nytt

INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE

23. juni 2017 / UKE 25 / NR. 3

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.

Ønsker velkommen
til Sommerfest
Forbereder
Bygdadagen 2017
Side 3: Du får også i år oppleve suksessen traktor- og
veteranopptog på Bygdadagen
som bli 2. september.

SAMMEN
PÅ SYKKEL

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

– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

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

Vi ønsker våre
lesere en riktig
god sommer!
Skjalg Åkerøy, ordfører
Svein Helland, rådmann
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SOSIALT: Sosialt samvær og
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong
møttes på sosialkveld i kjempefint vær ved Røde-Korshytta på
Heia den 8. juni. Med grilling,
natursti og trivelig lag ble det en
veldig fin kveld med mye latter.

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

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

Utvidelse
av lokaler

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet

Ansatte ved Indre
Namdal PPT skal fra
juni ha kontorer på
Rødekorshuset i Grong.

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

2014 flyttet Indre Namdal barnevern 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 disponibel romkapasitet ble for liten,
noe som har medført at tjenesten som en midlertidig ordning
har leid en leilighet i tillegg.
I dag er det totalt 17.25 årsverk i barnevern – og PPT fordelt på 19–20 ansatte, pluss
logoped. I eksisterende kontorlokaler 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 fortsatt være i eksisterende kontorlokaler.

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

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

av slyngebånd. Dagen ble avsluttet ute med veving. Ungene lagde flotte trollvever av ulike
materialer de fant i naturen,
samt garn og tråd de hadde laget tidligere på dagen.

Informasjon om Grongnytt 2017
⚫ 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/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.
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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.

Sammen på sykkel er en organisasjon som arbeider med å
hjelpe institusjoner og kommuner i Norge med å gi mennesker
med nedsatt funksjonsevne
mulighet til å kunne komme ut
på sykkeltur. Ved hjelp av elektriske Rickshaw-sykler med
plass til to passasjerer kan frivillige/familie/venner og ansatte 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 ansatte.
Vi ønsker gjerne at flere tar
med seg sine ut på sykkeltur da
dette er en fin aktivitet og mulighet til å komme seg ut i friskluft. Snakk med personalet på
de ulike avdelingene for å låne
sykkelen og for å få litt informasjon om hvordan den brukes.

BYGDADAGEN 2017
FORESLÅ: Næringsprisen i 2016
ble tildelt Grong Sparebank,
hvem skal få den i år?

Foreslå
kandidater til
Næringsprisen
2017
Næringsprisen i
2016 ble tildelt
Grong Sparebank,
hvem skal få den i år?

BYGDADAGEN 2016: Grong historielag med bilder.

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet.

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 diverse aktiviteter som tidligere,
bl.a.
traktorog
gravemaskinkjøring for barn,
utstilling av diverse veteran-

BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning.
kjøretøy, potetopptaking, separering av melk, prøv
flatbrødbaking, smiing, leieridning, radioutstilling, hesteskokasting, ansiktsmaling,
hils på kalvene og villsauene,
dialektordkonkurranse, kaffeog 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 foreninger.

Tildeling treningstider i Gronghallen
Bruk av Gronghallen og
kroppsøvingssal Kuben for
sesongen 2017/2018:
For dem som ønsker treningstider i sesongen 2017/
2018 i Gronghallen og kroppsøvingsalen i Kuben, kan det
sendes inn søknad om dette

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

Treningstider til idrettslige
formål skal som hovedregel
knyttes til Gronghallen. Fra
høsten 2017 er også kroppsøvingssalen i Kuben (Harmonien) tilgjengelig. Om denne
ønskes brukt skal dette begrunnes 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 tildelingsmøte mandag 21. august
Kl. 18:00 på kommunehuset,
møterom 2.

