
Omstillings- 
arbeidet er i gang
Et omfattende omstillings-

arbeid er nå i gang for  
fullt i Grong kommune. 

SIDE 4

HUNT 4 kommer 
til Grong i januar

Kommunen oppfordrer  
alle til å delta i den store 

helseundersøkelsen. 
SIDE 2

Leiligheter  
til salg i Grong

Øvre Nausthaugen er en  
av leilighetene som nå er  
til salg i Grong kommune. 

SIDE 6

Ny vognbod på 
plass i Rønningen

Formannskapet besøkte  
det flotte tilbygget  

Rønningen barnehage.
SIDE 3

Søndag kan alle forvente 
å få besøk av bøssebærere 

utpå ettermiddagen.
SIDE 3

Klare for årets  
TV-aksjon

SIDE 10: Neste uke starter Vrimmel-festivalen i Indre Namdal. I løpet av 
de neste 2 uker blir det en rekke åpne arrangementer både på dag- og 
kveldstid i hele regionen. Grong starter opp allerede mandag, der en  
internasjonal dag er åpningsarrangementet på kunst- og kulturfestivalen. 
Charlotte Audestad (bildet) er blant artistene som kommer.

VRIMMEL-FESTIVALEN MED 
SMEKKFULLT PROGRAM
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2017 ble et godt regnskapsår  
for Grong kommune.

Omlegging av måltider ved  
helse- og omsorgstunet.

Vi gratulerer Svein Nordbakk  
med det nye flotte bygget.

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

Vi ønsker alle våre ledere  
en riktig god påske!

Ønsker velkommen 
til Sommerfest

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

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

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

Forbereder 
Bygdadagen 2017

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

– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

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

9. mars 2017 / Uke 10 / Nr. 1 
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HYTTEBOOM PÅ BJØRGAN
Bare i løpet av fjoråret ble det bygget 17 
nye hytter. Totalt er nå nå over 200 hytter 
og et 20-talls leiligheter i området. SIDE 9 
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FLERE GODBITER I 
KULTURHUSET SITT 

HØSTPROGRAM
SIDE 10
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Harran renseanlegg
Grong kommune bygger nå nytt 
avløpsrenseanlegg dimensjonert 
for 400 personer for Harran tett-
sted.Det gamle renseanlegget 
rives og erstattes av et nytt infil-
trasjonsanlegg beliggende på 
søndre side av Namsen mot Sag-
moen. Kloakken fra Nedre Fis-
kumfoss og til og med Harran 
oppvekstsenter samles og føres 
inn i eksisterende nedgravde sla-
mavskiller til ny pumpestasjon 
beliggende der det gamle rense-
anlegget lå. Derfra pumpes avlø-
pet 700 meter nordover, føres 
under Namsen og fram til et 
åpent 3-kamret infiltrasjonsan-
legg beliggende på søndre side 
av Namsen øst for Sagmoen. Her 
brukes et og et basseng belig-
gende på gode grusmasser. Infil-
trasjonsområdet gjerdes inn.Det 
er Brødrene Brøndbo AS som har 
fått kontrakten, og anlegget skal 
stå ferdig til 31.12.2018.

Rensing av kloakk i åpne infiltra-
sjonsbassenger har flere nam-
dalskommuner god erfaring med. 
Overhalla og Grong kommuner har 
flere slike anlegg. Både Skage, 
Skogmo, Gartland og Bergsmo 
har nå slike renseanlegg.

SIKRING: Sikringsarbeidene 
langs Fiskeselva sett sørfra.

Skredsikring ved 
Kjerkegga i Harran
NVE har i løpet av sommeren og 
høsten gjennomført skredsikrings-
arbeid langs Fiskeselva ved Kjer-
kegga i Harran. Bakgrunnen for 
arbeidet er flere utglidninger i 
området, og funn av kvikkleire 
gjennom grunnboringer. Arbei-
dene består i steinsetting av 
skråningene langs elva over en 
strekning på ca. 300 meter. På 
enkelte steder er også elvebun-
nen hevet litt. Kostnadsrammen 
er budsjettert til kr 2.250.000,-. 
NVE dekker 80 % av kostna-
dene. Arbeidet vil bli sluttført 
høsten 2018. Nærmere opplys-
ninger om arbeidet kan fås ved 
henvendelse til Lars Arnesen på 
telefon 74 31 21 51. 

Madonna-foredrag
Foredrag om kirkekunst fra Grong 
fra middelalderen og "Madonnaen 
fra Grong" mandag 29. oktober. kl. 
18.00 v/ Margrethe Stang, første-
amanuensis ved NTNU. Det er en 
unik og ikke så godt kjent samling 
med middelalderkunst i og fra kir-
kene Grong. Foredraget starter i 
Grong Menighetshus og avsluttes 
i Grong kirke. Ansvarlig for arran-
gementet er Grong menighetsråd, 
Grong historielag og Museums-
nemnda i Grong kommune.

Stasjonen i Grong vil bli lagt til 
sokkeletasjen på kommune-
huset.

Alle innbyggere i kommu-
nen vil få personlig invitasjon 
til å delta i undersøkelsen og 
vi oppfordrer alle til å delta. 
Dette er en unik og helt gratis 
mulighet til å få sjekket egen 
helsetilstand og til å kunne 

bidra til viktige datainnsam-
ling, for forskning og helse-
planlegging for hele Norge.

Stasjonen vil være beman-
net på dagtid og ettermiddag, 
fire dager per uke. Det vil også 
bli gitt mulighet for drop -in en 
helg for dem som ikke har mu-
lighet for å komme på ukedag. 
Mer informasjon vil komme 

når vi nærmer oss. Det gjen-
nomføres en egen Ung Hunt 
undersøkelse på skolene for 
de mellom 13 og 19 år.

Dette blir da på Grong bar-
ne- og ungdomsskole og på 
Grong videregående skole

Det blir og gjennomført 
egen tilleggsundersøkelse for 
alle over 70 år, de som ikke 

har mulighet til å komme på 
stasjonen kan får hjemmebe-
søk i perioden.  Både kommu-
nen og HUNT 4 sentralt vil 
stille med premier som trek-
kes for å motivere til deltakel-
se.

Ved forrige Hunt-undersø-
kelse i 2008 var det 66,5 pro-
sent deltakelse i Grong! 
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

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

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

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

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

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

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

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

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

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

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

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

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

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

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

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

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

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

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

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

Billettsal på Kulturhuset Kuben

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

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

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

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

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

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

Våren 2018 på kulturhuset

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

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

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

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

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

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

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

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

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

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

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

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

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

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

Utlysing av Kulturmidlar 2018

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

FREDAG 23. JUNI 20172

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

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

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

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

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

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

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

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

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

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

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

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

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

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

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

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

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

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

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

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

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

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

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

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

Billettsal på Kulturhuset Kuben

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

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

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

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

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

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

Våren 2018 på kulturhuset

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

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

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

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

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

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

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

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

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

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

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

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

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

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

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grong kommune skal gjennomføre Hunt 4-undersøkelsen i januar og  
februar i ukene 3 til og med 8, det vil si 14. januar til 21 februar 2019.

HELSEUNDERSØKELSEN  
HUNT 4 TIL GRONG 

Møter i Grong kommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre
25. oktober, 29. november og 20. desember.
Kommunestyrets møter holdes i kommunesty-
resalenpå 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

14. desember.
3. desember.
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Søndag går årets TV-ak-
sjon av stabelen og da  
kan alle forvente å få  
besøk av bøssebærere 
utpå ettermiddagen.

Årets TV-aksjon går til Kirkens 
Bymisjons arbeid for å skape 
et varmere og mer inklude-
rende samfunn.

Ved å åpne dører og legge til 

rette for at flere møtes, skal 
årets aksjon vise at dette er vik-
tigere enn aldri før. Aksjonen 
skal bidra til å tilby mennesker 
som opplever å stå utenfor, et 
nytt fellesskap, ei seng eller en 
samtale og slik at flere oppnår 
egne mål og drømmer. Pengene 
som samles inn skal skape 
700.000 møter mellom men-
nesker. 

Ordfører Skjalg Åkerøy som 
er leder av den kommunale ak-
sjonskomiteen håper at alle vil 

bidra med noen kroner også i 
år. Grong kommune har bevil-
get 5000 kr til aksjonen og de 
siste årene har resultatet i kom-
munen ligget på rundt 40 kr pr. 
innbygger. Dette har vært litt 
over landsgjennomsnittet. – Vi 
må ha dette som mål også i år, 
sier ordføreren.

Hvis det er noen som ikke er 
hjemme når bøssebærerne 
kommer, kan vipps benyttes. 
Vipps valgfritt beløp til 2133. 
Mer informasjon om TV-aksjo-

Søndag er det TV-aksjon
TV-AKSJON: Fra regionmøtet i Grong hvor repr. fra Høylandet, Lierne, Grong og fylkesaksjonskomiteen deltok.

Åpen dag på Harran  
oppvekstsenter  
fredag 19. oktober.
I forbindelse med TV-aksjonen 
2018 «Mindre alene sammen» 
åpner Harran oppvekstsenter 

dørene for besøkende denne 
dagen, kl. 9.00- 13.30. Der kan 
dere gå rundt å besøke barna i bar-
nehagen og skoleklasser i vanlig 
undervisning. Fra kl. 10.00 blir det 
salg av håndlagede produkter, 
kaffe/saft og kaker. 

Pengene går til Kirkens Bymisjon. 
Velkommen til en litt annerledes 
skole- og barnehagedag.

Åpen dag

Under «Idrettens He-
derskveld 2018», som går 
av stabelen i Trondheim 
19. oktober, blir Grong 
idrettslags leder gjennom 
30 år, Kåre Johansen (80), 
hedret sammen med en 
utvalgt fra hver kommune  
i Trøndelag.
Det er Trøndelag idrettskrets 
som står bak dette opplegget 
der en ildsjel i hver kommune 
får sin velfortjente heder. Hver 
ildsjef får en plakett overrakt av 
sine respektive ordførere.

Ildsjelene er plukket ut av 
idrettsrådene i Trøndelag 
idrettskrets og den utvalgte i 
Grong har sammenhengende 
46 år i hovedstyret for Grong 
idrettslag. De siste 31 år har 
Kåre sittet som leder. Før han 
gikk på som leder i 1986 hadde 
han vært sekretær i 15 år.

Kåre har lagt ned en formida-
bel innsats for idretten i kom-
munen. Ikke bare som 
administrator men har utallige 
timer med dugnadsinnsats 
innenfor mange av særgruppe-
ne i idrettslaget. Han ledet blant 

annet dugnadsarbeidet med å 
få på plass grusbanen i sports- 
og fritidsparken og var også i 
fremste rekker i dugnaden om-
kring bygginga av kommunens 
idrettshall. Han gjorde også en 
stor dugnadsinnsats knyttet til 
etableringa av den nye skiskyt-
ter- og langrennsstadion på 
Bjørgan.   

I tillegg har han stilt opp ved 
alle store og små arrangement 
som idrettslaget har stått bak. 
Selv om han nettopp har fylt 80 
år er han fortsatt «still going» og 
det aldri nei i hans munn om å 
ta i et tak.

Kåre ble æresmedlem i Grong 
idrettslag i 1996 og ble tildelt 
kommunens kulturpris i 2001.

 • Kåre Johansen årets «ildsjel» i Grong.
Har ledet idrettslaget i 31 år

ILDSJEL: Kåre Johansen er 
årets «ildsjel» i Grong.

Kulturprisen blir årleg delt ut til ein person eller lag/organisasjon 
i Grong som har gjort ein særskilt innsats på kulturområdet i 
Grong kommune. Framlegg med grunngjeving kan leverast 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 9. november 2018.
TIDLEGARE HAR FØLGJANDE FÅTT KULTURPRISEN:
1987 Arne Kvam

Grong Kommunes Kulturpris 2018Vognrom Rønningen barnehage

RØNNINGEN BARNEHAGE: Formannskapet og rådmann besøkte Rønningen barnehage for å se på 
det flotte tilbygget som ble ferdig nå i sommer.
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

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

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

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

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

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

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

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

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

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

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

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

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

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

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

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

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

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

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

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

Billettsal på Kulturhuset Kuben

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

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

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

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

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

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

Våren 2018 på kulturhuset

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

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

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

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

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

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

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

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

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

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

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

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

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

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

Utlysing av Kulturmidlar 2018

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

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

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

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

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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Kommunestyret vedtok i 
september arbeidsgrup-
pas anbefaling som ret-
ningsgivende for det 
videre omstillingsarbeid. 

