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Informasjon om Grongnytt 2020Møter i Grong
kommunestyre
Neste møter i Grong kommunestyre er 15. oktober, 19. november, 
og 17. desember. Kommunestyrets møter holdes i kommunestyre-
salen på Grong kommunehus. Møtene blir streamet. Sakliste  
for møtene er tilgjengelig på kommunens nettside www.grong.
kommune.no, i servicekontoret på kommunehuset, på biblioteket 
og Coop Marked Harran, uka før møtene.

Borgny Grande, ordfører og Bjørn Ståle Aalberg, kommunedirektør

 ⚫  Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg,  
trykking og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune  
v/kommunedirektør Bjørn Ståle Aalberg 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 11. desember.  
Siste frist for lag og foreninger 30. november.  

 ⚫  Dere som har postboks (og ingen postkasse/aviskasse)  
får Grongnytt på Rema 1000 og Coop Marked Harran.

 ⚫  Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Dette gjelder ikke i Snåsningens sommeravis.
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, 
på epost: annonse@t-a.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.

Koronatelefon 
Har du mistanke om smitte?
Ring  dersom du:
-    Har spørsmål angående 
karantene eller isolering.
-    Tror du er smittet og har 
spørsmål angående testing.
Koronatelefon: 94 81 44 81.
Telefonen er åpen mandag  
til fredag, mellom klokken 
08.00 og 15.30. 

For aktive jordbrukere er det 
flere ordninger som det kan 
søkes midler fra nå på høsten. 
Grong kommune ønsker å min-
ne om viktige datoer og frister 
for tilskudd og erstatninger som 
kommer i løpet av høsten 2020.

15. september: Søknad om RMP har åpnet. 
Telledato er 1.oktober. Frist for å søke er 15 
oktober.

1. oktober: Søknad om produksjonstil-
skudd areal og dyr. Kan starte å søke fra   Tel-
ledato er 1. oktober, og siste frist er 15. oktober

31. oktober:   Søknadsfrist for å søke om 
avlingssvikt.

15. november: Behov for midler til 
SMIL-tilskudd og drenering, og tiltak inves-
teringer i beiting i utmarksbeite mm.

Grong kommune skal sende inn ønsker og 
behov for budsjett og ramme for tildeling for 
ordningene for året 2021, og er derfor avhen-
gig av at dere gårdbrukere sier ifra om deres 
tanker om behov for investeringer de neste 
2-3 år til saksbehandler.

Alle ordninger har mer informasjon på 
Landbruksdirektoratet sine hjemmesider.

Landbrukstellingen 2020
I uke 39 vil det bli utsendt spørreskjema for 
Landbrukstellingen for 2020. Alle gårdbru-
kere er pliktig til å svare. Det skal svares elek-
tronisk. Landbrukskontoret er oppfordret til 
å være behjelpelig med å svare på spørsmål 
fra dere.

For alle ordningene som er nevnt ovenfor; 
Bare ta kontakt med Berit Østevik, tlf. 902 
88 215 for å få vite mer.

Jordbrukstilskudd og erstatninger  
høsten 2020 – viktige datoer å huske

Grong sykeheim ønsker å takke 
Grong sanitetsforening for å ha 
fått 2 nettbrett i gave til avde-
lingene. 

I denne spesielle tiden med 
restriksjoner i forhold til besøk 
og muligheter for aktivisering, er 
disse nettbrettene til stor glede 
for beboerne på sykeheimen. De 
får muligheten til å kommuni-
sere med og se sine nære og 
kjære via videosamtale.

På vegne av sykeheimen
Ann-Mari Linmo & Marit Aarlie 

Gave fra Grong 
sanitetsforening

Grong kommune har fått 1 mill. 
kroner i ekstra påfyll av nærings-
fondet og ønsker at bedrifter 
med gode prosjekter tar kontakt 
slik at vi kan se om vi kan bistå.  
Det er fokus på flere arbeidsplas-
ser og økt verdiskaping. Selv om 
vi ikke skal gi tilskudd som er 
direkte konkurransevridende, så 
vil utviklingsprosjekter i enkelt-
bedrifter ofte være mulig likevel, 
spesielt forprosjekter der en 
kartlegger nye muligheter, og 
gjerne samarbeid mellom flere 
bedrifter. 

Kom og snakk med oss så ser 
vi hva vi kan få til !   Kontakt 
næringsrådgiver Inger Helland, 
tlf. 90986327, eller på epost: inger.
helland@grong.kommune.no 

Ekstraordinært 
påfyll av kommu-
nens næringsfond – 
vi ønsker å komme 
i kontakt med deg 
med gode nærings-
prosjekter.
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Hve mener du fortjener å bli tittelert 
«Årets Grongning?» Formannskapet 
i Grong Kommune har på vegne av 
kommunestyret opprettet i fjor en 
ny pris som skal deles ut årlig. 

Prisen tildeles en person som på sitt vis har 
utmerket seg i kraft av hvem hun/ han er 
eller hvilke handlinger vedkommende har 

utført gjennom året man er i. Vinneren kan 
være bosatt i Grong eller ha en nær tilknyt-
ning til Grong. 

Det må altså være en person – som har 
utført noe særskilt man vil verdsette – i 
løpet av året 2020. 