Grong næringsforening og
Grong kommune samarbeider om næringsprisen i
Grong.
Prisen skal gå til noen som
har bidratt til nyskaping og
videreutvikling av næringslivet 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 Fritidssenter 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/skjema/GKO014/ og kom med ditt
forslag og begrunn hvorfor
din kandidat bør vinne prisen.
Frist: 5.oktober 2017.
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• Mandag 11. september 2017 er det stortingsvalg.

Stemmerett - står
du i manntallet?
Du har stemmerett hvis
du står i manntallet.

Stemmerett har de som er norske statsborgere, fyller 18 år
innen utgangen av 2017 og er
folkeregisterført som bosatt i
Norge.
Du har stemmerett i den kommunen du er manntallsført pr.
30. juni 2017.
Hvis du har flyttet til en annen
kommune senere enn 30. juni,
står du fremdeles i manntallet i
den kommunen du flyttet fra.
Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på
valgdagen i kommunen der du
er manntallsført.

Valg kort

Når du får tilsendt valgkort
(valgkort sendes ut i løpet av
sommeren, innen 10. august)
vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og
det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i valglokalene på valgdagen i kretsen.
Det at du mottar valgkort betyr
at du står i manntallet. Hvis du
ikke har mottatt valgkort innen
10. august, bør du ta kontakt
med kommunen for å sjekke at

du står i manntallet. Husk å ta
vare på kortet og ta det gjerne
med deg når du skal stemme.
Dersom navnet ditt ikke står i
manntallet, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den
skal være begrunnet. Klage
over feil i manntallet sendes til
valgstyret i kommunen. Adressen til valgstyret i Grong er:
Valgstyret i Grong kommune,
postboks 162, 7870 Grong.
Manntallet til stortingsvalget
er utlagt til ettersyn på følgende steder:
Coop Grong, Bergsmo, 7870
Grong,
Coop Marked, 7873 Harran,
Grong kommunehus, servicekontoret, Mediå, 7870 Grong.
Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på
samme sted og i samme tidsrom. Klage på samemanntallet
skal sendes til Sametinget.
Forhåndsstemming
Forhåndsstemmegivningen
starter 10. august.
Mandag 11. september (noen
steder også søndag 10. september) er det stortingsvalg. I
Grong holdes valgting mandag
11. september.
Hvis du ønsker det, kan du
stemme på forhånd. Du kan

forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du
forhåndsstemmer i en annen
kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre
dette så tidlig at stemmen din
kan nå fram til rett kommune
innen 12. september kl. 17.00.
Ta med legitimasjon når du
møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du
ellers ikke få avgi stemme. Hvis
du har fått tilsendt valgkort,
bør du ta med dette også, selv
om det ikke er noe krav for å få
forhåndsstemme.
Her kan du forhåndsstemme
alle hverdager mellom kl.
09.00 og kl. 15.00 fra 10. august
og til og med 8 september 2017:
• Grong kommunehus, Servicekontoret, 7870 Grong.
• I tillegg har Grong kommune,
Servicekontoret, utvidet
åpningstid følgende dager:
• Tirsdag 5. september, kl.
15.00 - 18.00 og fredag 8.
september, kl. 15.00 - 18.00.
• For beboere på Grong
Helse- og Omsorgstun vil det

også bli muligheter for å
forhåndsstemme på Grong
Helse- og Omsorgstun tirsdag
5. september, kl. 10.00
- 13.00.
Hvis du på grunn av sykdom
eller uførhet er forhindret fra å
møte på valglokalet eller forhåndstemmelokalet, kan du søke
om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er
ikke nødvendig å søke hvis du
oppholder deg på Grong Helseog Omsorgstun, hvor det arrangeres forhåndsstemmegivning.
I henvendelsen må du oppgi
fullt navn, fødselsdato og -år,
samt hvilken adresse du befinner
deg på den siste uka før valget.
Du må også oppgi telefonnummer som vi kan nå deg på. Ta
kontakt med din kommune hvis
du har spørsmål eller ønsker
hjelp til å søke om å få stemme
hjemme.
Frist for søknad er 8. september.
Søknaden sendes til Valgstyret
i Grong kommune, postboks 162,
7871 Grong, eller epost: postmottak@grong.kommune.no.

