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Vi ønsker
alle en riktig
god jul og et
godt nytt år
Skjalg Åkerøy,
ordfører og Svein
Harald Helland,
rådmann.

Vi gratulerer
Traktorpikene
Traktorpikene ble tildelt
Innovasjon Norge Trøndelag
sin bedriftsutviklingspris 2016. Side 3

Forsatt offensiv
budsjettering

Stor uvikling i
næringsparken

Bakte julelukta
inn i barnehagene

Skisesongen i
Bjørgan skianlegg

SIDE 4: Grong opprettholder
samme tjenestenivå og satser
offensivt på nye tiltak.

SIDE 5: To nye utbyggingprosjekter er på gang i Grong
næringspark.

SIDE 9: Barna ved Ekker og
Rønningen barnehage har allerede julebaksten klar.

SIDE 11: Eierne informerer
om hvordan sesongen i
skianlegget blir.

– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold
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Flaskeinnsamling

I løpet av januar kommer det
elever fra 10 klasse ved Grong
barne- og ungdomsskole for
å samle inn panteflasker. Ved
eventuelle spørsmål så kan de
rettes til Jorunn Reppen. Telefon:
91 14 58 74. På forhånd takk.

Utdanningsstipend for
rekruttering
av sykepleiere

Grong har i likhet med mange
andre kommuner i perioder
hatt utfordringer med å rekruttere sykepleiere i pleie- og
omsorgstjenesten. Vi ønsker
å møte denne utfordringen
med nye rekrutteringstiltak.
Administrasjonsutvalget har
vedtatt at det skal etableres
en stipendordning for inntil
to rekrutteringsstillinger for
sykepleiere som er under
utdanning. Lokkemiddelet vil
være at sykepleiere som er
i utdanning tilbys et stipend
på totalt inntil kr 50.000,dersom sykepleier inngår
avtale på minimum to års
tjeneste etter endt utdanning.
Beløpet reguleres forholdsmessig med stillingsprosent.
Halvparten av beløpet utbetales i løpet av siste studieår og
resten etter fullført utdanning
og ved tiltredelse. Det legges
opp til at stillingsandelen skal
være mellom 80–100 prosent.
Ordningen vil bli iverksatt
gjennom utlysning.

Ny i Grong?
Har du husket
å melde flytting?
Har du nettopp flyttet til
Grong? Alle som flytter plikter å gi melding til folkeregisteret innen åtte dager etter
flytting. Du kan melde flytting
elektronisk på skatteetaten.
no, eller du kan fylle ut flyttemeldingsskjema som finnes
på www.skatteetaten.no, og
sende det til skattekontoret.
Adressen til skattekontorene
finner du på skatteetaten.no

MARKERES: Kuben skal tas i bruk før, men en åpningskomite med ordføreren i spissen har planlagt åpningsmarkering fra 4. til 10. september neste år.

«Kulturuke» markerer
åpninga av Kuben
Åpninga av Kuben, det
nye skole- og kulturbygget, skjer gjennom ei
«kulturuke» neste høst.
Bygget blir tatt i bruk tidligere,
men en åpningskomite med ordføreren i spissen har planlagt
åpningsmarkering fra 4. til 10.
september neste år.

Åpningsuke

I løpet av åpningsuka legges det

opp til arrangement hver kveld
mens den offisielle åpninga
finner sted med en festforestilling lørdag 9. september. Men
allerede mandag i denne uka
braker det løs på kulturbygget
med en internasjonal kveld der
mottaket, voksenopplæringa og
flyktningtjenesten er utfordret.
Så går det slag i slag utover uka
med korkveld på tirsdag, revyog teaterkveld på onsdag, kunstog kulturarrangement på torsdag og en regional konsertkveld

Møter i Grong
kommunestyre

for ungdom på fredag. Her er
det tenkt å innby alle ungdomsskoleelevene i Indre Namdal, og
planen er å få satt opp gratis tilbringerbusser til Kuben denne
kvelden. Lørdag er som nevnt
finaleforestilling med offisiell
åpning, mens «åpningsuka»
avsluttes på søndag med åpent
hus med masse aktiviteter.

Åpent for å delta

– Vi håper at lag, foreninger og
enkeltpersoner ser muligheten

til å bidra for å få den planlagte
åpningsuka i havn, sier ordfører Skjalg Åkerøy.
– Vi utfordrer alle til å komme med forslag til aktiviteter
som kan flettes inn i programmet. Fortsatt er det mye som
ennå ikke er detaljplanlagt, så
det er masse åpninger for dem
som ønsker å delta. For at vi
skal klare å holde framdrifta i
planlegginga ønsker vi innspill
innen 31. januar, sier ordføreren.

Informasjon om Grongnytt 2017
Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg,

Første halvår 2017 avholdes møter i Grong kommunestyre
19. januar, 16. februar, 30. mars, 27 april, 30. mai og 22. juni.
Møtene holdes i kommunestyresalen på Grong kommunehus og
starter klokken 18.00. Møtene blir streamet. Sakliste for 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

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 nummere av Grongnytt kommer 3. mars og 12. mai.
Frist for lag og foreninger er 20. februar og 28. april.
Dere som har postboks på Mediå eller Harran (og ingen postkasse eller
aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken eller Coop Harran.
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 hos
Snåsningen ved Fredrik Wasshaug på e-post fredrik@snasningen.no, med
innleveringsfrist 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.
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INNOVASJONSPRIS: Traktorpikene ble hedret.

Gratulerer til Traktorpikene AS
med bedriftsutviklingspris
Vi Gratulerer til Traktorpikene AS med Innovasjon Norge Trøndelag sin
bedriftsutviklingspris
for 2016.
De har oppnådd stor popularitet
med sine produkter, og produktene har blitt godt mottatt i markedet. Traktorpikene viser at det
er mulig å start en nyskapende
bedrift i distriktet, og at det er
mulig å lykkes når man står på.

50 000 kroner

Innovasjon Norge deler kvart
år ut bedriftsutviklingsprisen
i landbruket. Det blir kåret en
vinner i hvert fylke som hver får
50 000 kroner. Vinnerne deltar i
konkurransen om den nasjonale
prisen som er på 250 000 kroner.
Prisen tar utgangspunkt i
bedrifter som tar i bruk bygdenes ressurser og det vektlegges
økonomi, ringvirkninger i lokalsamfunnet, innovasjon/nyskaping og fremme av lokal kultur
og miljø.

FØRSTE REKKE FRA VENSTRE: Inger Helland, Grong kommune, Ellen Vie, Grong kommune, Siri Bruem, fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Skjalg Åkerøy,
Grong kommune, Vigdis Harsvik, Innovasjon Norge Trøndelag. Andre rekke fra venstre: Ine Bye Rossetnes, Traktorpikene AS, Lisa Salin Brøndbo, Innovasjon
Norge. I førersetet: Thrine Bye Heggum, Traktorpikene AS og foran sitter Johan Helge Sandberg fra Innovasjon Norge Foto: Innovasjon Norge Trøndelag

Stolt kommune

Thrine og Ine har vært innovative og utviklet et godt konsept
ut fra et behov som de selv har
følt på kroppen, det vil si gode
o g fine arbeidsklær tilpasset kvinner. De har både hele
dresser, bukser, jakker mm. se
http://www.traktorpikene.no/
Kanskje finner du gode julegave
tips her!
Grong kommune er stolte av
dere og det som dere har fått
til. Vi ønsker dere lykke til med
videre utvikling og nyskaping!