Prisen består av blomster, et diplom og 
et gavekort pålydende 3000,-. Prisen vedtas 
av formannskapet som annonseres og deles 
ut før/ rundt årskiftet.  Prisen kan baseres 

på innkomne forslag – men formannskapet 
kan velge hvem som får prisen uavhengig 
av innleverte forslag. I 2019 ble Ane Appel-
kvist Stenseth tildelt prisen for sine inter-
nasjonale prestasjoner i langrenn.

Forslag med begrunnelse kan levers til 
servicekontoret i kommunen per post 
Grong Kommune, PB 162, 7871 Grong eller 
på e-post til postmottak@grong.kommune.
no. Frist for forslag er 10. november 2020.

Årets Grongning 2020

Grong Kommunes  
Kulturpris 2020
Kulturprisen blir årlig delt ut til en per-
son eller lag/organisasjon i Grong som 
har gjort en særdeles innsats på kultur-
området i Grong kommune. Kulturpri-
sen består i 2020 av et fotografi på alu-
miniumsplate av Kristian Nesser, samt 
kr. 5000,-. Forslag med begrunnelse kan 
leveres til servicekontoret i kommunen 
per post Grong Kommune, PB 162, 7871 
Grong eller på e-post til postmottak@
grong.kommune.no. Frist for forslag er 
10. november 2020. 

Tidligere har følgende fått kulturprisen:

1987 Arne Kvam

1988 Ottar Fiskum

1989 Museumsnemda

1990 Birger Vestermo

1991 Ola Rossetnes

1992 Sverre Seem

1993 Per Lilleberre

1994 Ola Hjulstad

1995 Ikke utdelt

1996 Grong idrettslag

1997 Grong bondekvinnelag

1998 Harran ungdomslag

1999 Erling Nordgård

2000 Samuel Veium

2001 Kåre Johansen

2002 Anne Marie Seem

2003 Aldersheimens venner

2004 Kåre Hallager

2005 Kari Engen

2006 Sara Blengsli Kværnø

2007 Bjørg Ekker

2008 Magnar Fiskum

2009 Grong Musikkforening

2010 Harran Idrettslag

2011 Bertel Grong

2012
Grong sanitetsforening  
og Harran sanitetsforening

2013 Per Arne Lynum

2014 Sverre Gartland

2015 Bjarne Johnsen

2016 Harran samfunnshus

2017 Grong Teaterlag

2018 Olav Bergsmoen

2019 Spellaget Gauken

Kom med forslag til  
kandidater til årets pris!
Næringsprisen for 2019 ble tildelt Friskgår-
den AS, hvem skal få den i år?

Namdal næringsforening og Grong kom-
mune 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:

Næringsprisen 2020 

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

2017 Tove Martinsen

2018 Tor Morten Mediå

2019 Friskgården AS

Gå inn på https://www.grong.kommune.
no/sd/skjema/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor din kandidat 
bør vinne prisen.  Det er også mulig å sende 
inn forslag i brev til Grong kommune eller i 
epost til postmottak@grong.kommune.no 
merkes med «Forslag næringspris 2020» 
Dato for forslag til næringspris: 
15. oktober 2020. 
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Oppgradering av Fiskum-
foss kraftstasjon er nå 
godt i gang. Kraftverket 
bygges i fjell ved siden av 
eksisterende kraftverk 
som ble bygd på slutten 
av 1940-tallet. Arbeidet 
med oppgraderingen star-
tet i 2019 og vil stå ferdig 
i 2023. Utbygger er NTE 
Energi AS. 

NTE opplyser at Nye Nedre Fiskumfoss vil 
koste 1 milliard kroner og vil produsere 382 
GWh i et normalår. Det er en økning på 105 
GWh sammenlignet med produksjonen i 
den nåværende kraftstasjonen. Beregnet ut 
fra et gjennomsnittlig strømforbruk for en 
enebolig på ca 20 000 kWh pr. år tilsvarer 

økningen i kraftproduksjon strømforbruket 
til ca 5000 eneboliger. 

Det nye kraftverket vil bestå kraftsta-
sjon/transformatorhall i fjellet, nytt inntak 
ovenfor fossen og ny adkomst. Tunellen, 
som er 470 m lang, krysser jernbanen ca 70 
m ned i fjellet. 

Utløpet vil ha samme plassering som 
dagens utløp, men tunneltverrsnittet vil bli 
tre ganger så stort som eksisterende utløp. 
Mengden vann som skal inn i nytt inntak 
ovenfor fossen skal økes fra 135 m3 til 300 
m3. 

Den nye kraftstasjonen bygges inn i fjell 
ca 30 m under E6 og det er lite som vil vises 
i terrenget når kraftstasjonen er ferdig. Det 
som vil vises i terrenget er påhugg/
portalbygg, utvidelse av utløpstunnelen, 
veg fram til utløpet og et bygg for gassiso-
lerte bryteranlegg. Vannføringen over selve 
fossen vil også bli mindre, men det vil fort-
satt være like stor vannføring nedenfor 
fossen. Eksisterende kraftstasjonsbygnin-
ger skal beholdes som før etter at ny kraft-

stasjon er igangsatt i 2023. I juli 2020 opp-
lyste NTE at anleggsarbeidet er i rute. 
Arbeidet i inntaksområdet er godt i gang og 
i maskinsalen er monteringen av den første 
anleggsdelen startet. Veien til utløpet er 
ferdig og sikringsmuren ovenfor denne 
veien er også godt i gang. Veien til utløpet 
har vært utfordrende på grunn av bratt ter-
reng, men arbeidet har til nå gått etter pla-
nen.