Tidligstemmegivning

henvende seg til kommunen og
avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken
som helst kommune i Norge.
Husk å ta med gyldig legitimasjon.
Her kan du stemme valgdagen:
I Grong kan du stemme på
følgende steder på valgdagen:

• Grong voksenopplæringssenter, for Bergsmo
krets,
• Grong kommunehus,
sokkeletg. for Mediå
krets,
Harran oppvekstsenter, for
Harran krets.
Hvilken krets du tilhører
framgår av valgkortet.
På valgdagen er valglokalene
i Grong åpne fra 10.00 til 21.00.
Husk å ta med legitimasjon
når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren
ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon.
Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også,
selv om det ikke er noe krav for
å få avgi stemme.

Velgere som ønsker å stemme i
perioden 1. juli til 9. august kan

Leilighet for salg/leie i Sandøla Panorama
Mot slutten av juni vil
Grong kommune overta
to leiligheter i Sandøla
Panorama, det er en leilighet i første etasje og en
leilighet i tredje etasje som
kommunen vil disponere
etter overtakelse.
Bygget består av totalt 6 leiligheter fordelt over tre plan med
både heis og trappetilgang. Leilighetene har to soverom og
åpen kjøkken/stue løsning,
med meget gode sol og utsiktsforhold.
Om det er av interesse enten
å kjøpe eller leie en av disse leilighetene ta kontakt med Grong
kommunes boligavdeling for
visning.
Leiepris vil være ca. kr
8.500,- pr.mnd + strøm.
Sigve Hallager, tlf.: 74 31 21 65,
Anett Sundvik, tlf.: 74 31 21 16.

Sandøla Panora
ma,
flott utsikt mot
Sandøla.

Sandøla Panorama. Nå er det leiligheter til leie/salgs.

VALGSTYRET I
GRONG KOMMUNE
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Kronprinsparet åpner
Kuben i september
Grong får selebert besøk i
september da Kronprinsparet kommer til bygda for
å forestå den offisiell
åpninga av det nye
kulturhuset Kuben.
Selve åpninga er lagt inn som en
del av åpningsprogrammet som
pågår gjennom hele uka f.o.m.
Søndag 17. september. Midt i åpningsuka (onsdag) kommer Kronprinsparet på en snarvisitt. I løpet
av en times tid (14.40-15.40) som
er avsatt til besøket, vil de få oppleve noe av det som Kuben har å
by på.

Mange aktiviteter

Foruten selve åpningssekvensen
med Kronprinsparet vil det skje
mye annet også i dagene 17.–23.
september. Nord-Trøndelag teater
har premiereforestilling på søndag,
det er åpent hus med aktiviteter fra
skole/lag og foreninger på mandag,
nonstop kino fram til midnatt på
tirsdag, regional korkveld på onsdag, samisk kulturkveld på torsdag, regional ungdomskonsert
med Skei & PT på fredag og hele
uka avsluttes med ei festforestilling
i konsertsalen med regionale artister på lørdag. I tillegg vil det gjennom uka være kunstutstilling med
både lokale kunstnere og utflytta
grongninger.

Ta kontakt

Dersom det er lag og foreninger
som ønsker å bidra med noe under mandagen (dag eller kveld) er
det fullt mulig for dette. Ta kontakt med ordfører eller Trond
Martin på Kuben.