På bakgrunn av betydelig re-
duksjon i kommunens inntek-
ter (fra flyktningområdet og fra 
kraftinntekter), vedtok kom-
munestyret i februar og igang-
sette et omfattende 
omstillingsprosjekt.

Hovedmål for omstillings-
prosjektet:

a) Redusere netto driftsutgif-
ter med kr 8,4 millioner i 2019, 
kr 9,332 millioner i 2020 (inklu-
siv oppfølging av vedtaket om 
utbygging av svømmehall med 
kr 1.500.000) og kr 888.000,- i 
2021. Målet er en balanse i øko-
nomien fra og med 2020 uten 
tilføring av frie fondsmidler. 

b) Grong kommune styrer sin 
økonomi med en målsetting 
gjeldende fra og med 2022 om 
et netto driftsresultat på 2 % av 
driftsinntektene. 

Delmål for omstillingspro-
sjektet:

a) Grong kommune vil arbei-
de for at alle fast ansatte skal 
beholde sine stillingsandeler i 
kommunen. Det må påregnes å 
utføre andre alternative oppga-
ver på andre arbeidsplasser. 
Ved omplassering må arbeids-
giver sørge for nødvendig kom-
petansehevende tiltak.

b) Omstillingsprosjektet skal 
være involverende for å utvikle 
tillit, gjensidig forståelse, iden-
titet, eierskap og felles engasje-
ment for framtidig utvikling av 
Grong kommunes tjenester. 
Delmålet sikres ved at:

  • Politikerne ansvarliggjø-
res.
  • Innbyggerne involveres i 

omstillingsprosessen. 
  • Ansatte, tillitsvalgte og 

verneombud med sin 
erfaring og innsikt, 
involveres gjennom 

Omfattende omstillingsarbeid 
i gang i kommunen

Grong kommune ønsker 
å effektivisere utsen-
ding av faktura. 
Vi ønsker derfor å få flest mulig 
av fakturamottakerne i kommu-
ne over på eFaktura, avtalegiro 

eller faktura som vedlegg til e-
post. Avtaler i forhold til eFak-
tura og avtalegiro ordnes i 
nettbanken eller ved å ta kon-
takt med banken. Benytt origi-
nalfaktura når du skal opprette 
eFaktura-avtale. eFakturarefe-
ransen er de 8 første sifrene i kid 

nummeret, fra venstre. Ønsker 
du å motta faktura på e-post så 
ta kontakt med økonomiavdelin-
gen på telefon 74 31 21 22 eller 
send en epost til may.waade@
grong.kommune.no

Grong kommune innførte fak-
tureringsgebyr for utsending av 

papir fakturaer. Dette ble i først 
omgang innført i forhold til hus-
leie og annen mer tilfeldig fak-
turering. Som et virkemiddel 
for å få folk over på de tre faktu-
reringsalternativene som nevnt 
ovenfor så vurderes det å innfø-
re faktureringsgebyr på kr 50,- 

pr. faktura for all kommunal 
fakturering. Dette vil da gjelde 
både barnehage, SFO, kommu-
nale avgifter osv. 

All fakturering via AvtaleGi-
ro, eFaktura eller på e-post 
medfører ikke faktureringsge-
byr.

AvtaleGiro, eFaktura eller faktura på e-post.
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

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

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

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

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

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

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

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

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

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

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

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

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

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

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

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

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

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

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

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

Billettsal på Kulturhuset Kuben

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

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

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

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

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

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

Våren 2018 på kulturhuset

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

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

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

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

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

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

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

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

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

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

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

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

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

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

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medinnflytelse og 
samarbeid i alle fasene i 
omstillingsprosessen for 
å sikre at all utvikling, 
endring og nedbeman-
ning foregår i klare og 
trygge former, samt sikre 
at arbeidsmiljøkonse-
kvenser blir vurdert og 
kartlagt i forkant av 
gjennomføring av 
endringer (jf. Prosedyre 
for utvikling, endring og 
nedbemanning). 

Det er gjennomført en rekke 
utredninger, som berører hele 
organisasjonen. Prosjektet har 
vært ledet av ei n arbeidsgrup-
pe med ordføreren som leder, 
hvert parti i kommunestyret 
har hatt representant i gruppa. 
I tillegg har hovedverneombud 
og tillitsvalgte deltatt.

Kommunestyret fattet i sep-
tember følgende vedtak ved-
rørende omstillingsarbeidet:

«1. Kommunestyret vedtar Ar-
beidsgruppas anbefalinger som 

retningsgivende for gjennomfø-
ring av delaktiviteter og tiltak 
slik de er beskrevet i grunnlaget 
for de enkelte utredningene, 
med mål om økonomiske bespa-
relser/merinntekt på totalt kr 
8.247.000,- fra og med 2019, 
fordelt på rammeområdene, 
som følger:

*TABELL*
2. Følgende utredninger må 

detaljplanlegges før endelig 
vedtak:

  • Delutredning 04/2018 
– Ikke betalt spisepause: 
Kommunestyret vedtar 
Arbeidsgruppas anbefa-
ling som retningsgivende, 
det vil si en ordning med 
ikke betalt spisepause. 
Innføring av ikke betalt 
spisepause må imidlertid 
vurderes nærmere fram 
mot budsjettbehandlin-
gen, som følger:
  • På hvilke avdelinger og 

grupper av ansette er det 

mulig å avvikle spise-
pause, både med hensyn 
til spiserom og tilstrekke-
lig bemanning (forsvarlig-
het m.m.)?
  • Hvordan skal Hovedta-

riffavtalens bestemmelse 
for kontoradministrasjo-
nen vurderes opp imot de 
vedtak kommunestyret 
ensidig har vedtatt fra 
1986–94.
  • Når skal et eventuelt 

vedtak iverksettes.
  • Kommunestyret 

delegerer endelig vedtak 
til formannskapet.
  • Delutredning 

08A/2018–Skolestruktur 
for grunnskolene: Valg av 
eventuelt ny ledelses-
struktur ved grunnsko-
lene, fremmes som forslag 
til ny organisasjonsplan 
for grunnskolene i løpet av 
oktober/november. Saken 
behandles i administra-
sjonsutvalget.

  • Delutredning 
12/2018–Pleie og 
omsorg: I løpet av 
november vil det fore-
ligge en rapport som 
behandles i formannska-
pet.
  • Delutredning 

14/2018–Kommunale 
veger: Jf. gjeldende 
delegasjonsreglement 
sluttbehandler formann-
skapet saken.
  • 3. Det arbeides videre 

med omstillingsmålet for 
2020-2021, først og 
fremst gjennom budsjett- 
og økonomiplanproses-
sen høsten 2018. I den 
sammenheng drøftes 
også videreføring av 
omstillingsprosjektet. 
  • «For mer opplysninger 

vises til kommunes 
hjemmeside–fane under 
politikk og saksdokumen-
ter kommunestyret 
september 2018.»
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Kommunalsjef Håkon 
Kolstrøm – takket av

Håkon Kolstrøm sluttet i sin 
stilling som kommunalsjef for 
helse, omsorg og velferd 1. sep-
tember 2018.

Håkon ble tilsatt desember 
2001. Han har vært både avde-
lingsleder for institusjonsbasert 
omsorg, pleie- og omsorgsleder, 
helse- og omsorgsleder og kom-
munalsjef. Det siste året har han 
vært kommunalsjef også for 
Namsskogan kommune.

Håkon har hatt sentrale roller 
regionalt innenfor sitt fagfelt og 
har innenfor administrasjonen 
vært sentral i utviklingen av til-
budene innenfor helse- og om-
sorgssektoren. 

Grong kommune takker så 
mye for arbeidsinnsatsen for 
Grong kommune og ønsker lyk-
ke til med pensjonisttilværelsen!

I sommer var det avslutnings-
markering for Håkon.

Eyvind Gartland – ny kom-
munalsjef

Pleie- og omsorgsleder Eyvind 
Gartland er konstituert som 
kommunalsjef for helse- og om-

Endringer i rådmannens lederteam

Andelsleilighet i Rønningen borettslag selges 

I den siste tiden har det 
blitt levert mye nærings-
avfall til gjenvinningssta-
sjonen.
MNA minner om at stasjonen 
skal brukes av private hushold-
ninger. Det er gratis å levere for 
private som betaler renova-
sjonsgebyr.

Næringsdrivende kan også 
levere avfall på stasjonen mot 
betaling, såframt MNA sine ret-
ningslinjer blir overholdt. Ta 
kontakt med de ansatte på 
gjenvinningsstasjonen, beta-
ling foregår pr. faktura. 

MNAs gjenvinningsstasjon i Grong  

Jan Lyngstad ble i  
sommer takket etter  
hele 50 års tjeneste  
for Grong kommune.

Jan Lyngstad valgte i sommer å 
slutte i jobben som rådgiver i 
rådmannens stab, etter hele 
50-års tjeneste for Grong kom-
mune. Han startes sitt virke i 
kommune som assistent som-

meren 1968. Han steg fort i 
gradene og ble fullmektig, saks-
behandler, førstesekretær, kon-
sulent og rådgiver. I en periode 
i begynnelsen av 1984 fungerte 
han også som rådmann. 

Jan har hatt allsidige arbeids-
oppgaver i administrasjonen. 
Han har vært en solid saksbe-
handler og har arbeidet innen-
for mange fagfelt. Her kan bl.a. 
nevnes personal, økonomi, 
grunn- og eiendomssaker, 

salgs- og skjenkebevillinger, 
valg og legater.

Det er ikke få som har nytt 
godt av Jans’ kunnskap i de 
årene han har vært i kommu-
nes tjeneste. Det være seg inn-
byggere eller arbeidskolleger.

I sommer var det avslutnings-
markering for Jan.

Grong kommune takker så 
mye for arbeidsinnsatsen og 
ønsker deg lykke til med pen-
sjonisttilværelsen!

Takket av etter 50 år
TAKK: Jan Lyngstad ble takket av i sommer etter hele 50 års tjeneste for Grong kommune. 

Da er det igjen tid for  
besiktigelse av enkelte  
eiendommer i Grong.
Dette gjelder kun de eiendom-
mer hvor det er gjort endringer 
i løpet av 2018. Endringer kan 
være for eksempel tilbygg, ny-
bygg og evt. vesentlige renove-
ringer. Besiktigelsen skjer kun 
ved en utvendig vurdering av 
eiendommen. Alle som får en-
dret takst vil i løpet av januar/

februar få melding om dette. 
Selve promillesatsen som vil 
gjelde for 2019 blir vedtatt i 
forbindelse med budsjettbe-
handlingen i kommunestyret i 
desember 2018. Besiktigerne 
som kommer i rundt vil bære 
refleksvester merket med 
Grong kommune. Vi har også i 
år vært så heldige å få de tre 
stødige herrene Olav Bergsmo-
en, Svenn Jostein Bergin og 
Arild Martinsen til å utføre 
denne jobben for oss.

Endringer i eiendomsskattegrunnlaget for 2019
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

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

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

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

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

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

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

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

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

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

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

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

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

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

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

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

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

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

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

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

Billettsal på Kulturhuset Kuben

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

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

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

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

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

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

Våren 2018 på kulturhuset

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

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

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

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

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

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

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

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

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

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

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

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

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
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Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

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

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

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
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hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det er ikke anledning til å 
levere avfall fra kjøretøy med 
totalvekt over 3,5 tonn inkl. 
last og evt. henger. Det kan 
ikke benyttes traktor, firmabil 
eller lastebil for å levere hus-
holdningsavfall. Slikt avfall 
klassifiseres som næringsav-
fall.

NB! Farlig avfall fra nærings-
drivende kan IKKE leveres på 

Grong gjenvinningsstasjon, for 
nærmere informasjon ta kon-
takt med MNA.

Fra og med 1. november 
er det vinteråpningstider 
ved gjenvinningsstasjonen. 
Det betyr at åpningstiden er 
torsdager kl. 14.00-18.00.

Mer informasjon finner du 
på www.mna.no, eller ta kon-
takt på tlf.nr 74 28 17 60.