Namsenvassdraget er et nasjonalt lakse-
vassdrag og det er fokus på tiltak slik at 
oppgraderingen ikke skader laksebestan-
den. Det skal blant annet bygges fysisk fis-
kesperre ved utløpstunnelen høsten 2020. 
I laksetrappa skal det slippes mer vann enn 
før slik at større og mer laks skal lokkes opp 
trappa. Etter oppgraderingen av kraftverket 
vil det være jevnere driftsvannføring, noe 
som gir mykere overganger i vannføring 
nedstøms. NTE vil også bygge et nedvan-
dringsløp for å lette nedvandringen for lak-
sen. Denne vil også bli bygget som tunnel i 
fjellet. 

Nye nedre fiskumfoss kraftverk
Bilde fra befaring i juni 2020: Fra venstre: Kristin Romundstad (Grong kommune), Torgeir Salberg, Randi Reitan Troset og Øivind Ligård (NTE Energi AS)

Folkehøyskolebakken 1 beliggende i 
Grong sentrum med 7 hybelrom med 
tilhørende bad, Felles kjøkken, opp-
holdsrom/stue, vaskerom og gjestebad. 

Potensiale for videreutvikling som 
blant annet hybelbygg, motell eller 
enebolig. For visning ta kontakt.  

For mer informasjon, se finnkode 
193019140 eller kontakt Grong kom-
mune v/avd bolig, bygg og eiendom  
Tlf: 971 44 913

Grong kommune forbeholder seg 
retten til å forkaste samtlige bud.

Folkehøyskolebakken 1 for salg

Leilighet i andre etasje, 
gode lys og solforhold. 

Primærareal: 85 kvm 
Bruksareal: 89 kvm 
Fellesutgifter: 6.000,- 
Prisantydning: 250.000,- 
Andel fellesgjeld:261.703,-  
Byggeår: 2000
Adresse: Lokstallvegen 10

Visning: Ta kontakt 
Leilighet beliggende i Øvre Nausthaugen 
borettslag. Øvre Nausthaugen borettslag 
ligger på Øvre Nausthaugen , i ummidel-
bar nærhet til Grong stasjon Leiligheten 
er en vertikaldelt tomannsbolig/rekke-
hus over to plan med tilhørende carport 
og utvendig bod. Leiligheten har behov 
for oppgraderinger, og selges som et 
restaureringsobjekt. Fri utsikt mot Geit-
fjellet fra utvendig balkong, meget gode 
sol/lysforhold.

For mer informasjon kontakt  Grong 
kommune v/Sigve Hallager tlf: 971 44 
913. E-post: sigve.hallager@grong.
kommune.no 

Grong kommune forbeholder seg 
retten til å forkaste samtlige bud. 

Leilighet til salgs 
på Øvre Nausthaugen  
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Sommerprogram
De bosatte flyktningene har et introduksjonsprogram som 
består av opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Som-
merprogrammet består av forskjellige tema og turer for 
å bli kjent med det norske samfunnet og kulturen. Som en 
del av årets sommerprogram i Grong hadde de fire dager 
med dugnadsarbeid på Grong og Harran kirkegård. Arbei-
det var oppgaver som kirkegårdsbetjeningen vanligvis 
ikke rekker: Å luke ugress i soldatgravene, reingjøring av 
soldatgravsteinene, fjerne ugress i gangveiene, skrape og 
male redskapshuset, og sandblåse og male jernkorsene. 
De arbeidet ivrig, og fikk gjort mye på tross av en del regn. 

Peter Mielcarek har ledig kapasitet på sin 
fastlegeliste. 

I høst vil vi Anders Hoel Gabrielsen og 
Jochem Cuypers vikariere for legene i 
perioder der de skal ta ut ferie. 

Smittevern ved legekontoret:
Vi ber alle pasienter vise hensyn på lege-
kontoret. Hold avstand på venterommet 
og ha god håndhygiene før og etter lege-
timen. Skal du ta blodprøver på laborato-
riet uten time til lege? Ring eller send sms 
før du kommer. Du får da et tidspunkt for 
prøvetaking.

Dersom du er forkjølet, eller har andre 
symptomer skal du ikke møte på legekon-
toret. Du skal da ta kontakt med legekon-
toret per telefon eller sms. Du kan da få 
tilbud om legetime i vår luftveispolikli-
nikk som ikke er i samme lokale som lege-
kontoret. 

Vi som jobber på legekontoret har 
gode ruiner for å unngå at eventuell 
smitte ikke spres fra lege og hjelpeperso-
nell til pasient, eller fra pasient til pasi-
ent. Hjelp oss med å opprettholde disse 

rutinene ved å følge rådene nevnt over.
Telefonnummer til legekontoret: 74 31 22 
00. Send sms til 2097: skriv GRONG navn, 
fødselsdato og hva det gjelder. Eksempel: 
«GRONG Kari Normann 010190 ønsker 
tidspunkt for prøvetaking. Ønsker å 
komme i morgen formiddag»

Koronatesting:
Det er viktig at alle som tror at de kan 
være smittet eller har forkjølelseslig-
nende symptomer, benytter anledningen 
til å teste seg.

Ring koronatelefonen dersom du bor i 
Grong og:

Tror du er smittet eller har forkjølel-
seslignende symptomer

Har spørsmål angående testing, karan-
tene eller isolering

Koronatelefonen: 948 14 481
Telefonen er åpen mellom klokken 

0800 og 1530 fra mandag til fredag. 
Lørdag, søndag og helligdager ringer 

du legevakt, på telefon 116 117.
 