PÅ RÅDHUSET ETTER PRISUTDELINGEN: Fra venstre: Inger Helland, Grong
kommune, Ine Bye Rossetnes, Traktorpikene AS, Skjalg Åkerøy ordfører
Grong kommune, Thrine Bye Heggum, Traktorpikene AS og Ellen Vie, Grong
kommune. Foto: Grong kommune

PRISUTDELINGEN: Fra venstre: Vigdis Harsvik, Innovasjon Norge, Ine Bye
Rossetnes, Traktorpikene AS, Thrine Bye Heggum, Traktorpikene AS og Terje
Sørvik, fylkesråd Nord-Trøndelag fylkeskommune. Foto: Grong kommune

Ny bilpark til
brannvesenet
I løpet av 2017 vil
bilparken til Grong
brannvesen få et kraftig
løft. Både ny brannbil,
redningsbil og en kommandobil vil være plass
innen sommeren er
over.

MARKERTE: Her et bilde fra markeringa av opprettelsen av Namdal brann- og redning der
ordførerne i de tre kommunene poserer foran noen av mannskapene og bilparken. Mange
av bilene blir eller har blitt skiftet ut inneværende eller neste år.

Samlet investering vil
være på bortimot 5,3 mill.
kroner. Når det gjelder
kommandobilen vil det
være et spleiselag mellom
de tre kommunene, Grong,
Overhalla og Høylandet

som utgjør Namdal brannog redning. I tillegg er det
også kjøpt inn to nye feierbiler til sammenslutning
til en kostnad på 1,1 millioner.

kinelle problemer gjort at den
nå er tatt ut av drift og erstattet
med en annen bil som er i Røde
Kors sin eie. Grong kommune
får ny brann- og redningsbil i
2017.

Gamle biler

Kommandobil

Dagens kjøretøy har nærmest
gått ut på dato. Brannbilen er
30 år gammel og har hatt en del
driftsproblemer de siste årene.
Redningsbilen er også av gammel årgang og gikk som ambulanse før kommunen inngikk
avtale med Grong Røde Kors
om leie. Det siste året har mas-

Etter at Namdal brann- og
redning ble en realitet ble
det også ansatt både brannsjef og varabrannsjef på
heltid. Som følge av dette er
det nå også bestilt en kommandobil som brannledelsen skal disponere.
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Fortsatt offensivt investeringsbudsjett
Renovering av svømmebassenget er det store
investeringsprosjektet som
ligger inne i neste års investeringsbudsjett. Så langt
er det lagt inn 16 millioner
i kostnader og planen er
at kommunestyret i januar
neste år skal ta stilling til å
igangsette et forprosjekt.

Samlet er det foreslått å investere rundt 50 mill. i 2017 og
dette må sies å være offensivt
når en vet at en inneværende
år avslutter ei utbygging av
kultur- og skolebygget på ca.
150 mill.
Her er det også i 2017 avsatt
rundt 4 mill. til inventar og
utstyr samt ferdigstillelse av
uteareal.

Friidrettsanlegg

Av andre prosjekter som ligger
inne neste år er nytt friidrettsanlegg til 5,5 millioner og opprusting av hovedvegen inn til Øvre
Nausthagen med lys og gangfelt.
Innenfor brann- og redning vil
det bli stor utskifting av bilparken
med både ny brannbil, redningsbil og kommandobil. I tillegg må
en se på en eventuelt ombygging

av brannstasjonen. Siktingstiltakene knyttet til kvikkleiresonen
på Tømmerås er allerede i gang
men vil også pågå de neste to åra
med millioninvesteringer. Et etterlengtet vognskur ved Rønningen
barnehage er tatt med i 2017.

Behandlet i går

Flere renseanlegg ombygges neste
år og det gjelder både i Harran og

på Mediå. Samlet er det investeringer på over 8 mill. kr. Kommunestyret har allerede tidligere vedtatt
å kjøpe andeler i det nye leilighetsbygget Sandøla Panorma som nå er
under oppføring. Kostnadene her
beløper seg til 2,5 mill. kr.
Kommunestyret behandlet
investeringsbudsjettet i går
kveld og det tas forbehold om
eventuelle endringer.

7. klassen opprettholdes i Harran
Etter formannskapets behandling av neste års budsjett er det
enstemmighet om at dagens
grunnbemanning ved barnehagene i kommunen videreføres.

Eiendomsskatt

Det er også enighet om at 7.-klassen ved Harran
oppvekstsenter skal opprettholdes og ikke overføres til Grong barne- og ungdomsskole.
Samtidig har formannskapet presisert at
dagens skolestruktur står fast i inneværende kommunestyreperiode.

Positivt overrasket

Investeringer

Det er også enighet om at den tidligere vedtatte
IKT-planen skal følges opp med planlagte investeringstiltak både i forhold til oppfølging av ipad-satsinga og utskifting av gamle pc-er. Formannskapet
har i den sammenheng bedt om at kommunestyret får seg forelagt en sak tidlig på nyåret der en
vurderer å bruke midler av disposisjonsfondet til
nevnte investeringer. Kirka vil få påplusset sitt
budsjett med 100 000 kroner. til fullføring av det
arbeidet som pågår med vedlikehold/skifte av vinduer i Grongkirka.

De økonomiske utfordringer vil først og fremst
komme i 2018 og i den forbindelse var formannskapet enig i at man i forbindelse med neste års
budsjettbehandling vil vurderer å øke eiendomsskatten til 7 promille (maks takst) fra 2018. Samlet
vil dette gi ei merinntekt på rundt 1,5 millioner
kroner.
Formannskapet uttrykte stor tilfredshet over det
framlagte budsjettforslaget og var positiv overrasket over at man også neste år hadde lagt opp til
betydelige investeringer.
Først og fremst gjaldt dette renovering/utbygging av svømmehallen som så langt ligger inne
med 16 millioner.

Prisstigning

Når det gjelder kommunale avgifter vil det ikke bli
noen store økninger neste år. Vatn- og kloakkutgifter beholdes på dagens nivå mens renovasjonsavgifta går noe ned. Øvrige avgifter økes i takt med
prisstigningen.
Kommunestyret behandlet budsjettforslaget i
går kveld og ut fra den enighet som ble oppnådd i
formannskapet var det ikke ventet noen endringer
i de forslag som her er referert.

Eiendomsskatt på
kraftanlegg omtalt
i budsjettavtalen
I tidligere presseoppslag
i lokalpressen er det
omtalt at Grong kommune i 2017 vil få et inntektstap på 2,7 mill kr. på
eiendomsskatt på kraftanlegg i kommunen.
Landssammenslutninga av vasskraftkommuner (LVK) har nå
kommet med følgende nyhet:
«I budsjettavtalen mellom
Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkepartiet og Venstre er det
oppnådd enighet om «følgende
anmodningsforslag, merknader
og annen tekst som en del av enigheten om statsbudsjettet for 2017:

Næringsliv
36) Stortinget ber regjeringen
vurdere kapitaliseringsrenten i
eiendomsskatten på kraftanlegg.»

Positivt

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i sine budsjettforslag
fremholdt det samme, og med
henvisninger til dagens rente
som for høy.
LVK finner det positivt at det
nå er et bredt flertall på Stortinget som etterkommer kravet fra
mer enn 200 ordførere og varaordførere om en ny vurdering
av kapitaliseringsrenten for
eiendomsskatteformål på kraftanlegg.