Rønningen borettslag ligger 
midt mellom Grong sentrum og 
Grong stasjon, i relativ nærhet 
til kommunesenteret Medjå, 
med asfaltert gangvei til alle 
sentrumsfasiliteter.    
Boligen er en rekkehusleilighet 
over to plan med tilhørende car-
port. Noe oppussingsbehov.  
Gode sol og utsiktsforhold.   
Primærareal: 66 m²
Bruksareal: 70 m²
Fellesutgifter: 5.500,- 

Prisantydning: 190.000,- 
Andel fellesgjeld: 126.580,-  
Adresse: Rønningenstien 21
Visning: Ta kontakt
For mer informasjon, kontakt 
Grong kommune v/Sigve Halla-
ger 
Tlf: 74 31 21 65
E-post: sigve.hallager@grong.
kommune.no 
Grong kommune forbeholder 
seg retten til å forkaste samt-
lige bud.

TAKKER: Rådmannen Svein Helland 
takker Håkon Kolstrøm for arbeids-
innsatsen og ønsker lykke til med 
pensjonisttilværelsen.

sorg fra september og fram til 1. 
januar 2020. Han vil da i denne 
perioden være kombinert pleie- 
og omsorgsleder og kommunal-
sjef. 

Avtalen med Namsskogan 
kommune om samarbeid om 
kommunalsjeftjenester er opp-
hørt.

Kommunalsjef oppvekst – 
nye oppgaver

Etter at samarbeidsavtalen 
med Namsskogan kommune om 
kommunalsjeftjenester opphør-
te, vil kommunalsjef Ola Agle ar-
beide 100 % i Grong.

Fra 1. september vil han i råd-
mannens ledergruppe i tillegg til 
fagområdet oppvekst, ha oppføl-
gingsansvaret for flyktningtje-
nesten, NAV og MOT.
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Spillemidler til bygging av 
anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet skal bidra til å gi 
befolkningen gode mulig-
heter for å utøve idrett og 
fysisk aktivitet i både or-
ganiserte former og 
egenorganisert aktivitet.
Det kan søkes om spillemidler til: 

  • Ordinære anlegg. 
  • Nærmiljøanlegg. 
  • Løypetiltak og overnattings-

hytter i fjellet (sendes ikke til 
kommunen men Den Norske 
Turistforening).  
  • Kulturhus/samfunnshus 

(andre frister enn nevnt 
nedenfor, ta kontakt for 
informasjon).  
Søknadsfrist: 15. desember. 
Alle søknader skal leveres elek-
tronisk. Søknadsskjema finner 

du ved å gå inn på www.idretts-
anlegg.no Referansenummer vil 
du få tilsendt automatisk. Der-
som du/dere har søkt tidligere, 
legger dere inn nummer og 
navn på «anleggs sted» og «an-
leggsenhet».

Vær oppmerksom på at det 
gjeldende anlegg må stå oppført i 
kommunedelplan for idrett, fri-
luftsliv og fysisk aktivitet, frist for 
innmelding av anlegg til hand-
lingsprogrammet er 15. novem-

ber. Før søknad innsendes må 
det også foreligge idrettsfunksjo-
nell forhåndsgodkjenning av 
kommune/departement ved inn-
sendelse, siste frist for å søke 
kommunen eller departement 
om idrettsfunksjonell forhånds-
godkjenning er 15. november.

Dersom søknaden omhandler 
et helt nytt anlegg, eller du skal 
søke om forhåndsgodkjenning 
eller melde inn et nytt anlegg til 
kommunedelplan for idrett, fri-

luftsliv og fysisk aktivitet må du 
kontakte kommunen på tlf. 74 
31 21 65 eller på e-post: sigve.
hallager@grong.kommune.no

Søknad om spillemidler til 2019

Leilighet over to etasjer, 
gode lys og solforhold. 
Primærareal: 101 m²
Bruksareal: 104 m² 
Fellesutgifter: 6.500,- 
Prisantydning: 450.000,- 
Andel fellesgjeld: 634.079,-  
Byggeår: 2000
Adresse: Lokstallvegen 4
Visning: Ta kontakt

Leilighet beliggende i Øvre 
Nausthaugen borettslag. Øvre 
Nausthaugen borettslag ligger 
på Øvre Nausthaugen, i umid-

delbar nærhet til Grong stasjon 
Leiligheten er en vertikaldelt 
tomannsbolig/rekkehus over 
to plan med tilhørende car-
port og utvendig bod. 

Fri utsikt mot Geitfjellet fra 
utvendig balkong, meget gode 
sol/lysforhold.

For mer informasjon kon-
takt Grong kommune v/Sigve 
Hallager tlf.: 74 31 21 65

E-post: sigve.hallager@
grong.kommune.no

Grong kommune forbehol-
der seg retten til å forkaste 
samtlige bud.

Leilighet til salgs på  
Øvre Nausthaugen 

TIL SALGS: Leilighet på Øvre Nausthaugen.

Etter tildelingsmøte er det tildelt  
følgjande disponible tider i Gronghallen.
Det er stort trykk på kveldane mandag-torsdag og ikkje 
alle får alle ønske innfridd. Derfor har vi også sett at vi i 
større grad må ta i bruk kroppsøvingssal på Kuben for no-
kre av aktivitetane. Oversyn over vinter/ vårhalvåret kan 
bli justert i forhold til dette, men legg ut foreløpig tildeling. 
Informasjon om oppstart og om innhald i aktivitetar står 
idrettslaga/ gruppene for. Ved spørsmål om halltidene, ta 
kontakt med Avdelingsleiar Kultur, Trond Martin Sæter-
haug, trond.saterhaug@grong.kommune.no.

Tider gjeldande ut hausthalvåret:
Mandag 
1730–1900 Volleyball (trekvart hall) 
1900–2100 Volleyball J17 (halv hall) 
1900–2000 Grong Vgs (halv hall) 
2000–2130 Volleyball Trim (kvart hall) 

Tysdag
1700–1800 Badminton 1–4. kl. (halv hall) 
1800–1930 Badminton aktive (heil hall) 
1930–2100 Badminton trim (trekvart hall) 

Onsdag
1730–1900 Volleyball (halv hall) 
1900–2100 Lierne Volleyball elite (kvart hall) 
1900–2100 GVS volleyball toppidrett (kvart hall) 
1900–2100 Volleyball J17 (halv hall) 

Torsdag
1800–1930 Badminton Aktive (heil hall) 
1930–2100 Badminton Trim (trekvart hall) 

Fredag
1800–2000 BEEM (heil hall) Annakvar Fredag

Søndag
1800–2000 Grong Badminton (halv hall)
2000–2130 Fotball Oldboys (heil hall)

Tider gjeldande vinter/vår ( justeringar kan bli gjort)

Mandag 
1600–1730 Fotball G16 (heil hall)  
1730–1900 Volleyball (trekvart hall) 
1900–2100 Volleyball J17 (halv hall) 
1900–2030 Fotball J15 (halv hall).
2000–2130 Volleyball Trim (kvart hall) 
 Fotball G10 får tid på Kuben 18–19. Kan eventuelt 
velje anna tid på Kuben. Info blir gitt frå ansvarlege. 

Tysdag
1700–1800 Badminton 1–4. kl. (halv hall) 
1800–1930 Badminton aktive (heil hall) 
1930–2100 Badminton aktive/ trim (halv hall) 
 1930–2030 Fotball J12 (halv hall) Kan eventuelt  
  flytte til 17–18 dersom det blir seint.
2030–2100 Fotball G14 (halv hall)
2100–2200 Fotball G14 (heil hall)

  Friidrett får tid på Kuben 18–19 i april. Kan eventuelt 
velje anna tid på Kuben. Info blir gitt frå ansvarlege.
Fotball G12 får tid på Kuben 1730–19 unntatt i april.    
Alternativ i april blir orientert om seinare.

Onsdag
1600–1730 Fotball G16 (heil hall)
1730–1900 Volleyball (halv hall) 
1900–2100 Lierne Volleyball elite (kvart hall) 
1900–2100 GVS volleyball toppidrett (kvart hall) 
1900–2100 Volleyball J17 (halv hall) 

Torsdag
1630–1800 Fotball G14 (heil hall)
1800–1930 Badminton Aktive/trim (heil hall) 
1930–2030 GVS landslinja (halv hall)
1930–2100 Badminton Aktive/ trim (halv hall) 
2030–2100 Fotball G19 (halv hall)
2100–2200 Fotball G19 (heil hall)

Fredag
1800–2000 BEEM (heil hall) Annakvar fredag.

Søndag
1800–2000 Grong Badminton (halv hall)
2000–2130 Fotball Oldboys (heil hall)

Tildeling av tider i Gronghallen
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

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

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

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

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

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

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

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

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

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

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

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

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

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

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

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

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

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

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

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

Billettsal på Kulturhuset Kuben

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

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

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

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

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

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

Våren 2018 på kulturhuset

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

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

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

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

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

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

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

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

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

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

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

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

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

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

Utlysing av Kulturmidlar 2018

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

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

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

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

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Tildeling av tider i Gronghallen
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Med tilnærmet full opp-
slutning er taksering av 
gårdsskogene i Grong og 
Høylandet nå ferdig, og 
skogeierne har mottatt 
sine ressursoversikter.
Med dette har skogeierne og 
skogbruket fått et godt og ajour-
ført verktøy for god forvaltning 
av skogressursene på sine eien-

dommer. Siden forrige takst i 
1993 har det skjedd mye – av 
sumtall for Grong kommune 
framgår at tilveksten i gårdssko-
gene er økt kraftig, fra ca. 35.000 
m³/ år til ca. 90.000 m³/år, og 
det stående volum med gran er 
økt med 60 % til ca. 1,5 mill. m³. 
Storparten av den økte kubikk-
massen står imidlertid i produk-
sjonsskog som ikke er klar til 
avvirking før om 10–30 år.  Res-
sursoversikten er full av opplys-

ninger om arealer og 
kubikkmeter m.m. for eiendom-
mene. Som avsluttende del av 
takstprosjektet arrangerer pro-
sjektgruppen i samarbeid med 
Skogkurs kurs i praktisk bruk av 
skogbruksplan. Det blir i første 
omgang kurs på Jørem 30. okto-
ber, og Harran kro 7. november. 
Egen invitasjon er sendt alle 
skogeiere. Ta eventuelt kontakt 
med kommunens skogbruksråd-
giver for nærmere informasjon.

Nye skogbruksplaner i Grong

SKOG: Nye skogbruksplaner i Grong. 

Barnehagene ble utfor-
dret til å være med på 
kurs angående det å  
bruke naturen som en 
naturlig lekeplass.

Ekker barnehage, som er en fri-
luftsbarnehage, tok utfordrin-
gen og stilte med uteområdet. 
Barnehageansatte fra både 

Grong, Lierne, Vikna og Høylan-
det deltok. I løpet av dagen ble 
det bygd ulike gapahuker og 
«hus» med forskjellige teknikker 
og enkle hjelpemidler med bruk 
av naturen rundt. Kursholder 
Tor Egil Bagøien hadde i tillegg 
fokus på enkle leker og aktivite-
ter som de ansatte kan gjøre 
sammen med ungene. Mye god 
inspirasjon som tas med tilbake 
til resten av personalstaben.

Bli en bedre barnehage

BYGGER: Konstruksjon er snart ferdigbygd. Etter hvert ble det også tak. LEKEHUS: Et lite lekehus som innbyr til lek står ferdig til bruk.
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

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

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

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

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

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

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

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

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

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

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

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

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

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

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

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

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

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

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

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

Billettsal på Kulturhuset Kuben

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

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

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

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

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

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

Våren 2018 på kulturhuset

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

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

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

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

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

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

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

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

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

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

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

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

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

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

Utlysing av Kulturmidlar 2018

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni.  
Kommunestyrets møter holdes i kommune-
styresalen på Grong kommunehus.  
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside
www.grong.kommune.no; i servicekontoret  
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong  
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.  
 Skjalg Åkerøy, ordfører

Informasjon om Grongnytt 2018
● Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, 
trykking og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann 
Svein Helland som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale  
informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt  
innhold eller eventuelle feil.
● Neste nummer av Grongnytt kommer 4. mai.  
Frist for lag og foreninger er 23. april.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

barndom, barns leik i barneha-
ge, sosial kompetanse og peda-
gogisk ledelse.