Hilsen alle oss ved Grong legekontor

Informasjon fra Grong legekontor
Ved legekontoret er det i dag følgende ansatte:
Anne Gry Kveli Sylten – helsesekretær
Siw Mona Ekker – sykepleier
Kirsti Neergård – sykepleier
Peter Mielcarek – fastlege og smittevernlege
Kamilla Stylo Czownicki – fastlege og helsestasjonslege
Martin Width Kielland – fastlege og kommunelege
Joakim Dinh Trung – Lis1 lege frem til 28.02.2021
Emeli Sagmo Lauve – administrasjon 
Lena Krane – Leder ved helsetjenesten

På grunn av koronapandemien  
vil årets influensavaksinering 
gjennomføres etter smitte- 
vernreglene som gjelder i landet.
Legekontoret vil gjennomføre vaksine-
ring i egnede lokaler i kjelleren på kom-
munehuset. Vaksineringen vil skje i uke 
44 og uke 45. Det vil komme informasjon 
om datoer og tidspunkt. 

Influensavaksinen er forbeholdt mål-
gruppene for influensavaksinasjon frem 
til 1.desember. Les mer om hvem som er 
i målgruppen lenger ned i denne saken.

Retningslinjer for vaksineringen:
• Alle som ønsker å vaksinere seg må 

registreres, nærmere informasjon om 
registrering kommer.

• Alle som skal vaksinere seg vil få ett 
tidspunkt for oppmøte

• Alle som vaksinerer seg på oppgitt dato 
må følge smittevernregler:

• Ikke møt dersom du har symptomer på 
forkjølelse

• God håndhygiene før og under vaksinering
• Hold en meters avstand fra andre i lokalet
• Vis hensyn til andre

Influensavaksine anbefales  
spesielt for (målgruppe): 
• Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 

1. trimester med annen tilleggsrisiko 
• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
• Alle fra fylte 65 år
• Barn og voksne med:
• diabetes type 1 og 2
• kronisk lungesykdom, hjerte- og 

karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
• kronisk nevrologisk sykdom eller skade
• nedsatt immunforsvar som følge av 

sykdom eller behandling av sykdom (f.
eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre 
sykdommer)

• svært alvorlig fedme (KMI over 40)
• annen alvorlig og/eller kronisk sykdom 

der influensa utgjør en alvorlig helseri-
siko, etter individuell vurdering av lege

Er du i målgruppen og har en avtalt lege-
time i høst? Da kan du ta kontakt med 
legekontoret for å få influensavaksinen 
samtidig som du har legetime. 

Influensavaksine 2020

Fjerning av gress rundt gravsteinene.

Sandblåsing av jernkors.
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Etter en helt spesiell vinter og vår, hvor alt 
ble avlyst, har vi gleden av å tilby et coro-
natilpasset høstprogram for et kulturhungrig 
publikum og artister som lengter etter å 
opptre. Det er ofte i krisetider verdien av 
kultur blir forhøyet ekstra. Det er viktig å 
møtes og oppleve ekte og store opplevelser 
sammen på en trygg måte. 

17. okt. – kl. 19 – Stjerner i Kuben. Grong Musikkforening 
arrangerer nok en gang en spennende høstkonsert hvor de 
kombinerer det stødige orkesteret med inviterte artister 
fra hele regionen. Etter tidligere suksesser som g-faktor 
for noen år tilbake, skal talenter vises fram. Blant annet vil 
bandet Bjørnars komme over fjellet fra Lierne for å virkelig 
skape den store konsertopplevelsen. Medvirkende for øvrig 
er Grong Musikkforening med dirigent Per Jonny Skjerve, 
Laila Totsås (Lierne), Mia Pedersen Kolberg (Overhalla), An-
dre Kristiansen (Overhalla), Alf Harald Brøndbo (Høylandet). 
Konferansier er Toril Gustavsen.

27. okt. – kl. 20 – Så ekte nå! Med Carina Dahl og Åge Sten 
Nilsen. Da denne nye duoen slapp låten «Så ekte nå» like 
etter at hele samfunnet ble stengt ned etter utbruddet av 
koronapandemien, tok det helt av. Mediene har skildret 
artistene som en perfekt duo som setter sammen de største 
hitene fra egne karrierer samt noen velvalgte duetter. Vi kan 
som eksempel røpe at vi får en magisk versjon av Bono og 
Mari J. Bliges legendariske «One». Dette blir en kveld med 
enorme vokalprestasjoner, nærhet til to svært interessante 
artister som vil by på helt spesielle overraskelser. Med Cari-
na Dahl merker vi av for nok en spennende, trøndersk artist 
som har opptrådd på Kuben. Konserten går akustisk, så det 
blir en stemningsfull opplevelse. 

7. nov – kl. 13 – Mestrings- og motivasjonsforedrag med 
Kjetil Andre Aamodt. Møt en av verdens mestvinnende 
alpinister. En legende kommer til Kuben i Grong samtidig 
som IN-messa arrangeres på kulturhuset. Han har totalt 20 
mesterskapsmedaljer, fire OL-gull og fem VM-gull. Kjetils 
foredrag vil engasjere og trollbinde deg, og ikke minst - åpne 
øynene dine for hvordan du kan nå ditt potensiale. Billettsal-
get er åpnet i et begrenset antall på nett og i Grong bibliotek. 

