. et foredrag/kurs 
om demens slik at personer 
med demens kan møtes med 
respekt og forståelse. Til nå har 
45 deltatt på kurset.

Demensforeningen har nå 38 
medlemmer og vi ønsker flere.

Meld deg gjerne inn i felles-
skapet, medlemskap per år kr. 
350,- 

Velkommen!
Nasjonalforeningen Grong 

Demensforening.
Styret.

Årsmøte i Grong Demensforening 

Vi arrangerer kurs i  
stauder (1. mars og juni), 
kompostering (26. april 
og september), insektho-
tell (3. og 8. mai) og be-
tongstøping (mai/juni). 

Påmelding til Monica 472 35 
929. Kursene er gratis for med-
lemmer men materialkostnad 
på de to siste. For ikke-med-
lemmer koster kursene kr 
100,- per kveld.

Onsdag 2. mai 18.30 blir det 
foredrag om og salg av pioner 
ved Eivind Hansen. Eivind er 
piongal og har 3000 pioner i 

hagen sin på Barkåker. Disse 
sees på pionhagen.no og du 
kan også forhåndsbestille til 
han kommer. Arr. er i samar-
beid med Folkeakademiet 
Grong. Inngang kr 50,- for 
medlemmer og kr 100,- for an-
dre. Da får du kaffe/te med noe 
til. Loddsalg med grønne pre-
mier.

I juni har vi planteloppemar-
ked og handledag med rabatt 
for medlemmene hos 
Gartner'n. I juni/juli/august 
drar vi på hagekaffe.

Grong hagelag er på Face-
book, her finner du mer info 
og inspirasjon.

Velkommen til å bli med oss! 
Styret.

INFO FRA GRONG HAGELAG

Grong Sanitetsforening har 
fotpleie på Grong sykeheim 
16. til 19. april. Påmelding til 
Jorid Åstrand tlf 99276720.

Grong Sanitetsforening

Grong IL
Kontigentkrav for 

2018 er nå sendt ut. 
Medlemmer som ikke har 

betalt for 2016 og 2017 er nå 
tatt ut av registret ifølge 

NIF’s regelverk.
Angående rabatt på Inter-

sport kan de som er på Min 
Idrett skrive ut Medlemskort 
under rubrikken: medlem-
skap. Andre kan ta bilde av 
kontoutdrag på mobilen og 

vise for å oppnå rabatt.  
Angående registrering på 

Min Idrett: se hjemmeside 
Grongil.no.

For AU Grong IL, K. 
Johansen. 

 

 

Åpningstider gjenvinningsstasjoner 2018                      

Midtre Namdal Avfallsselskap, kundesenter tlf.nr 74 28 17 60  

Gjenvinningsstasjoner er stengt i mellomjula og på helligdager.  
Onsdag før påske (28.mars): Vikna og Namdalseid stengt, Stormyra åpent kl. 08.00-12.00.  

Gjenvinningsstasjon Sommer (april - t.o.m. oktober) Vinter (Jan, feb, mars, nov. og des.) 
Overhalla/Namsos 

Stormyra  
Mandag kl. 08.00-19.00  

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag                
kl. 08.00-15.00 

Mandag kl. 08.00-19.00  
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  

kl. 08.00-15.00 
Fosnes (Rulle) 

Jøa  
 

Torsdag i partallsuker kl. 17.00-19.00 
 

Tredje torsdag i mnd. kl. 17.00 – 19.00 

Salsnes 9.mai kl. 15.00-17.00 
 12. sept. kl. 15.00-17.00 

 

Grong 
  

Tirsdag og torsdag kl. 14.00- 18.00 
Lørdag 

 28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 
 kl. 11.00-13.00 

Torsdag kl. 14.00-18.00 
 
 
 

Høylandet Tirsdag kl. 14.00-18.00 Tirsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Vikna 
  

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

Lørdag 
28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 

 kl. 11.00-13.00 

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

 

Nærøy 
  

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Salsbruket (Rulle) 26. april, 7. juni og 13. sept.  
kl. 15.00-17.00 

 
 

Bindal (Rulle) 
Terråk   

Mandager unntatt siste mandag i mnd. 
 kl. 15.00-17.00 

15. jan, 12. feb, 12. mars 
8. og 22. okt, 5. og 19. nov. og 3. og 17. des. 

kl. 15.00-17.00 
Bindalseidet 

 
Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 

Leka (Rulle) 
 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 15.00-17.30 
 

Andre tirsdag i mnd. kl. 15.00-17.30 
 

Leka/Bindal/Nærøy (Rulle) 
 

2.mai, 6. juni og 5. sept. 
Gutvik kl.14.00-15.00 
Kjella kl. 15.30-16.30 

Foldereid kl. 17.30-18.30 

 

Namdalseid 
  

Onsdag kl. 14.00-18.00 Onsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Flatanger  
 

Tirsdag kl. 14.00-18.00  
 

Siste lørdag i mnd. kl. 11.00-13.00 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 14.00-18.00 

Osen Torsdag kl. 14.00-18.00 
Lørdag 

21. april, 26. mai, 18. aug. og 22. sept. 
kl. 11.00-13.00 

Torsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 
 

Roan (Rulle) Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

KOMMUNAL 
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HER KINOPROGRAMMET PÅ KUBEN: 
25. juni kl. 17.30: 
All Eyez On Me, kr. 100/120.
25. juni kl. 20.00:
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 17.30: 
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 20.00:
All Eyez On Me, kr. 100/120.

All Eyes On Me. All Eyez on me er historien 
om livet til Tupac Shakur. Artist, poet, skue-
spiller og revolusjonær. 2Pac har solgt mer 
enn 80 millioner album over hele verden, noe 
som gjør ham til en av de mestselgende artis-
tene gjennom tidene. Som sønnen til to "Black 
Panther"- aktivister ble han fødd inn i en urett-
ferdig verden. Tupacs kamp gav ham hans 

stemme. En stemme som ble sterkere jo mer 
motstand han møtte.

Transformers: The Last Knight. Transfor-
mes har kjempet en bitter kamp mot sine fien-
der, Decepticons, i en årrekke på Jorda. Men 
Transformers har vært til stede på kloden mye 
lenger enn vi mennesker har visst om. Opti-
mus Prime har dratt ut på en lang reise 
ut i rommet for å finne ut mer om sitt 
opphav. I hans fravær har en krig brutt 
ut mellom mennesker og Transformers - en 
konflikt som kan føre til planetens undergang. 
For å stoppe dette må Cade Yeager (Mark 
Wahlberg) alliere seg med Bumblebee og Isa-
bela, en ung, foreldreløs jente, og spore opp 
de som sitter med nøkkelen til å redde Jorda 
før det er for sent. Et storslått nytt kapittel i 
Transformers-sagaen med regi av Michael Bay. 
Vi viser den i 3D format! 

GRONG KINO

VANDING TIL: Historisk vandring ruta Leir – Vie – Østduun med Grong historielag. 

HISTORISK VANDRING

Oppfordring om å sykle/samkjøre til Seem Arena

HLF Overhalla, Grong og 
Høylandet arrangerer 
åpen tur for medlemmer 
og alle andre til Leka, 
sammmen med LHL 
Overhalla. 
Rute: Fra Skage Sam. Kl.08.00.-Ra-
nem v/kirka kl. 08.15.- Bergsmo kl. 
08.35.- Grong v/hotellet kl. 08.50.- 
Gartlandkrysset kl.09 05.- Høylan-
det skyss-stasjon kl. 09.20. Turen 
fortsetter via Foldereid- Kjeldeidet 
til Gutvik. Kaffestopp underveis.

  • Ferge fra Gutvik kl. 
11.05.
  • Lunsj serveres på 

Vertshuset Herlaug Kl. 
11.30.
  • Etter Lunsj er det 

rundtur på Leka. Besøker 
historiske steder. 
  • Besøk avpasses etter 

tid til rådighet av:  Guide: 
Arve Haug.
  • Rundturen avsluttes 

ved ferge kl. 14.40.
  • Turen fortsetter via 

Gravvik- Saltbotnkorsen 
til Foldereid.

  • Middag serveres på 
Foldereid Gjestehus, 
Vårtun. Kl. 16.30.
  • Kaffestopp underveis.
  • PRIS ALT INKLUDERT 

KR: 400.-
  • PÅMELDING INNEN 

16 JUNI 2017 TIL:

Dagmar Lassemo tlf: 48 00 
63 57 Eller Tom Riise-Hanssen 
tlf : 92 68 49 61. Astrid Marie 
Bakken 48 21 45 71.

Velkommen til 
en trivelig tur!

Arrangerer tur til Leka 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
       
 
 
      

 
 

 

 

  30. juni  

3.-5.august Namsen laksfestival  

30 juni - 
Sommertoget  

Direkte på  
TV NRK 1 

21.-25. juni  
Namsen  

triologien -   
«Offeret» 

Seem-arena 
     

50-års festival-  
tradisjon i sentrum 

av Grong . 

Det  bli aktiviteter, 
festligheter og 
selvfølgelig den 

tradisjonelle lakse-
fiske konkurran-

www.offeret.no  

Sommertoget til Grong  

Historisk vandring    Leir – Vie – Østduun   
Lørdag 19.august 2017 kl.11 Vandringen starter ved Leirbrua. Parkering 
på Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til Leir.  

Arr. Grong Historielag 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
  
 
      

 
 

 

 

  30. juni  
21.-25. juni Namen-
triologien  
 

1.-2. des Julesjau Bergsmo  

2.sept.  
Bygdadag  

på 
Bergsmo 
kl. 10-16 

11.-12.NOV IN-MESSA  Salg & næ-
ringslivs-
messe i 
Grong-
hallen for 
28.gang. 

 

Kulturuke 17.-23. sept.  
markerer åpninga av Kuben  

20.sept. offisiell åpning ved HKH Kronprinsparet 

KUBEN 

Vi vil ha utfordringer med parkeringsplasser rundt Seem Arena i forbindelse med forestillingene 
av «Offeret» i Namsen-trilogien som foregår 21.–25. juni. Vi oppfordrer publikum i Grong som fø-
ler for det å sykle til Seem Arena, eventuelt samkjøre. Velkommen alle sammen! 

Leir – Vie – Østduun
Lørdag 19. august 2017 kl. 11
Vandringen starter ved Leirbrua.Parkering på 
Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til 
Leir.

For kr. 50,- får du gamle historier, kart med 
oversikt over hus, stedsnavn og bilder. Kaffe-
servering på Strikkeburet.

Arrangør: Grong Historielag

BILLETTSALG:
WWW.HOOPLA.NO WWW.NORSKREVYFESTIVAL.NO

INFORMASJON OM CAMP:

F O R E S T I L L I N G E R H U M O R C A M P I N G L I V B Y G D A F E S T

TERJETYSLANDTERJETYSLAND
GRANNES

FREDAG 7. JULI LØRDAG 8. JULI

B-GJENGEN

FORESTILLINGER
NM I REVY

KONFERANSIER REVYGALLARUNE GOKSTAD

DAOUIYOUSEF HADAO
UI

KONFERANSIER
FINALE

HERBORG KRÅK
EVIK

5 . - 9 . J U L I 2 0 1 7 H Ø Y L A N D E T
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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Kommunene i Indre 
Namdal har nå fått en 
kart-app som heter 
Kommunekart,  
levert av Norkart.
Denne kan enkelt og gratis las-
tes ned på mobil og nettbrett.
  • Her finner du regulerings-

planer, scooterløyper, 
eiendomskart, adresser mm. 
  • Søk opp ønsket steds-

navn eller zoom deg inn på 
ønsket sted i kartet og 
velg blant tilgjengelige 
kartlag i menyen til høyre. 
  • Med posisjonering 

aktivert, ser du hvor du 
befinner deg.

  • Du finner også ulike 
valgmuligheter i menyen til 
venstre, bl.a. flybilder og 
ruteplanlegger. 
  • Last ned appen og prøv 

deg fram. Den er enkel og 
grei å bruke!

KOMMUNEKART - APP
KART-APP: Appen heter Kommunekart og er levert av Norkart.

Søknadsfristen for  
tilskudd fra det kommu-
nale viltfondet er 3.april. 
Søknaden skal inneholde:
  • Planlagt aktivitet. 
  • Spesifisert budsjett. 
  • Finansieringsplan.
  • Kontaktopplysninger  

om søkeren.

Fondet kan etter § 5a brukes 
til blant annet:
  • Tilskudd til tiltak for å 

fremme viltforvaltning og 
styrke kunnskapen om viltet, 
både stor- og småvilt. 
  • Jaktorganisering m.m. i 

kommunen og nabokommuner 
gjennom samarbeid i regi av 
organisasjoner, enkeltpersoner 
eller kommunen selv. 

  • Tiltak for å forebygge skader 
på landbruksnæring voldt av 
hjortevilt.

Søknaden sendes til Grong 
kommune v/miljørådgiveren, 
postboks 162, 7871 Grong eller 
til postmottak@grong.kommu-
ne.no. Spørsmål kan rettes til 
Brit-Agnes Buvarp på tlf 74 31 21 
58 eller e-post brit-agnes.bu-
varp@grong.kommune.no.

SØKE DET KOMMUNALE VILTFONDET I 2018?

FRIST: Søknadsfristen for tilskudd fra det kommunale viltfondet er 3.april.

Vikarsituasjon:
Legekontorets faste leger skal 
på videreutdanning i uke 10 og 
11, dvs. 5. mars til 19. mars.

Samt at kontoret har en an-
satt som er sykemeldt.

Kontoret er bemannet med 
erfarne vikarer denne perio-
den, vikarene vil og ivareta sy-
kehjem, hjemmesykepleie og 
helsestasjon og øvrige oppga-
ver. 

Legekontoret i Namsskogan 
har drift som vanlig.

Legeattest i forbindelse med 
sykdom på Grong videregåen-
de skole
Fremgangsmåte ved behov for 
legeattest i forbindelse med 
sykdom som gir fravær fra sko-
len.

Ring legekontoret for å for-
telle at du er syk og hva pro-
blemstillingen er, og at du 
trenger dokumentasjon på syk-
dom, for eksempel influensa. 
Det vil da blir dokumentert i 
journalen din at du har ringt.

Når du er frisk til å gå på sko-
len igjen bestiller du legetime. 
På denne måten unngår vi 
smitte og vi unngår å bruke 
akutte legetimer til attester. En 
slik attest vil koste mellom 200 
og 300 kr (Prisen varierer med 
innholdet i legekonsultasjo-
nen). 

Dette gjelder kun ved behov 
for legeattest! Er du så syk at du 
trenger legetilsyn/behandling 
skal du selvfølgelig bestille time 
når du trenger det.

Detter gjelder for Grong og 
Namsskogan legetjeneste.
Påske

I den stille uke, dagene før 
påske er kontoret i Grong åpent 
mandag og tirsdag 08.00-15.30 
og onsdag 08.00-12.00. Disse 
dagene vil være forbehold 
akutt sykdom.