Ledernettverk
Fagdagen ble arrangert av leder-
nettverket for barnehagene I 
Indre Namdal og Snåsa. Leder-
nettverket er et fagnettverk for 
styrere og pedagogiske ledere. 
Nettverket har eksistert siden 
2000. Dette er et nettverk med 
erfaringsdeling og aktuelle 
tema for styrere og pedagogis-
ke ledere i barnehagen, som 

møtes 4 ganger pr år og møtene 
går på rundgang i alle 6 kom-
munene.

Gun Kveli fra Lierne som 
hadde koordineringsjobben 
skal ha mye av æren for at nett-
verket fortsatt eksisterer. 

Foredragsholdere
Siden 2002 har ledernettverket 
også fått til felles kursdager for 
alle ansatte i barnehagene i 
disse kommunene, med forele-
sere som bl.a Ann Åberg (Lyt-
tende pedagogikk),

Eli Rygg (Se-lytt og lær, de 
voksnes møte med barn og 
unge), Øyvind Kvello (Tidlig 
innsats), Reinert Karmøy (Re-
lasjonsledelse og relasjons-
kompetanse), Terje Melaas 
(Blikk for lek), Ingvard Wil-
helmsen (Konge i eget liv).

For oss i Indre Namdal er 
det store kostnader å skulle 
gjennomføre slike kursdager. 
Vi er glade for at vi har dette 
samarbeidet og dermed kan 
engasjere dyktige foredrags-
holdere.

Opningstider Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har ope alle 
kvardagar frå kl. 10-16, 
men på onsdagar har vi 
også kveldsope til kl. 21.00.

Dei som arbeider på biblio-
teket har fått utvida ansvar 
for å selje billettar til kon-

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!
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Avdeling Solsia arrangerte kon-
sert for beboerne på sykehei-
men lørdag 21. juli. Nydelig 
countrymusikk spilt og sunget av 
O.J. Hanssen fra Mosjøen. Dette til 
stor glede for beboerne. Tusen 
takk til Grong Demensforening 
som har sponset musikken.

Konsert på 
sykeheimen

Influensavaksinering.
Det nærmer seg influensavaksi-
nering og vi oppfordrer alle og 
særlig de som er i risikogrupper 
til å vaksiner seg for sesongin-
fluensa. Vi oppfordrer også alle 
som jobber i helsesektoren å ta 
vaksinen.

(Nærmere opplysninger om 
influensavaksinering finnes på 
Folkehelseinstituttets nettside, 
www.fhi.no influensavaksine)

Vi kunngjør dato i avisen når 
vaksinene er ankommet. I 
Grong vil vaksineringen foregå 
på legekontoret. 

Alle legehjemler ved legekonto-
ret er nå besatt med følgende le-
ger. Martin Width Kielland, 

fastlege og tilsynslege ved syke-
hjemmet i Grong. Kielland er 
også medisinskfaglig rådgiver i 
Grong og Namsskogan kommu-
ne.

Kasper Brødbæk, fastlege og 
vikar på helsestasjonen i Grong. 
Brødbæk er smittevernansvarlig i 
Grong og Namsskogan kommune

Kamilla Stylo Czownicki, fast-
lege og lege på helsestasjonen. 
Tilgjengelig for timebestilling fra 
5 november 2018

Birgit Dugstad, LIS 1 lege (tur-
nuslege) fram til 1 mars 2019

Lege Lars Kristian Kvalheim 
har sluttet ved legekontoret, fra 
oktober 2018, og de som har hatt 
han som fastlege vil bli tildelt ny 
fra Helfo.

Grong legetjeneste

Barseltrim i Storsalen 
på helse- og omsorgs-
tunet på tirsdager 
kl.12.00.
Et tilbud for alle som ønsker 
å trene etter fødselen. Etter 
et svangerskap og en fødsel 
trenger kroppen litt hjelp til 
å komme tilbake til norma-
len. I barseltiden blir krop-
pen utsatt for større 
belastninger i forbindelse 
med amming, løfting og bæ-

ring etc. Da kan det være lurt 
å hjelpe kroppen litt på vei 
og forebygge plager relatert 
til den økte belastningen.

Treningen har fokus på 
kondisjon og styrke med 
spesielt vekt på bekken-
bunn, skuldre, mage og 
rygg. Øvelsene er trygge og 
kan tilpasses etter veiled-
ning av fysioterapeut. Baby-
ene er selvfølgelig velkomne 
med. Gravide er også vel-
komne til å delta, og vil få 
tilrettelegging ved behov. 

Anbefalt oppstart er ellers 6 
uker etter fødsel.

Våre telefonnummer er:
Kommunal tjeneste:
Rehabiliteringsrådgiver 

Evy Estil: 48072291
Fysioterapeut Karsten 

Kvalsvik Tåtøy: 90280572
Kommunal tjeneste/pri-

vatpraksis:
Fysioterapeut Bjørn Vist: 

47901616
Rehabiliteringskoordina-

tor og fysioterapeut Berta 
Loeng: 48042261

 • Informasjon fra fysioterapi og rehabiliteringstjenesten:

Trimtilbud for 
nybakte mødre  
og gravide er i gang

BARSELTRIM: Full aktivitet. 

1.-4. klasse hadde gress-
karfest på Harran opp-
vekstsenter 16.9.2018.

I fjor ble det arrangert en gresskar-
konkurranse i 3. klasse. Dette ble så 
populært at det i år ble organisert 
en større konkurranse over flere 
klassetrinn. 1.-4. klasse med lærere, 
og med et godt samarbeid i heime-
ne skulle gresskarfrøene bli til 
gresskar. Var dette mulig?

Det har vært stor spenning blant 
barn og lærere hvem som hadde 
fått frem blomster, han- og hun-
blomst, bestøvning med befrukt-
ning. Ja, og ikke minst, hvem sine 
blomster som har vokst til et gress-
kar…

Den store dagen kom, alle skulle 

ta med seg sine gresskar. Det har 
vært stor spenning lenge nokk!!  
Marte Mjøsund har hatt hovedan-
svaret, med hjelp fra mange hjem. 
Alle kom i kostymer, både foreldre 
og barn, alle var i godt festhumør. 

Det var oppdekking på langbord 
med høstens gaver, kaffe, saft og 
kaker.  Til konkurransen kom det 17 
stk gresskar i ulike størrelser, fa-
songer og farger.  Det minste gress-
karet var 2g. Så ble de større og 
større. Vinneren av konkurransen 
ble Cornelia Einarsen Seem med et 
gresskar på hele 3955g, og premien 
var en gullpokal med gullpenger.

Dette har vært et læringsrikt 
opplegg med skole og hjem, en 
konkurranse med et godt lærings-
innhold for små og store. 

Takker for en strålende dag.

Gresskarfest
GRESSKARFEST: 1-.4. klasse hadde gresskarfest på Harran oppvekst-
senter 16.9.2018.

Når barnehagens uteområdet 
blir brukt utenom barneha-
gens åpningstid oppfordrer vi 
at dere rydder etter dere. 
Dette gjelder også på parke-
ringsplass og ved bålplass. 
Barnehageansatte og unger 
finner av og til både rester av 
sigaretter, snus og flasker/
bokser. 

Barn utforsker alt de finner, 
og blant annet brukte snus-
bind kan være farlig for små 

barn ved smak/svelging.

Alle barnehagene trenger flere 
vikarer.  Er du en person, el-
ler kjenner noen som kan 
tenk seg å jobbe med barn i 
et engasjerende og lekent 
miljø, ønsker vi at du tar 
kontakt med oss. Vi trenger 
flere som kan jobbe sammen 
med oss ved behov. Ta kon-
takt med enten Monika 
Sæther (41289587), Vidar 

Grongstad (92055364) eller 
Ingri Gartland (95090209).

Det er tid for å ta i bruk 
GRONGHUVA igjen  Hvis du 
ikke allerede har Gronghu-
va, så har Ekker og Rønnin-
gen barnehage fortsatt 
masse garnpakker liggende 
på vent til den som ønsker å 
hekle seg ei lue, pannebånd 
eller votter. Det er bare å ta 
kontakt.

Oppfordringer fra  
barnehagene i Grong:
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

Nytt tilbud (6 kvelder) med 
dans starter opp på torsdager. 
Innhold: dans

To aldersgrupper: 1.–4. klas-
se, og 5.–7. klasse (gruppestør-
relse på 12 elever).

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

Tidspunkt: torsdager kl. 
16.00 – 16.45 (1. – 4. klasse) og 
kl. 17.00 – 17.45 (5. – 7. klasse). 
Følger skoleruta.

Pris: 500,- kr (6 kvelder). 
Faktura blir tilsendt etter opp-
start. 400,- kr for elever som 
allerede har elevplass hos oss.

Påmeldingsfrist: innen fre-
dag 23. mars, uke 12.

Påmelding til: 
Grong musikk- og kulturskole
v/ Kari A.T. Sivertsen (mobil 

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

Innsats for andre
Valgfaget «Innsats for andre» 
inviterte på kino.

Fredag 26. januar inviterte 
valgfaget «Innsats for andre» 
Grong alders- og sykehjem på 
kinoen «Kongens nei» i kinosa-
len på Kuben Kulturhus.

Elevene, som er fra klasse 8.-
10, var på alders- og sykehjem-
met for å hente de 12 beboerne 
som ønsket å bli med på kino.

Etter kinoen var det serve-
ring av kaffe og brus, og hjem-
melagde skoleboller som 
valgfagselevene hadde bakt, 
før elevene eskorterte beboer-
ne tilbake til alders- og syke-
hjemmet.

Det ble en hyggelig stund 
både for de eldre og elevene.

Tirsdag 10. januar var 129 
barnehageansatte i Indre 
Namdal, pluss Snåsa sam-
let for felles kursdag på 
Kuben i Grong.

Kari Pape var foredragsholder 
om temaet «Implementering 
og barnehagens praksis i lys av 
ny rammeplan». Hun var en 
engasjerende foredragsholder 
som fikk god kontakt med alle 
som var til stedet. Hun satte 

ord på og ga gjenkjennende 
eksempler på hva en barneha-
gedag kan bestå av. Gjennom 
disse eksemplene trakk hun 
inn den nye rammeplanens 
innhold og hvordan vi kan ar-
beide med det i praksis.

Kari Pape er utdannet barne-
hagelærer og har siden 1997 
holdt en rekke kurs og foredrag 
for ansatt og foreldre i barneha-
ger og skoler i Norge og Sverige. 
Hun har skrevet flere fagbøker 
innen barnehagefeltet. Hun er 
blant annet opptatt av den gode 

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

FAGDAG: Tirsdag 10. januar var 129 barnehageansatte i Indre Namdal, pluss Snåsa samlet for felles kursdag på Kuben i Grong.

3

Vi tilråder publikum  
å førehandskjøpe  
billettar då dette gir  
betre oversyn for arran-
gør, lettar billettsalet på 
arrangementdagen og vi 
unngår å måtte snu folk i 
døra om det er fullt.
I vårt nye billettsystem vil ein 
på dei fleste arrangement også 
kunne velje kva for sete ein 
ønskjer å bestille. Vil ein ha 
dei beste plassane løner det 
seg å førehandskjøpe. Ein kan 
jamvel kjøpe på døra før sjølve 
arrangementet når det er ledi-
ge plassar. Under følger litt 
ulike måtar å kjøpe billettar til 
kulturarrangement og kino.

Førehandssal i biblioteket med visa
I biblioteket sine opningstider 
10-16 alle kvardagar og heilt til 
kl. 21 onsdagar, kan du kjøpe 
billettar med visakort av de 
tilsette i biblioteket. Betal i 

skranken. Kontantar blir utfa-
sa som betalingsløysing for 
kulturbillettar.

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

På våre nye nettsider ser du 
kinoprogram og kulturpro-
gram. Trykk på «kjøp billett» 
på det arrangementet du vil 
ha billettar til, vel plass og be-

tal. Skriv ut kvittering eller vis 
kvittering mottatt via telefon.

Appen «ebillett»
For dei som nyttar moderne 
mobiltelefonar tilråder vi å laste 
med appen «ebillett». Med den-
ne kan ein kjøpe billettar og ha 
dei lagra på telefonen. Det held 
då å vise billett på telefonen når 

du går inn på arrangementet. 
Du slepp også å nytte kodekal-
kulator og passord for nettbank 
for kvart enkelt kjøp. I appen 
kan ein søke på Grong eller Ku-
ben og slik kunne følgje med på 
alle tilgjengelege arrangement 
framover på telefonen.