21. nov. – kl. 19 – Tre Små Kinesere. Definisjonen på feel-
good-musikk i Norge kommer til Kulturhuset Kuben i Grong 
med nytt album og feiring av 30-årsjubileum for debuten 
365 Fri, lørdag 21. november. De tar også med seg kjente 
og kjære sanger som Hjertemedisin, Klassebildet, Gammel 
Sykkel og Dørstokkmila. Kineserne startet som akustisk trio 
i 1988, med masse vokal, kassegitar, piano og kontrabass i 
besetningen. Dette skapte et lydbilde som gjorde furore i en 
ellers syntetisk popverden. Dette lydbildet ønsker de å gjen-
skape på Kuben i Grong denne novemberkvelden. Vi trenger 
slik musikk, den gode følelsen, i november!

1. des. – kl. 19 – Greg Niemczuk – en hyllest til Beethoven. 
Den polske mesterpianisten Greg Niemczuk gjestet Kuben 
kulturhus høsten 2019. Konserten ble en så stor suksess at 
publikum nærmest krevde å få han tilbake. Og nå er han her 
igjen! I fjor var det Chopin som sto på programmet. Denne 
ganger er det Beethoven som hylles med sitt navn og virke 
som er 250 år! (1770-2020). Dermed får vårt restaurerte 
og spesielle flygel nok en gang måle strenger og hammere 
opp mot en mesterpianist av ypperste klasse som frem-
fører klassiske toner i en konsertsal kjent for lydbildet på 
akustiske konserter. Vi velger denne konserten i år framfor 
tradisjonelle julekonserter av nasjonale julestjerner, fordi 
også klassisk musikk kan ta frem de viktigste stemninger til 
enhver tid. 

6. des – kl. 15 – Jul i Kuben. Dette har blitt en viktig og god 
tradisjon. Grong Musikkforening er arrangører og utgjør 
stammen i en konsert med grøtpause i Kuben Kafe hvor de 
spiller julen inn sammen med barnekor og gode vokalister 
fra regionen. Det kommer garantert gode overraskelser og 
prestasjoner, og i tillegg vil vi skape en julestemning i en 
pyntet foajee og Kuben Kafé med avduking av nok en pep-
perkakelandsbygd m.m.

15. des – kl. 18 – Teskjekjerringas julestrid. (Turnéteatret i 
Trøndelag) Mange av oss er vokst opp med Alf Prøysen og 
hans lune historier, hans kloke og morsomme sanger fulle av 
varme og livserfaring. Nå er det på tide å ta denne gaven av 
en juleforestilling opp på teaterscenen igjen. Forestillingen 
går over to akter med pause. Forestillingen er full av musikk 
og kjente julesanger. Og med ren og skjær teatermagi får 
vi møte teskjekjerringa som både bitte-bitte-liten og stor. 
På scenen møter vi i rollene Tore B. Granås, Helga Haga og 
Ronny Kjøsen (trekkspill). 

PROGRAM PÅ 
KULTURHUSET KUBEN

Informasjon angående 
smittevern/ covid-19. 
Kulturhuset Kuben følger til enhver tid gjeldende ret-
ningslinjer om smittevern og er veldig nøye på dette. 
Vi tar forbehold om endringer men i skrivende stund 
(28. september) er følgende tiltak satt inn for alle våre 
publikumsforestillinger

Vi har ekstra fokus på godt  
renhold før og etter forestillinger. 

• Publikum blir møtt av våre kulturhusverter som 
registrerer alle med navn og kommune. Dette for 
evt. smittesporing. Listene blir makulert etter 14. 
dager.

• Våre kulturhusverter sørger for at alle får hånddes-
infisering når de går inn på Kuben og når de går ut. I 
tillegg er det satt opp hånddesinfiseringsdispensere 
ved innganger til salen. En av våre kulturhusverter 
sørger også for at samtlige som benytter toalette-
ne får hånddesinfisering før og etter at de går ut av 
toalettsonen. 

• I salen blir alle «relasjonsgrupper» plassert med to 
åpne seter mellom hver for å overholde 1-meters-
regelen til siden. Dersom salen ikke har vært lenge 
nok i karantene etter forrige bruk, desinfiseres flater, 
gelendre, dørklinker, armlener osv. Myndighetene 
tillater maks 200 besøkende per tid, men dette er 
ikke relevant for oss da vi får inn langt færre ved å 
ha de åpne setene.

• Vi gjør oppmerksom på at definisjonen av en 
«kohort» eller gruppe som kan sitte sammen er 
en definisjon dere som publikum/ individer gjør. 
Vi skal legge til rette og tilråde at dere følger det-
te. 1-metersregelen er en regel som hviler på oss 
alle som individer, men vi som arrangør skal legge 
til rette for at det er lett å overholde regelen. Dersom 
dere er en gruppe som skal ha avstand mellom dere, 
ber vi dere kjøpe billetter med to seter mellomrom. 

• Publikum oppfordres til god hånd- og hostehygiene
• Publikum som har symptomer eller har tatt test 

uten å mottatt resultat skal ikke komme. 
• Publikum som nylig har oppholdt seg i røde soner 

skal være i karantene. 
• Vi oppfordrer også publikum som har oppholdt seg 

i soner/ områder i landet vårt med høy smitterisiko 
om å ikke delta. 

• Kuben Kafé følger til enhver gjeldende retningslinjer 
for smittevern på serveringssteder. 