Forventninger

Det er med dette skapt forventninger om at renten vil bli redusert med virkning for kommunenes eiendomsskatteinntekter
i 2017, slik at det varslede inntektstapet for kommunene unngås og eiendomsskattegrunnlaget bedre samsvarer med de
reelle markedsverdier av vannkraftverkene, slik loven forutsetter. Det må likevel presiseres
at saken først er løst når lavere
rente er fastsatt. LVK vil følge
opp saken overfor Finansdepartementet og holde medlemskommunene underrettet om sakens
videre gang.» (LVK v/Stein Erik
Stinessen)

BUDSJETT: Ordfører Skjalg Åkerøy er i havn med budsjettet med blant
annet fortsatt offentsive investeringer.

Nye frister
MERK – endrede
fakturadatoer og
betalingsfrister for
kommunale tjenester
i januar og februar
2017.
Kommunene Grong, Namsskogan, Røyrvik og Lierne
vil fra og med 1.1.2017 ta i
bruk Visma som nytt økonomi-, fakturering-, lønnsog personalsystem.
Det nye systemet gjør oss
bla. i stand til å ta imot og
behandlet elektroniske fakturaer noe som vil bli et stort
fremskritt for oss.
Overgangen innebærer
at faktureringen ikke vil
skje til riktig tid for januar
og kanskje heller ikke for
februar. Vi er per i dag noe
usikre på når det nye faktureringssystemet vil være

oppe å gå slik at vi kan få ut
fakturaer i 2017.

Oppmerksomhet

Vi ber dere være oppmerksomme på dette og ta høyde
for at for eksempel fakturaene for barnehage/SFO/hjemmehjelp/husleie også videre
for januar ikke vil bli sendt
ut fra oss før i februar. Det
kan således bli svært kort tid
mellom utsendelse av fakturaer vedrørende januar og
februar måned.

Forskjøvet

Det er også mulig at fakturaer vedr. vann/kloakk/
renovasjon/feiing/eiendomsskatt med forfall 20.2 vil bli
forskjøvet noe.
Vi beklager dette, men
håper at det ikke skal by på
altfor store problemer for
den enkelte av dere.
Økonomiseksjonen.
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UTVIKLING: Grong næringspark fortsetter utviklingen, nå er to nye utbyggingsprosjekter på gang.

GRONG NÆRINGSPARK:

Fortsatt stor utvikling
De siste års utvikling innenfor
Grong næringspark fortsetter,
nå er to nye utbyggingsprosjekter på gang.
Det har de siste årene vært stor aktivitet innenfor arealene til Grong næringspark på Vårryggen. Namsen Auto AS har
siden innflytting utvidet sine uteområder og verkstedlokaler trinn for trinn.

Nå står et nytt forretningsbygg for tur for
Namsen Auto. Bygget skal inneholde en
rekke funksjoner som utstillingslokale/
showroom, lager, kontorer med mer og er
på hele 1750 m². Byggesøknad er forventet
i løpet av vinteren.

– har planer om utvidelse. De har allerede
innsendt byggesøknad og fått godkjent
utvidelse av sine lokaler med 420 m².
Arealet skal nyttes som mellomlager og
er påkrevd for å kunne håndtere en stadig
økende produksjon.

Planer om utvidelse

Grong næringspark

Også en annen stor etablert aktør innenfor næringsområdet – Øyheim Høvleri AS

Som et ledd i utviklingen av Grong
næringspark, har Grong kommune bevil-

get midler til supplerende grunnboringer
innenfor området. Det ligger en usikkerhet til dagens kvikkleiresone som er
avmerket innenfor deler av planområdet.
Med de supplerende grunnundersøkelsene håper man å kunne friskmelde hele
næringsparken. Skulle det vise seg at
man finner kvikkleire, vil de nye dataene
danne grunnlag for prosjektering av fremtidige sikringstiltak.

Status sikringsarbeider Tømmerås
NVE har kommet godt i gang med sikringsarbeidene
på Tømmerås, og de er i rute i forhold til planlagt
fremdrift. Arbeidene antas sluttført 3. kvartal 2017.
NVE startet som tidligere omtalt i Grongnytt opp sikringsarbeidene på
Tømmerås 12.09.2016. Siden den tid har det blitt gjennomført et enormt
arbeid både i Ekkerdalen og i Litjådalen. Oktober var en tørr og fin
måned, og dette ga svært gode arbeidsforhold for NVEs mannskaper.
Det har så langt ikke blitt observert eller meldt inn negative hendelser.
Statusen for de forskjellige anleggene/tiltakene er nå som følger:
n Tiltak 1, 2, 5 og 6 steinkjøring ferdig.
n Tiltak 7 steinkjøring trolig ferdig i uke 49.
n Tiltak 13 arbeidet pågår. Arbeidene er utvidet noe i forhold til opprinnelig plan. Antas sluttført uke 51.
Planlagt fremdrift:
n Tiltak 8 igangsettes når tiltak 7 er sluttført, ca. uke 49/50.
n Fra uke 1 2017 vil man prioritere avlastingsarbeidene ved Tømmerås
gård. Man vil da starte i ytterkant og arbeide seg innover. Arbeidet
antas sluttført 1. kvartal 2017.
n Gjenstående tiltak igangsettes så snart avlastingsarbeidene er gjennomført.
n Finish/sluttføring av anlegget er tenkt ferdig 3. kvartal 2017.
Per uke 46 har det gått med 27 000 m³ steinmasser. Man antar det vil gå
med ytterligere 17 000 m³ på de gjenstående arbeidene. Prosjektet vurderes så langt å ligge innenfor kostnadsrammen på kr 14,1 millioner
eks. mva. Grong kommune deltar i finansieringen med en andel på 5,3
millioner kroner.

BEFARING: Representanter fra NVE og Grong kommune under en befaring tidligere i høst. Fra venstre Kjell Brauten,
Vebjørn Opdahl, Mads Johnsen og Stig Moum. Bildet er tatt i bekkedalen mellom Tømmerås gård og Larsmoen, tiltak 1.
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DELTAGERE: Rektor ved Grong barne- og ungdomsskole, Aslaug Pettersen, sammen med en av klassene som har deltatt på nasjonale prøver. Foto: John Kronholm.

Gode resultater
for Grong-elevene
Grunnskoleelevene i Grong
leverer gode faglige resultater. Det viser resultatene fra
nasjonale prøver avholdt i høst.
Prøvene blir hver høst avholdt
for alle grunnskoleelevene i 5.,
8. og 9. klasse i Norge, og det
er utdanningsdirektoratet som
arrangerer prøvene.
Hovedregelen er at alle elevene skal delta,
men elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskilt norskopplæring
kan i spesielle tilfeller få fritak. Elevene
på 5. og 8. trinn har hatt prøve i lesing,
regning og engelsk, mens 9.-klasseelevene
har deltatt i fagene lesing og regning.

det er avholdt prøve i, og i noen fag ligger
Grong helt på topp i fylket.
I engelskfaget på ungdomstrinnet
skårer elevene i 8. klasse høyest i fylket
sammen med kommunene Høylandet,
Nærøy og Snåsa, og i regning på samme
årstrinn er det kun Lierne kommune som
skårer høyere enn Grong-elevene.
På 9. trinn hevder elevene fra Grong
seg blant de 5–6 beste kommunene i NordTrøndelag både i lesing og regning.
På barnetrinnet ligger resultatene på
5. trinn blant de 10 best rangerte kommunene i fylket både i engelsk, lesing og regning. I lesing er det kun 5 kommuner som
har bedre skår enn elevene fra Grong,
mens det var 8 kommuner som oppnådde
høyere skår både i engelsk og regning.