KOMMER: Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Søknad og spillemidler
Søknad om spillemidler til ordinære anlegg, nærmiljøanlegg,
løypetiltak og overnattingshytter
i fjellet samt kulturbygg 2018.
Spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet
skal bidra til å gi befolkningen
gode muligheter for å utøve
idrett og fysisk aktivitet i både
organiserte former og egenorganisert aktivitet.
Det kan søkes om spillemidler
til:
• Ordinære anlegg
• Nærmiljøanlegg (ordningen med mindre kostnadskrevende anlegg er gått
ut)

• Løypetiltak og overnattingshytter i fjellet
• Kulturhus/samfunnshus
Søknadsfrist: 15.oktober. Alle
søknader skal leveres elektronisk.
Søknadsskjema finner du ved å gå
inn på www.idrettsanlegg.no Referansenummer vil du få tilsendt
automatisk. Dersom du/dere har
søkt tidligere, legger dere inn
nummer og navn på «anleggsted»
og «anleggsenhet».
Vær oppmerksom på at det
gjeldende anlegg må stå oppført i
kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, frist for
innmelding av anlegg til hand-

lingsprogrammet er 15. september. Før søknad innsendes må det
også foreligge idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning av kommune/departement ved innsendelse,
siste frist for å søke kommunen
eller departement om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
er 15. september. Dersom søknaden omhandler et helt nytt anlegg, eller du skal søke om
forhåndsgodkjenning eller melde
inn et nytt anlegg til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet må du kontakte
kommunen på tlf. 74 31 21 65 eller
på e-post: sigve.hallager@grong.
kommune.no
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SOMMERFEST MED SOMM
Vi håper å få til en
skikkelig sommerfest
i forbindelse med at
Sommertoget ankommer Grong stasjon
fredag 30. juni. Dette
sier ordfører Skjalg
Åkerøy som håper
at både bygdefolk,
turister og andre tar
turen til stasjonsområdet denne dagen.

– Festen starter når toget kjører inn på spor 1 kl. 14.15. Da
har NRK filmet togturen fra
Trofors og filmer også ankomsten til Grong. Dette blir sendt
som opptak på TV fra kl. 15.00
på ettermiddagen, samt en
kortversjon senere på kvelden.
Programleder her er Martin
Steinholdt fra NRK Bodø. Det
store høydepunktet er direktesending av Sommeråpent på
kvelden fra kl. 21.30.

Viktig å stiller opp

– Når toget ankommer Grong vil
det være viktig å vise at vi grongninger stiller opp for å markere
oss. – Det er ikke hver dag at vi
får slik omtale i riksmedia og
derfor håper jeg at mange kommer for å skap liv og rør i stasjonsområdet, sier ordføreren.
Klovnen Knut vil være der og
Grong Klatreklubb har et opplegg med bruskassestabling.
Grong musikkforening vil ønske
toget velkommen med hornmusikk og barn fra barnehagene
stiller opp med flagg.
Perrongen Bistro vil selvsagt
være åpen denne dagen og i tillegg stiller Inge Staldvik opp
med øltelt. Et tilbud som vil
vare utover ettermiddagen og
kvelden.

Fantorangen kommer

Sommertoget har med en egen
opplevelsesvogn. Den inneholder bla. Fantorangen og Perla
fra NRK Super som vil hilse på
barna på stasjonen. NRK Super
stiller også med slimball-kastestand. Noen tilbud for voksne
finnes også i vogna, som VRguiding. Prøv å hopp i Holmenkollen i Virtual Reality.
Det blir også flere omgangen
med Kahoot-quiz på perrongen
i løpet av dagen.

Lokale og kjente artister

Lokale artister vil opptre på
en egen scene i forkant av den
direkte TV-sending på kvelden
som ledes av Nicolay Ramm og
Jeannette Platou. Ramm har

LOKAL ARRANGØR: Komiteen for Sommertog-arrangementet i Grong er klar til å ta imot toget i spor 1 fredag 30. juni. Fra venstre Kristian Nesser,
laget flere programmer knyttet opp mot store idrettsarrangementer, han har ledet
MGPjr. og har jobbet flere år
som sportsjournalist. Nå debuterer han i Sommeråpent
sammen med Platou som er
en superdyktig gravejournalist
i NRK Brennpunkt.