Namsskogan har lege på tirs-
dag. 

Rutineprøver bør tas uken 
før påske på grunn av kapasitet 
og postgang om det er mulig.

I påskehøytiden må en bruke 
legevakt ved sykdom som tren-
ger lege.

Legevakt 116 117 

Ansatte ved legetjenesten 
ønsker god påske!

INFORMASJON FRA GRONG OG  
NAMSSKOGAN LEGETJENESTE

Torsdag 15.03.18 kl. 
1730-2000 holdes det 
kurs med jordmor, helse-
søster og fysioterapeut 
ved Grong Helsestasjon.
Jordmor vil snakke om tiden før 
fødselen, fødselens start og uli-
ke faser, smertelindring og bar-

seltiden. Helsesøster vil snakke 
om hjemmebesøk, oppfølging 
på helsestasjonen og hva man 

kan forvente som småbarnsfo-
reldre. Fysioterapeut snakker 
om trening under graviditet, og 
etter fødsel. 

Vi håper du og din partner 
har mulighet til å delta på kur-
set. Viktig med påmelding. 

Gi tilbakemelding per SMS 
innen 12.03.18 på mobil 951 03 
999.

Helsestasjonen i Grong.

INVITASJON TIL FORELDREFORBEREDENDE 
KURS VED GRONG HELSESTASJON

Grong kommune teknisk 
avdeling, søker etter 
sommervikarer i tidspe-
rioden fra 1. mai til  
31. august 2018  
(st.nr. 02/18):

  • Vedlikehold av grønt anlegg, 
periode mai-august 
  • Vedlikehold av kommunale 

bygg og boliger, samt enkle 

vaktmesteroppgaver,  
juni-august.
  • Renhold av kommunale  

bygg, juni – august. 
Felles elektronisk søknad 

sendes for alle tre stillinger, 
men ønsket arbeidssted må 
oppgis i søknaden:
Felles for stillingene:
  • Vi søker primært etter 

skoleungdom og studenter
  • Søkere må være forberedt å 

få arbeidsoppgaver etter 
behov. 

  • Søkere med førerkort  
og egen disponert bil  
oppfordres til å søke. 
  • Det må oppgis ønsket 

arbeidsperiode i søknaden.  
Om det er perioder man ikke 
kan jobbe, må det framkomme i 
søknaden. 

Søker via elektronisk søk-
nadsskjema på www.grong.
kommune.no innen 01.04.2018

Eventuelle spørsmål rettes til 
Sigve Hallager på telefon 74 31 
21 65. 

GRONG KOMMUNE SØKER ETTER SOMMERVIKARER 
GRØNT/BOLIGER/BYGG/RENHOLD
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Bergsmo gammeldainsforening.
Bergsmo utviklingslag.
Nordtun samfunnshus.

Årsmøte på Nordtun 
10 april klokka 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.

Ta kontakt om det er noe 
som du ønsker å ta opp.

Gjertrud, Bente May  
og Siv Janne.

Felles årsmøte

  • Skiløype kjøres opp med 
snøskuter fra Rosset, eller 

Mørkvedsetran, til Bryinntjønninj 
– og eventuelt Rabalskeheia, til 

hver helg fra og med uke 8.
  • F.o.m. uke 8 serveres kaffe, 

solbærsaft og smørbukkarameller 
ved Bryinntjønninj hver søndag 

mellom kl. 12.00–14.00.
Elstadrenn ved Haugen 

grendehus, Elstad, tirsdag 
20. mars. Premier til alle. 

Trim og konkurranseklasser. 
Klassisk stil i konkurranse-

klassene.   Start fra kl. 17.00.
Alle velkommen til klubbens  

aktiviteter! Styret i GSK.

Gartland Sportsklubb 
informerer

Torsdag 15. mars kl. 19 
på Frivilligsentralen.
Det vises til innkalling og 
sakliste i lagets meldings-
blad.

300 års markering i form 
av historisk foredrag av 
Hans Olav Løkken, Arm-
feldts felttog i 1718. Fra ned-
erlaget ved Poltava til døden 
i Sylane – 3 700 frøs i hjel på 
noen timer. Den største tra-
gedie som har rammet sol-

dater i en enkelthendelse 
på norsk jord.

Kaffeservering med mytji 
godt attåt.

Det blir det anledning til å 
betale medlemskontingen-
ten.

Velkommen!
Styret.  

Årsmøte i Grong Historielag
Tirsdag 20. mars kl. 19  
på Frivilligsentralen. 
Innkalling med sakliste, års-
melding, regnskap og arbeids-
plan for 2018 er sendt 
medlemmene. 

Vi viser filmen «Minner». Kul-
turinnslag med dikt og sang fra 
en sanggruppe. Kaffeservering 
med gokak attåt.

Vi har signert demensvennlig 
avtale med Grong kommune. 
Det betyr at vi tilbyr butikker, 

næringsliv etc. et foredrag/kurs 
om demens slik at personer 
med demens kan møtes med 
respekt og forståelse. Til nå har 
45 deltatt på kurset.

Demensforeningen har nå 38 
medlemmer og vi ønsker flere.

Meld deg gjerne inn i felles-
skapet, medlemskap per år kr. 
350,- 

Velkommen!
Nasjonalforeningen Grong 

Demensforening.
Styret.

Årsmøte i Grong Demensforening 

Vi arrangerer kurs i  
stauder (1. mars og juni), 
kompostering (26. april 
og september), insektho-
tell (3. og 8. mai) og be-
tongstøping (mai/juni). 

Påmelding til Monica 472 35 
929. Kursene er gratis for med-
lemmer men materialkostnad 
på de to siste. For ikke-med-
lemmer koster kursene kr 
100,- per kveld.

Onsdag 2. mai 18.30 blir det 
foredrag om og salg av pioner 
ved Eivind Hansen. Eivind er 
piongal og har 3000 pioner i 

hagen sin på Barkåker. Disse 
sees på pionhagen.no og du 
kan også forhåndsbestille til 
han kommer. Arr. er i samar-
beid med Folkeakademiet 
Grong. Inngang kr 50,- for 
medlemmer og kr 100,- for an-
dre. Da får du kaffe/te med noe 
til. Loddsalg med grønne pre-
mier.

I juni har vi planteloppemar-
ked og handledag med rabatt 
for medlemmene hos 
Gartner'n. I juni/juli/august 
drar vi på hagekaffe.

Grong hagelag er på Face-
book, her finner du mer info 
og inspirasjon.

Velkommen til å bli med oss! 
Styret.

INFO FRA GRONG HAGELAG

Grong Sanitetsforening har 
fotpleie på Grong sykeheim 
16. til 19. april. Påmelding til 
Jorid Åstrand tlf 99276720.

Grong Sanitetsforening

Grong IL
Kontigentkrav for 

2018 er nå sendt ut. 
Medlemmer som ikke har 

betalt for 2016 og 2017 er nå 
tatt ut av registret ifølge 

NIF’s regelverk.
Angående rabatt på Inter-

sport kan de som er på Min 
Idrett skrive ut Medlemskort 
under rubrikken: medlem-
skap. Andre kan ta bilde av 
kontoutdrag på mobilen og 

vise for å oppnå rabatt.  
Angående registrering på 

Min Idrett: se hjemmeside 
Grongil.no.

For AU Grong IL, K. 
Johansen. 

 

 

Åpningstider gjenvinningsstasjoner 2018                      

Midtre Namdal Avfallsselskap, kundesenter tlf.nr 74 28 17 60  

Gjenvinningsstasjoner er stengt i mellomjula og på helligdager.  
Onsdag før påske (28.mars): Vikna og Namdalseid stengt, Stormyra åpent kl. 08.00-12.00.  

Gjenvinningsstasjon Sommer (april - t.o.m. oktober) Vinter (Jan, feb, mars, nov. og des.) 
Overhalla/Namsos 

Stormyra  
Mandag kl. 08.00-19.00  

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag                
kl. 08.00-15.00 

Mandag kl. 08.00-19.00  
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  

kl. 08.00-15.00 
Fosnes (Rulle) 

Jøa  
 

Torsdag i partallsuker kl. 17.00-19.00 
 

Tredje torsdag i mnd. kl. 17.00 – 19.00 

Salsnes 9.mai kl. 15.00-17.00 
 12. sept. kl. 15.00-17.00 

 

Grong 
  

Tirsdag og torsdag kl. 14.00- 18.00 
Lørdag 

 28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 
 kl. 11.00-13.00 

Torsdag kl. 14.00-18.00 
 
 
 

Høylandet Tirsdag kl. 14.00-18.00 Tirsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Vikna 
  

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

Lørdag 
28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 

 kl. 11.00-13.00 

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

 

Nærøy 
  

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Salsbruket (Rulle) 26. april, 7. juni og 13. sept.  
kl. 15.00-17.00 

 
 

Bindal (Rulle) 
Terråk   

Mandager unntatt siste mandag i mnd. 
 kl. 15.00-17.00 

15. jan, 12. feb, 12. mars 
8. og 22. okt, 5. og 19. nov. og 3. og 17. des. 

kl. 15.00-17.00 
Bindalseidet 

 
Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 

Leka (Rulle) 
 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 15.00-17.30 
 

Andre tirsdag i mnd. kl. 15.00-17.30 
 

Leka/Bindal/Nærøy (Rulle) 
 

2.mai, 6. juni og 5. sept. 
Gutvik kl.14.00-15.00 
Kjella kl. 15.30-16.30 

Foldereid kl. 17.30-18.30 

 

Namdalseid 
  

Onsdag kl. 14.00-18.00 Onsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Flatanger  
 

Tirsdag kl. 14.00-18.00  
 

Siste lørdag i mnd. kl. 11.00-13.00 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 14.00-18.00 

Osen Torsdag kl. 14.00-18.00 
Lørdag 

21. april, 26. mai, 18. aug. og 22. sept. 
kl. 11.00-13.00 

Torsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 
 

Roan (Rulle) Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 
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HER KINOPROGRAMMET PÅ KUBEN: 
25. juni kl. 17.30: 
All Eyez On Me, kr. 100/120.
25. juni kl. 20.00:
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 17.30: 
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 20.00:
All Eyez On Me, kr. 100/120.

All Eyes On Me. All Eyez on me er historien 
om livet til Tupac Shakur. Artist, poet, skue-
spiller og revolusjonær. 2Pac har solgt mer 
enn 80 millioner album over hele verden, noe 
som gjør ham til en av de mestselgende artis-
tene gjennom tidene. Som sønnen til to "Black 
Panther"- aktivister ble han fødd inn i en urett-
ferdig verden. Tupacs kamp gav ham hans 

stemme. En stemme som ble sterkere jo mer 
motstand han møtte.

Transformers: The Last Knight. Transfor-
mes har kjempet en bitter kamp mot sine fien-
der, Decepticons, i en årrekke på Jorda. Men 
Transformers har vært til stede på kloden mye 
lenger enn vi mennesker har visst om. Opti-
mus Prime har dratt ut på en lang reise 
ut i rommet for å finne ut mer om sitt 
opphav. I hans fravær har en krig brutt 
ut mellom mennesker og Transformers - en 
konflikt som kan føre til planetens undergang. 
For å stoppe dette må Cade Yeager (Mark 
Wahlberg) alliere seg med Bumblebee og Isa-
bela, en ung, foreldreløs jente, og spore opp 
de som sitter med nøkkelen til å redde Jorda 
før det er for sent. Et storslått nytt kapittel i 
Transformers-sagaen med regi av Michael Bay. 
Vi viser den i 3D format! 

GRONG KINO

VANDING TIL: Historisk vandring ruta Leir – Vie – Østduun med Grong historielag. 

HISTORISK VANDRING

Oppfordring om å sykle/samkjøre til Seem Arena

HLF Overhalla, Grong og 
Høylandet arrangerer 
åpen tur for medlemmer 
og alle andre til Leka, 
sammmen med LHL 
Overhalla. 
Rute: Fra Skage Sam. Kl.08.00.-Ra-
nem v/kirka kl. 08.15.- Bergsmo kl. 
08.35.- Grong v/hotellet kl. 08.50.- 
Gartlandkrysset kl.09 05.- Høylan-
det skyss-stasjon kl. 09.20. Turen 
fortsetter via Foldereid- Kjeldeidet 
til Gutvik. Kaffestopp underveis.

  • Ferge fra Gutvik kl. 
11.05.
  • Lunsj serveres på 

Vertshuset Herlaug Kl. 
11.30.
  • Etter Lunsj er det 

rundtur på Leka. Besøker 
historiske steder. 
  • Besøk avpasses etter 

tid til rådighet av:  Guide: 
Arve Haug.
  • Rundturen avsluttes 

ved ferge kl. 14.40.
  • Turen fortsetter via 

Gravvik- Saltbotnkorsen 
til Foldereid.

  • Middag serveres på 
Foldereid Gjestehus, 
Vårtun. Kl. 16.30.
  • Kaffestopp underveis.
  • PRIS ALT INKLUDERT 

KR: 400.-
  • PÅMELDING INNEN 

16 JUNI 2017 TIL:

Dagmar Lassemo tlf: 48 00 
63 57 Eller Tom Riise-Hanssen 
tlf : 92 68 49 61. Astrid Marie 
Bakken 48 21 45 71.

Velkommen til 
en trivelig tur!

Arrangerer tur til Leka 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
       
 
 
      

 
 

 

 

  30. juni  

3.-5.august Namsen laksfestival  

30 juni - 
Sommertoget  

Direkte på  
TV NRK 1 

21.-25. juni  
Namsen  

triologien -   
«Offeret» 

Seem-arena 
     

50-års festival-  
tradisjon i sentrum 

av Grong . 

Det  bli aktiviteter, 
festligheter og 
selvfølgelig den 

tradisjonelle lakse-
fiske konkurran-

www.offeret.no  

Sommertoget til Grong  

Historisk vandring    Leir – Vie – Østduun   
Lørdag 19.august 2017 kl.11 Vandringen starter ved Leirbrua. Parkering 
på Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til Leir.  

Arr. Grong Historielag 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
  
 
      

 
 

 

 

  30. juni  
21.-25. juni Namen-
triologien  
 

1.-2. des Julesjau Bergsmo  

2.sept.  
Bygdadag  

på 
Bergsmo 
kl. 10-16 

11.-12.NOV IN-MESSA  Salg & næ-
ringslivs-
messe i 
Grong-
hallen for 
28.gang. 

 

Kulturuke 17.-23. sept.  
markerer åpninga av Kuben  

20.sept. offisiell åpning ved HKH Kronprinsparet 

KUBEN 

Vi vil ha utfordringer med parkeringsplasser rundt Seem Arena i forbindelse med forestillingene 
av «Offeret» i Namsen-trilogien som foregår 21.–25. juni. Vi oppfordrer publikum i Grong som fø-
ler for det å sykle til Seem Arena, eventuelt samkjøre. Velkommen alle sammen! 