Gode resultater

Kommunal rangering ikke det viktigste

Elevene fra Grong har de siste årene oppnådd gode resultater på de nasjonale prøvene. I år er Grong blant de 10 beste kommunene i Nord-Trøndelag i alle fag som

De nasjonale prøvene viser bl.a. hvordan
de enkelte kommuner skårer i forhold til
hverandre, men det er andre sider ved
prøvene som er viktigere for den enkelte

elevs faglige utvikling. Formålet med prøvene er bl.a. at lærere skal bruke resultatene for å følge opp elevene sine i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset
opplæring. Resultatene skal brukes i tilbakemeldinger til elever og foreldre for å
fremme videre læring.
Utdanningsdirektoratet har utviklet
flere maler som skolene kan bruke i etterarbeidet av de nasjonale prøvene. Sentrale problemstillinger i etterarbeidet er
blant annet:
n Hva er resultatet for skolen?
Er det skjedd endringer i resultatene
for skolen de siste årene? Hvilke elever
har skolen på de ulike mestringsnivå, og
har det skjedd endringer for disse elevene
det siste året? Hvordan vil skolen følge
opp de enkelte elevene?
n Hvorfor er resultatene slike?
Det er vesentlig å stille spørsmål om
hva som er årsaken til resultatene. Hvorfor er det forskjell i resultatene mellom
lesing, regning og engelsk?

n Hvordan kan skolen arbeide med
kvalitetsutvikling på grunnlag av resultatene?
Hvilke tiltak skal skolen sette i verk for
å løfte elevene på de laveste mestringsnivåene, elevene på de midterste mestringsnivåene og elevene på det øverste nivået?

Viktig å ha fokus

I dette arbeidet er det viktig å ha fokus
både på skolens samlede kvalitetsutviklingsarbeid, men også på den enkelte
elevs faglige utvikling.
Skolene i Grong kommune har gode
rutiner i forhold til nasjonale prøver,
både når det gjelder forarbeid, gjennomføring og etterarbeid. Et bevis på dette er
at Grong kommune i 2016 hadde tilsyn fra
fylkesmannen, hvor temaet var rutiner
og gjennomføring av nasjonale prøver.
Fylkesmannens tilsynsrapport viser at
kommunen både på skole- og kommunenivå ikke fikk noen avvik eller merknader
til forbedringer.
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HISTORISKE GRONG:

Gamalt om jula
Historiske Grong

I samarbeid med Grong Historielag ønsker vi å presentere historiske
godbiter fra bygda. Om andre i Grong sitter på gode historier og bilder,
så vil vi veldig gjerne at dere også tar kontakt, og deler deres historier fra
«gammeltida» med leserne av Grongnytt.
Etter Martin Bjerken.
Dette skreiv han noen
år etter krigen. Han forteller
her ganske kort om julestell
i gamle dager, i form av svar
på noen spørsmål fra Norsk
Etnologisk gransking.
Juletre er no almindeleg brukt her i bygda. Og etter det ein har høyrd, var det ein
prestefami1ie som fyrst hadde juletre i
Grong. Det var truleg i 1860-åra.

Juletrefest i Grong

Juletre i kjerka og på festar høyrer den
seinare tid til. Den fyrste juletrefest i
Grong minnes ein frå 1893. Denne festen
var for skuleborna i ein krins.
Juletreet var gjerne eit par meter høgt,
eller etter storleiken på stua. I ei lita stue
kan det vera berre eit lite tre som står på
bordet som ein stor blomebukett. Juletreet er pynta med papirstas som ein får
kjøpt, og so er det kjøpte lys på det.

Juletretenning

Det er mest borna som ordnar med pynten av juletreet. Men er borna for små, må
dei eldre hjelpe til.
Juletreet vart tendt om julekvelden.
Men det vart ogso tendt ny- årsaftan. Om
det er ei rommeleg stua, vert det gong
kring juletreet av borna. og det hender at
dei eldre ogso er med på denne gongen.

Juletreet står gjerne over trettandagen,
men då er det slut, for då tar det til å turka
og nålene fell av det.

God jul

Nokon særskild stas av bar eller halm i
stua i jula har eg ikkje høyrt nemnt her.
I den seinare tida har det kommi i handelen noko papirstas som t.d. klokker og
vimplar med "God jul" o.l., som er teke i
bruk.
Bjerken skriv i Grong Bygdebok meir
om jula, og vi tar med dette:
Det høyrde også til gammal skikk å ganga til fjøset tidleg nyttårsdagsmorgonen
for å sjå korleis buskapen låg. Låg krøttera same vegen, var ein viss på at det ikkje
vart legd i åkeren til sumaren, men låg
dei mot ein annan, vart det mykje legd.

Bordbønn

Om juledagen måtte ein ikkje ganga burt
på visittar, men halda seg heime. Heller
ikkje måtte ein gå i buret, kjellaren eller
skjytta. Alt det ein trong frå desse romma,
måtte vera innbore julaften.
Dei som ikkje kunne koma åt kirka
og var heime, bruka alltid å lesa dagens
tekst frå postillen, og både julekvelden
og andre juledagen las alltid husfaren
den tekst som høyrde dagen til. Ei bordbønn vart også lese om julekvelden, og
etter maten takka far og mor kvarandre
i handa for maten. Og så takka dei andre
husbondsfolket for maten. Denne takken
skulle vera å forstå som ein takk til Vårherre for mat heile året.

HISTORISKE GRONG: Julestell i gamle dager.

Samlet plan for snøskuterløyper
Grong og Harran snøscooterklubb har søkt Grong kommune
om utvidelse av løype for
rekreasjonskjøring med s
nøscooter i Grong.

erfaringer knyttet til vår etablerte løype,
som er godt i mottatt av publikum. Snøscooterklubben ønsker å likevel å bedre
attraktiviteten gjennom de foreslåtte
utvidelser.

Ønsket om utvidelse omfatter avstikker
til ungdomslagshytta i Heimdalshaugen,
og en avstikker inn Rognbudalen/Nesådalen til Heimdalsvatnet. En har bare gode

Samtidig skjer det mye med løypenettene
i kommunene rundt oss, og det er naturlig å se på muligheten for å knytte seg til
disse. Det kan ligge til rette for å realisere

Muligheter

trasé til Snåsa via Lurudalen, og til Namsskogan og Røyrvik via Heimdalsvatnet–
Grønndalen–Skorovatn.

Vedtak før jul

Nye traseer vil uansett medføre omfattende prosesser knyttet til planlegging,
utredning og godkjenning.
Grong kommune finner det formålstjenlig å gjøre en ny og samlet vurdering av potensialet for snøscooterløy-

per i Grong. Formannskapet har derfor i sak 148/16 gjort innstilling om å
iverksette arbeid med Samlet plan for
løyper for rekreasjonskjøring med
snøscooter i Grong. Snøscooterklubbens foreslåtte utvidelser innarbeides
i denne planen.
Endelig vedtak i skjer i kommunestyret
før jul. En tar med dette sikte på at eventuelle nye løyper skal være klare i løpet
av 2017.