Kjøp på sjølve arrangementet
På kinoframsyningar, konser-
tar, teater osv. kan du også 
kjøpe i døra på sjølve arrange-
mentet. Vi vil også her helst 
bruke vår  betalingsterminal.

Tilrettelegging
Vi har mange tilrettelagte og 
avhaldne plassar for publikum 
med nedsett funksjonsevne i 
kinosal og konsert- og teater-
salen Symfoni Namsen. Når du 
kjøper på førehand kan du sjå 
dette i salkartet. 

Du kan også få råd om plas-
sar i forhold til hemningar i 
bibliotekskranken. Vi aksepte-
rer ledsagerordning og krev at 
alle eksterne arrangørar også 
gjer det.

Billettsal på Kulturhuset Kuben

Ny tilsett i Grong 
ungdomsklubb
Grong Ungdomsklubb har fått 
ein ny ungdomsklubbarbeidar i 
vikariat fram til sommaren. 
Dette er Sonja Fossland som til 
vanleg arbeider på Grong Bar-
ne- og ungdomsskole.

Som før vil ungdomsklubben 
halde ope kvar måndag og ons-
dag frå kl. 1800. Aldersgrense 
er 8. klasse. Fram til sommaren 
vil vi stenge ungdomsklubben 
kl. 21 om kveldane. Dette er ein 
time tidlegare enn før.

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

10. mars kl. 20.00. Kuben Rocks 
– Boring Old Farts, Blånæggel og 
Haral Ængen band.
13. mars kl. 19.00. Det e itj 
størrelsa det kjæm an på – Kveli 
Rånes Bremseth.
20. mars kl. 19.00. Farfarfortel-
linger – Turnéteatret, med Evy 
Kasseth Røsten

20.–22. april, Regional UKM-festival, 
Grong.
25. april kl. 19.00 Herman’s Hermits 
– britisk 60-tallsband (no milk today).
1. mai kl. 19.00. Vårkonsert med 
Grong Musikkforening.

Billetter på www.kulturhusetku-
ben.no eller i Grong bibliotek i 
åpningstiden.

Våren 2018 på kulturhuset

Grong kommune deler kvart  
år ut kulturmidlar til ulike føre-
mål. I tildelinga av kulturmidlar 
2018 vil foreningar med  
aktivitet for barn og  
ungdom bli prioritert.
Søknadsfristen er 20. april. Kvar 
kategori er spesifisert under. 
Søknadsskjemaet er elektronisk 
og finst på Grong kommune si 
heimeside www.grong.kommu-

ne.no (under tjenester/kultur/
kulturmidler).

1. Stønad til kor og korps:
Blir tildelt administrativt i 

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

Blir tildelt av Grong idretts-
råd. Søknadsfrist: 20. april.

3. Stønad til lag og forei-
ningar for barn og ungdom, 
inkludert revy og teater:

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadsfristen: 
20. april. 

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadene skal 
leverast inn så snart søkarane 
har oversyn over utgifter og 
innsats i løpet av inneverande 
sesong. Det skal leverast inn 
køyreliste med anmodning om 
utbetaling til gitt kontonum-

mer som viser minimum dato 
for køyring og omtrentleg dis-
tanse. 

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

som ikkje går under desse ord-
ningane kan du skrive søkna-
den i eit dokument og stile 
direkte til Grong kommune så 
vurderer vi desse ekstraordi-
nært. Søknader sendt før 20. 
april og som gjeld barn- og 
unge vil bli prioritert. 

Spørsmål og kontaktinfo
Har du spørsmål, treng skjema 
eller anna spørsmål, ta kontakt 
med prosjektleiar kultur Trond 
Martin Sæterhaug på tlf. 
99612998 eller på e-post: trond.
saterhaug@grong.kommune.
no.

Vi minner om at sjølve søk-
nadsskjemaet er tilgjengeleg på 
heimesidene grong.kommune.
no (under tjenester/kultur/kul-
turmidler).

Utlysing av Kulturmidlar 2018
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni.  
Kommunestyrets møter holdes i kommune-
styresalen på Grong kommunehus.  
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside
www.grong.kommune.no; i servicekontoret  
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong  
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.  
 Skjalg Åkerøy, ordfører

Informasjon om Grongnytt 2018
● Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, 
trykking og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann 
Svein Helland som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale  
informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt  
innhold eller eventuelle feil.
● Neste nummer av Grongnytt kommer 4. mai.  
Frist for lag og foreninger er 23. april.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

barndom, barns leik i barneha-
ge, sosial kompetanse og peda-
gogisk ledelse.

Ledernettverk
Fagdagen ble arrangert av leder-
nettverket for barnehagene I 
Indre Namdal og Snåsa. Leder-
nettverket er et fagnettverk for 
styrere og pedagogiske ledere. 
Nettverket har eksistert siden 
2000. Dette er et nettverk med 
erfaringsdeling og aktuelle 
tema for styrere og pedagogis-
ke ledere i barnehagen, som 

møtes 4 ganger pr år og møtene 
går på rundgang i alle 6 kom-
munene.

Gun Kveli fra Lierne som 
hadde koordineringsjobben 
skal ha mye av æren for at nett-
verket fortsatt eksisterer. 

Foredragsholdere
Siden 2002 har ledernettverket 
også fått til felles kursdager for 
alle ansatte i barnehagene i 
disse kommunene, med forele-
sere som bl.a Ann Åberg (Lyt-
tende pedagogikk),

Eli Rygg (Se-lytt og lær, de 
voksnes møte med barn og 
unge), Øyvind Kvello (Tidlig 
innsats), Reinert Karmøy (Re-
lasjonsledelse og relasjons-
kompetanse), Terje Melaas 
(Blikk for lek), Ingvard Wil-
helmsen (Konge i eget liv).

For oss i Indre Namdal er 
det store kostnader å skulle 
gjennomføre slike kursdager. 
Vi er glade for at vi har dette 
samarbeidet og dermed kan 
engasjere dyktige foredrags-
holdere.

Opningstider Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har ope alle 
kvardagar frå kl. 10-16, 
men på onsdagar har vi 
også kveldsope til kl. 21.00.

Dei som arbeider på biblio-
teket har fått utvida ansvar 
for å selje billettar til kon-

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!

KONSERT: Inger Engen og 
Anne-Marie Seem, sammen med 
O.J. Hanssen
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Skoleåret 2017/2018  
var et innholdsrikt år  
med fine dager både  
på og utenfor skolen.

I starten på skoleåret var vi så 
heldige å få låne gapahuken på 
Sklett og hadde en veldig fin 
dag der. Det ble bærplukking, 
bålkos, tur til Sagfossen og 
mange artige aktiviteter.

I september deltok vi på 
mottakelsen av kronprins Hå-
kon og kronprinsesse Mette 
Marit. Det var stor stas for oss 
alle. Besøk fra andre skoler er 
alltid populært, og dette sko-
leåret var det Namdals Folke-
høgskole som var på besøk.
Før jul hadde vi tradisjon tro 

adventsmarkeringer, baking 
av pepperkaker, juletregang 
med nissebesøk og grøtspi-
sing. Dette er noe vi alle synes 
er veldig koselig.

I mars underholdte grunn-
skoleklassene de andre delta-
kerne med en god og 
tankevekkende revy. Skidag 
ble arrangert på Leksås med 
kaffekoking, aking og skigåing. 
Humøret var på topp, selv om 
føret ikke var det beste. Vi er 
takknemlige for lån av den 
flotte gapahuken.

På vårparten var vi på mu-
seet, der vi fikk kyndig omvis-
ning av engasjerte og 
kunnskapsrike grongninga. 
Besøket her synes deltakerne 
var veldig spennende.

Skoleåret ble avsluttet med 

høytidelig utdeling av vitne-
mål til de tre deltakerne som 
fullførte grunnskolen. De har 
nå startet med videregående 
utdanning, og det har også 
noen av deltakerne som tok 
norskprøven i vår. Andre del-
takere har i løpet av året fått 
seg praksisplasser og jobb. Vi 
ønsker dem alle lykke til!

Nå er vi i gang med et nytt 
skoleår, og har i år 69 deltake-
re fra Grong, Høylandet og 
Namsskogan, fordelt på norsk-
kurs (35) og grunnskole (34). 

Vi vil takke alle samarbeids-
partnere i året som gikk, og 
håper vi kan fortsette det gode 
samarbeidet i året som kom-
mer.

Ansatte ved Grong voksen-
opplæringssenter

Grong voksenopplæringssenter

VOKSENOPPLÆRINGA: Besøk på museet.

VOKSENOPPLÆRINGA: Avslutning med utdeling av vitnemål.

Den 20. Juni 2018 var det 
avslutning for 10. klasse 
ved Grong barne- og  
ungdomsskole. 
I de talene som ble holdt av 
både rektor og lærere, ble det 
gitt masse ros og gode råd på 
veien videre for elevene som 
nå skal ta fatt på den videregå-
ende utdanninga.  

Elevenes tale ble holdt av 
Bjørn Erik Duun og Johan 
Seem Sundvik. Her kom det 
fram at klassen hadde hatt godt 

samhold gjennom 10 år, selv 
om det til tider hadde vært 
noen utfordringer både for læ-
rere og elevgrupper. Men ut-
fordringene hadde blitt løst 
underveis, og alle kunne gå vi-
dere med gode minner fra sko-
letiden.  

Underveis i markeringen ble 
det servert kaker og påsmurt 
som foreldrene hadde tatt med 
seg. Til sammen var det nær-
mere 80 personer som deltok 
på avslutningsmarkeringen.  

Vi ønsker alle elevene lykke 
til videre i livet.

Avslutning for 10. klasse 

DEN 20. JUNI 2018: var det avslutning for 10. klasse ved Grong barne- og ungdomsskole. 8.

VOKSENOPPLÆRINGA: Aktivitetsdag på Sklett.

VOKSENOPPLÆRINGA: Juletregang på skolen.
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

Nytt tilbud (6 kvelder) med 
dans starter opp på torsdager. 
Innhold: dans

To aldersgrupper: 1.–4. klas-
se, og 5.–7. klasse (gruppestør-
relse på 12 elever).

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

Tidspunkt: torsdager kl. 
16.00 – 16.45 (1. – 4. klasse) og 
kl. 17.00 – 17.45 (5. – 7. klasse). 
Følger skoleruta.

Pris: 500,- kr (6 kvelder). 
Faktura blir tilsendt etter opp-
start. 400,- kr for elever som 
allerede har elevplass hos oss.

Påmeldingsfrist: innen fre-
dag 23. mars, uke 12.

Påmelding til: 
Grong musikk- og kulturskole
v/ Kari A.T. Sivertsen (mobil 

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

Innsats for andre
Valgfaget «Innsats for andre» 
inviterte på kino.

Fredag 26. januar inviterte 
valgfaget «Innsats for andre» 
Grong alders- og sykehjem på 
kinoen «Kongens nei» i kinosa-
len på Kuben Kulturhus.

Elevene, som er fra klasse 8.-
10, var på alders- og sykehjem-
met for å hente de 12 beboerne 
som ønsket å bli med på kino.

Etter kinoen var det serve-
ring av kaffe og brus, og hjem-
melagde skoleboller som 
valgfagselevene hadde bakt, 
før elevene eskorterte beboer-
ne tilbake til alders- og syke-
hjemmet.

Det ble en hyggelig stund 
både for de eldre og elevene.

Tirsdag 10. januar var 129 
barnehageansatte i Indre 
Namdal, pluss Snåsa sam-
let for felles kursdag på 
Kuben i Grong.

Kari Pape var foredragsholder 
om temaet «Implementering 
og barnehagens praksis i lys av 
ny rammeplan». Hun var en 
engasjerende foredragsholder 
som fikk god kontakt med alle 
som var til stedet. Hun satte 

ord på og ga gjenkjennende 
eksempler på hva en barneha-
gedag kan bestå av. Gjennom 
disse eksemplene trakk hun 
inn den nye rammeplanens 
innhold og hvordan vi kan ar-
beide med det i praksis.