Leir – Vie – Østduun
Lørdag 19. august 2017 kl. 11
Vandringen starter ved Leirbrua.Parkering på 
Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til 
Leir.

For kr. 50,- får du gamle historier, kart med 
oversikt over hus, stedsnavn og bilder. Kaffe-
servering på Strikkeburet.

Arrangør: Grong Historielag

BILLETTSALG:
WWW.HOOPLA.NO WWW.NORSKREVYFESTIVAL.NO

INFORMASJON OM CAMP:

F O R E S T I L L I N G E R H U M O R C A M P I N G L I V B Y G D A F E S T

TERJETYSLANDTERJETYSLAND
GRANNES

FREDAG 7. JULI LØRDAG 8. JULI

B-GJENGEN

FORESTILLINGER
NM I REVY

KONFERANSIER REVYGALLARUNE GOKSTAD

DAOUIYOUSEF HADAO
UI

KONFERANSIER
FINALE

HERBORG KRÅK
EVIK

5 . - 9 . J U L I 2 0 1 7 H Ø Y L A N D E T
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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Kommunene i Indre 
Namdal har nå fått en 
kart-app som heter 
Kommunekart,  
levert av Norkart.
Denne kan enkelt og gratis las-
tes ned på mobil og nettbrett.
  • Her finner du regulerings-

planer, scooterløyper, 
eiendomskart, adresser mm. 
  • Søk opp ønsket steds-

navn eller zoom deg inn på 
ønsket sted i kartet og 
velg blant tilgjengelige 
kartlag i menyen til høyre. 
  • Med posisjonering 

aktivert, ser du hvor du 
befinner deg.

  • Du finner også ulike 
valgmuligheter i menyen til 
venstre, bl.a. flybilder og 
ruteplanlegger. 
  • Last ned appen og prøv 

deg fram. Den er enkel og 
grei å bruke!

KOMMUNEKART - APP
KART-APP: Appen heter Kommunekart og er levert av Norkart.

Søknadsfristen for  
tilskudd fra det kommu-
nale viltfondet er 3.april. 
Søknaden skal inneholde:
  • Planlagt aktivitet. 
  • Spesifisert budsjett. 
  • Finansieringsplan.
  • Kontaktopplysninger  

om søkeren.

Fondet kan etter § 5a brukes 
til blant annet:
  • Tilskudd til tiltak for å 

fremme viltforvaltning og 
styrke kunnskapen om viltet, 
både stor- og småvilt. 
  • Jaktorganisering m.m. i 

kommunen og nabokommuner 
gjennom samarbeid i regi av 
organisasjoner, enkeltpersoner 
eller kommunen selv. 

  • Tiltak for å forebygge skader 
på landbruksnæring voldt av 
hjortevilt.

Søknaden sendes til Grong 
kommune v/miljørådgiveren, 
postboks 162, 7871 Grong eller 
til postmottak@grong.kommu-
ne.no. Spørsmål kan rettes til 
Brit-Agnes Buvarp på tlf 74 31 21 
58 eller e-post brit-agnes.bu-
varp@grong.kommune.no.

SØKE DET KOMMUNALE VILTFONDET I 2018?

FRIST: Søknadsfristen for tilskudd fra det kommunale viltfondet er 3.april.

Vikarsituasjon:
Legekontorets faste leger skal 
på videreutdanning i uke 10 og 
11, dvs. 5. mars til 19. mars.

Samt at kontoret har en an-
satt som er sykemeldt.

Kontoret er bemannet med 
erfarne vikarer denne perio-
den, vikarene vil og ivareta sy-
kehjem, hjemmesykepleie og 
helsestasjon og øvrige oppga-
ver. 

Legekontoret i Namsskogan 
har drift som vanlig.

Legeattest i forbindelse med 
sykdom på Grong videregåen-
de skole
Fremgangsmåte ved behov for 
legeattest i forbindelse med 
sykdom som gir fravær fra sko-
len.

Ring legekontoret for å for-
telle at du er syk og hva pro-
blemstillingen er, og at du 
trenger dokumentasjon på syk-
dom, for eksempel influensa. 
Det vil da blir dokumentert i 
journalen din at du har ringt.

Når du er frisk til å gå på sko-
len igjen bestiller du legetime. 
På denne måten unngår vi 
smitte og vi unngår å bruke 
akutte legetimer til attester. En 
slik attest vil koste mellom 200 
og 300 kr (Prisen varierer med 
innholdet i legekonsultasjo-
nen). 

Dette gjelder kun ved behov 
for legeattest! Er du så syk at du 
trenger legetilsyn/behandling 
skal du selvfølgelig bestille time 
når du trenger det.

Detter gjelder for Grong og 
Namsskogan legetjeneste.
Påske

I den stille uke, dagene før 
påske er kontoret i Grong åpent 
mandag og tirsdag 08.00-15.30 
og onsdag 08.00-12.00. Disse 
dagene vil være forbehold 
akutt sykdom.

Namsskogan har lege på tirs-
dag. 

Rutineprøver bør tas uken 
før påske på grunn av kapasitet 
og postgang om det er mulig.

I påskehøytiden må en bruke 
legevakt ved sykdom som tren-
ger lege.

Legevakt 116 117 

Ansatte ved legetjenesten 
ønsker god påske!

INFORMASJON FRA GRONG OG  
NAMSSKOGAN LEGETJENESTE

Torsdag 15.03.18 kl. 
1730-2000 holdes det 
kurs med jordmor, helse-
søster og fysioterapeut 
ved Grong Helsestasjon.
Jordmor vil snakke om tiden før 
fødselen, fødselens start og uli-
ke faser, smertelindring og bar-

seltiden. Helsesøster vil snakke 
om hjemmebesøk, oppfølging 
på helsestasjonen og hva man 

kan forvente som småbarnsfo-
reldre. Fysioterapeut snakker 
om trening under graviditet, og 
etter fødsel. 

Vi håper du og din partner 
har mulighet til å delta på kur-
set. Viktig med påmelding. 

Gi tilbakemelding per SMS 
innen 12.03.18 på mobil 951 03 
999.

Helsestasjonen i Grong.

INVITASJON TIL FORELDREFORBEREDENDE 
KURS VED GRONG HELSESTASJON

Grong kommune teknisk 
avdeling, søker etter 
sommervikarer i tidspe-
rioden fra 1. mai til  
31. august 2018  
(st.nr. 02/18):

  • Vedlikehold av grønt anlegg, 
periode mai-august 
  • Vedlikehold av kommunale 

bygg og boliger, samt enkle 

vaktmesteroppgaver,  
juni-august.
  • Renhold av kommunale  

bygg, juni – august. 
Felles elektronisk søknad 

sendes for alle tre stillinger, 
men ønsket arbeidssted må 
oppgis i søknaden:
Felles for stillingene:
  • Vi søker primært etter 

skoleungdom og studenter
  • Søkere må være forberedt å 

få arbeidsoppgaver etter 
behov. 

  • Søkere med førerkort  
og egen disponert bil  
oppfordres til å søke. 
  • Det må oppgis ønsket 

arbeidsperiode i søknaden.  
Om det er perioder man ikke 
kan jobbe, må det framkomme i 
søknaden. 

Søker via elektronisk søk-
nadsskjema på www.grong.
kommune.no innen 01.04.2018

Eventuelle spørsmål rettes til 
Sigve Hallager på telefon 74 31 
21 65. 

GRONG KOMMUNE SØKER ETTER SOMMERVIKARER 
GRØNT/BOLIGER/BYGG/RENHOLD
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Bergsmo gammeldainsforening.
Bergsmo utviklingslag.
Nordtun samfunnshus.

Årsmøte på Nordtun 
10 april klokka 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.

Ta kontakt om det er noe 
som du ønsker å ta opp.

Gjertrud, Bente May  
og Siv Janne.

Felles årsmøte

  • Skiløype kjøres opp med 
snøskuter fra Rosset, eller 

Mørkvedsetran, til Bryinntjønninj 
– og eventuelt Rabalskeheia, til 

hver helg fra og med uke 8.
  • F.o.m. uke 8 serveres kaffe, 

solbærsaft og smørbukkarameller 
ved Bryinntjønninj hver søndag 

mellom kl. 12.00–14.00.
Elstadrenn ved Haugen 

grendehus, Elstad, tirsdag 
20. mars. Premier til alle. 

Trim og konkurranseklasser. 
Klassisk stil i konkurranse-

klassene.   Start fra kl. 17.00.
Alle velkommen til klubbens  

aktiviteter! Styret i GSK.

Gartland Sportsklubb 
informerer

Torsdag 15. mars kl. 19 
på Frivilligsentralen.
Det vises til innkalling og 
sakliste i lagets meldings-
blad.

300 års markering i form 
av historisk foredrag av 
Hans Olav Løkken, Arm-
feldts felttog i 1718. Fra ned-
erlaget ved Poltava til døden 
i Sylane – 3 700 frøs i hjel på 
noen timer. Den største tra-
gedie som har rammet sol-

dater i en enkelthendelse 
på norsk jord.

Kaffeservering med mytji 
godt attåt.

Det blir det anledning til å 
betale medlemskontingen-
ten.

Velkommen!
Styret.  

Årsmøte i Grong Historielag
Tirsdag 20. mars kl. 19  
på Frivilligsentralen. 
Innkalling med sakliste, års-
melding, regnskap og arbeids-
plan for 2018 er sendt 
medlemmene. 

Vi viser filmen «Minner». Kul-
turinnslag med dikt og sang fra 
en sanggruppe. Kaffeservering 
med gokak attåt.

Vi har signert demensvennlig 
avtale med Grong kommune. 
Det betyr at vi tilbyr butikker, 

næringsliv etc. et foredrag/kurs 
om demens slik at personer 
med demens kan møtes med 
respekt og forståelse. Til nå har 
45 deltatt på kurset.

Demensforeningen har nå 38 
medlemmer og vi ønsker flere.

Meld deg gjerne inn i felles-
skapet, medlemskap per år kr. 
350,- 

Velkommen!
Nasjonalforeningen Grong 

Demensforening.
Styret.

Årsmøte i Grong Demensforening 

Vi arrangerer kurs i  
stauder (1. mars og juni), 
kompostering (26. april 
og september), insektho-
tell (3. og 8. mai) og be-
tongstøping (mai/juni). 

Påmelding til Monica 472 35 
929. Kursene er gratis for med-
lemmer men materialkostnad 
på de to siste. For ikke-med-
lemmer koster kursene kr 
100,- per kveld.

Onsdag 2. mai 18.30 blir det 
foredrag om og salg av pioner 
ved Eivind Hansen. Eivind er 
piongal og har 3000 pioner i 

hagen sin på Barkåker. Disse 
sees på pionhagen.no og du 
kan også forhåndsbestille til 
han kommer. Arr. er i samar-
beid med Folkeakademiet 
Grong. Inngang kr 50,- for 
medlemmer og kr 100,- for an-
dre. Da får du kaffe/te med noe 
til. Loddsalg med grønne pre-
mier.

I juni har vi planteloppemar-
ked og handledag med rabatt 
for medlemmene hos 
Gartner'n. I juni/juli/august 
drar vi på hagekaffe.

Grong hagelag er på Face-
book, her finner du mer info 
og inspirasjon.

Velkommen til å bli med oss! 
Styret.

INFO FRA GRONG HAGELAG

Grong Sanitetsforening har 
fotpleie på Grong sykeheim 
16. til 19. april. Påmelding til 
Jorid Åstrand tlf 99276720.

Grong Sanitetsforening

Grong IL
Kontigentkrav for 

2018 er nå sendt ut. 
Medlemmer som ikke har 

betalt for 2016 og 2017 er nå 
tatt ut av registret ifølge 

NIF’s regelverk.
Angående rabatt på Inter-

sport kan de som er på Min 
Idrett skrive ut Medlemskort 
under rubrikken: medlem-
skap. Andre kan ta bilde av 
kontoutdrag på mobilen og 

vise for å oppnå rabatt.  
Angående registrering på 

Min Idrett: se hjemmeside 
Grongil.no.

For AU Grong IL, K. 
Johansen. 

 

 

Åpningstider gjenvinningsstasjoner 2018                      

Midtre Namdal Avfallsselskap, kundesenter tlf.nr 74 28 17 60  

Gjenvinningsstasjoner er stengt i mellomjula og på helligdager.  
Onsdag før påske (28.mars): Vikna og Namdalseid stengt, Stormyra åpent kl. 08.00-12.00.  

Gjenvinningsstasjon Sommer (april - t.o.m. oktober) Vinter (Jan, feb, mars, nov. og des.) 
Overhalla/Namsos 

Stormyra  
Mandag kl. 08.00-19.00  

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag                
kl. 08.00-15.00 

Mandag kl. 08.00-19.00  
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  

kl. 08.00-15.00 
Fosnes (Rulle) 

Jøa  
 

Torsdag i partallsuker kl. 17.00-19.00 
 

Tredje torsdag i mnd. kl. 17.00 – 19.00 

Salsnes 9.mai kl. 15.00-17.00 
 12. sept. kl. 15.00-17.00 

 

Grong 
  

Tirsdag og torsdag kl. 14.00- 18.00 
Lørdag 

 28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 
 kl. 11.00-13.00 

Torsdag kl. 14.00-18.00 
 
 
 

Høylandet Tirsdag kl. 14.00-18.00 Tirsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Vikna 
  

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

Lørdag 
28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 

 kl. 11.00-13.00 

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

 

Nærøy 
  

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Salsbruket (Rulle) 26. april, 7. juni og 13. sept.  
kl. 15.00-17.00 

 
 

Bindal (Rulle) 
Terråk   

Mandager unntatt siste mandag i mnd. 
 kl. 15.00-17.00 

15. jan, 12. feb, 12. mars 
8. og 22. okt, 5. og 19. nov. og 3. og 17. des. 

kl. 15.00-17.00 
Bindalseidet 

 
Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 

Leka (Rulle) 
 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 15.00-17.30 
 

Andre tirsdag i mnd. kl. 15.00-17.30 
 

Leka/Bindal/Nærøy (Rulle) 
 

2.mai, 6. juni og 5. sept. 
Gutvik kl.14.00-15.00 
Kjella kl. 15.30-16.30 

Foldereid kl. 17.30-18.30 

 

Namdalseid 
  

Onsdag kl. 14.00-18.00 Onsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Flatanger  
 

Tirsdag kl. 14.00-18.00  
 

Siste lørdag i mnd. kl. 11.00-13.00 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 14.00-18.00 

Osen Torsdag kl. 14.00-18.00 
Lørdag 

21. april, 26. mai, 18. aug. og 22. sept. 
kl. 11.00-13.00 

Torsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 
 

Roan (Rulle) Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

NY KRAFTSTASJON
FERDIG I 2023
Neste vår settes spaden i jorda i forbindelse med bygging av ny kraftstasjon i Nedre 
Fiskumfossen. Den nye stasjonen vil så  ferdig 2023. I løpet av disse årene skal det 
investeres bortimot en milliard kroner , Det bestyr at det blir stor aktivitet i området 
Harran de neste årene. Da NTE presenterte sine planer for kort tid siden sa konsern-
sjef i NTE ,Christian Stav, at dette blir det største vannkraftprosjektet i Trøndelag 
sidn Meråkerutbygginga på 90-tallet. 