8

FREDAG 16. DESEMBER 2016

– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Satsingsområdet: Vurdering
for læring i Grong kommune
Harran oppvekstsenter, Grong voksenopplæringssenter og Grong barne- og
ungdomsskole har felles satsingsområde i 2016–2018.
Temaet for satsinga er: Vurdering for læring.
Utdanningsdirektoratet, Fylkesmannen, skoleeiere, skoleledere og lærere vil ha ulike roller
og ansvar i løpet av satsingsperioden. Gjennom
regelmessig samarbeid, erfaringsutveksling og
erfaringsspredning mellom grunnskolene i Grong
kommune, ønsker lærerne i Grong å videreutvikle
vurderingskulturen og vurderingspraksisen på
skolene til det beste for elevenes læring.

Bakgrunn for satsingen

Internasjonale studier viser at vurdering for
læring er en av de mest effektive måtene å styrke
elevenes utbytte av opplæringen på og deres muligheter til å lære. Vurdering for læring kan vi forstå
som en måte å tenke og handle på, som hele tiden
har elevenes læring som mål. Vurdering for læring
handler altså ikke om spesielle teknikker eller et
sett prosedyrer, og heller ikke om skjemaer eller
skriftliggjøring, men om skolens lærings- og vurderingskultur.

Elevenes læring er utgangspunktet

Satsingen Vurdering for læring tar utgangspunkt
i begrepet underveisvurdering slik det er definert i
forskrift til opplæringsloven. Underveisvurdering
skal brukes som redskap for læring, som grunnlag
for tilpasset opplæring og skal bidra til at eleven
forbedrer kompetansen sin i fag. For å understreke
at underveisvurdering har læring som mål, brukes
begrepet vurdering for læring i denne satsingen.

Målsetting og innhold

Målsettingen for satsingen er å videreutvikle læreres vurderingspraksis gjennom økt kompetanse og
forståelse for vurdering som redskap for læring.
Temaet vurdering for læring bygger bl.a. på fire
prinsipper som er forankret i forskrift til opplæringsloven og privatskoleloven:
n Elever, lærlinger og lærekandidater skal forstå
hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
n Elever, lærlinger og lærekandidater skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på
arbeidet eller prestasjonen.
n Elever, lærlinger og lærekandidater skal få råd
om hvordan de kan forbedre seg.
n Elever, lærlinger og lærekandidater skal være
involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å
vurdere eget arbeid og utvikling.
Siri Anette Brøndbo Solum (ressursperson for
skoleeier i satsingsområdet).

Ny driftsbase i
Grong for 36 millioner

RIVES: Lokstallen på Øvre Nausthaugen har omfattende betongskader og
har lav teknisk standard. Derfor har Jernbaneverket bestemt å rive lokstallen og velferdsbygget.

Jernbaneverket har
besluttet å redusere
antall driftsbaser langs
Nordlandsbanen. Omorganiseringen medfører
at driftsbasen ved lokstallen i Grong, Mosjøen,
Mo i Rana og Fauske må
oppgraderes betydelig.

Lokstallen på Øvre Nausthaugen har omfattende betongskader og har lav teknisk standard.
Jer nbaneverket har derfor
bestemt å rive lokstallen og velferdsbygget.
Til sammen har byggene som
skal rives et brutto areal på
cirka 850 m². Rivingsarbeidet
er igangsatt og det skal oppføres et nytt bygg med en grunn-

flate på cirka 1050 m². Det nye
bygget skal inneholde lokstall,
verksteder, lager, kontor, garderober og spiserom.
Antall ansatte ved lokstallen
på Tømmerås skal økes fra 11
personer til 28 personer.
Hvis alt går som planlagt
skal nybygget stå ferdig og klar
til bruk innen 2. september
2017.
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JULEBAKST: Pepperkakebaking ved Ekker og Rønningen barnehage.

SNART JUL: Barna prøvde seg på julebaksten.

Pepperkakebaking på Ekker
og Rønningen barnehage
Den 24. og 29. november
var Rønningen og Ekker
barnehage full av glade
barn og voksne i herlig
pepperkakelukt.
Foreldre, besteforeldre, oldeforeldre eller andre som barnet
er glad i ble invitert til å bake
sammen med oss. Det ble vist
stor bakeglede og barnehagen
sitter igjen med masse gode pepperkaker som barna skal få spise
av i tiden fram mot jul. Det var
veldig trivelig at så mange hadde
mulighet til å komme og bidra til
at det ble to kjempefine dager, og
vi setter stor pris på at alle tok
seg så god tid. Det ble servert
kaffe/gløgg og nystekte pepperkaker til både små og store bakere, noe som falt i smak hos alle.

JULEBAKST: Pepperkakebaking ved Ekker og Rønningen barnehage.

JULEBAKST: Pepperkakebaking ved Ekker og Rønningen barnehage.

JULEBAKST: Pepperkakebaking ved Ekker og Rønningen barnehage.

JULEBAKST: Pepperkakebaking ved Ekker og Rønningen barnehage.

Samhold

Pepperkakebakinga har vært en
tradisjon på Rønningen i mange
år, og har vist seg å være en fin
møteplass som legger til rette
for både kulturmøter og inkludering, og gir en følelse av tilhørighet og samhold.

Første år

Dette er første året på Ekker at
det har blitt invitert familie/venner til pepperkakebakinga, og ut
fra årets erfaringer kan det se ut
som at det kan komme en invitasjon også til neste år.
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LAG OG FORENINGER
Grong og Harran
Pensjonistforenings høstlotteri

Språkkafé på
biblioteket i Grong

HLF-tur til Jøa

Medlemskap
i Grong IL

Vinnere:
Gavekort kr 800 – Haldis Gåsbakk.
Gavekort kr. 600 – Guri Moa.
Gavekort kr 500 – Eli og JohanPetter Bergin.
Gavekort kr 300 – Betty Finseth.
Gavekort kr 300 – Aud Sagmo.
Gavekort
kr 200
Andreas Stikkan.
JØA: Brygga
på–Brakstad
på Jøa. Foto: Ella Skjærvik
Dyne og pute – Leonard Østerås.
Fårikålkjele – Sigurd Romunstad.
3 matbokser fra 2 til
Søstre
og Olav Duuns barndomsheim, Rakkavika og
Innbygdele
tur– May
til
Dunfjeld.
Segel-loftet. Besøk avpasses etter tid til rådigJøa onsdag 29. juni 2016.
Elgsteik fra Roar Hermanstad –
het. Guide er Asbjørn Solum.
Marry Sagmo.
Overfart
med ferga kl 11.00, retur med ferga
Middagsbuffet på Faksdal brygge kl 16.30.
Fruktkorg
fra Coop
kl
17.45. Lunsj
påHarran–Margit
Dalheim Gjestehus kl 11.30.
Pris alt inkludert kr. 400.Polle.
Rundtur
på Jøa med besøk på Bygdemuseet
Buss fra Grong evt. Harran v/behov..
Gave fra Frisørstuggu–Martin Vold
Lande.

Vi ber om at alle medlemmer som
har data/internett – tilgang logger
seg inn på www.minidrett.no for å
betale kontingenter. Oppskrift for
innlogging ligger på www.grongil.
no, sjekk svart menylinje. Du finner
også informasjon her om hvordan
du skal bruke Min Idrett.
For dem som ikke har datatilgang vil det med det første sendt
ut papirfaktura.
NB! Medlemskap i Grong IL gir
gode rabatter i G-Sport, Mediå.
Grong IL
Leder, Kåre Johansen.