Bruk sykkel og beina!

Det er begrenset med parkeringsplasser rundt stasjonsområdet. De som har muligheter
henstilles til å ta seg fram enten
til fots eller på sykkel. Det beste
er å parkere i området sentrum
og benytte seg av gang- og sykkelvegen fra Mediå og opp til

stasjonen. Det parkeringsarealet man disponerer er plassen
nedenfor og bortenfor stasjonsområde . Her legges det opp til
rundkjøring slik at en kjører inn
i området over parkeringsplassen til NSB og ut igjen like nedenfor stasjonsbygningen.
Men arrangøren oppfordrer
flest mulig til å ta føttene fatt
fra sentrumsområdet hvor det
er godt med parkering både
rundt kommunehuset, idrettshallen med grusbanen , NTEbygget og andre lommer i
området. Også utenfor barnehagen på Rønningen er det
parkeringsmuligheter på kveld
og kort vei til stasjonen.

VELKOMMEN: Fredag 30. juni ruller sommertoget inn i spor 1 på
Grong stasjon.
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ERTOGET

KOMMER: NRKs Nicolay Ramm og Jeannette Platou kommer med
Sommertoget til Grong. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

NRK inntar Grong stasjon
Grong stasjon blir «redaksjonslokale» for både TV
og radio under Sommertogets ankomst 30. juni.
I tillegg til direkte TV-sendinger
på NRK 1 blir det også radiosendinger fra Grong både på NRK
Trøndelag, P1+ og Reiseradioen. Alt foregår fra «Studio
Grong».
I sommer skal som kjent
Sommeråpent i NRK gå på skinner. NRK har chartret et eget
tog fra NSB og skal i 8 uker kjøre
på jernbanenettet i landet vårt
og fortelle helt nye historier.
Sommertoget skal forflytte seg
på dagtid med minutt for minuttsendinger til ny stasjon.
Om bord i toget har de kontrollrom, redigeringsrom, kontor
og egen scene.
Til Grong kommer ankommer toget kl. 14.15 etter å filmet

Tornd Martin Sæterhaug , Inger Helland og Skjalg Åkerøy.

minuttsendinger på TV fra de
forlater Trofors ca. kl. 11.00.
Ved ankomst Grong fortsetter
opptaket av TV-sendingen i ca.
15 minutter. Alt fra togturen fra
Trofors og ankomst Grong sendes i opptak fra kl. 15.00 denne
dagen.
Trønderradioen (NRK Trøndelag) starter sine sendinger
fra Grong like før toget ankommer og holder på til kl. 17.00.
P1+ vil også lage radiosendinger
med base på Grong stasjon fra
kl. 13–17 denne dagen.
Selve sommeråpent-sendingen på TV går på direkten fra
stasjonen kl. 21.30. Her blir det
også filmopptak som er gjort i
området på forhånd.
På formiddagen lørdag (1.
juli) er det Reiseradioen som
har sin sending fra Grong og
sender fram til Sommertoget
ruller ut fra perrongen ca. kl.
11.00 med Steinkjer som neste
stopp.

Program: Sommertoget på Grong stasjon 30.06.2017
13.00: P1+ og NRKs lokalsending sender
direkte fra Grong stasjon

21.30: Sommeråpent sender
direkte—kom og vær publikum

14.15: Toget ankommer. Mottakelse og
underholdning. NRK filmer fra stasjonen.

Fra 11.00: Perrongen Bistro er åpen.

14.45: Fantorangen og Perla fra NRK Super hilser på barna. Prøv virtuell hopping i
Holmenkollen

Fra 12.00: Perrongen Bistro er åpen.

Skorovasmat åpner øl-teltet.
Våre sponsorer er: Grong kommune,
20.30: Oppvarmingsunderholdning fra lo- Grong Sparebank, Namsen Auto AS,
kal scene. NRK har kahoot-quiz.
Folkeakademiet.