Den nye kraftstasjonen vil produse-
re 382 GWh fornybar energi i et nor-
malår.  Det er en økning på 105 
GWh. Dette vil tilsvare fornybar 
energi til 50.000 trøndere . Utbyg-
ginga vil også være spesielt tilpasset 
behovene i et nasjonalt laksevass-
drag

Under anleggsperioden vil det bli 
utført mellom 400 og 600 årsverk.  
Den nye kraftstasjonen skal bygges 
inn i fjell, og det blir stort sett bare 
portalen som vil vises i terrenget 

når kraftstasjonen står ferdig. Kraft-
stasjon skal bygges ca. 30 meter un-
der E6, og tunellene krysser 
jernbanen på 2 punkt - på ca. 70 og 
90 meter ned i fjellet.    Total lengde 
på tuneller i fjell blir på 470 meter. 

Det skal tas ut ca. 130.000 kubikk 
stein. Av dette utgjør kraftstasjon 
ca. 40 000 m3, sugerørslukehall og 
2 trafostoller  10 000 m3. Grong 
kommune har fått rettighetene til 
steinmassene. Så store mengder kla-
rer ikke kommunen å håndtere selv 

,men en stor del vi bli disponert til 
forskjellige lokale prosjekt. Under 
anleggsperioden vil den gamle sta-
sjonen  skal driftes som normalt. 
Eksisterende bygninger ved den 
gamle stasjonen beholdes som før.

Skanska er tildelt anleggskontrak-
ten og NTE har lang erfaring med at 
denne entreprenøren benytter seg 
av lokale og regionale underentre-
prenører. Dette skulle tilsi at det vil 
bidra til betydelig lokal verdiska-
ping. 

Betalingsalternativer:  
Kontant og kortterminal.

Påmelding: Kommentar 
med fullt navn på alle påmeldte under in-
vitasjonen på Facebook eller sms til Eli 
Moe Bergin: 47870510 eller Grethe Bye: 
90616259. Påmeldingsfrist er mandag 17. 
desember. Ved stor nok påmelding vil det 
bli satt opp buss hjem kl. 02:15. Bussen går 
til Ekker. Kontant betaling på bussen.

Velkommen.
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Det er viktig å vise  
bygdas ungdommer  
hvilke muligheter det  
er på jobbmarkedet her  
i Grong, det er mange  
bedrifter og offentlige 
arbeidsplasser som vil 
trenge arbeidskraft 
fremover.
Totalt er det til sammen ca. 
1200 arbeidsplasser i Grong 
som skal fylles med ulik kom-
petanse. Ungdommene tren-
ger også innspill for å gjøre 
gode yrkesvalg, og det ble 
derfor arrangert yrkesmesse 
for hele ungdomstrinnet den 
2. november i Kuben. Det var 
mange bedrifter, opplærings-
kontor, offentlige arbeidsplas-
ser og andre som velvillig stilt 
opp, tusen takk til dere alle. 

Både utstillerne og ungdom-
mene har gitt gode tilbakemel-
dinger, slik at det planlegges 
ny yrkesmesse om to år. Da vil 
Grong kommune arbeide tet-
tere sammen med Grong vide-
regående skole og en ser for 
seg at ungdomsskoleelevene 
har en og en halv time først og 
etterpå kommer førsteklasse-
ne fra Grong videregående. 
Det kommer mer informasjon 
når det nærmer seg.

Yrkesmesse på Grong 
barne- og ungdomsskole

Fredag 30. januar var  
210 skoleansatte fra  
alle grunnskolene i Indre 
Namdal og Snåsa samlet 
til felles fagdag på  
Kuben i Grong.
Fagdagen hadde et dobbelt for-
mål. Den markerte oppstarten 
av den nasjonale satsningen på 
desentralisert kompetansehe-
ving for skole i Indre Namdal 
og Snåsa. Det var også en dag 
for faglig påfyll og refleksjoner 
for assistenter, fagarbeidere og 
lærere.

Før lunsj fikk alle felles informa-
sjon om den nye desentraliserte 
kompetansehevingsordningen for 
skole. Patrik Lundgren, Kristin 
Lonmo Almaas og Katrine Iversen 
fra NORD Universitet holdt inn-
legg om hvordan arbeidet med 
ordningen har kommet i Indre 
Namdal og Snåsa, hvilke mulighe-
ter den gir regionen vår og veien 
videre fram til 2020.

160 lærere
Etter lunsj var det parallellse-
sjoner. 160 lærerne fikk faglig 
påfyll om «Elevinvolvering i 
vurdering – i lys av ny overord-
net del og fagfornyelsen» med 

Line Tyrdal. Mens 50 assisten-
ter og fagarbeidere kunne høre 
mer om «Hvordan skal jeg være 
i møte med eleven?» med Ric-
hard Arild Raaen. 

Begge foredragsholdere har 
mange års erfaring fra sine 
praksisfelt. De bidrog med vik-
tige faglige perspektiv på en 
engasjerende og praksisnær 
måte. De satt ord på, ga gjen-
kjennbare eksempler og tips til 
hvordan en kan håndtere og 
møte utfordringer i forbindelse 
med temaene i skolehverda-
gen.

Årlig?
Det var Kompetansenettverket 
for skolene i Indre Namdal og 
Snåsa som arrangerte dagen. 
Framover ønsker nettverket å 
se nærmere på mulighetene for 
at en felles fagdag for skolean-
satte kan bli en årlig hendelse. 
Det å ha en felles arena for 
kompetanseheving i regionen 
vår er viktig. Det muliggjør en 
regional satsning på et felles 
satsningsområde, men åpner 
også for muligheter for erfa-
ringsdeling, skape samhørig-
het, eierskap, bli kjent med 
andre skoler og deres ansatte 
og nettverksbygging på tvers av 
kommunegrenser og skoler.

Felles fagdag for alle 
skoleansatte i Indre 
Namdal og Snåsa

Hovedopptak for 
2019/2020:
Bergsmo barnehage, Ekker 
barnehage Harran oppvekst-
senter avdeling barnehage, og 
Rønningen barnehage:

Tilbyr plasser fra to til fem 
dager i uka, med åpningstid 
07.00 – 16.30.

Søknadsskjema finnes på 
kommunens hjemmeside: 
grong.kommune.no

Søknadsfrist: 1.mars.

Frist for å søke barnehage-
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Årsmøte i Fagforbundet
Fagforbundet avd 568, 
Grong avholder årsmøte 
torsdag 31.01.19 kl 1830 
på kommunehuset, Kantina.
Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp 
på årsmøtet må være styret i hende innen 
10.01.19. Velkommen! Styret.                                               

Takk
Grong Sanitetsforening vil 
takke alle som ga bidrag til 
basaren vår på Kuben 
27.10.18. Vi vil også takke 
alle som kom og kjøpte lod-
der, og de som var med og 
hjalp til på basaren.
Styret.

«Gubb-fotbaill»
Kom å spæll Gubb-fotbaill!
Te aill som har spælt fotbaill – e over 55 år  
– å husse på korr arti de va – kvar tirsdag kl. 
19.00 – te maks 20.30 har vi det arti i gym-
salen på Kuben! NB: Vi snakke presis kl. 
19.00. Kom å spæll! Steinar Sæternes og 
Bjørn Ivar Aasbø

Grong Frivilligsentral inviterer til  
julekveld 24. desember kl 16.00.
Meny: Ribbe, pølser og kjøttkaker. Det blir 
multekrem, kaffe og kaker. Vi ønsker 
velkommen til en hyggelig julefeiring. 
Påmelding innen 21. desember, tlf 941 96 
487. Vi henter og bringer.

Julekveld
Gammeldansfest  
5. juledag på Nordtun.
Dørene åpner kl. 19:00. Festen slutter kl. 
02:00. Mat: Nysgjerrig på hva vi serverer til 
erstatning for Grong gårdsmat? Kom og finn 
ut. Etter maten blir det knallbra musikk fra 
Jan Arilds (fra Verdal). De spiller variert mu-
sikk; fra trønderrock til gammeldans. Pris er 
400 kr/pers. De som er påmeldt, men ikke 
møter blir fakturert 
150 kr. 

Invitasjon til  
gammeldansfest

KOMMUNAL 
INFORMASJON

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold LAG OG FORENINGER
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HER KINOPROGRAMMET PÅ KUBEN: 
25. juni kl. 17.30: 
All Eyez On Me, kr. 100/120.
25. juni kl. 20.00:
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 17.30: 
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 20.00:
All Eyez On Me, kr. 100/120.

All Eyes On Me. All Eyez on me er historien 
om livet til Tupac Shakur. Artist, poet, skue-
spiller og revolusjonær. 2Pac har solgt mer 
enn 80 millioner album over hele verden, noe 
som gjør ham til en av de mestselgende artis-
tene gjennom tidene. Som sønnen til to "Black 
Panther"- aktivister ble han fødd inn i en urett-
ferdig verden. Tupacs kamp gav ham hans 

stemme. En stemme som ble sterkere jo mer 
motstand han møtte.

Transformers: The Last Knight. Transfor-
mes har kjempet en bitter kamp mot sine fien-
der, Decepticons, i en årrekke på Jorda. Men 
Transformers har vært til stede på kloden mye 
lenger enn vi mennesker har visst om. Opti-
mus Prime har dratt ut på en lang reise 
ut i rommet for å finne ut mer om sitt 
opphav. I hans fravær har en krig brutt 
ut mellom mennesker og Transformers - en 
konflikt som kan føre til planetens undergang. 
For å stoppe dette må Cade Yeager (Mark 
Wahlberg) alliere seg med Bumblebee og Isa-
bela, en ung, foreldreløs jente, og spore opp 
de som sitter med nøkkelen til å redde Jorda 
før det er for sent. Et storslått nytt kapittel i 
Transformers-sagaen med regi av Michael Bay. 
Vi viser den i 3D format! 

GRONG KINO

VANDING TIL: Historisk vandring ruta Leir – Vie – Østduun med Grong historielag. 

HISTORISK VANDRING

Oppfordring om å sykle/samkjøre til Seem Arena

HLF Overhalla, Grong og 
Høylandet arrangerer 
åpen tur for medlemmer 
og alle andre til Leka, 
sammmen med LHL 
Overhalla. 
Rute: Fra Skage Sam. Kl.08.00.-Ra-
nem v/kirka kl. 08.15.- Bergsmo kl. 
08.35.- Grong v/hotellet kl. 08.50.- 
Gartlandkrysset kl.09 05.- Høylan-
det skyss-stasjon kl. 09.20. Turen 
fortsetter via Foldereid- Kjeldeidet 
til Gutvik. Kaffestopp underveis.

  • Ferge fra Gutvik kl. 
11.05.
  • Lunsj serveres på 

Vertshuset Herlaug Kl. 
11.30.
  • Etter Lunsj er det 

rundtur på Leka. Besøker 
historiske steder. 
  • Besøk avpasses etter 

tid til rådighet av:  Guide: 
Arve Haug.
  • Rundturen avsluttes 

ved ferge kl. 14.40.
  • Turen fortsetter via 

Gravvik- Saltbotnkorsen 
til Foldereid.

  • Middag serveres på 
Foldereid Gjestehus, 
Vårtun. Kl. 16.30.
  • Kaffestopp underveis.
  • PRIS ALT INKLUDERT 

KR: 400.-
  • PÅMELDING INNEN 

16 JUNI 2017 TIL:

Dagmar Lassemo tlf: 48 00 
63 57 Eller Tom Riise-Hanssen 
tlf : 92 68 49 61. Astrid Marie 
Bakken 48 21 45 71.

Velkommen til 
en trivelig tur!

Arrangerer tur til Leka 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
       
 
 
      

 
 

 

 

  30. juni  

3.-5.august Namsen laksfestival  

30 juni - 
Sommertoget  

Direkte på  
TV NRK 1 

21.-25. juni  
Namsen  

triologien -   
«Offeret» 

Seem-arena 
     

50-års festival-  
tradisjon i sentrum 

av Grong . 

Det  bli aktiviteter, 
festligheter og 
selvfølgelig den 

tradisjonelle lakse-
fiske konkurran-

www.offeret.no  

Sommertoget til Grong  

Historisk vandring    Leir – Vie – Østduun   
Lørdag 19.august 2017 kl.11 Vandringen starter ved Leirbrua. Parkering 
på Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til Leir.  

Arr. Grong Historielag 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
  
 
      

 
 

 

 

  30. juni  
21.-25. juni Namen-
triologien  
 

1.-2. des Julesjau Bergsmo  

2.sept.  
Bygdadag  

på 
Bergsmo 
kl. 10-16 

11.-12.NOV IN-MESSA  Salg & næ-
ringslivs-
messe i 
Grong-
hallen for 
28.gang. 

 

Kulturuke 17.-23. sept.  
markerer åpninga av Kuben  

20.sept. offisiell åpning ved HKH Kronprinsparet 

KUBEN 

Vi vil ha utfordringer med parkeringsplasser rundt Seem Arena i forbindelse med forestillingene 
av «Offeret» i Namsen-trilogien som foregår 21.–25. juni. Vi oppfordrer publikum i Grong som fø-
ler for det å sykle til Seem Arena, eventuelt samkjøre. Velkommen alle sammen! 

Leir – Vie – Østduun
Lørdag 19. august 2017 kl. 11
Vandringen starter ved Leirbrua.Parkering på 
Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til 
Leir.

For kr. 50,- får du gamle historier, kart med 
oversikt over hus, stedsnavn og bilder. Kaffe-
servering på Strikkeburet.

Arrangør: Grong Historielag

BILLETTSALG:
WWW.HOOPLA.NO WWW.NORSKREVYFESTIVAL.NO

INFORMASJON OM CAMP:

F O R E S T I L L I N G E R H U M O R C A M P I N G L I V B Y G D A F E S T

TERJETYSLANDTERJETYSLAND
GRANNES

FREDAG 7. JULI LØRDAG 8. JULI

B-GJENGEN

FORESTILLINGER
NM I REVY

KONFERANSIER REVYGALLARUNE GOKSTAD

DAOUIYOUSEF HADAO
UI

KONFERANSIER
FINALE

HERBORG KRÅK
EVIK

5 . - 9 . J U L I 2 0 1 7 H Ø Y L A N D E T
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

FREDAG 23. JUNI 20172

31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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Kommunene i Indre 
Namdal har nå fått en 
kart-app som heter 
Kommunekart,  
levert av Norkart.
Denne kan enkelt og gratis las-
tes ned på mobil og nettbrett.
  • Her finner du regulerings-

planer, scooterløyper, 
eiendomskart, adresser mm. 
  • Søk opp ønsket steds-

navn eller zoom deg inn på 
ønsket sted i kartet og 
velg blant tilgjengelige 
kartlag i menyen til høyre. 
  • Med posisjonering 

aktivert, ser du hvor du 
befinner deg.