Pensjonisttur
til Ankarede og
Skorovatn

Avganger varsles etter påmeldingsfrist.
Påmelding innen 15. juni til:
Dagmar Lassemo tlf: 48 00 63 57 Eller
Gunn Volden tlf : 97 07 69 86
Turen er åpen for ALLE som har lyst til å
være med. Velkommen til en trivelig tur.

Det er fortsatt plasser igjen på
pensjonistturen til Ankarede og
Skorovatn tirsdag 28. juni.
Alle pensjonister kan melde seg
på, ikke bare medlemmer i foreninga. Avreise fra Vertshuset kl.
08.00. Betaling skjer ved påstigning på bussen. På grunn av at
Steinfjelltunnellen er stengt, går
turen oppover via Gäddede. Alle
som bor i Harran, må derfor stå
på i Grong. Påmelding til Jan Arne
Haugen tlf. 92214470.
Velkommen på tur!
Grong og Harran pensjonistforening

Vinnerne har fått
gevinstene tilsendt.
Vi takker alle som har støttet oss
med gevinster og kjøpt lodder.

KOMMUNAL INFORMASJON

Vandrepokal til skadefellingslaget for rovvilt

Grong og Harran
Pensjonistforening minner om
Årsmøte 30. januar 2017.
Ordfører Skjalg kommer.
Forslag til valgkomiteen ved
Jorunn Klinkenberg innen 20.
januar.
Til styret Ved Anny Elverum innen
9. januar

Styret ønsker medlemmene og
andre ei god jul og et godt nytt år.

Grong Frivilligsentrals aktiviteter

Årsmøte
Fagforbundet avd. 568, Grong avholder årsmøte torsdag 26.01.17 kl.
1830 på kommunehuset møterom
3 og 4. Vanlige årsmøtesaker. Saker
som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen
12.01.17.Velkommen. Styret

SPRÅKKAFÉ: Grong Røde Kors inviterer til "språkcafè" på biblioteket i Grong hver 2. og 4. onsdag i måneden kl 19.00. Før jul er blir det kafé 30.november og
14.desember.
Tirsdagene kl. 12.00 har vi åpent hus
med kaffe og vafler. Torsdagene kl.
Å beherske det norske språket Målet er å øke norskkunnskape- interesserte
ønskermed
å delta
11.00 kastessom
det skotthyll
kaffe
Grong Røde Kors
er
nøkkelen
til
sosial
inkludene,
bygge
opp
selvtilliten
og
trygpå
språkcafeèn
og
ønsker
å
bli
og
vafler
etter
på
Grong
Bridgeklubb
inviterer til «språkkafé»
ring og veien ut i jobb for flykt- ge deltakerne i at det er aksepta- bedre
kjent med våre
samhar sommerbridge
hver nye
torsdag
kl.
på biblioteket i Grong
ninger og innvandrere. De aller belt å snakke norsk uansett nivå bygdinger.
Om dugamle
har og
spørsmål
18.00. De ønsker
nye spilhver 2. og 4. onsdag i
fleste voksne som lærer et nytt slik at de kan bruke norsk i dag- så lere
kanvelkommen.
du ta kontakt
med
Ellers er
det Britåpent
måneden kl. 19.00.
språk synes at det vanskeligste liglivet og gi de muligheter til å Agnes
Buvarp
på mob 482
04unn908
hver dag
fra kl. 8.15–16.45
med
er å snakke det. Derfor tilbyr utvide sitt nettverk. Det serveres eller
Lik
takbritagnes@gmail.com.
av uke 29 og 30, så da er det bare
Følgende onsdager er satt opp Røde Kors samtaletrening som kaffe og noe enkelt å bite i og til- siden
«Språkkafè
Grong»
å stikke
innom for eni kopp
kaffepå
og
før jul: 30. november og 14. kan være et godt supplement taket er gratis.
Facebook,
de attåt.
ulike språkkafeène
kanskje noe
desember.

til formell norskundervisning.

Førjulskonsert i Grong kirke

PANG: Her konkurrerer skytterne om vandrepokalen. Foto: Namsskogan JFF

kum som
sangsolist.
Diri-VandrepoAnne Dordi Krystad o g
summert
sammen.
Namsskogan
JFF arranGrong
musikkforegent
er
Ola
Peder
Tyldum.
Bjørn Olav Nicolaisen.
kalen
gikk
til
Grong/Høylangerte
søndagblanda22.mai
ning
og Grong
Dirigent
for Grong blan- fire poeng
Det blir et variert repertodet skadefellingslag
på Flåttåkorjaktfeltskyting
går igjen sammen
dakor foran
er Anne
Dordi Kry- og
ar, og
kvelden avsluttes med
Namsskogan,
med
skytterbane
omdal
konsert
i Grongmed 40
stad. Magnar
Fiskum
har
at hele menigheten får være
Lierne på
en god
tredjeplass
deltagere.
arrangert
Kari
korpset og koret på Deifire«Julsong»
poeng bakav
der
igjen.med
På den
kirke
før jul, søndag
Mørkved
Romstad og
Bjørn
ligdelt
er jorden.
Hovedsponsor
individuelle
lista
ble det
1.
18. desember kl.
han skal
dirier Grong Sparebank. BillettAlle skadefellingslagene Willadsen,
for plassog
mellom
Roar
Hermanstad
20.00.
gere når
synger
den.
pris: Kr 150,-.
rovvilt i regionen ble invitert
ogkoret
Jon Inge
Vik,
med jaktleder

Vi ønsker veldig gjerne flere

ligger som arrangementer.

Historiske Grong
Dialektordkonkurransen på– Grong
IN-messa
2016
Historielag
Resultater:

9 rette: Kjell Nordgård og Jenny
Nordgård.
8 rette: Ingunn Nordhøy, Arve
Flasnes, Kjersti Grande, Svein
Vi ke s t a d , G e rd J ø r u m , U n n i
Falmår, Trygve Sagmo, Skage, Jan
A. Landstad, Algot Joime, Brit M.
Grong
musikkforening
harder de
Gron
g b lFlatås
a n d a ko
har
Alle
velkommen
Heia, på
Fam.
Solveig
Nyland
til en
lagkonkurranse
Rune
frarHøylandet
på enønskes
POKAL:
Leiv Fiskum mottar pokalen
vegne
av Grong
og og Terje
Johanna
Seem
solist,
i egne
rekker: Mari- til en stemningsfull
kveld
Nordhøy.
Høylandet skadefellingslag.
fem beste
frasom
hvert
jaktlagsolister
ble god
3. plass.
Foto:
Namsskogan JFF
og de har leid inn Gylve Fis- ta Ryan, Sindre Skjelbred, i Grong kirke!
Ingen hadde 10 rett, men Jenny