Kari Pape er utdannet barne-
hagelærer og har siden 1997 
holdt en rekke kurs og foredrag 
for ansatt og foreldre i barneha-
ger og skoler i Norge og Sverige. 
Hun har skrevet flere fagbøker 
innen barnehagefeltet. Hun er 
blant annet opptatt av den gode 

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

FAGDAG: Tirsdag 10. januar var 129 barnehageansatte i Indre Namdal, pluss Snåsa samlet for felles kursdag på Kuben i Grong.
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Vi tilråder publikum  
å førehandskjøpe  
billettar då dette gir  
betre oversyn for arran-
gør, lettar billettsalet på 
arrangementdagen og vi 
unngår å måtte snu folk i 
døra om det er fullt.
I vårt nye billettsystem vil ein 
på dei fleste arrangement også 
kunne velje kva for sete ein 
ønskjer å bestille. Vil ein ha 
dei beste plassane løner det 
seg å førehandskjøpe. Ein kan 
jamvel kjøpe på døra før sjølve 
arrangementet når det er ledi-
ge plassar. Under følger litt 
ulike måtar å kjøpe billettar til 
kulturarrangement og kino.

Førehandssal i biblioteket med visa
I biblioteket sine opningstider 
10-16 alle kvardagar og heilt til 
kl. 21 onsdagar, kan du kjøpe 
billettar med visakort av de 
tilsette i biblioteket. Betal i 

skranken. Kontantar blir utfa-
sa som betalingsløysing for 
kulturbillettar.

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

På våre nye nettsider ser du 
kinoprogram og kulturpro-
gram. Trykk på «kjøp billett» 
på det arrangementet du vil 
ha billettar til, vel plass og be-

tal. Skriv ut kvittering eller vis 
kvittering mottatt via telefon.

Appen «ebillett»
For dei som nyttar moderne 
mobiltelefonar tilråder vi å laste 
med appen «ebillett». Med den-
ne kan ein kjøpe billettar og ha 
dei lagra på telefonen. Det held 
då å vise billett på telefonen når 

du går inn på arrangementet. 
Du slepp også å nytte kodekal-
kulator og passord for nettbank 
for kvart enkelt kjøp. I appen 
kan ein søke på Grong eller Ku-
ben og slik kunne følgje med på 
alle tilgjengelege arrangement 
framover på telefonen.

Kjøp på sjølve arrangementet
På kinoframsyningar, konser-
tar, teater osv. kan du også 
kjøpe i døra på sjølve arrange-
mentet. Vi vil også her helst 
bruke vår  betalingsterminal.

Tilrettelegging
Vi har mange tilrettelagte og 
avhaldne plassar for publikum 
med nedsett funksjonsevne i 
kinosal og konsert- og teater-
salen Symfoni Namsen. Når du 
kjøper på førehand kan du sjå 
dette i salkartet. 

Du kan også få råd om plas-
sar i forhold til hemningar i 
bibliotekskranken. Vi aksepte-
rer ledsagerordning og krev at 
alle eksterne arrangørar også 
gjer det.

Billettsal på Kulturhuset Kuben

Ny tilsett i Grong 
ungdomsklubb
Grong Ungdomsklubb har fått 
ein ny ungdomsklubbarbeidar i 
vikariat fram til sommaren. 
Dette er Sonja Fossland som til 
vanleg arbeider på Grong Bar-
ne- og ungdomsskole.

Som før vil ungdomsklubben 
halde ope kvar måndag og ons-
dag frå kl. 1800. Aldersgrense 
er 8. klasse. Fram til sommaren 
vil vi stenge ungdomsklubben 
kl. 21 om kveldane. Dette er ein 
time tidlegare enn før.

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

10. mars kl. 20.00. Kuben Rocks 
– Boring Old Farts, Blånæggel og 
Haral Ængen band.
13. mars kl. 19.00. Det e itj 
størrelsa det kjæm an på – Kveli 
Rånes Bremseth.
20. mars kl. 19.00. Farfarfortel-
linger – Turnéteatret, med Evy 
Kasseth Røsten

20.–22. april, Regional UKM-festival, 
Grong.
25. april kl. 19.00 Herman’s Hermits 
– britisk 60-tallsband (no milk today).
1. mai kl. 19.00. Vårkonsert med 
Grong Musikkforening.

Billetter på www.kulturhusetku-
ben.no eller i Grong bibliotek i 
åpningstiden.

Våren 2018 på kulturhuset

Grong kommune deler kvart  
år ut kulturmidlar til ulike føre-
mål. I tildelinga av kulturmidlar 
2018 vil foreningar med  
aktivitet for barn og  
ungdom bli prioritert.
Søknadsfristen er 20. april. Kvar 
kategori er spesifisert under. 
Søknadsskjemaet er elektronisk 
og finst på Grong kommune si 
heimeside www.grong.kommu-

ne.no (under tjenester/kultur/
kulturmidler).

1. Stønad til kor og korps:
Blir tildelt administrativt i 

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

Blir tildelt av Grong idretts-
råd. Søknadsfrist: 20. april.

3. Stønad til lag og forei-
ningar for barn og ungdom, 
inkludert revy og teater:

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadsfristen: 
20. april. 

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadene skal 
leverast inn så snart søkarane 
har oversyn over utgifter og 
innsats i løpet av inneverande 
sesong. Det skal leverast inn 
køyreliste med anmodning om 
utbetaling til gitt kontonum-

mer som viser minimum dato 
for køyring og omtrentleg dis-
tanse. 

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

som ikkje går under desse ord-
ningane kan du skrive søkna-
den i eit dokument og stile 
direkte til Grong kommune så 
vurderer vi desse ekstraordi-
nært. Søknader sendt før 20. 
april og som gjeld barn- og 
unge vil bli prioritert. 

Spørsmål og kontaktinfo
Har du spørsmål, treng skjema 
eller anna spørsmål, ta kontakt 
med prosjektleiar kultur Trond 
Martin Sæterhaug på tlf. 
99612998 eller på e-post: trond.
saterhaug@grong.kommune.
no.

Vi minner om at sjølve søk-
nadsskjemaet er tilgjengeleg på 
heimesidene grong.kommune.
no (under tjenester/kultur/kul-
turmidler).

Utlysing av Kulturmidlar 2018

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni.  
Kommunestyrets møter holdes i kommune-
styresalen på Grong kommunehus.  
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside
www.grong.kommune.no; i servicekontoret  
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong  
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.  
 Skjalg Åkerøy, ordfører

Informasjon om Grongnytt 2018
● Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, 
trykking og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann 
Svein Helland som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale  
informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt  
innhold eller eventuelle feil.
● Neste nummer av Grongnytt kommer 4. mai.  
Frist for lag og foreninger er 23. april.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

barndom, barns leik i barneha-
ge, sosial kompetanse og peda-
gogisk ledelse.

Ledernettverk
Fagdagen ble arrangert av leder-
nettverket for barnehagene I 
Indre Namdal og Snåsa. Leder-
nettverket er et fagnettverk for 
styrere og pedagogiske ledere. 
Nettverket har eksistert siden 
2000. Dette er et nettverk med 
erfaringsdeling og aktuelle 
tema for styrere og pedagogis-
ke ledere i barnehagen, som 

møtes 4 ganger pr år og møtene 
går på rundgang i alle 6 kom-
munene.

Gun Kveli fra Lierne som 
hadde koordineringsjobben 
skal ha mye av æren for at nett-
verket fortsatt eksisterer. 

Foredragsholdere
Siden 2002 har ledernettverket 
også fått til felles kursdager for 
alle ansatte i barnehagene i 
disse kommunene, med forele-
sere som bl.a Ann Åberg (Lyt-
tende pedagogikk),

Eli Rygg (Se-lytt og lær, de 
voksnes møte med barn og 
unge), Øyvind Kvello (Tidlig 
innsats), Reinert Karmøy (Re-
lasjonsledelse og relasjons-
kompetanse), Terje Melaas 
(Blikk for lek), Ingvard Wil-
helmsen (Konge i eget liv).

For oss i Indre Namdal er 
det store kostnader å skulle 
gjennomføre slike kursdager. 
Vi er glade for at vi har dette 
samarbeidet og dermed kan 
engasjere dyktige foredrags-
holdere.

Opningstider Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har ope alle 
kvardagar frå kl. 10-16, 
men på onsdagar har vi 
også kveldsope til kl. 21.00.

Dei som arbeider på biblio-
teket har fått utvida ansvar 
for å selje billettar til kon-

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!
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Billetter kjøpes via kulturhuset-
kuben.no/program, ved å laste 
ned appen «e-billett» eller  
oppsøke billettskranken i Grong 
Bibliotek på kulturhuset hvor  
du kan forhåndskjøpe  
billetter med visakort.

NOOB (TURNÉTEATRET)
18. oktober kl. 19.00 - cc.  
300,- / 120,- (student/ elev)
Maria er rasende fordi pappa ikke lar 
henne spille ferdig. Pappa er rasende 
fordi Maria bare sitter inne foran skjer-
men. Når faren til Maria tar datamaski-
nen hennes får hun nok og rømmer. 
Av Ane Aass og Rasmus Rohde.
QB1 UNGDOMSKLUBB
24. oktober kl. 19.00 - Gratis inngang
Under Vrimmel-festivalen i Indre Nam-
dal omgjør vi kulturhuset til ungdoms-
klubb for en kveld. Det blir musikk, spill, 
lek, kiosk, aktiviteter og konkurranser, 
sosialt og artig. Ta med venner og kom.
HAUGER AV GRAVHAUGER
25. oktober kl. 1900 - Gratis inngang
I Grong er det hauger av gravhauger. Hva 
er en gravhaug? Hvor finner vi dem? Alt 
du har lurt på om gravhauger og noe du 
ikke visste. Foredrag ved fylkesarkeolog 
Forseth i kinosalen. 

SANITETSBASAR
27. oktober kl. 1100 - Gratis inngang
Grong Sanitetsforening inviterer til basar 
i foajeen utover dagen til ca kl. 1630 med 
salgsboder, tombola og underholdning. 
Servering i Kuben Kafé. 
ØNSKEKONSERT: NORA BROCKSTEDT 
27. oktober kl. 1500 - Gratis inngang
Gjenopplev sanger fra en av Norges vik-
tigste sangerinner og jazzmusikere. Vi 
får en «Cafe-konsert» sammenfallende 
med Grong Sanitetsforening sin basar i 
foajeen på Kuben denne lørdagen. Med 
Mildred Marita Ramberg Røthe og pia-
nist. 
TRANSJOIK OG QUINTUS
28. oktober kl. 1800 - cc. 200,- / 50,- (barn)
Transjoik og Quintus imploderer på sce-
nen under «Vrimmelfestivalen», Vi får en 
kulturopplevelse med musikere som for-
midler rytmisk folkemusikk og andre 
sjangre med råsterke musikere.   
ABSENCE CREW - OLDSCHOOL
30. oktober kl. 1900- cc. 100,- 
Når man har det gøy går tiden alt for fort. 
En dag våkner plutselig breakerne i Ab-
sence opp, og tiden har løpt fra dem. En 
eksplosjon av et show med Show, dans, 
breakdance og akrobatikk.
CHRISTIAN STEJSKAL - MITT NABOLAG 
31. oktober kl. 1900 - cc. 100,- / 50 (student)
Christian Stejskal har arbeidet som fioli-
nist ved operaen i Kairo og dokumentert 
en verden som formidles gjennom en mul-

timedieforestilling med fiolin, stemme-
prakt og bilder under vrimmelfestivalen.
JUBILEUMSKONSERT GRONG  
MUSIKK- OG KULTURSKOLE
1. november kl. 1900 - Gratis inngang
Grong musikk- og kulturskole ble etablert i 
1978. Dette markere vi med en jubileums-
konsert med nåværende og gamle elever og 
lærere på scenen. Se og hør både de som 
spirer og de som har blomstret!
STJERNER I KUBEN
3. november kl. 1900 - cc. 300,-
Grong Musikkforening inviterer solister og 
artister fra nabokommuner til en fenome-
nal og overraskende mønstring av slepne og 
uslepne diamanter. En avslutningskonsert 
under Vrimmelfestivalen. 
IN-MESSA 2018
9.-10. november  - cc. 50,- (barn gratis)
Vi følger opp suksessen med et bredt utvalg 
av salgsboder. Kjøp noe du ønsker deg eller 
gjør julegavehandel på et folkerikt treffsted 
hvor næring og kultur krysser stier. Serve-
ring i Kuben Kafe.
INGES SUPERSHOW MED GJESTER
17. november kl. 1930 - cc. 350,- 
Et helaftens show med Inge Kristiansen, 
Joralf Bakstuveggen, skotten Jimmy McDon-
nel, Ytre Gåsøerne Korps, den indiske tryl-
lekunstneren og årets nye bekjentskaper fra 
storsuksessen «Inges forunderlige verden».
KUBENLAN 
23.-25. november - cc. 320,- (få billetter igjen)
Hundre ungdommer kobler seg opp med 

pc’er, skjermer, spill og konkurranser. Det 
blir flotte premier og høyt spenningsnivå. 
LAN har blitt en tradisjon i Grong som vel-
dig mange gleder seg til. 
JUL I KUBEN
9. desember kl. 1500 - cc. 200,- (barn gratis)
Grong Musikkforening med venner invite-
rer til familieforestilling med julemusikk og 
allsang. Dette blir et koselig pusterom i jule-
stria med barn, voksne og overraskelser på 
scenen. Graut i pausen. 
KOR I NAMSSKOGAN – 20 ÅR
14. desember kl. 1900 - cc. 320,- / 170 (barn)
Kor i Namsskogan har 20-års jubileum og 
står for julekonserten på Kuben. De tar med 
seg bl.a. Ola Marius Ryan, solister og gjester. 
LYDEN AV NAMDAL’N
12. januar kl. 1900 - cc. 325,- 
Lyden av Namdal’n 2019 presenterer et 
forrykende country & westernshow 12. 
januar 2019 i konsertsalen. De stiller med 
sangere fra fem kommuner i Namdalen. 