• Våre kulturhusverter og ansatte følger godt smit-
tevern og desinfiserer hender hyppig underveis i 
arrangementet.

• Forhåndskjøpte billetter refunderes ved avlysning. 
Ved sykdom ønsker vi at publikum helst forsøker 
videresalg eller gi billetten videre før vi gir refusjon, 
men man kan ta kontakt for å søke refusjon om det 
er relatert til smittevernhensyn hva gjelder covid-19. 

• Vi har mange kulturhusverter på plass for å sørge 
for at godt smittevern blir overhold. 

• Til sist vil vi i denne tida oppfordre publikum til å 
møte opp som vanlig så lenge situasjonen ikke 
endrer seg for vår region. Vi har alle lært mye om 
smittevern og Kulturhuset Kuben gjennomfører 
arrangementene på en heller sikrere måte enn 
pålagt. Vi har fått tilliten til å gjennomføre arrange-
ment fordi myndighetene mener at vi også skal leve i 
samfunnet mest mulig normalt samtidig som vi alle 
er pliktoppfyllende i dugnadens regler. 

Grong Kino viser som alltid filmer. Følg med på  
kinoprogrammet og øvrig kulturprogram på 

KULTURHUSETKUBEN.NO 

For dere som ikke er så mye på nett, anbefaler vi å 
oppsøke biblioteket hvor dere kan spørre og få mer 
informasjon om arrangementene. Der selger vi også 
billetter over disk med visa og kontant. 
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Rønnaug Kleiva (født 30. november 1951 på 
Vartdal på Sunnmøre) er en norsk forfatter, 
dramatiker og barnebokforfatter, som gjes-
ter Grong mot slutten av oktober.

Kleiva er utdannet cand. mag. med 
lærerskole, idrett grunnfag og norsk mel-
lomfag. Hun har også tatt forfatterstudiet i 
Bø i Telemark. Hun har ca. 15 års praksis 
som lærer. Kleiva debuterte i 1985 med 
diktsamlingen Animasjon. Hun har siden 
gitt ut 28 bøker i forskjellige sjangere for 
voksne og barn. Hun er representert i en 
rekke antologier og norskverk for grunn-
skole og videregående skole. Hun er over-
satt til gresk, dansk, svensk, serbisk og rus-
sisk. Hun er også representert i antologier 
på tysk, bosnisk og tsjekkisk.

Utmerkelser
For Plutseleg no fikk Kleiva Noregs 
mållags barnebokpris i 1990. I 1997 ble 

Ikkje gløym å klappe katten belønnet med 
både Kritikerprisen for barne- og ung-
domsbøker og Kulturdepartementets bar-
nelitteraturpris. Kjærleik på pinne frå 
Ouagadougou var norsk vinner i en nor-
disk barnebokkonkurranse i 1999.

I tillegg har Kleiva fått Samlagsprisen i 
1998 og Sigmund Skard-stipendet i 2003. 
Hun var festspilldikter under Festspillene 
i Bergstaden i 2001 og ved Dei nynorske 
festspela i 2010.

Forfatterskap
Uansett hvilken sjanger Rønnaug Kleiva 
skriver i, eller for hvilken målgruppe, har 
utgivelsene hennes en lyrisk og minima-
listisk form. Tekstene er preget av øye-
blikksbilder og stemninger, og er sjelden 
handlingsdrevet. Dette skyldes at selv 
om fortellerne hennes er kjølig og skarpt 
observerende, ligger perspektivet alltid 

tett på hovedpersonenes opplevelse av 
verden. Både når hun skriver for barn og 
for voksne undersøker hun hva relasjo-
ner mellom mennesker kan tåle, og hun 
skildrer ofte egosentriske og sårbare 
karakterer.

Program i Grong
Vi er glade for å ønske Rønnaug Keiva 
velkommen til bygda vår, det er første 
gang hun gjester oss. Dette besøket er et 
samarbeid med Naumdøla Mållag og 
Grong Folkebibliotek. Det er flott å løfte 
fram det nynorske språket gjennom et 
forfatterbesøk. Kleiva skal holde skrive-
kurs både på videregående- og ungdoms-
skolen. Biblioteket har kveldsåpent 
denne dagen, så da inviterer vi til forfat-
terkveld der hvor Kleiva vil bidra med 
høytlesning og presentasjon av forfatter-
skapet sitt.

En fredagskveld midt i septem-
ber var ca. 30 barn og deres 
foresatte samlet i kulturhuset 
Kuben for å feire en fantastisk 
innsats i årets sommerles. 
60 deltakere hadde lest 1041 
bøker og 125907 sider. Impo-
nerende! Forfatteren Svein 
Nyhus feiret sammen med oss, 
og tok barna inn i forfatterver-
denen på en både spennende 
og humorisk måte. Kuben kafè 
sørget for kanelboller og saft.

Sommerles er en nasjonal, digital lesekam-
panje i regi av bibliotekene, der målet er at 
flestmulig barn i 1.-7. klasse skal lese mest 
mulig i løpet av sommerferien! Sommerles 

bruker elementer fra digitale spill for å 
motivere til lesing 

Sommerles skal gjøre lesing enda mor-
sommere! Barna laget en  profil på Sommer-
les.no, registrerte bøker der, fikk lesetips, 
løste oppgaver og fulgte med på hva ven-
nene leste. Her kunne de også lese en 
superspennende fortelling, om Astrid og 
Asbjørn, skrevet av forfatter Mari Moen 
Holsve. 