Nordgård
Kjell Nordgård
hadde
Grongog
Historielag
har til formål
å
9 rett værne
og bleom
vinnere/1.premie.
12
kulturminnene i bygda
haddeog8 spre
rett og
etter loddtrekning
kunnskap
om fortida. Vi
får Kjersti
Grande
premie.
vil gjerne
har flere
medlemmer.
Fasit:
HYNN - bjeffe, ÅerKJUSK
Medlemskontingenten
kr. 150,--småprat/i
pr.år. hemmelighet,
Som medlem fårKRÅPPINdu tilsendt
elendig,
vårtDØRAHAV
Meldingsblad- 3dørhåndtak,
ganger i året
KALTI
- skrøpeog- hanlaks,
får rabattSKAGER
på historielagskalig, ILHÅTTÅT
- innful,
lenderen. Ta
kontaktPØRRIN
med Olavsur/snurt,
LEDERTødelagt,
Bergsmoen,
mobil
97 71 KJER17 56,
RINGKJEFT
- verktøy.
olav.bergsmoen@ntebb.no
eller
Grong
TuridHistorielag
Gartland, mobil 97 15 61 77.
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LAG OG FORENINGER
Gudstjenester
for førskolebarn

HLF-tur til Jøa

Medlemskap
i Grong IL

JØA: Brygga på Brakstad på Jøa. Foto: Ella Skjærvik

Innbygdele til tur til
Jøa onsdag 29. juni 2016.
Overfart med ferga kl 11.00, retur med ferga
kl 17.45. Lunsj på Dalheim Gjestehus kl 11.30.
Rundtur på Jøa med besøk på Bygdemuseet

og Olav Duuns barndomsheim, Rakkavika og
Segel-loftet. Besøk avpasses etter tid til rådighet. Guide er Asbjørn Solum.
Middagsbuffet på Faksdal brygge kl 16.30.
Pris alt inkludert kr. 400.Buss fra Grong evt. Harran v/behov..

Avganger varsles etter påmeldingsfrist.
Påmelding innen 15. juni til:
Dagmar Lassemo tlf: 48 00 63 57 Eller
Gunn Volden tlf : 97 07 69 86
Turen er åpen for ALLE som har lyst til å
være med. Velkommen til en trivelig tur.

KOMMUNAL INFORMASJON

Vandrepokal til skadefellingslaget for rovvilt
BJØRGAN: Snøproduksjonen i gang på Bjørgan skianlegg Foto: Erlend Malmo

SKI: Bjørgan skianlegg - regionalt skianlegg for langrenn og skiskyting.

Informasjon
om løypeavgift
Her følger litt informasjon om anlegget for
denne sesongen.

der lys og løypekjøring. Det skal, besøk, så er parkeringsavgif- nettopp DU som bruker er med
dersom behov/nok snø, kjøres ten 50,-. Betal inn på konto nr. og støtter oss!
løype tirsdag-søndag (tirsdag- 4448.15.18250 eller betal direkte i
fredag ferdig preparert til kl. 17. betalingsautomaten som står på Planer
Lørdag-søndag ferdig preparert parkeringsplassen.
Det er totalt 12 delanlegg som
Grong il og Snåsa skiskytterlag til kl 9). I tillegg kjøres det løype
skal bygges på Bjørgan til en
står som eiere av bjørgan ski- hver tirsdag og torsdag til ca. kl. 4,5 kilomter lys
kostnad på ca. kr. 30 mill. Proanlegg - et regionalt anlegg for 09 for elevene ved grong videre- Per i dag er lysløypa ca. 4,5 km. sjekteiere er Grong Idrettslag og
langrenn
og konkurrerer
skiskyting.skytterne
Pr. i dagom gående
skole.Foto:
DetNamsskogan
kjøres både
PANG: Her
vandrepokalen.
JFF I tillegg er det ei sløyfe som ikke Snåsa skiskytterlag. Dersom vi
så er det bygd skiverigg, lysløy- klassisk spor og skøytespor når er tatt i bruk fordi vi mangler klarer og finansiere resterende
pe,Namsskogan
skistadion, parkeringsplass
tillater
det. Vandrepo-skibru over bilvegen. Når den delanlegg så blir det bygd servisummert
sammen.
JFF arran- forholdene
og gerte
snøproduksjonsanlegg
for
ca.
bygges blir den totale lengda ca. cebygg med tidtakerbu, skibru,
kalen
gikk
til
Grong/Høylansøndag 22.mai
23 millioner kroner. Anlegget er Parkeringsavgift
det skadefellingslag fire poeng5 km. Anlegget kan brukes fra kl. asfaltert rulleskiløype, skileikjaktfeltskyting på Flåttå- foran
finansiert med støtte fra både Grong
skisenter
kjører løypene
Namsskogan,
og med07-22.00 hver dag. For lys i løypa, anle gg, turløype og hus for
skytterbane
40 og Lierne
detdal
offentlige
og privatemed
aktører,
har produsert
Det- trykk på den grønne knappen på driftsmateriell. Men alt avhenpå en kunstsnø.
god tredjeplass
deltagere.
samt
låneopptak.
te koster
naturlig
nok
penger,
fire poeng
bak der
igjen.
På denbrakka ved parkeringsplassen. ger av at vi klarer og finansiere
så brukerne
av anlegget
kandelt
gå 1.Lysene slukkes automatisk kl. planene.
individuelle
lista ble det
Preparerte
løyper
og betale
løypeavgift
- kr. 22.
For å få tilsendt oblat for betalt
Alle skadefellingslagene
forinnplass
mellom
Roar Hermanstad
Anlegget
vært i drift
parkering
rovvilthar
i regionen
ble siden
invitert500,og pr.
Jonpers.
Inge inkl.
Vik, med
jaktleder Det er produsert kunstsnø I årsavgift/sesongavgift, send
høsten
og vi er nå inne
sesong
eller
kr. 800,- pr.
av løypa.
Det samme
ble kopi
av kvittering
til en2014
lagkonkurranse
deri depr.Rune
Flatås
fra Høylandet
på endeler
POKAL:
Leiv Fiskum
mottar pokalen
på vegne
av Grong og til: jorunn.
vårt
tredje
Detjaktlag
er lagtblefamilie
inkl. parkering pr. gjort
I fjor til
en kostnad på
kr.Namsskogan
lilleslett@ntebb.no
eller på
Høylandet
skadefellingslag.
fem
bestedriftsår.
fra hvert
god 3. plass.
Foto:
JFF
opp til høy standard når det gjel- sesong. Dersom det er enkelt- 115 000. Derfor er det viktig at tlf. 478 62 411.

Vi ber om at alle medlemmer som
har data/internett – tilgang logger
seg inn på www.minidrett.no for å
betale kontingenter. Oppskrift for
innlogging ligger på www.grongil.
no, sjekk svart menylinje. Du finner
også informasjon her om hvordan
du skal bruke Min Idrett.
For dem som ikke har datatilgang vil det med det første sendt
ut papirfaktura.
NB! Medlemskap i Grong IL gir
gode rabatter i G-Sport, Mediå.
DetGrong
blir gudstjenester
for
IL
førskolebarn
kirkene før jul:
Leder, Kårei Johansen.
Grong kirke mandag 19.
desember kl. 10.00, og Harran
kirke torsdag 22. desember kl.
13.00.
Barnehager deltar.
Førskolebarn i følge med voksne er velkomne!