Oppvarmingsscene til
sommeråpent 2000-2130.
NRK sender direkte kveldssending fra stasjonsområdet kl
2130. Vi inviterer publikum til å
møte opp i god tid og ta del i en
folkekveld på området fra kl.
2000. VI setter opp en «lokal»
scene med underholdning og
sang av Thomas Brøndbo og
Elin Bjerken som oppvarming

før direktesendingen. Det er
samtidig anledning til å benytte
seg av serveringstilbudet i området. Bli en del av en spennende aften på Grong Stasjon!
Møt opp fra kl. 2000 og kom i
stemning før vi alle er en del av
NRKs direktesendte kveldsprogram.
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

KOMMUNAL
INFORMASJON
Noe av det som skjer i Grong
21.-25. juni
Namsen
triologien «Offeret»
Seem-arena

30. juni

www.offeret.no

30 juni Sommertoget
Direkte på
TV NRK 1

LAG OG FORENINGER

GRONG KINO
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, skuespiller og revolusjonær. 2Pac har solgt mer
enn 80 millioner album over hele verden, noe
som gjør ham til en av de mestselgende artistene gjennom tidene. Som sønnen til to "Black
Panther"- aktivister ble han fødd inn i en urettferdig verden. Tupacs kamp gav ham hans

stemme. En stemme som ble sterkere jo mer
motstand han møtte.
Transformers: The Last Knight. Transformes har kjempet en bitter kamp mot sine fiender, Decepticons, i en årrekke på Jorda. Men
Transformers har vært til stede på kloden mye
lenger enn vi mennesker har visst om. Optimus 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 Isabela, 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!

Sommertoget til Grong

3.-5.august Namsen laksfestival
50-års festivaltradisjon i sentrum
av Grong .
Det bli aktiviteter,
festligheter og
selvfølgelig den
tradisjonelle laksefiske konkurran-

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
2.sept.

Arrangerer tur til Leka
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.-Ranem v/kirka kl. 08.15.- Bergsmo kl.
08.35.- Grong v/hotellet kl. 08.50.Gartlandkrysset kl.09 05.- Høylandet 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!

Bygdadag
på
Bergsmo
kl. 10-16

21.-25. juni Namentriologien
30. juni

Kulturuke 17.-23. sept.
markerer åpninga av Kuben

Oppfordring om å sykle/samkjøre til Seem Arena
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 føler for det å sykle til Seem Arena, eventuelt samkjøre. Velkommen alle sammen!

HISTORISK VANDRING

KUBEN

20.sept. offisiell åpning ved HKH Kronprinsparet

11.-12.NOV IN-MESSA

Salg & næringslivsmesse i
Gronghallen for
28.gang.

1.-2. des Julesjau Bergsmo

VANDING TIL: Historisk vandring ruta Leir – Vie – Østduun med Grong historielag.
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. Kaffeservering på Strikkeburet.
Arrangør: Grong Historielag

www.skrythals.no Foto: Espen Storhaug
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5.- 9. JULI 2017

HØYLANDET

AOUI
YOUSEF HAD
NM I REVY
FORESTILLINGER
KONFERANSIER RE
VYGALLA
RUNE GOKSTAD

R FINALE
KONFERANSIE
ÅKEVIK
HERBORG KR

FREDAG 7. JULI

LØRDAG 8. JULI

TERJETYSLAND
GRANNES

FORESTILLINGER
BILLETTSALG:
WWW.HOOPLA.NO

B-GJENGEN

HUMOR

CAMPINGLIV

BYGDAFEST
INFORMASJON OM CAMP:
WWW.NORSKREVYFESTIVAL.NO
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Potteplanter | Buketter | Bårebuketter | Kranser
Sommerblomster | Stauder | Prydbusker | Bærbussker | Frukttrær

SNÅSA
PENSJONISTLAG
har ledige plasser på sommerturen til Kristiansund.