Grong Kino setter opp program fortløpen-
de. Følg med på Kulturhuset Kuben eller 
på hjemmesidene kulturhusetkuben.no 

Høstprogram kulturhuset Kuben

KOMMUNAL 
INFORMASJON
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HER KINOPROGRAMMET PÅ KUBEN: 
25. juni kl. 17.30: 
All Eyez On Me, kr. 100/120.
25. juni kl. 20.00:
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 17.30: 
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 20.00:
All Eyez On Me, kr. 100/120.

All Eyes On Me. All Eyez on me er historien 
om livet til Tupac Shakur. Artist, poet, skue-
spiller og revolusjonær. 2Pac har solgt mer 
enn 80 millioner album over hele verden, noe 
som gjør ham til en av de mestselgende artis-
tene gjennom tidene. Som sønnen til to "Black 
Panther"- aktivister ble han fødd inn i en urett-
ferdig verden. Tupacs kamp gav ham hans 

stemme. En stemme som ble sterkere jo mer 
motstand han møtte.

Transformers: The Last Knight. Transfor-
mes har kjempet en bitter kamp mot sine fien-
der, Decepticons, i en årrekke på Jorda. Men 
Transformers har vært til stede på kloden mye 
lenger enn vi mennesker har visst om. Opti-
mus Prime har dratt ut på en lang reise 
ut i rommet for å finne ut mer om sitt 
opphav. I hans fravær har en krig brutt 
ut mellom mennesker og Transformers - en 
konflikt som kan føre til planetens undergang. 
For å stoppe dette må Cade Yeager (Mark 
Wahlberg) alliere seg med Bumblebee og Isa-
bela, en ung, foreldreløs jente, og spore opp 
de som sitter med nøkkelen til å redde Jorda 
før det er for sent. Et storslått nytt kapittel i 
Transformers-sagaen med regi av Michael Bay. 
Vi viser den i 3D format! 

GRONG KINO

VANDING TIL: Historisk vandring ruta Leir – Vie – Østduun med Grong historielag. 

HISTORISK VANDRING

Oppfordring om å sykle/samkjøre til Seem Arena

HLF Overhalla, Grong og 
Høylandet arrangerer 
åpen tur for medlemmer 
og alle andre til Leka, 
sammmen med LHL 
Overhalla. 
Rute: Fra Skage Sam. Kl.08.00.-Ra-
nem v/kirka kl. 08.15.- Bergsmo kl. 
08.35.- Grong v/hotellet kl. 08.50.- 
Gartlandkrysset kl.09 05.- Høylan-
det skyss-stasjon kl. 09.20. Turen 
fortsetter via Foldereid- Kjeldeidet 
til Gutvik. Kaffestopp underveis.

  • Ferge fra Gutvik kl. 
11.05.
  • Lunsj serveres på 

Vertshuset Herlaug Kl. 
11.30.
  • Etter Lunsj er det 

rundtur på Leka. Besøker 
historiske steder. 
  • Besøk avpasses etter 

tid til rådighet av:  Guide: 
Arve Haug.
  • Rundturen avsluttes 

ved ferge kl. 14.40.
  • Turen fortsetter via 

Gravvik- Saltbotnkorsen 
til Foldereid.

  • Middag serveres på 
Foldereid Gjestehus, 
Vårtun. Kl. 16.30.
  • Kaffestopp underveis.
  • PRIS ALT INKLUDERT 

KR: 400.-
  • PÅMELDING INNEN 

16 JUNI 2017 TIL:

Dagmar Lassemo tlf: 48 00 
63 57 Eller Tom Riise-Hanssen 
tlf : 92 68 49 61. Astrid Marie 
Bakken 48 21 45 71.

Velkommen til 
en trivelig tur!

Arrangerer tur til Leka 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
       
 
 
      

 
 

 

 

  30. juni  

3.-5.august Namsen laksfestival  

30 juni - 
Sommertoget  

Direkte på  
TV NRK 1 

21.-25. juni  
Namsen  

triologien -   
«Offeret» 

Seem-arena 
     

50-års festival-  
tradisjon i sentrum 

av Grong . 

Det  bli aktiviteter, 
festligheter og 
selvfølgelig den 

tradisjonelle lakse-
fiske konkurran-

www.offeret.no  

Sommertoget til Grong  

Historisk vandring    Leir – Vie – Østduun   
Lørdag 19.august 2017 kl.11 Vandringen starter ved Leirbrua. Parkering 
på Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til Leir.  

Arr. Grong Historielag 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
  
 
      

 
 

 

 

  30. juni  
21.-25. juni Namen-
triologien  
 

1.-2. des Julesjau Bergsmo  

2.sept.  
Bygdadag  

på 
Bergsmo 
kl. 10-16 

11.-12.NOV IN-MESSA  Salg & næ-
ringslivs-
messe i 
Grong-
hallen for 
28.gang. 

 

Kulturuke 17.-23. sept.  
markerer åpninga av Kuben  

20.sept. offisiell åpning ved HKH Kronprinsparet 

KUBEN 

Vi vil ha utfordringer med parkeringsplasser rundt Seem Arena i forbindelse med forestillingene 
av «Offeret» i Namsen-trilogien som foregår 21.–25. juni. Vi oppfordrer publikum i Grong som fø-
ler for det å sykle til Seem Arena, eventuelt samkjøre. Velkommen alle sammen! 

Leir – Vie – Østduun
Lørdag 19. august 2017 kl. 11
Vandringen starter ved Leirbrua.Parkering på 
Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til 
Leir.

For kr. 50,- får du gamle historier, kart med 
oversikt over hus, stedsnavn og bilder. Kaffe-
servering på Strikkeburet.

Arrangør: Grong Historielag

BILLETTSALG:
WWW.HOOPLA.NO WWW.NORSKREVYFESTIVAL.NO

INFORMASJON OM CAMP:

F O R E S T I L L I N G E R H U M O R C A M P I N G L I V B Y G D A F E S T

TERJETYSLANDTERJETYSLAND
GRANNES
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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Kommunene i Indre 
Namdal har nå fått en 
kart-app som heter 
Kommunekart,  
levert av Norkart.
Denne kan enkelt og gratis las-
tes ned på mobil og nettbrett.
  • Her finner du regulerings-

planer, scooterløyper, 
eiendomskart, adresser mm. 
  • Søk opp ønsket steds-

navn eller zoom deg inn på 
ønsket sted i kartet og 
velg blant tilgjengelige 
kartlag i menyen til høyre. 
  • Med posisjonering 

aktivert, ser du hvor du 
befinner deg.

  • Du finner også ulike 
valgmuligheter i menyen til 
venstre, bl.a. flybilder og 
ruteplanlegger. 
  • Last ned appen og prøv 

deg fram. Den er enkel og 
grei å bruke!

KOMMUNEKART - APP
KART-APP: Appen heter Kommunekart og er levert av Norkart.

Søknadsfristen for  
tilskudd fra det kommu-
nale viltfondet er 3.april. 
Søknaden skal inneholde:
  • Planlagt aktivitet. 
  • Spesifisert budsjett. 
  • Finansieringsplan.
  • Kontaktopplysninger  

om søkeren.

Fondet kan etter § 5a brukes 
til blant annet:
  • Tilskudd til tiltak for å 

fremme viltforvaltning og 
styrke kunnskapen om viltet, 
både stor- og småvilt. 
  • Jaktorganisering m.m. i 

kommunen og nabokommuner 
gjennom samarbeid i regi av 
organisasjoner, enkeltpersoner 
eller kommunen selv. 

  • Tiltak for å forebygge skader 
på landbruksnæring voldt av 
hjortevilt.

Søknaden sendes til Grong 
kommune v/miljørådgiveren, 
postboks 162, 7871 Grong eller 
til postmottak@grong.kommu-
ne.no. Spørsmål kan rettes til 
Brit-Agnes Buvarp på tlf 74 31 21 
58 eller e-post brit-agnes.bu-
varp@grong.kommune.no.

SØKE DET KOMMUNALE VILTFONDET I 2018?

FRIST: Søknadsfristen for tilskudd fra det kommunale viltfondet er 3.april.

Vikarsituasjon:
Legekontorets faste leger skal 
på videreutdanning i uke 10 og 
11, dvs. 5. mars til 19. mars.

Samt at kontoret har en an-
satt som er sykemeldt.

Kontoret er bemannet med 
erfarne vikarer denne perio-
den, vikarene vil og ivareta sy-
kehjem, hjemmesykepleie og 
helsestasjon og øvrige oppga-
ver. 

Legekontoret i Namsskogan 
har drift som vanlig.

Legeattest i forbindelse med 
sykdom på Grong videregåen-
de skole
Fremgangsmåte ved behov for 
legeattest i forbindelse med 
sykdom som gir fravær fra sko-
len.

Ring legekontoret for å for-
telle at du er syk og hva pro-
blemstillingen er, og at du 
trenger dokumentasjon på syk-
dom, for eksempel influensa. 
Det vil da blir dokumentert i 
journalen din at du har ringt.

Når du er frisk til å gå på sko-
len igjen bestiller du legetime. 
På denne måten unngår vi 
smitte og vi unngår å bruke 
akutte legetimer til attester. En 
slik attest vil koste mellom 200 
og 300 kr (Prisen varierer med 
innholdet i legekonsultasjo-
nen). 

Dette gjelder kun ved behov 
for legeattest! Er du så syk at du 
trenger legetilsyn/behandling 
skal du selvfølgelig bestille time 
når du trenger det.

Detter gjelder for Grong og 
Namsskogan legetjeneste.
Påske

I den stille uke, dagene før 
påske er kontoret i Grong åpent 
mandag og tirsdag 08.00-15.30 
og onsdag 08.00-12.00. Disse 
dagene vil være forbehold 
akutt sykdom.

Namsskogan har lege på tirs-
dag. 

Rutineprøver bør tas uken 
før påske på grunn av kapasitet 
og postgang om det er mulig.

I påskehøytiden må en bruke 
legevakt ved sykdom som tren-
ger lege.

Legevakt 116 117 

Ansatte ved legetjenesten 
ønsker god påske!

INFORMASJON FRA GRONG OG  
NAMSSKOGAN LEGETJENESTE

Torsdag 15.03.18 kl. 
1730-2000 holdes det 
kurs med jordmor, helse-
søster og fysioterapeut 
ved Grong Helsestasjon.
Jordmor vil snakke om tiden før 
fødselen, fødselens start og uli-
ke faser, smertelindring og bar-

seltiden. Helsesøster vil snakke 
om hjemmebesøk, oppfølging 
på helsestasjonen og hva man 

kan forvente som småbarnsfo-
reldre. Fysioterapeut snakker 
om trening under graviditet, og 
etter fødsel. 