Pensjonisttur
til Ankarede og
Skorovatn

Det er fortsatt plasser igjen på
pensjonistturen til Ankarede og
Skorovatn tirsdag 28. juni.
Alle pensjonister kan melde seg
på, ikke bare medlemmer i foreninga. Avreise fra Vertshuset kl.
08.00. Betaling skjer ved påstigning på bussen. På grunn av at
Steinfjelltunnellen er stengt, går
Bergsmo
Gammeldansforening
turen oppover
via Gäddede. Alle
inviterer
medlemsfest
5. julesom bor til
i Harran,
må derfor
stå
dag
20.00
på Nordtun.
på i kl.
Grong.
Påmelding
til Jan Arne
Dørene
kl 1900. Cocktail
Haugen
tlf.åpner
92214470.
ogVelkommen
velkomst. Julemat,
på tur! salg av øl
ogGrong
vin. Dans.
Returbuss
kl 0200
og Harran
pensjonistfore(kontant).
ning
Musikk: Full Rulle.
Meny: Koldtbord fra Grong
Gårdsmat.
Pris per pers: kr 400,- (eksl.
drikke) (betalingsterminal finnes).
Påmelding innen 20. desember med fult navn på alle deltagere:
n via FB i kommentarfelt,
n eller på SMS til Anne Moum
(480 99 796)
Begrenset
antallhar
plasser,
prinTirsdagene
kl. 12.00
vi åpent
hus
sippet
omogførstemann
til mølla
med
kaffe
vafler. Torsdagene
kl.
gjelder
ved påmelding.
11.00
kastes
det skotthyll med kaffe
ikkeBridgeklubb
møter blir
ogPåmeldte
vafler ettersom
på Grong
fakturert
med kr.hver
200,pr perhar
sommerbridge
torsdag
kl.
son. De ønsker gamle og nye spil18.00.
Velkommen!
lere
velkommen. Ellers er det åpent
Komiteèn
hver
dag fra kl. 8.15–16.45 med unntak av uke 29 og 30, så da er det bare
å stikke innom for en kopp kaffe og
kanskje noe attåt.

Ønsker
velkommen
til medlemsfest

Grong Frivilligsentrals aktiviteter

Kjøre mat?

Historiske Grong
– Grong Historielag
Grong Historielag har til formål å
værne om kulturminnene i bygda
og spre kunnskap om fortida. Vi
vil gjerne har flere medlemmer.
Medlemskontingenten er kr. 150,-Er detSom
noen
der utefår
som
tenpr.år.
medlem
dukan
tilsendt
ke seg
å bruke 2 timer
3–4 dager
vårt
Meldingsblad
3 ganger
i året
annenhver
uke
å kjøre mat fra
og
får rabatt
påtilhistorielagskasykeheimen
og ut til med
hjemmelenderen.
Ta kontakt
Olav
boende? Ta kontakt
Grong
Bergsmoen,
mobil 97med
71 17
56,
Frivilligsentral på tlf. 74 33 10
77
olav.bergsmoen@ntebb.no
eller
for mer
informasjon.
Turid
Gartland,
mobil 97 15 61 77.
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SESONGÅPNING
Åpningstider frem t.o.m 22.12.2016
Mandag - Onsdag stengt
Torsdag 18:00 – 21:00
Fredag
18:00 – 21:00
Lørdag
10:00 – 15:00
Søndag 10:00 – 15:00

I julen er anlegget åpent følgende dager:
2. juledag
10:00 – 15:00
Tirsdag
10:00 – 15:00
Onsdag
10:00 – 15:00
Torsdag
10:00 – 15:00
Fredag
10:00 – 15:00

Nyttårsaften 10:00 – 15:00
1. Nyttårsdag 10:00 – 15:00
Anlegget er stengt: Lillejulaften,
Julaften og 1. juledag

Vi slår til med førjulsfest og tilbyr dagskort til 50 % i åpningshelgen og kveldskort
til kr 100 for voksen og kr 70 for ungdom/senior fredag 16. desember!
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I GronG Sentrum

Åpent for salg fra 27.12.16
kl. 10.00-17.00
tilbud på noen varer før kl. 12.00
Vi har familiepakker,
ungdomspakker,
effektbatterier, rakettbatterier,
fakler og stjerneskudd.
Bestill gjerne våre produkter på
mob. nr 995 12 000
Kontantbetaling eller med kort.

Se på sveafireworks.no live

God jul og godt nyttår!

Jon Ivar moe
Grong trafikksenter

14
Potteplanter | Buketter | Bårebuketter | Kranser
Sommerblomster | Stauder | Prydbusker | Bærbussker | Frukttrær

Du blir aldri for gammel
blir
for gammel
tilDu
å bli
enaldri
livredder
hos oss.

elkomm
ømmer s,

0 rongg. . 4 3

Telefon Gartneren: 984 15 907

til å bli en livredder hos oss.
01

Åpningstider:
Mandag - Fredag
10-17
Lørdag – Stengt

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

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

Du trenger ikke tjenestegjøre på en redningsskøyte for å redde liv på sjøen. Redningsselskapet er en humanitær organisasjon som er
avhengig av støtte fra næringsliv, offentlige myndigheter og private. Det kan faktisk være ditt bidrag som sørger for at våre mannskaper når
frem i tide, og at en nødstedt kommer trygt hjem til familien sin. Ønsker du å tilgodese Redningsselskapet i ditt
testament, er du med å sikre beredskapen langs kysten. Og før eller siden med på å redde et liv. Les mer på rs.no/
testamentarisk, eller kontakt rådgiver Solfrid Bøe (928 36 141) eller advokat Henning Alme Siebke (917 76 833).

Din testamentariske gave redder liv
Du trenger ikke tjenestegjøre på en redningsskøyte for å redde liv på sjøen. Redningsselskapet er en humanitær organisasjon som er
avhengig av støtte fra næringsliv, offentlige myndigheter og private. Det kan faktisk være ditt bidrag som sørger for at våre mannskaper når
frem i tide, og at en nødstedt kommer trygt hjem til familien sin. Ønsker du å tilgodese Redningsselskapet i ditt
testament, er du med å sikre beredskapen langs kysten. Og før eller siden med på å redde et liv. Les mer på rs.no/
testamentarisk, eller kontakt rådgiver Solfrid Bøe (928 36 141) eller advokat Henning Alme Siebke (917 76 833).

Din testamentariske gave redder liv

Kom å se vårt herlige og
spreke utvalg av julegaver!

Julegavebutikken
Åpningestider:

nyttÅrstilbud!

Vi åpner igjen 2. januar!

(Tilbude gjelder fra 2. januar til
og med 6. januar)

Man - Fre: 08:00 - 15:30
Mellomjula - Stengt

Vi starter det nye året med
halvpris på fritidsgarn.

Leonberg

Leonberg

FREDAG 16. DESEMBER 2016
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Førjulshygge på

Grong Hotell
Fredag 16. des
Lørdag 17. des
Søndag 18. des
Onsdag 21. des

JuleQuiz med Quiznisse Knut Inge Seem kl. 20-02
Stort familiejulebord med levende musikk kl. 13-19
Stort familiejulebord med levende musikk kl. 13-19
Julelunsj med levende musikk
kl. 12-18

Mandag 26. des Den tradisjonelle 2. dagsfesten

kl. 20-02

For bordbestilling, ring 74 31 20 00
Velkommen til oss og GOD JUL!

Grong Hotell
Medjåvegen 32, 7870 GRONG | www.gronghotell.no
Tlf: 74312000 | Mob: 95807673

SENTRUM, 7870 GRONG • 74 31 20 00 • GRONGHOTELL.NO
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Gi bort en
julegave som
varer hele 2017
Bestill på telefonnummer 74 15 15 10 eller
sendt e-post til firmapost@snasningen.no