  • Du finner også ulike 
valgmuligheter i menyen til 
venstre, bl.a. flybilder og 
ruteplanlegger. 
  • Last ned appen og prøv 

deg fram. Den er enkel og 
grei å bruke!

KOMMUNEKART - APP
KART-APP: Appen heter Kommunekart og er levert av Norkart.

Søknadsfristen for  
tilskudd fra det kommu-
nale viltfondet er 3.april. 
Søknaden skal inneholde:
  • Planlagt aktivitet. 
  • Spesifisert budsjett. 
  • Finansieringsplan.
  • Kontaktopplysninger  

om søkeren.

Fondet kan etter § 5a brukes 
til blant annet:
  • Tilskudd til tiltak for å 

fremme viltforvaltning og 
styrke kunnskapen om viltet, 
både stor- og småvilt. 
  • Jaktorganisering m.m. i 

kommunen og nabokommuner 
gjennom samarbeid i regi av 
organisasjoner, enkeltpersoner 
eller kommunen selv. 

  • Tiltak for å forebygge skader 
på landbruksnæring voldt av 
hjortevilt.

Søknaden sendes til Grong 
kommune v/miljørådgiveren, 
postboks 162, 7871 Grong eller 
til postmottak@grong.kommu-
ne.no. Spørsmål kan rettes til 
Brit-Agnes Buvarp på tlf 74 31 21 
58 eller e-post brit-agnes.bu-
varp@grong.kommune.no.

SØKE DET KOMMUNALE VILTFONDET I 2018?

FRIST: Søknadsfristen for tilskudd fra det kommunale viltfondet er 3.april.

Vikarsituasjon:
Legekontorets faste leger skal 
på videreutdanning i uke 10 og 
11, dvs. 5. mars til 19. mars.

Samt at kontoret har en an-
satt som er sykemeldt.

Kontoret er bemannet med 
erfarne vikarer denne perio-
den, vikarene vil og ivareta sy-
kehjem, hjemmesykepleie og 
helsestasjon og øvrige oppga-
ver. 

Legekontoret i Namsskogan 
har drift som vanlig.

Legeattest i forbindelse med 
sykdom på Grong videregåen-
de skole
Fremgangsmåte ved behov for 
legeattest i forbindelse med 
sykdom som gir fravær fra sko-
len.

Ring legekontoret for å for-
telle at du er syk og hva pro-
blemstillingen er, og at du 
trenger dokumentasjon på syk-
dom, for eksempel influensa. 
Det vil da blir dokumentert i 
journalen din at du har ringt.

Når du er frisk til å gå på sko-
len igjen bestiller du legetime. 
På denne måten unngår vi 
smitte og vi unngår å bruke 
akutte legetimer til attester. En 
slik attest vil koste mellom 200 
og 300 kr (Prisen varierer med 
innholdet i legekonsultasjo-
nen). 

Dette gjelder kun ved behov 
for legeattest! Er du så syk at du 
trenger legetilsyn/behandling 
skal du selvfølgelig bestille time 
når du trenger det.

Detter gjelder for Grong og 
Namsskogan legetjeneste.
Påske

I den stille uke, dagene før 
påske er kontoret i Grong åpent 
mandag og tirsdag 08.00-15.30 
og onsdag 08.00-12.00. Disse 
dagene vil være forbehold 
akutt sykdom.

Namsskogan har lege på tirs-
dag. 

Rutineprøver bør tas uken 
før påske på grunn av kapasitet 
og postgang om det er mulig.

I påskehøytiden må en bruke 
legevakt ved sykdom som tren-
ger lege.

Legevakt 116 117 

Ansatte ved legetjenesten 
ønsker god påske!

INFORMASJON FRA GRONG OG  
NAMSSKOGAN LEGETJENESTE

Torsdag 15.03.18 kl. 
1730-2000 holdes det 
kurs med jordmor, helse-
søster og fysioterapeut 
ved Grong Helsestasjon.
Jordmor vil snakke om tiden før 
fødselen, fødselens start og uli-
ke faser, smertelindring og bar-

seltiden. Helsesøster vil snakke 
om hjemmebesøk, oppfølging 
på helsestasjonen og hva man 

kan forvente som småbarnsfo-
reldre. Fysioterapeut snakker 
om trening under graviditet, og 
etter fødsel. 

Vi håper du og din partner 
har mulighet til å delta på kur-
set. Viktig med påmelding. 

Gi tilbakemelding per SMS 
innen 12.03.18 på mobil 951 03 
999.

Helsestasjonen i Grong.

INVITASJON TIL FORELDREFORBEREDENDE 
KURS VED GRONG HELSESTASJON

Grong kommune teknisk 
avdeling, søker etter 
sommervikarer i tidspe-
rioden fra 1. mai til  
31. august 2018  
(st.nr. 02/18):

  • Vedlikehold av grønt anlegg, 
periode mai-august 
  • Vedlikehold av kommunale 

bygg og boliger, samt enkle 

vaktmesteroppgaver,  
juni-august.
  • Renhold av kommunale  

bygg, juni – august. 
Felles elektronisk søknad 

sendes for alle tre stillinger, 
men ønsket arbeidssted må 
oppgis i søknaden:
Felles for stillingene:
  • Vi søker primært etter 

skoleungdom og studenter
  • Søkere må være forberedt å 

få arbeidsoppgaver etter 
behov. 

  • Søkere med førerkort  
og egen disponert bil  
oppfordres til å søke. 
  • Det må oppgis ønsket 

arbeidsperiode i søknaden.  
Om det er perioder man ikke 
kan jobbe, må det framkomme i 
søknaden. 

Søker via elektronisk søk-
nadsskjema på www.grong.
kommune.no innen 01.04.2018

Eventuelle spørsmål rettes til 
Sigve Hallager på telefon 74 31 
21 65. 

GRONG KOMMUNE SØKER ETTER SOMMERVIKARER 
GRØNT/BOLIGER/BYGG/RENHOLD
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Bergsmo gammeldainsforening.
Bergsmo utviklingslag.
Nordtun samfunnshus.

Årsmøte på Nordtun 
10 april klokka 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.

Ta kontakt om det er noe 
som du ønsker å ta opp.

Gjertrud, Bente May  
og Siv Janne.

Felles årsmøte

  • Skiløype kjøres opp med 
snøskuter fra Rosset, eller 

Mørkvedsetran, til Bryinntjønninj 
– og eventuelt Rabalskeheia, til 

hver helg fra og med uke 8.
  • F.o.m. uke 8 serveres kaffe, 

solbærsaft og smørbukkarameller 
ved Bryinntjønninj hver søndag 

mellom kl. 12.00–14.00.
Elstadrenn ved Haugen 

grendehus, Elstad, tirsdag 
20. mars. Premier til alle. 

Trim og konkurranseklasser. 
Klassisk stil i konkurranse-

klassene.   Start fra kl. 17.00.
Alle velkommen til klubbens  

aktiviteter! Styret i GSK.

Gartland Sportsklubb 
informerer

Torsdag 15. mars kl. 19 
på Frivilligsentralen.
Det vises til innkalling og 
sakliste i lagets meldings-
blad.

300 års markering i form 
av historisk foredrag av 
Hans Olav Løkken, Arm-
feldts felttog i 1718. Fra ned-
erlaget ved Poltava til døden 
i Sylane – 3 700 frøs i hjel på 
noen timer. Den største tra-
gedie som har rammet sol-

dater i en enkelthendelse 
på norsk jord.

Kaffeservering med mytji 
godt attåt.

Det blir det anledning til å 
betale medlemskontingen-
ten.

Velkommen!
Styret.  

Årsmøte i Grong Historielag
Tirsdag 20. mars kl. 19  
på Frivilligsentralen. 
Innkalling med sakliste, års-
melding, regnskap og arbeids-
plan for 2018 er sendt 
medlemmene. 

Vi viser filmen «Minner». Kul-
turinnslag med dikt og sang fra 
en sanggruppe. Kaffeservering 
med gokak attåt.

Vi har signert demensvennlig 
avtale med Grong kommune. 
Det betyr at vi tilbyr butikker, 

næringsliv etc. et foredrag/kurs 
om demens slik at personer 
med demens kan møtes med 
respekt og forståelse. Til nå har 
45 deltatt på kurset.

Demensforeningen har nå 38 
medlemmer og vi ønsker flere.

Meld deg gjerne inn i felles-
skapet, medlemskap per år kr. 
350,- 

Velkommen!
Nasjonalforeningen Grong 

Demensforening.
Styret.

Årsmøte i Grong Demensforening 

Vi arrangerer kurs i  
stauder (1. mars og juni), 
kompostering (26. april 
og september), insektho-
tell (3. og 8. mai) og be-
tongstøping (mai/juni). 

Påmelding til Monica 472 35 
929. Kursene er gratis for med-
lemmer men materialkostnad 
på de to siste. For ikke-med-
lemmer koster kursene kr 
100,- per kveld.

Onsdag 2. mai 18.30 blir det 
foredrag om og salg av pioner 
ved Eivind Hansen. Eivind er 
piongal og har 3000 pioner i 

hagen sin på Barkåker. Disse 
sees på pionhagen.no og du 
kan også forhåndsbestille til 
han kommer. Arr. er i samar-
beid med Folkeakademiet 
Grong. Inngang kr 50,- for 
medlemmer og kr 100,- for an-
dre. Da får du kaffe/te med noe 
til. Loddsalg med grønne pre-
mier.

I juni har vi planteloppemar-
ked og handledag med rabatt 
for medlemmene hos 
Gartner'n. I juni/juli/august 
drar vi på hagekaffe.

Grong hagelag er på Face-
book, her finner du mer info 
og inspirasjon.

Velkommen til å bli med oss! 
Styret.

INFO FRA GRONG HAGELAG

Grong Sanitetsforening har 
fotpleie på Grong sykeheim 
16. til 19. april. Påmelding til 
Jorid Åstrand tlf 99276720.

Grong Sanitetsforening

Grong IL
Kontigentkrav for 

2018 er nå sendt ut. 
Medlemmer som ikke har 

betalt for 2016 og 2017 er nå 
tatt ut av registret ifølge 

NIF’s regelverk.
Angående rabatt på Inter-

sport kan de som er på Min 
Idrett skrive ut Medlemskort 
under rubrikken: medlem-
skap. Andre kan ta bilde av 
kontoutdrag på mobilen og 

vise for å oppnå rabatt.  
Angående registrering på 

Min Idrett: se hjemmeside 
Grongil.no.

For AU Grong IL, K. 
Johansen. 

 

 

Åpningstider gjenvinningsstasjoner 2018                      

Midtre Namdal Avfallsselskap, kundesenter tlf.nr 74 28 17 60  

Gjenvinningsstasjoner er stengt i mellomjula og på helligdager.  
Onsdag før påske (28.mars): Vikna og Namdalseid stengt, Stormyra åpent kl. 08.00-12.00.  

Gjenvinningsstasjon Sommer (april - t.o.m. oktober) Vinter (Jan, feb, mars, nov. og des.) 
Overhalla/Namsos 

Stormyra  
Mandag kl. 08.00-19.00  

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag                
kl. 08.00-15.00 

Mandag kl. 08.00-19.00  
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  

kl. 08.00-15.00 
Fosnes (Rulle) 

Jøa  
 

Torsdag i partallsuker kl. 17.00-19.00 
 

Tredje torsdag i mnd. kl. 17.00 – 19.00 

Salsnes 9.mai kl. 15.00-17.00 
 12. sept. kl. 15.00-17.00 

 

Grong 
  

Tirsdag og torsdag kl. 14.00- 18.00 
Lørdag 

 28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 
 kl. 11.00-13.00 

Torsdag kl. 14.00-18.00 
 
 
 

Høylandet Tirsdag kl. 14.00-18.00 Tirsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Vikna 
  

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

Lørdag 
28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 

 kl. 11.00-13.00 

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

 

Nærøy 
  

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Salsbruket (Rulle) 26. april, 7. juni og 13. sept.  
kl. 15.00-17.00 

 
 

Bindal (Rulle) 
Terråk   

Mandager unntatt siste mandag i mnd. 
 kl. 15.00-17.00 

15. jan, 12. feb, 12. mars 
8. og 22. okt, 5. og 19. nov. og 3. og 17. des. 

kl. 15.00-17.00 
Bindalseidet 

 
Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 

Leka (Rulle) 
 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 15.00-17.30 
 

Andre tirsdag i mnd. kl. 15.00-17.30 
 

Leka/Bindal/Nærøy (Rulle) 
 

2.mai, 6. juni og 5. sept. 
Gutvik kl.14.00-15.00 
Kjella kl. 15.30-16.30 

Foldereid kl. 17.30-18.30 

 

Namdalseid 
  

Onsdag kl. 14.00-18.00 Onsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Flatanger  
 

Tirsdag kl. 14.00-18.00  
 

Siste lørdag i mnd. kl. 11.00-13.00 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 14.00-18.00 

Osen Torsdag kl. 14.00-18.00 
Lørdag 

21. april, 26. mai, 18. aug. og 22. sept. 
kl. 11.00-13.00 

Torsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 
 

Roan (Rulle) Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

KOMMUNAL 
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HER KINOPROGRAMMET PÅ KUBEN: 
25. juni kl. 17.30: 
All Eyez On Me, kr. 100/120.
25. juni kl. 20.00:
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 17.30: 
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 20.00:
All Eyez On Me, kr. 100/120.

All Eyes On Me. All Eyez on me er historien 
om livet til Tupac Shakur. Artist, poet, skue-
spiller og revolusjonær. 2Pac har solgt mer 
enn 80 millioner album over hele verden, noe 
som gjør ham til en av de mestselgende artis-
tene gjennom tidene. Som sønnen til to "Black 
Panther"- aktivister ble han fødd inn i en urett-
ferdig verden. Tupacs kamp gav ham hans 

stemme. En stemme som ble sterkere jo mer 
motstand han møtte.

Transformers: The Last Knight. Transfor-
mes har kjempet en bitter kamp mot sine fien-
der, Decepticons, i en årrekke på Jorda. Men 
Transformers har vært til stede på kloden mye 
lenger enn vi mennesker har visst om. Opti-
mus Prime har dratt ut på en lang reise 
ut i rommet for å finne ut mer om sitt 
opphav. I hans fravær har en krig brutt 
ut mellom mennesker og Transformers - en 
konflikt som kan føre til planetens undergang. 
For å stoppe dette må Cade Yeager (Mark 
Wahlberg) alliere seg med Bumblebee og Isa-
bela, en ung, foreldreløs jente, og spore opp 
de som sitter med nøkkelen til å redde Jorda 
før det er for sent. Et storslått nytt kapittel i 
Transformers-sagaen med regi av Michael Bay. 
Vi viser den i 3D format! 