Sommerles er for 1-7 klasse. For hver bok de 
la inn, fikk de XP (poeng) og gikk opp i 
level. De kunne lese vanlige bøker, e-bøker, 
lydbøker, tegneserier, eller  bli lest for - all 
lesing tellet. Og selvsagt vanket det pre-
mier! Da de la inn bøker fikk de digitale 
trofeer til profilen sin på nettsiden, og 
kunne hente premier på biblioteket i løpet 
av sommeren. Vi gleder oss allerede til 
neste års sommerles.

Når regnet pøser ned og gradestokken 
viser endring i årstiden, kan det finnes noe 
bedre enn å sitte i godstolen med en bok, 
mens veden knitrer i ovnen.  Og akkurat 
påfyll av bøker kan vi bidra med. Høsten 
har alltid vært en topp for nye bøker og vi 
har vært «på shopping» og handlet mye 
nytt til våre hyller. Vi prøver å holde oss 
oppdaterte selv, men vi er også veldig glad 
for tips og ønsker fra dere. For oss er det 
viktig at et bibliotek får påfyll av nye bøker 
i ulike sjangere og for både barn og voksne. 
Så er det også et poeng å ta ut bøker som 
begynner å bli «utlånt». 

Regjeringen sier at et «Moderne biblio-
tek skal være relevante institusjoner i lokal-
samfunn, på skoler og andre læringsare-
naer.

De er som fristeder med tilgang til kunn-
skap og kultur. Som møteplasser spiller 
bibliotekene en sentral rolle i integrering, i 
opplæring og som serviceinstitusjon i kom-
munen. Kommuner som utvikler sine bibli-
otek til å bli gode og tilgjengelige, er demo-
kratifremmende og skaper felleskap.

Litteraturen og lesingen står historisk 
sterkt, men utfordres kontinuerlig av 
andreunderholdningsformer og nye platt-
former. Dette gjør ikke bibliotekene mindre 
viktige. Litteratur, lesing og tilgang til 
kunnskap er minst like viktig i det samfun-
net vi lever i nå. Tilgang til kunnskap er en 
forutsetning for å delta i samfunnslivet, 
og det motvirker ulikheter i befolkningen.

Så her er det noe å strekke seg etter.
Nytt i høst er at Lokalhistorisk samling 

er flyttet fra eget rom og inn i hovedbibli-
oteket. Vi ønsker å løfte fram denne delen 
av boksamlingen utover høsten og vinte-
ren. Dette i samarbeid med Grong historie-
lag og Museumsnemda. Vi arbeider med 
planer om et felles prosjekt med Museum-
snemda med arbeidstittel, «Gjenstand for-
midler litteratur». Tanken er å ha en måne-
dens gjenstand fra Bygdemuseets samling 
utstilt i våre lokaler, og at litteratur fra 
lokalhistorisk samling knyttes opp til 
denne.

Mellomtrinnet ved GBU er påmeldt 
Boksluker prisen. Det er en nasjonal aksjon 
for barneskolen som har til hensikt å bidra 
til å utvikle engasjement for lesing og lit-
teratur blant barn på mellomtrinnet. 
Påmeldte klasser får tilsendt gratis mate-
riell til prosjektet, og de skal lese tekster, 
diskutere dem og stemme fram sin favoritt 
til bokslukerprisen. Målet er at bøkene skal 
gi elevene lyst til å lese mer og til å bruke 
det lokale biblioteket. Ti bøker er påmeldt 
til denne prisen. I høst har vi foreløpig tre 
onsdagskvelds-arrangement på planen:
Sommerlesfest  i september(er gjennomført)
Forfatterkveld i oktober
Presentasjon av høstens bøker i november.

Ellers nevner vi at det er kommet flere 
engelske bøker for ungdom i hyllene. Å 
lese ordinære bøker på engelsk i tillegg 
til skolebøkene tror vi er lurt. 

De lettleste bøkene for barn har vi nå 
satt i kasser slik at barna på en bedre måte 
kan se og ta i bøkene i stedet for å bare se 
en bokrygg i en hylle. Vi nevner også fjern-
lånsordningen, som gjør at vi kan bestille 
bøker som ikke finnes i vår samling til dere 
fra andre bibliotek på nett. Bøkene kom-
mer ganske så fort via bibliotektranspor-
ten, som kommer tirsdag og fredag. Dette 
er også en ordning som mange av dere 
studenter bruker.

Til slutt nevner vi at det er plass på 
biblioteket til dere studenter, hvis dere 
ønsker et sted å jobbe med studier inni-
mellom. 

Velkommen innom! 
Hilsen Guri, Svenn- Yngve og Karin

Forfatterbesøk i  
grong 21. oktober

Sommerlesefest på kulturhuset kuben

Høst på 
biblioteket
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Trøndelag fylkeskommune igangsatte i 
2019 et eget prosjekt knyttet til utarbei-
delse av planer for friluftslivets ferdsels-
årer i Trøndelags kommuner. Dette 
omfatter alt fra stier, sykkelruter og 
skiløyper til snøscooterløyper for rekre-
asjonskjøring. I desember 2019 ble det 
åpnet opp for å søke midler til deler av 
arbeidet, og Grong kommune fikk inn-
vilget kr. 75.000,-. Av disse midlene skal 
kr. 25.000,- dekke kostnader forbundet 
med gjennomgang og innlegging av 
eksisterende data, mens resterende 
beløp skal gå til utarbeidelse av selve pla-
nen. Målet er å få planen ferdig før som-
meren 2021.