elkomm

Atlanterhavsveien/Bud-Smøla/Veiholmen

Velkommen på tur med flotte naturopplevelser. Det blir
utflukt til Smøla og Veiholmen med lokalguide på øyene.
Den andre utflukten blir på den kjente Atlanterhavsveien
med besøk på fiskeværet Bud. Det blir også en rundtur
med guide i Kristiansund. Vårt «hjem» under oppholdet
blir det trivelige Scandic Kristiansund Hotel som ligger i
sentrum, ved havnen.
Turen er åpen for alle. Kjøres av Andor Bustrafikk AS

ømmer s,

0 rongg. . 4 3

01

Telefon Gartneren: 984 15 907

Avreise Snåsa, Pakkhuset kl. 07.30,
Brede, service st. kl. 07.50.

Åpningstider:
Åpningstider:
Mandag - Fredag
Man-fre 10-17
10-17
Lørdag– 10-15
Lørdag
Stengt

Telefon: 74 33 17 17

4 dager – avreise 6. august 2017

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

Pris per person kr 5.900,- (Tillegg enkeltrom kr 975,-)
Alle måltider, overnattinger, guideing, utflukter,
ferjer og bompenger inkludert.
Ny påmeldingsfrist: 10. juli 2017
Påmelding til:
Grete Skaug tlf. 986 78 166 / Sigmund tlf. 454 87 900
/ Oddbjørn Tvestad tlf. 74 15 10 60
Ansvarlig arr: Brustad busstrafikk

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!

Sjøfartsgt. 14, 7714 Steinkjer,
E-post: sigmund@brustadbuss.no
TURPRODUKSJON www.sigmunds.no

Kantina på Kuben vil være åpen fra ca. 10:30-13:00 for elever, lærere og
alle andre som ønsker å kjøpe lunsj/kaffe. Den ansalte vil være ansvarlig
for all matlaging og salg av produktene i kantina. Vedkommende vil også
stå for mat-og drikke servering til møter og kurs på Kubens møterom
på dagtid. Vi søker derfor en dyktig og selvstendig person som har
erfaringllagbrev/utdanning innenfor service-og/eller kokkeyrkel Personen
må være imøtekommende og serviceinnstilt ettersom han/hun også vil

Det splitter nye og lekre kulturhuset Kuben skal ved
skolestart i august åpne kantine på dagtid, samt
kafe/kiosk på kveldstid (hovedsakelig hver onsdag og
søndag). Namsentunet har fått æren av å ha ansvaret
for all mal-og drikkeservering på kuhurhuset. l den
forbindelse søker vi en kantlneansvartlg på dagtid,
samt en person til kafeen/kiosken på kveldstid.

stå for all salg av produktene. Kantineansvarlig vil også være ansvarlig for
renhold på kjøkkenet og følge regelverk og kravene for IK-Mat. l tillegg
vil det være servering og tilberedning av mat og drikke på kveldstid og
i helger når det holdes arrangementer på Kuben. l enkelte perioder vil
det også være arbeid på Namsentunet som innebærer produksjon og
servering av mat og drikke.

Kantineansvarlig

Kafé/KiosKmedarbeider

Arbeidsoppgaver

•

•

•
•
•
•
•
•

Tilberedning og salg av mat og drikke, inkludert
servering/skjenking av alkohol.
Bestilling av råvarer til produksjon og produkter til salg.
Utvikling av tilbudet l kantina.
Renhold av kjøkken og overflater l serveringsareal.
Kontakt med eksterne samarbeidsparvnere.
Internkontroll og dokumentasjon.
Skjenking og servering av alkohol.

Kvalifikasjoner
•

•

•
•

Du kan jobbe selvstendig og sammen med andre, og tar
initiativ til ventende arbeidsoppgaver.
Du har kunnskap om god økonomi i produksjon og
servering av mat og drikke, jobber effektivt og ser gode
løsninger for å minimalisere kostnader.
Du er en person som tar eierskap til jobben og opptrer som
godt vertskap rundt mat- og drikketilbudet på Kuben.