GRONG KINO

VANDING TIL: Historisk vandring ruta Leir – Vie – Østduun med Grong historielag. 

HISTORISK VANDRING

Oppfordring om å sykle/samkjøre til Seem Arena

HLF Overhalla, Grong og 
Høylandet arrangerer 
åpen tur for medlemmer 
og alle andre til Leka, 
sammmen med LHL 
Overhalla. 
Rute: Fra Skage Sam. Kl.08.00.-Ra-
nem v/kirka kl. 08.15.- Bergsmo kl. 
08.35.- Grong v/hotellet kl. 08.50.- 
Gartlandkrysset kl.09 05.- Høylan-
det skyss-stasjon kl. 09.20. Turen 
fortsetter via Foldereid- Kjeldeidet 
til Gutvik. Kaffestopp underveis.

  • Ferge fra Gutvik kl. 
11.05.
  • Lunsj serveres på 

Vertshuset Herlaug Kl. 
11.30.
  • Etter Lunsj er det 

rundtur på Leka. Besøker 
historiske steder. 
  • Besøk avpasses etter 

tid til rådighet av:  Guide: 
Arve Haug.
  • Rundturen avsluttes 

ved ferge kl. 14.40.
  • Turen fortsetter via 

Gravvik- Saltbotnkorsen 
til Foldereid.

  • Middag serveres på 
Foldereid Gjestehus, 
Vårtun. Kl. 16.30.
  • Kaffestopp underveis.
  • PRIS ALT INKLUDERT 

KR: 400.-
  • PÅMELDING INNEN 

16 JUNI 2017 TIL:

Dagmar Lassemo tlf: 48 00 
63 57 Eller Tom Riise-Hanssen 
tlf : 92 68 49 61. Astrid Marie 
Bakken 48 21 45 71.

Velkommen til 
en trivelig tur!

Arrangerer tur til Leka 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
       
 
 
      

 
 

 

 

  30. juni  

3.-5.august Namsen laksfestival  

30 juni - 
Sommertoget  

Direkte på  
TV NRK 1 

21.-25. juni  
Namsen  

triologien -   
«Offeret» 

Seem-arena 
     

50-års festival-  
tradisjon i sentrum 

av Grong . 

Det  bli aktiviteter, 
festligheter og 
selvfølgelig den 

tradisjonelle lakse-
fiske konkurran-

www.offeret.no  

Sommertoget til Grong  

Historisk vandring    Leir – Vie – Østduun   
Lørdag 19.august 2017 kl.11 Vandringen starter ved Leirbrua. Parkering 
på Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til Leir.  

Arr. Grong Historielag 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
  
 
      

 
 

 

 

  30. juni  
21.-25. juni Namen-
triologien  
 

1.-2. des Julesjau Bergsmo  

2.sept.  
Bygdadag  

på 
Bergsmo 
kl. 10-16 

11.-12.NOV IN-MESSA  Salg & næ-
ringslivs-
messe i 
Grong-
hallen for 
28.gang. 

 

Kulturuke 17.-23. sept.  
markerer åpninga av Kuben  

20.sept. offisiell åpning ved HKH Kronprinsparet 

KUBEN 

Vi vil ha utfordringer med parkeringsplasser rundt Seem Arena i forbindelse med forestillingene 
av «Offeret» i Namsen-trilogien som foregår 21.–25. juni. Vi oppfordrer publikum i Grong som fø-
ler for det å sykle til Seem Arena, eventuelt samkjøre. Velkommen alle sammen! 

Leir – Vie – Østduun
Lørdag 19. august 2017 kl. 11
Vandringen starter ved Leirbrua.Parkering på 
Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til 
Leir.

For kr. 50,- får du gamle historier, kart med 
oversikt over hus, stedsnavn og bilder. Kaffe-
servering på Strikkeburet.

Arrangør: Grong Historielag

BILLETTSALG:
WWW.HOOPLA.NO WWW.NORSKREVYFESTIVAL.NO

INFORMASJON OM CAMP:

F O R E S T I L L I N G E R H U M O R C A M P I N G L I V B Y G D A F E S T

TERJETYSLANDTERJETYSLAND
GRANNES

FREDAG 7. JULI LØRDAG 8. JULI

B-GJENGEN

FORESTILLINGER
NM I REVY

KONFERANSIER REVYGALLARUNE GOKSTAD

DAOUIYOUSEF HADAO
UI

KONFERANSIER
FINALE

HERBORG KRÅK
EVIK

5 . - 9 . J U L I 2 0 1 7 H Ø Y L A N D E T
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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Kommunene i Indre 
Namdal har nå fått en 
kart-app som heter 
Kommunekart,  
levert av Norkart.
Denne kan enkelt og gratis las-
tes ned på mobil og nettbrett.
  • Her finner du regulerings-

planer, scooterløyper, 
eiendomskart, adresser mm. 
  • Søk opp ønsket steds-

navn eller zoom deg inn på 
ønsket sted i kartet og 
velg blant tilgjengelige 
kartlag i menyen til høyre. 
  • Med posisjonering 

aktivert, ser du hvor du 
befinner deg.

  • Du finner også ulike 
valgmuligheter i menyen til 
venstre, bl.a. flybilder og 
ruteplanlegger. 
  • Last ned appen og prøv 

deg fram. Den er enkel og 
grei å bruke!

KOMMUNEKART - APP
KART-APP: Appen heter Kommunekart og er levert av Norkart.

Søknadsfristen for  
tilskudd fra det kommu-
nale viltfondet er 3.april. 
Søknaden skal inneholde:
  • Planlagt aktivitet. 
  • Spesifisert budsjett. 
  • Finansieringsplan.
  • Kontaktopplysninger  

om søkeren.

Fondet kan etter § 5a brukes 
til blant annet:
  • Tilskudd til tiltak for å 

fremme viltforvaltning og 
styrke kunnskapen om viltet, 
både stor- og småvilt. 
  • Jaktorganisering m.m. i 

kommunen og nabokommuner 
gjennom samarbeid i regi av 
organisasjoner, enkeltpersoner 
eller kommunen selv. 

  • Tiltak for å forebygge skader 
på landbruksnæring voldt av 
hjortevilt.

Søknaden sendes til Grong 
kommune v/miljørådgiveren, 
postboks 162, 7871 Grong eller 
til postmottak@grong.kommu-
ne.no. Spørsmål kan rettes til 
Brit-Agnes Buvarp på tlf 74 31 21 
58 eller e-post brit-agnes.bu-
varp@grong.kommune.no.

SØKE DET KOMMUNALE VILTFONDET I 2018?

FRIST: Søknadsfristen for tilskudd fra det kommunale viltfondet er 3.april.

Vikarsituasjon:
Legekontorets faste leger skal 
på videreutdanning i uke 10 og 
11, dvs. 5. mars til 19. mars.

Samt at kontoret har en an-
satt som er sykemeldt.

Kontoret er bemannet med 
erfarne vikarer denne perio-
den, vikarene vil og ivareta sy-
kehjem, hjemmesykepleie og 
helsestasjon og øvrige oppga-
ver. 

Legekontoret i Namsskogan 
har drift som vanlig.

Legeattest i forbindelse med 
sykdom på Grong videregåen-
de skole
Fremgangsmåte ved behov for 
legeattest i forbindelse med 
sykdom som gir fravær fra sko-
len.

Ring legekontoret for å for-
telle at du er syk og hva pro-
blemstillingen er, og at du 
trenger dokumentasjon på syk-
dom, for eksempel influensa. 
Det vil da blir dokumentert i 
journalen din at du har ringt.

Når du er frisk til å gå på sko-
len igjen bestiller du legetime. 
På denne måten unngår vi 
smitte og vi unngår å bruke 
akutte legetimer til attester. En 
slik attest vil koste mellom 200 
og 300 kr (Prisen varierer med 
innholdet i legekonsultasjo-
nen). 

Dette gjelder kun ved behov 
for legeattest! Er du så syk at du 
trenger legetilsyn/behandling 
skal du selvfølgelig bestille time 
når du trenger det.

Detter gjelder for Grong og 
Namsskogan legetjeneste.
Påske

I den stille uke, dagene før 
påske er kontoret i Grong åpent 
mandag og tirsdag 08.00-15.30 
og onsdag 08.00-12.00. Disse 
dagene vil være forbehold 
akutt sykdom.

Namsskogan har lege på tirs-
dag. 

Rutineprøver bør tas uken 
før påske på grunn av kapasitet 
og postgang om det er mulig.

I påskehøytiden må en bruke 
legevakt ved sykdom som tren-
ger lege.

Legevakt 116 117 

Ansatte ved legetjenesten 
ønsker god påske!

INFORMASJON FRA GRONG OG  
NAMSSKOGAN LEGETJENESTE

Torsdag 15.03.18 kl. 
1730-2000 holdes det 
kurs med jordmor, helse-
søster og fysioterapeut 
ved Grong Helsestasjon.
Jordmor vil snakke om tiden før 
fødselen, fødselens start og uli-
ke faser, smertelindring og bar-

seltiden. Helsesøster vil snakke 
om hjemmebesøk, oppfølging 
på helsestasjonen og hva man 

kan forvente som småbarnsfo-
reldre. Fysioterapeut snakker 
om trening under graviditet, og 
etter fødsel. 

Vi håper du og din partner 
har mulighet til å delta på kur-
set. Viktig med påmelding. 

Gi tilbakemelding per SMS 
innen 12.03.18 på mobil 951 03 
999.

Helsestasjonen i Grong.

INVITASJON TIL FORELDREFORBEREDENDE 
KURS VED GRONG HELSESTASJON

Grong kommune teknisk 
avdeling, søker etter 
sommervikarer i tidspe-
rioden fra 1. mai til  
31. august 2018  
(st.nr. 02/18):

  • Vedlikehold av grønt anlegg, 
periode mai-august 
  • Vedlikehold av kommunale 

bygg og boliger, samt enkle 

vaktmesteroppgaver,  
juni-august.
  • Renhold av kommunale  

bygg, juni – august. 
Felles elektronisk søknad 

sendes for alle tre stillinger, 
men ønsket arbeidssted må 
oppgis i søknaden:
Felles for stillingene:
  • Vi søker primært etter 

skoleungdom og studenter
  • Søkere må være forberedt å 

få arbeidsoppgaver etter 
behov. 

  • Søkere med førerkort  
og egen disponert bil  
oppfordres til å søke. 
  • Det må oppgis ønsket 

arbeidsperiode i søknaden.  
Om det er perioder man ikke 
kan jobbe, må det framkomme i 
søknaden. 

Søker via elektronisk søk-
nadsskjema på www.grong.
kommune.no innen 01.04.2018

Eventuelle spørsmål rettes til 
Sigve Hallager på telefon 74 31 
21 65. 

GRONG KOMMUNE SØKER ETTER SOMMERVIKARER 
GRØNT/BOLIGER/BYGG/RENHOLD
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Bergsmo gammeldainsforening.
Bergsmo utviklingslag.
Nordtun samfunnshus.

Årsmøte på Nordtun 
10 april klokka 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.

Ta kontakt om det er noe 
som du ønsker å ta opp.

Gjertrud, Bente May  
og Siv Janne.

Felles årsmøte

  • Skiløype kjøres opp med 
snøskuter fra Rosset, eller 

Mørkvedsetran, til Bryinntjønninj 
– og eventuelt Rabalskeheia, til 

hver helg fra og med uke 8.
  • F.o.m. uke 8 serveres kaffe, 

solbærsaft og smørbukkarameller 
ved Bryinntjønninj hver søndag 

mellom kl. 12.00–14.00.
Elstadrenn ved Haugen 

grendehus, Elstad, tirsdag 
20. mars. Premier til alle. 

Trim og konkurranseklasser. 
Klassisk stil i konkurranse-

klassene.   Start fra kl. 17.00.
Alle velkommen til klubbens  

aktiviteter! Styret i GSK.

Gartland Sportsklubb 
informerer

Torsdag 15. mars kl. 19 
på Frivilligsentralen.
Det vises til innkalling og 
sakliste i lagets meldings-
blad.

300 års markering i form 
av historisk foredrag av 
Hans Olav Løkken, Arm-
feldts felttog i 1718. Fra ned-
erlaget ved Poltava til døden 
i Sylane – 3 700 frøs i hjel på 
noen timer. Den største tra-
gedie som har rammet sol-

dater i en enkelthendelse 
på norsk jord.

Kaffeservering med mytji 
godt attåt.

Det blir det anledning til å 
betale medlemskontingen-
ten.

Velkommen!
Styret.  

Årsmøte i Grong Historielag
Tirsdag 20. mars kl. 19  
på Frivilligsentralen. 
Innkalling med sakliste, års-
melding, regnskap og arbeids-
plan for 2018 er sendt 
medlemmene. 

Vi viser filmen «Minner». Kul-
turinnslag med dikt og sang fra 
en sanggruppe. Kaffeservering 
med gokak attåt.

Vi har signert demensvennlig 
avtale med Grong kommune. 
Det betyr at vi tilbyr butikker, 

næringsliv etc. et foredrag/kurs 
om demens slik at personer 
med demens kan møtes med 
respekt og forståelse. Til nå har 
45 deltatt på kurset.

Demensforeningen har nå 38 
medlemmer og vi ønsker flere.

Meld deg gjerne inn i felles-
skapet, medlemskap per år kr. 
350,- 

Velkommen!
Nasjonalforeningen Grong 

Demensforening.
Styret.

Årsmøte i Grong Demensforening 

Vi arrangerer kurs i  
stauder (1. mars og juni), 
kompostering (26. april 
og september), insektho-
tell (3. og 8. mai) og be-
tongstøping (mai/juni). 

Påmelding til Monica 472 35 
929. Kursene er gratis for med-
lemmer men materialkostnad 
på de to siste. For ikke-med-
lemmer koster kursene kr 
100,- per kveld.

Onsdag 2. mai 18.30 blir det 
foredrag om og salg av pioner 
ved Eivind Hansen. Eivind er 
piongal og har 3000 pioner i 

hagen sin på Barkåker. Disse 
sees på pionhagen.no og du 
kan også forhåndsbestille til 
han kommer. Arr. er i samar-
beid med Folkeakademiet 
Grong. Inngang kr 50,- for 
medlemmer og kr 100,- for an-
dre. Da får du kaffe/te med noe 
til. Loddsalg med grønne pre-
mier.

I juni har vi planteloppemar-
ked og handledag med rabatt 
for medlemmene hos 
Gartner'n. I juni/juli/august 
drar vi på hagekaffe.