Den endelige planen skal inneholde 
oppdaterte kart for fot-, sykkel- og skitu-
rer, samt snøscooterløyper for rekrea-
sjonskjøring. Med dette vil man få syn-
liggjort turmulighetene i Grong for 
publikum, det være seg turister som 
fastboende. Det vil bli lagt vekt på både 
turer nært bebyggelsen, men også i fjell-

områdene. Målet er at dette på sikt skal 
kunne innvirke positivt på folkehelsa 
ved at folk blir stimulert til å komme seg 
ut på tur. Planen vil også kunne bidra 
positivt til økt aktivitet innenfor reise-
livssektoren ved at spennende turmulig-
heter blir synliggjort. Forhåpentligvis vil 
gode turmuligheter kunne øke attrak-
tiviteten for Grong kommune som 
bosted og lokalsamfunn. 

For å få et best mulig resultat ønskes 
involvering av lag, foreninger og større 
grunneiere. Det vil bli kalt inn til et eget 
«folkemøte» i oktober. Grunnet covid19 
vil det bli begrenset adgang til møtet, og 
aktuelle deltakere vil bli kontaktet 
direkte. 

Dersom du har spørsmål eller innspill 
til arbeidet, eller ønsker å delta i møtet i 
oktober, ta kontakt med Lars Arnesen på 
telefon: 469 32 510 eller epost: lars.arne-
sen@grong.kommune.no. 

Ellers er høsten her, og vi oppfordrer 
alle til å komme seg ut. God tur!

et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold

Plan for friluftslivets ferdselsårer

Høsten byr på mange muligheter i form av bær, sopp og jakt eller bare tur. Her en blid gjeng på skogsfugljakt i Fosslandsmarka. Fra venstre: Mona 
F. Schwartz, Marie Synøve F. Arnesen, Mariann, Malin og Mia Schwartz. Foto: Lars Arnesen. 

LAG OG FORENINGER

LAG OG FORENINGER

Grong blomsterfond
Innbetalinger til Grong blomsterfond 
ordnes senest kl. 16.00 dagen før begra-
velsen, på butikken til To Søstre. Det 
går også an å bruke Vipps til 609591 
eller overføre penger til konto 
4448.50.08281. Skriv da i meldingsfel-
tet hvem hilsenen er fra – en kan skrive 
flere navn.

Harran blomsterfond
Innbetalinger til Harran blomsterfond 
ordnes på Harran kro. Det går også an 
å bruke Vipps til 609593 eller overføre 
penger til konto 4448.10.22824. Skriv 
da i meldingsfeltet hvem hilsenen er 
fra – en kan skrive flere navn.

Innbetalinger til 
blomsterfondene

«Kirkerottene og 
Viggo i tårnet»

Velkommen til kirketeater:  
«Kirkerottene og Viggo i tårnet»
i Grong kirke lørdag 14. november 
2020 kl. 11.30.
Kirkerottene er hånddukker,  
rottene Vesle og Fredo.
Forestillinga er spesielt beregnet  
på familier med barn 3-6 år, 
men både små og store er velkommen! 
Det er gratis inngang, og forestillinga 
varer ca. 35 minutter.
Smittevernhensyn blir ivaretatt,  
med antallsbegrensning.

Søndag 18/10-2020 kl.19.00. Kantor Joar 
Myrvang spiller verker av blant andre 
Beethoven, Bach og Liszt.Gratis inngang.

Konsert i Grong kirke 

Har fotpleie på Harran 
gjestehus (gamle aldershei-
men),grunnet koronaen. 
Ring og bestill time til  
Jorid Åstrand, tlf 99276720.

Grong sanitetsforening

Musikkfondet skal fremme musikkut-
vikling hos utøvere fra/i Grong. Det 
åpnes for å søke bidrag fra fondet for 
utvikling av musikktalent på høyere 
regionalt nivå. 

Kan gjelde instrumental, sang, 
dans, komposisjon, direksjon samt 
anskaffelse av instrument. Søknad 
sendes Sverre Seems Musikkfond v/ 
Leif Johannes Sklett, Sklettvegen 52, 
7870 Grong. Søknadsfrist er 10. novem-
ber 2020.

Sverre Seems Musikkfond

Grong sanitetsforening
Basaren i oktober utsettes grunnet 
koronaen. Grong sanitetsforening 
v/Johanne Veium

Vi er en lystig og sammenspleiset gjeng som har 
korps som hobby. Ca 30 ivrige korpsentusiaster 
i alderen 18-80 år møtes hver mandag 19:00-
21:15 i Grongs storstue Kuben og øver til stadig 
nye konserter og prosjekt. Vi er på mange måter 
et regionkorps for Indre Namdal da vi har med-
lemmer fra 5 kommuner. Dirigenten vår heter 
Per Jonny Skjerve.

Har du lyst til å spille sammen med oss så ta 
kontakt, - vi har plass til alle!

Vår hovedpsonsor er Grong sparebank. 
“Hver gang vi møtes har vi det bra! Vi e vænna 
for livet, - sånne e gode å ha!” (H.Sivertsen) 

Kontaktpersoner:
Leder Erik Seem - 90 77 16 45
Dirigent Per Jonny Skjerve  - 92 04 30 08

Velkommen 
til oss i Grong 
musikkforening!