Arbeidets omfang/tider
•

Fagbrev som kokk. Erfaring innen produksjon,
tilrettelegging og salg av mat kan kompensere for
manglende formell utdanning. Personlige egenskaper.

Vi søker:
•

•

Stillingen er en deltidsstilling som utgjør ca. 50%. For
den rette vil det også være muligheter for utvidelse av
stillingen dersom aktiviteten på Kuben blir høyere enn
det som er forventet, og ved behov på Namsentunet.
Kantina vil holde stengt under skoleferiene.

Vi tilbyr

En som er opptatt av service og som er blid og
imøtekommende overfor elever, ansatte og andre
gjester.
Du er opptatt av kvalitet i matproduksjon og service, og
bidrar til et godt arbeidsfellesskap og bidrar til et godt
arbeidsmiljø.

•
•
•

•
•

Lønn etter tariff/avtale.
Være med å starte opp et nytt kjøkken og
serveringstilbud i Grong.
Muligheter for å være kreativ og påvirke menyen i
kantina.
Stabile arbeidsforhold.
Engasjerte og trivelige kollegaer.

•

•

Kaféen/kiosken vil hovedsakelig være åpen hver
onsdag- og søndagskveld fra 17:30-20:30, samkjørt
med åpningstidene til kinoen og biblioteket.
Vi søker en serviceinnstilt, glad og imøtekommende
person som kan stå for salg av enkel matservering,
drikke og kioskvarer disse kveldene. Det er også
muligheter for å jobbe ekstra ved arrangementer
på Kuben.
Dette er en perfekt deltidsjobb for en elev/student
som ønsker å ha en jobb ved siden av skolen!

Arbeidsoppgaver
•
•
•
•
•

Vi søker:
•
•
•

Kontakt
•

Salg av enkel matservering, drikke og kioskvarer.
Holde orden i og renhold av kiosken og overflater i
serveringsareal.
Yte gode service og kundebehandling.
Ta oppgjør etter hver vakt.
Personlige egenskaper

Deg som er opptatt av service og som er blid og
imøtekommende overfor publikum som kommer til
Kulturhuset Kuben.
Deg som bidrar til et godt arbeidsmiljø, kan jobbe
selvstendig og sammen med andre.
Du tar eierskap til jobben og kan opptre som godt
vertskap for Kuben på kveldstid.

•
•

For spørsmål ang. stillingene ta kontakt
med André Sæle Rønhovde på
mail: post@namsentunet.no.
Merk din e-post Spørsmål Kuben.
CV og søknad sendes på mail (post@
namsentunet.no) eller leveres direkte på
Namsentunet. Merk din e-post Søknad Kuben.
Kom gjerne innom oss på Namsentunet for å slå
av en prat ang. stillingene!

Søknadsfrist for begge stillingene: 1. Juli

Booking: Tlf. 74 33 00 00 | post@namsentunet.no | www.namsentunet.no
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Kjøp trygt hos markedslederen
Outlander
6x6 650
2017

112.720,eks mva og
klargjøring

Utstyrskampanje
på alle 2017 modeller
Få med utstyr kr. 6000,- og
for private tilbys 5 års garanti.
Kampanjen gjelder juni/juli.

Pro Max 570
87 120
87.120,eks mva og
klargjøring

Vannscootere fra kr.
63.300,ink mva
+ klargjøring

Pro Max 650
101.520,eks
s mva
a og
klargjøring
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Perfekt for lag og foreninger!
Lokalbanken hjelper deg med VIPPS!
Ring oss på 74 31 28 60 dersom du har spørsmål
eller vil ha hjelp til å komme i gang.
Se grong-sparebank.no for mer informasjon.

En lokalbank i