Grong hagelag er på Face-
book, her finner du mer info 
og inspirasjon.

Velkommen til å bli med oss! 
Styret.

INFO FRA GRONG HAGELAG

Grong Sanitetsforening har 
fotpleie på Grong sykeheim 
16. til 19. april. Påmelding til 
Jorid Åstrand tlf 99276720.

Grong Sanitetsforening

Grong IL
Kontigentkrav for 

2018 er nå sendt ut. 
Medlemmer som ikke har 

betalt for 2016 og 2017 er nå 
tatt ut av registret ifølge 

NIF’s regelverk.
Angående rabatt på Inter-

sport kan de som er på Min 
Idrett skrive ut Medlemskort 
under rubrikken: medlem-
skap. Andre kan ta bilde av 
kontoutdrag på mobilen og 

vise for å oppnå rabatt.  
Angående registrering på 

Min Idrett: se hjemmeside 
Grongil.no.

For AU Grong IL, K. 
Johansen. 

 

 

Åpningstider gjenvinningsstasjoner 2018                      

Midtre Namdal Avfallsselskap, kundesenter tlf.nr 74 28 17 60  

Gjenvinningsstasjoner er stengt i mellomjula og på helligdager.  
Onsdag før påske (28.mars): Vikna og Namdalseid stengt, Stormyra åpent kl. 08.00-12.00.  

Gjenvinningsstasjon Sommer (april - t.o.m. oktober) Vinter (Jan, feb, mars, nov. og des.) 
Overhalla/Namsos 

Stormyra  
Mandag kl. 08.00-19.00  

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag                
kl. 08.00-15.00 

Mandag kl. 08.00-19.00  
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  

kl. 08.00-15.00 
Fosnes (Rulle) 

Jøa  
 

Torsdag i partallsuker kl. 17.00-19.00 
 

Tredje torsdag i mnd. kl. 17.00 – 19.00 

Salsnes 9.mai kl. 15.00-17.00 
 12. sept. kl. 15.00-17.00 

 

Grong 
  

Tirsdag og torsdag kl. 14.00- 18.00 
Lørdag 

 28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 
 kl. 11.00-13.00 

Torsdag kl. 14.00-18.00 
 
 
 

Høylandet Tirsdag kl. 14.00-18.00 Tirsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Vikna 
  

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

Lørdag 
28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 

 kl. 11.00-13.00 

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

 

Nærøy 
  

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Salsbruket (Rulle) 26. april, 7. juni og 13. sept.  
kl. 15.00-17.00 

 
 

Bindal (Rulle) 
Terråk   

Mandager unntatt siste mandag i mnd. 
 kl. 15.00-17.00 

15. jan, 12. feb, 12. mars 
8. og 22. okt, 5. og 19. nov. og 3. og 17. des. 

kl. 15.00-17.00 
Bindalseidet 

 
Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 

Leka (Rulle) 
 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 15.00-17.30 
 

Andre tirsdag i mnd. kl. 15.00-17.30 
 

Leka/Bindal/Nærøy (Rulle) 
 

2.mai, 6. juni og 5. sept. 
Gutvik kl.14.00-15.00 
Kjella kl. 15.30-16.30 

Foldereid kl. 17.30-18.30 

 

Namdalseid 
  

Onsdag kl. 14.00-18.00 Onsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Flatanger  
 

Tirsdag kl. 14.00-18.00  
 

Siste lørdag i mnd. kl. 11.00-13.00 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 14.00-18.00 

Osen Torsdag kl. 14.00-18.00 
Lørdag 

21. april, 26. mai, 18. aug. og 22. sept. 
kl. 11.00-13.00 

Torsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 
 

Roan (Rulle) Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

KOMMUNAL 
INFORMASJON

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold LAG OG FORENINGER
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HER KINOPROGRAMMET PÅ KUBEN: 
25. juni kl. 17.30: 
All Eyez On Me, kr. 100/120.
25. juni kl. 20.00:
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 17.30: 
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 20.00:
All Eyez On Me, kr. 100/120.

All Eyes On Me. All Eyez on me er historien 
om livet til Tupac Shakur. Artist, poet, skue-
spiller og revolusjonær. 2Pac har solgt mer 
enn 80 millioner album over hele verden, noe 
som gjør ham til en av de mestselgende artis-
tene gjennom tidene. Som sønnen til to "Black 
Panther"- aktivister ble han fødd inn i en urett-
ferdig verden. Tupacs kamp gav ham hans 

stemme. En stemme som ble sterkere jo mer 
motstand han møtte.

Transformers: The Last Knight. Transfor-
mes har kjempet en bitter kamp mot sine fien-
der, Decepticons, i en årrekke på Jorda. Men 
Transformers har vært til stede på kloden mye 
lenger enn vi mennesker har visst om. Opti-
mus Prime har dratt ut på en lang reise 
ut i rommet for å finne ut mer om sitt 
opphav. I hans fravær har en krig brutt 
ut mellom mennesker og Transformers - en 
konflikt som kan føre til planetens undergang. 
For å stoppe dette må Cade Yeager (Mark 
Wahlberg) alliere seg med Bumblebee og Isa-
bela, en ung, foreldreløs jente, og spore opp 
de som sitter med nøkkelen til å redde Jorda 
før det er for sent. Et storslått nytt kapittel i 
Transformers-sagaen med regi av Michael Bay. 
Vi viser den i 3D format! 

GRONG KINO

VANDING TIL: Historisk vandring ruta Leir – Vie – Østduun med Grong historielag. 

HISTORISK VANDRING

Oppfordring om å sykle/samkjøre til Seem Arena

HLF Overhalla, Grong og 
Høylandet arrangerer 
åpen tur for medlemmer 
og alle andre til Leka, 
sammmen med LHL 
Overhalla. 
Rute: Fra Skage Sam. Kl.08.00.-Ra-
nem v/kirka kl. 08.15.- Bergsmo kl. 
08.35.- Grong v/hotellet kl. 08.50.- 
Gartlandkrysset kl.09 05.- Høylan-
det skyss-stasjon kl. 09.20. Turen 
fortsetter via Foldereid- Kjeldeidet 
til Gutvik. Kaffestopp underveis.

  • Ferge fra Gutvik kl. 
11.05.
  • Lunsj serveres på 

Vertshuset Herlaug Kl. 
11.30.
  • Etter Lunsj er det 

rundtur på Leka. Besøker 
historiske steder. 
  • Besøk avpasses etter 

tid til rådighet av:  Guide: 
Arve Haug.
  • Rundturen avsluttes 

ved ferge kl. 14.40.
  • Turen fortsetter via 

Gravvik- Saltbotnkorsen 
til Foldereid.

  • Middag serveres på 
Foldereid Gjestehus, 
Vårtun. Kl. 16.30.
  • Kaffestopp underveis.
  • PRIS ALT INKLUDERT 

KR: 400.-
  • PÅMELDING INNEN 

16 JUNI 2017 TIL:

Dagmar Lassemo tlf: 48 00 
63 57 Eller Tom Riise-Hanssen 
tlf : 92 68 49 61. Astrid Marie 
Bakken 48 21 45 71.

Velkommen til 
en trivelig tur!

Arrangerer tur til Leka 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
       
 
 
      

 
 

 

 

  30. juni  

3.-5.august Namsen laksfestival  

30 juni - 
Sommertoget  

Direkte på  
TV NRK 1 

21.-25. juni  
Namsen  

triologien -   
«Offeret» 

Seem-arena 
     

50-års festival-  
tradisjon i sentrum 

av Grong . 

Det  bli aktiviteter, 
festligheter og 
selvfølgelig den 

tradisjonelle lakse-
fiske konkurran-

www.offeret.no  

Sommertoget til Grong  

Historisk vandring    Leir – Vie – Østduun   
Lørdag 19.august 2017 kl.11 Vandringen starter ved Leirbrua. Parkering 
på Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til Leir.  

Arr. Grong Historielag 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
  
 
      

 
 

 

 

  30. juni  
21.-25. juni Namen-
triologien  
 

1.-2. des Julesjau Bergsmo  

2.sept.  
Bygdadag  

på 
Bergsmo 
kl. 10-16 

11.-12.NOV IN-MESSA  Salg & næ-
ringslivs-
messe i 
Grong-
hallen for 
28.gang. 

 

Kulturuke 17.-23. sept.  
markerer åpninga av Kuben  

20.sept. offisiell åpning ved HKH Kronprinsparet 

KUBEN 

Vi vil ha utfordringer med parkeringsplasser rundt Seem Arena i forbindelse med forestillingene 
av «Offeret» i Namsen-trilogien som foregår 21.–25. juni. Vi oppfordrer publikum i Grong som fø-
ler for det å sykle til Seem Arena, eventuelt samkjøre. Velkommen alle sammen! 

Leir – Vie – Østduun
Lørdag 19. august 2017 kl. 11
Vandringen starter ved Leirbrua.Parkering på 
Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til 
Leir.

For kr. 50,- får du gamle historier, kart med 
oversikt over hus, stedsnavn og bilder. Kaffe-
servering på Strikkeburet.

Arrangør: Grong Historielag

BILLETTSALG:
WWW.HOOPLA.NO WWW.NORSKREVYFESTIVAL.NO

INFORMASJON OM CAMP:

F O R E S T I L L I N G E R H U M O R C A M P I N G L I V B Y G D A F E S T

TERJETYSLANDTERJETYSLAND
GRANNES

FREDAG 7. JULI LØRDAG 8. JULI
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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Kommunene i Indre 
Namdal har nå fått en 
kart-app som heter 
Kommunekart,  
levert av Norkart.
Denne kan enkelt og gratis las-
tes ned på mobil og nettbrett.
  • Her finner du regulerings-

planer, scooterløyper, 
eiendomskart, adresser mm. 
  • Søk opp ønsket steds-

navn eller zoom deg inn på 
ønsket sted i kartet og 
velg blant tilgjengelige 
kartlag i menyen til høyre. 
  • Med posisjonering 

aktivert, ser du hvor du 
befinner deg.

  • Du finner også ulike 
valgmuligheter i menyen til 
venstre, bl.a. flybilder og 
ruteplanlegger. 
  • Last ned appen og prøv 

deg fram. Den er enkel og 
grei å bruke!

KOMMUNEKART - APP
KART-APP: Appen heter Kommunekart og er levert av Norkart.

Søknadsfristen for  
tilskudd fra det kommu-
nale viltfondet er 3.april. 
Søknaden skal inneholde:
  • Planlagt aktivitet. 
  • Spesifisert budsjett. 
  • Finansieringsplan.
  • Kontaktopplysninger  

om søkeren.

Fondet kan etter § 5a brukes 
til blant annet:
  • Tilskudd til tiltak for å 

fremme viltforvaltning og 
styrke kunnskapen om viltet, 
både stor- og småvilt. 
  • Jaktorganisering m.m. i 

kommunen og nabokommuner 
gjennom samarbeid i regi av 
organisasjoner, enkeltpersoner 
eller kommunen selv. 

  • Tiltak for å forebygge skader 
på landbruksnæring voldt av 
hjortevilt.

Søknaden sendes til Grong 
kommune v/miljørådgiveren, 
postboks 162, 7871 Grong eller 
til postmottak@grong.kommu-
ne.no. Spørsmål kan rettes til 
Brit-Agnes Buvarp på tlf 74 31 21 
58 eller e-post brit-agnes.bu-
varp@grong.kommune.no.

SØKE DET KOMMUNALE VILTFONDET I 2018?

FRIST: Søknadsfristen for tilskudd fra det kommunale viltfondet er 3.april.

Vikarsituasjon:
Legekontorets faste leger skal 
på videreutdanning i uke 10 og 
11, dvs. 5. mars til 19. mars.

Samt at kontoret har en an-
satt som er sykemeldt.

Kontoret er bemannet med 
erfarne vikarer denne perio-
den, vikarene vil og ivareta sy-
kehjem, hjemmesykepleie og 
helsestasjon og øvrige oppga-
ver. 

Legekontoret i Namsskogan 
har drift som vanlig.

Legeattest i forbindelse med 
sykdom på Grong videregåen-
de skole
Fremgangsmåte ved behov for 
legeattest i forbindelse med 
sykdom som gir fravær fra sko-
len.

Ring legekontoret for å for-
telle at du er syk og hva pro-
blemstillingen er, og at du 
trenger dokumentasjon på syk-
dom, for eksempel influensa. 
Det vil da blir dokumentert i 
journalen din at du har ringt.

Når du er frisk til å gå på sko-
len igjen bestiller du legetime. 
På denne måten unngår vi 
smitte og vi unngår å bruke 
akutte legetimer til attester. En 
slik attest vil koste mellom 200 
og 300 kr (Prisen varierer med 
innholdet i legekonsultasjo-
nen). 

Dette gjelder kun ved behov 
for legeattest! Er du så syk at du 
trenger legetilsyn/behandling 
skal du selvfølgelig bestille time 
når du trenger det.

Detter gjelder for Grong og 
Namsskogan legetjeneste.
Påske

I den stille uke, dagene før 
påske er kontoret i Grong åpent 
mandag og tirsdag 08.00-15.30 
og onsdag 08.00-12.00. Disse 
dagene vil være forbehold 
akutt sykdom.

Namsskogan har lege på tirs-
dag. 

Rutineprøver bør tas uken 
før påske på grunn av kapasitet 
og postgang om det er mulig.

I påskehøytiden må en bruke 
legevakt ved sykdom som tren-
ger lege.

Legevakt 116 117 

Ansatte ved legetjenesten 
ønsker god påske!

INFORMASJON FRA GRONG OG  
NAMSSKOGAN LEGETJENESTE

Torsdag 15.03.18 kl. 
1730-2000 holdes det 
kurs med jordmor, helse-
søster og fysioterapeut 
ved Grong Helsestasjon.
Jordmor vil snakke om tiden før 
fødselen, fødselens start og uli-
ke faser, smertelindring og bar-

seltiden. Helsesøster vil snakke 
om hjemmebesøk, oppfølging 
på helsestasjonen og hva man 

kan forvente som småbarnsfo-
reldre. Fysioterapeut snakker 
om trening under graviditet, og 
etter fødsel. 

Vi håper du og din partner 
har mulighet til å delta på kur-
set. Viktig med påmelding. 

Gi tilbakemelding per SMS 
innen 12.03.18 på mobil 951 03 
999.

Helsestasjonen i Grong.

INVITASJON TIL FORELDREFORBEREDENDE 
KURS VED GRONG HELSESTASJON

Grong kommune teknisk 
avdeling, søker etter 
sommervikarer i tidspe-
rioden fra 1. mai til  
31. august 2018  
(st.nr. 02/18):

  • Vedlikehold av grønt anlegg, 
periode mai-august 
  • Vedlikehold av kommunale 

bygg og boliger, samt enkle 

vaktmesteroppgaver,  
juni-august.
  • Renhold av kommunale  

bygg, juni – august. 
Felles elektronisk søknad 

sendes for alle tre stillinger, 
men ønsket arbeidssted må 
oppgis i søknaden:
Felles for stillingene:
  • Vi søker primært etter 

skoleungdom og studenter
  • Søkere må være forberedt å 

få arbeidsoppgaver etter 
behov. 

  • Søkere med førerkort  
og egen disponert bil  
oppfordres til å søke. 
  • Det må oppgis ønsket 

arbeidsperiode i søknaden.  
Om det er perioder man ikke 
kan jobbe, må det framkomme i 
søknaden. 

Søker via elektronisk søk-
nadsskjema på www.grong.
kommune.no innen 01.04.2018

Eventuelle spørsmål rettes til 
Sigve Hallager på telefon 74 31 
21 65. 

GRONG KOMMUNE SØKER ETTER SOMMERVIKARER 
GRØNT/BOLIGER/BYGG/RENHOLD
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Bergsmo gammeldainsforening.
Bergsmo utviklingslag.
Nordtun samfunnshus.

Årsmøte på Nordtun 
10 april klokka 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.

Ta kontakt om det er noe 
som du ønsker å ta opp.

Gjertrud, Bente May  
og Siv Janne.

Felles årsmøte

  • Skiløype kjøres opp med 
snøskuter fra Rosset, eller 

Mørkvedsetran, til Bryinntjønninj 
– og eventuelt Rabalskeheia, til 

hver helg fra og med uke 8.
  • F.o.m. uke 8 serveres kaffe, 

solbærsaft og smørbukkarameller 
ved Bryinntjønninj hver søndag 

mellom kl. 12.00–14.00.
Elstadrenn ved Haugen 

grendehus, Elstad, tirsdag 
20. mars. Premier til alle. 

Trim og konkurranseklasser. 
Klassisk stil i konkurranse-

klassene.   Start fra kl. 17.00.
Alle velkommen til klubbens  

aktiviteter! Styret i GSK.

Gartland Sportsklubb 
informerer

Torsdag 15. mars kl. 19 
på Frivilligsentralen.
Det vises til innkalling og 
sakliste i lagets meldings-
blad.

300 års markering i form 
av historisk foredrag av 
Hans Olav Løkken, Arm-
feldts felttog i 1718. Fra ned-
erlaget ved Poltava til døden 
i Sylane – 3 700 frøs i hjel på 
noen timer. Den største tra-
gedie som har rammet sol-

dater i en enkelthendelse 
på norsk jord.

Kaffeservering med mytji 
godt attåt.

Det blir det anledning til å 
betale medlemskontingen-
ten.

Velkommen!
Styret.  

Årsmøte i Grong Historielag
Tirsdag 20. mars kl. 19  
på Frivilligsentralen. 
Innkalling med sakliste, års-
melding, regnskap og arbeids-
plan for 2018 er sendt 
medlemmene. 

Vi viser filmen «Minner». Kul-
turinnslag med dikt og sang fra 
en sanggruppe. Kaffeservering 
med gokak attåt.

Vi har signert demensvennlig 
avtale med Grong kommune. 
Det betyr at vi tilbyr butikker, 

næringsliv etc. et foredrag/kurs 
om demens slik at personer 
med demens kan møtes med 
respekt og forståelse. Til nå har 
45 deltatt på kurset.

Demensforeningen har nå 38 
medlemmer og vi ønsker flere.

Meld deg gjerne inn i felles-
skapet, medlemskap per år kr. 
350,- 

Velkommen!
Nasjonalforeningen Grong 

Demensforening.
Styret.

Årsmøte i Grong Demensforening 

Vi arrangerer kurs i  
stauder (1. mars og juni), 
kompostering (26. april 
og september), insektho-
tell (3. og 8. mai) og be-
tongstøping (mai/juni). 

Påmelding til Monica 472 35 
929. Kursene er gratis for med-
lemmer men materialkostnad 
på de to siste. For ikke-med-
lemmer koster kursene kr 
100,- per kveld.

Onsdag 2. mai 18.30 blir det 
foredrag om og salg av pioner 
ved Eivind Hansen. Eivind er 
piongal og har 3000 pioner i 

hagen sin på Barkåker. Disse 
sees på pionhagen.no og du 
kan også forhåndsbestille til 
han kommer. Arr. er i samar-
beid med Folkeakademiet 
Grong. Inngang kr 50,- for 
medlemmer og kr 100,- for an-
dre. Da får du kaffe/te med noe 
til. Loddsalg med grønne pre-
mier.

I juni har vi planteloppemar-
ked og handledag med rabatt 
for medlemmene hos 
Gartner'n. I juni/juli/august 
drar vi på hagekaffe.

Grong hagelag er på Face-
book, her finner du mer info 
og inspirasjon.

Velkommen til å bli med oss! 
Styret.

INFO FRA GRONG HAGELAG

Grong Sanitetsforening har 
fotpleie på Grong sykeheim 
16. til 19. april. Påmelding til 
Jorid Åstrand tlf 99276720.

Grong Sanitetsforening

Grong IL
Kontigentkrav for 

2018 er nå sendt ut. 
Medlemmer som ikke har 

betalt for 2016 og 2017 er nå 
tatt ut av registret ifølge 

NIF’s regelverk.
Angående rabatt på Inter-

sport kan de som er på Min 
Idrett skrive ut Medlemskort 
under rubrikken: medlem-
skap. Andre kan ta bilde av 
kontoutdrag på mobilen og 

vise for å oppnå rabatt.  
Angående registrering på 

Min Idrett: se hjemmeside 
Grongil.no.

For AU Grong IL, K. 
Johansen. 

 

 

Åpningstider gjenvinningsstasjoner 2018                      

Midtre Namdal Avfallsselskap, kundesenter tlf.nr 74 28 17 60  

Gjenvinningsstasjoner er stengt i mellomjula og på helligdager.  
Onsdag før påske (28.mars): Vikna og Namdalseid stengt, Stormyra åpent kl. 08.00-12.00.  

Gjenvinningsstasjon Sommer (april - t.o.m. oktober) Vinter (Jan, feb, mars, nov. og des.) 
Overhalla/Namsos 

Stormyra  
Mandag kl. 08.00-19.00  

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag                
kl. 08.00-15.00 

Mandag kl. 08.00-19.00  
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  

kl. 08.00-15.00 
Fosnes (Rulle) 

Jøa  
 

Torsdag i partallsuker kl. 17.00-19.00 
 

Tredje torsdag i mnd. kl. 17.00 – 19.00 

Salsnes 9.mai kl. 15.00-17.00 
 12. sept. kl. 15.00-17.00 

 

Grong 
  

Tirsdag og torsdag kl. 14.00- 18.00 
Lørdag 

 28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 
 kl. 11.00-13.00 

Torsdag kl. 14.00-18.00 
 
 
 

Høylandet Tirsdag kl. 14.00-18.00 Tirsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Vikna 
  

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

Lørdag 
28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 

 kl. 11.00-13.00 

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

 

Nærøy 
  

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Salsbruket (Rulle) 26. april, 7. juni og 13. sept.  
kl. 15.00-17.00 

 
 

Bindal (Rulle) 
Terråk   

Mandager unntatt siste mandag i mnd. 
 kl. 15.00-17.00 

15. jan, 12. feb, 12. mars 
8. og 22. okt, 5. og 19. nov. og 3. og 17. des. 

kl. 15.00-17.00 
Bindalseidet 

 
Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 

Leka (Rulle) 
 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 15.00-17.30 
 

Andre tirsdag i mnd. kl. 15.00-17.30 
 

Leka/Bindal/Nærøy (Rulle) 
 

2.mai, 6. juni og 5. sept. 
Gutvik kl.14.00-15.00 
Kjella kl. 15.30-16.30 

Foldereid kl. 17.30-18.30 

 

Namdalseid 
  

Onsdag kl. 14.00-18.00 Onsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Flatanger  
 

Tirsdag kl. 14.00-18.00  
 

Siste lørdag i mnd. kl. 11.00-13.00 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 14.00-18.00 

Osen Torsdag kl. 14.00-18.00 
Lørdag 

21. april, 26. mai, 18. aug. og 22. sept. 
kl. 11.00-13.00 

Torsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 
 

Roan (Rulle) Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

NY KRAFTSTASJON
FERDIG I 2023
Neste vår settes spaden i jorda i forbindelse med bygging av ny kraftstasjon i Nedre 
Fiskumfossen. Den nye stasjonen vil så  ferdig 2023. I løpet av disse årene skal det 
investeres bortimot en milliard kroner , Det bestyr at det blir stor aktivitet i området 
Harran de neste årene. Da NTE presenterte sine planer for kort tid siden sa konsern-
sjef i NTE ,Christian Stav, at dette blir det største vannkraftprosjektet i Trøndelag 
sidn Meråkerutbygginga på 90-tallet. 

Den nye kraftstasjonen vil produse-
re 382 GWh fornybar energi i et nor-
malår.  Det er en økning på 105 
GWh. Dette vil tilsvare fornybar 
energi til 50.000 trøndere . Utbyg-
ginga vil også være spesielt tilpasset 
behovene i et nasjonalt laksevass-
drag

Under anleggsperioden vil det bli 
utført mellom 400 og 600 årsverk.  
Den nye kraftstasjonen skal bygges 
inn i fjell, og det blir stort sett bare 
portalen som vil vises i terrenget 

når kraftstasjonen står ferdig. Kraft-
stasjon skal bygges ca. 30 meter un-
der E6, og tunellene krysser 
jernbanen på 2 punkt - på ca. 70 og 
90 meter ned i fjellet.    Total lengde 
på tuneller i fjell blir på 470 meter. 

Det skal tas ut ca. 130.000 kubikk 
stein. Av dette utgjør kraftstasjon 
ca. 40 000 m3, sugerørslukehall og 
2 trafostoller  10 000 m3. Grong 
kommune har fått rettighetene til 
steinmassene. Så store mengder kla-
rer ikke kommunen å håndtere selv 

,men en stor del vi bli disponert til 
forskjellige lokale prosjekt. Under 
anleggsperioden vil den gamle sta-
sjonen  skal driftes som normalt. 
Eksisterende bygninger ved den 
gamle stasjonen beholdes som før.

Skanska er tildelt anleggskontrak-
ten og NTE har lang erfaring med at 
denne entreprenøren benytter seg 
av lokale og regionale underentre-
prenører. Dette skulle tilsi at det vil 
bidra til betydelig lokal verdiska-
ping. 

Betalingsalternativer:  
Kontant og kortterminal.

Påmelding: Kommentar 
med fullt navn på alle påmeldte under in-
vitasjonen på Facebook eller sms til Eli 
Moe Bergin: 47870510 eller Grethe Bye: 
90616259. Påmeldingsfrist er mandag 17. 
desember. Ved stor nok påmelding vil det 
bli satt opp buss hjem kl. 02:15. Bussen går 
til Ekker. Kontant betaling på bussen.

Velkommen.



ISLAND
MED SYLFEST LOMHEIM
3.–8. MAI & 29. AUG – 3. SEP 2019
FRÅ 16 975,-

IRLAND
OG NORD-IRLAND
11.–18. JUNI
FRÅ 17 650,-

NORMANDIE
MED SYLFEST LOMHEIM
24.–31. MAI 2019
FRÅ 16 450,-

OLSOKFEIRING PÅ FÆRØYANE
MED SYLFEST LOMHEIM
26.–31. JULI 2019
FRÅ 17 950,-

MED SYLFEST LOMHEIM & TORGRIM TITLESTAD
17.–24. AUG 2019 · FRÅ 20 950,-CRUISE I VESTERLED

VANDRETUR
I VIKINGANE SINE
FOTEFAR PÅ SHETLAND
3.–10. AUGUST 2019
FRÅ 16 450,-

TLF. 918 20 304 · post@fotefartemareiser.no
www.fotefartemareiser.no

CRUISE TIL SØR-ENGLAND,
WALES, IRLAND OG ISLES OF SCILLY
17.–24. APRIL 2019
FRÅ 17 950,-

S H E T L A N D , F Æ R Ø Y A N E , O R K N Ø Y A N E

SYLFEST LOMHEIM

9 leiligheter • 3 størrelser (44 kvm, 67 kvm, 92 kvm)

Heis • Midt i sentrum • Høy standard

Hans Kjetil Andreassen
Eiendomsmegler
Telefon: 901 20 465

Henrik Fjær Tausvik
Eiendomsmeglerfullmektig
Telefon: 41 44 70 99

SANDØLA PANORAMA

Fastpris fra kr. 1 856 860 - kr. 3 756 860 (inklusive omkostninger)

FREDAG 14. DESEMBER 201812 FREDAG 14. DESEMBER 2018 13

Når 2018 haster av gårde på to hjul i svingen er 
det godt å tenke på følgende: Vi bor i et land der 
det finnes 20.000 kilometer med merkede stier til 
steder der det ikke går så fort. Til avsidesliggende 
hytter som aldri stenger og peiskroker med tørr ved 
og varm suppe. En slik tilrettelegging av natur-
opplevelser er vi alene om i verden - takket være 
DNTs medlemmer og frivillige. I 2018 fyller DNT 
150 år, og i den anledning har vi tenkt på et nyttårs-
forsett for de neste 150 årene: Kanskje vi burde ha 
det litt mer travelt med å ikke ha det så travelt? 

iden kan ikke bare fly.
Noen steder må den 

få lov til å stå helt stille.

DET LIGGER I VÅR NATUR

Bli medlem og støtt Norges vakreste 
dugnad på dnt.no
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opplevelser er vi alene om i verden - takket være 
DNTs medlemmer og frivillige. I 2018 fyller DNT 
150 år, og i den anledning har vi tenkt på et nyttårs-
forsett for de neste 150 årene: Kanskje vi burde ha 
det litt mer travelt med å ikke ha det så travelt? 

iden kan ikke bare fly.
Noen steder må den 

få lov til å stå helt stille.

DET LIGGER I VÅR NATUR

Bli medlem og støtt Norges vakreste 
dugnad på dnt.no



Åpningstider i mellomjula kl 10.00.- 18.00.
Coop EXTRA har åpent 9.00. – 20.00.

Søndagsåpent 16. og 23.12. kl 14.00.-20.00.
Egne åpningstider på Vinmonopolet.

OV R GG RKAM A JOVERLIGGERKAMPANJE

Vi rydder plass i Våre lokaler,
og selger derfor nå 2018 modeller

til meget gunstige priser!

Om du kunne tenke deg ny snøscooter til vinteren, ja da
anbefaler vi at du tar turen innom oss for et godt tilbud!
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Sesongåpning!

22. desember
åpner vi bakkene!

Husk at alle 5. klassinger får gratis sesongkort!
(må hentes ut innen 01.02.2019)

Åpent 10:00-15:00.

www.grong-skisenter.no

VI SEES I BAKKEN!
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