Vi håper du og din partner 
har mulighet til å delta på kur-
set. Viktig med påmelding. 

Gi tilbakemelding per SMS 
innen 12.03.18 på mobil 951 03 
999.

Helsestasjonen i Grong.

INVITASJON TIL FORELDREFORBEREDENDE 
KURS VED GRONG HELSESTASJON

Grong kommune teknisk 
avdeling, søker etter 
sommervikarer i tidspe-
rioden fra 1. mai til  
31. august 2018  
(st.nr. 02/18):

  • Vedlikehold av grønt anlegg, 
periode mai-august 
  • Vedlikehold av kommunale 

bygg og boliger, samt enkle 

vaktmesteroppgaver,  
juni-august.
  • Renhold av kommunale  

bygg, juni – august. 
Felles elektronisk søknad 

sendes for alle tre stillinger, 
men ønsket arbeidssted må 
oppgis i søknaden:
Felles for stillingene:
  • Vi søker primært etter 

skoleungdom og studenter
  • Søkere må være forberedt å 

få arbeidsoppgaver etter 
behov. 

  • Søkere med førerkort  
og egen disponert bil  
oppfordres til å søke. 
  • Det må oppgis ønsket 

arbeidsperiode i søknaden.  
Om det er perioder man ikke 
kan jobbe, må det framkomme i 
søknaden. 

Søker via elektronisk søk-
nadsskjema på www.grong.
kommune.no innen 01.04.2018

Eventuelle spørsmål rettes til 
Sigve Hallager på telefon 74 31 
21 65. 

GRONG KOMMUNE SØKER ETTER SOMMERVIKARER 
GRØNT/BOLIGER/BYGG/RENHOLD
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Bergsmo gammeldainsforening.
Bergsmo utviklingslag.
Nordtun samfunnshus.

Årsmøte på Nordtun 
10 april klokka 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.

Ta kontakt om det er noe 
som du ønsker å ta opp.

Gjertrud, Bente May  
og Siv Janne.

Felles årsmøte

  • Skiløype kjøres opp med 
snøskuter fra Rosset, eller 

Mørkvedsetran, til Bryinntjønninj 
– og eventuelt Rabalskeheia, til 

hver helg fra og med uke 8.
  • F.o.m. uke 8 serveres kaffe, 

solbærsaft og smørbukkarameller 
ved Bryinntjønninj hver søndag 

mellom kl. 12.00–14.00.
Elstadrenn ved Haugen 

grendehus, Elstad, tirsdag 
20. mars. Premier til alle. 

Trim og konkurranseklasser. 
Klassisk stil i konkurranse-

klassene.   Start fra kl. 17.00.
Alle velkommen til klubbens  

aktiviteter! Styret i GSK.

Gartland Sportsklubb 
informerer

Torsdag 15. mars kl. 19 
på Frivilligsentralen.
Det vises til innkalling og 
sakliste i lagets meldings-
blad.

300 års markering i form 
av historisk foredrag av 
Hans Olav Løkken, Arm-
feldts felttog i 1718. Fra ned-
erlaget ved Poltava til døden 
i Sylane – 3 700 frøs i hjel på 
noen timer. Den største tra-
gedie som har rammet sol-

dater i en enkelthendelse 
på norsk jord.

Kaffeservering med mytji 
godt attåt.

Det blir det anledning til å 
betale medlemskontingen-
ten.

Velkommen!
Styret.  

Årsmøte i Grong Historielag
Tirsdag 20. mars kl. 19  
på Frivilligsentralen. 
Innkalling med sakliste, års-
melding, regnskap og arbeids-
plan for 2018 er sendt 
medlemmene. 

Vi viser filmen «Minner». Kul-
turinnslag med dikt og sang fra 
en sanggruppe. Kaffeservering 
med gokak attåt.

Vi har signert demensvennlig 
avtale med Grong kommune. 
Det betyr at vi tilbyr butikker, 

næringsliv etc. et foredrag/kurs 
om demens slik at personer 
med demens kan møtes med 
respekt og forståelse. Til nå har 
45 deltatt på kurset.

Demensforeningen har nå 38 
medlemmer og vi ønsker flere.

Meld deg gjerne inn i felles-
skapet, medlemskap per år kr. 
350,- 

Velkommen!
Nasjonalforeningen Grong 

Demensforening.
Styret.

Årsmøte i Grong Demensforening 

Vi arrangerer kurs i  
stauder (1. mars og juni), 
kompostering (26. april 
og september), insektho-
tell (3. og 8. mai) og be-
tongstøping (mai/juni). 

Påmelding til Monica 472 35 
929. Kursene er gratis for med-
lemmer men materialkostnad 
på de to siste. For ikke-med-
lemmer koster kursene kr 
100,- per kveld.

Onsdag 2. mai 18.30 blir det 
foredrag om og salg av pioner 
ved Eivind Hansen. Eivind er 
piongal og har 3000 pioner i 

hagen sin på Barkåker. Disse 
sees på pionhagen.no og du 
kan også forhåndsbestille til 
han kommer. Arr. er i samar-
beid med Folkeakademiet 
Grong. Inngang kr 50,- for 
medlemmer og kr 100,- for an-
dre. Da får du kaffe/te med noe 
til. Loddsalg med grønne pre-
mier.

I juni har vi planteloppemar-
ked og handledag med rabatt 
for medlemmene hos 
Gartner'n. I juni/juli/august 
drar vi på hagekaffe.

Grong hagelag er på Face-
book, her finner du mer info 
og inspirasjon.

Velkommen til å bli med oss! 
Styret.

INFO FRA GRONG HAGELAG

Grong Sanitetsforening har 
fotpleie på Grong sykeheim 
16. til 19. april. Påmelding til 
Jorid Åstrand tlf 99276720.

Grong Sanitetsforening

Grong IL
Kontigentkrav for 

2018 er nå sendt ut. 
Medlemmer som ikke har 

betalt for 2016 og 2017 er nå 
tatt ut av registret ifølge 

NIF’s regelverk.
Angående rabatt på Inter-

sport kan de som er på Min 
Idrett skrive ut Medlemskort 
under rubrikken: medlem-
skap. Andre kan ta bilde av 
kontoutdrag på mobilen og 

vise for å oppnå rabatt.  
Angående registrering på 

Min Idrett: se hjemmeside 
Grongil.no.

For AU Grong IL, K. 
Johansen. 

 

 

Åpningstider gjenvinningsstasjoner 2018                      

Midtre Namdal Avfallsselskap, kundesenter tlf.nr 74 28 17 60  

Gjenvinningsstasjoner er stengt i mellomjula og på helligdager.  
Onsdag før påske (28.mars): Vikna og Namdalseid stengt, Stormyra åpent kl. 08.00-12.00.  

Gjenvinningsstasjon Sommer (april - t.o.m. oktober) Vinter (Jan, feb, mars, nov. og des.) 
Overhalla/Namsos 

Stormyra  
Mandag kl. 08.00-19.00  

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag                
kl. 08.00-15.00 

Mandag kl. 08.00-19.00  
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  

kl. 08.00-15.00 
Fosnes (Rulle) 

Jøa  
 

Torsdag i partallsuker kl. 17.00-19.00 
 

Tredje torsdag i mnd. kl. 17.00 – 19.00 

Salsnes 9.mai kl. 15.00-17.00 
 12. sept. kl. 15.00-17.00 

 

Grong 
  

Tirsdag og torsdag kl. 14.00- 18.00 
Lørdag 

 28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 
 kl. 11.00-13.00 

Torsdag kl. 14.00-18.00 
 
 
 

Høylandet Tirsdag kl. 14.00-18.00 Tirsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Vikna 
  

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

Lørdag 
28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 

 kl. 11.00-13.00 

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

 

Nærøy 
  

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Salsbruket (Rulle) 26. april, 7. juni og 13. sept.  
kl. 15.00-17.00 

 
 

Bindal (Rulle) 
Terråk   

Mandager unntatt siste mandag i mnd. 
 kl. 15.00-17.00 

15. jan, 12. feb, 12. mars 
8. og 22. okt, 5. og 19. nov. og 3. og 17. des. 

kl. 15.00-17.00 
Bindalseidet 

 
Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 

Leka (Rulle) 
 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 15.00-17.30 
 

Andre tirsdag i mnd. kl. 15.00-17.30 
 

Leka/Bindal/Nærøy (Rulle) 
 

2.mai, 6. juni og 5. sept. 
Gutvik kl.14.00-15.00 
Kjella kl. 15.30-16.30 

Foldereid kl. 17.30-18.30 

 

Namdalseid 
  

Onsdag kl. 14.00-18.00 Onsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Flatanger  
 

Tirsdag kl. 14.00-18.00  
 

Siste lørdag i mnd. kl. 11.00-13.00 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 14.00-18.00 

Osen Torsdag kl. 14.00-18.00 
Lørdag 

21. april, 26. mai, 18. aug. og 22. sept. 
kl. 11.00-13.00 

Torsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 
 

Roan (Rulle) Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

VRIMMEL-festivalen er en  
kunst- og kulturfestival for  
hele befolkningen i Namdalen.
I år er det kommunene i Indre Namdal sin tur 
til å vrimle igjen. Målet vårt er å skape gode 
opplevelser nær deg.

Det vil bli rundt 30 hendelser i skoletida 
for elevene i Grong i løpet av Vrimmel. Det 
kommer ulike uttrykk og produksjoner fra 
fylket med bl.a. konsert med Charlotte Aude-
stad og La Belle Dance (barokk). Filmbussen 

kommer og det blir produksjon av verdens 
beste musikkvideo. Elever inviteres inn i pro-
duksjonen Fargemysteriet Johannes Rian, 
det blir besøk av Samisk tovedsbue – en tapt 
kunnskap om særegen tradisjon.

Det kommer studenter fra både Nord uni-
versitet og Turneteateret i Trøndelag som vil 
glede både store og små rundt omkring.

Dansegruppa Absence Crew er en av lan-
dets beste dansegrupper kjent for forry-
kende show som kombinerer ekstreme 
dansearter med teater. De har en publi-
kumsforestilling på Kuben man så absolutt 

bør få med seg. Forestillinga heter 
«Oldschool», som er en fornøyelig produk-
sjon der breakegruppa en dag våkner opp 
som eldre på gamlehjemmet. Tidligere på 
dagen vil de gjennomføre en workshop med 
en introduksjon til hiphop-kulturen og 
breakdance for mellomtrinnet. I tillegg blir 
det et foredrag ved Daniel Grindeland om 
Motivasjon og veivalg for ungdomstrinnet.

Grong åpner årets Vrimmel med en inter-
nasjonal dag som er utarbeidet ved et sam-
arbeid mellom barnehagene, skolene, 
voksenopplæringa – grunnskole og voksne, 

flyktningetjenesten og biblioteket i kommu-
nen. Det blir også ei Yrkesmesse mot slut-
ten av Vrimmel, der private, næringslivet 
m.fl. presenterer seg, med tanke på veivalg 
for elevene i ungdomsskolen.

I tillegg kommer det åpne dag- og kvelds-
programmet med over 20 hendelser som er 
for hele befolkningen, sammensatt av tilbud 
fra NTFK, ulike aktører med lag og forenin-
ger i samarbeid med Grong kommune.

NB! Skoleelever som bruker Vrimmelarm-
båndet har gratis inngang på alle arrange-
ment!

VRIMMEL-FESTIVALEN

UKE 44         
23.okt Staaloe - at bekjempe en kjempe 18:00 Biblioteket Åpen Gratis
24.okt Åpning av VRIMMEL 2018 v/ ordfører 10:00 Kuben Alle på skolen  
24.okt QB1 ungdomssklubb 18:00-22:00 Kuben Åpen Gratis
24.okt Foredrag HUNT 4/ BachJazz (konsert) 18:00 NFHS Åpen Gratis
25.okt Foredrag: Hauger og gravhauger v/ L. Forseth 18:00 Auditoriet/ Kuben Åpen Gratis
26.okt Vrimmelkino 18:00-24:00 Kinosal/ Kuben Åpen Kinobill.
27.okt Ønskekonsert: Nora Brockstedt 11:00 Grong sykeheim Åpen Gratis
27.okt Sanitetsbasar  11:00-16:30 Foajeen/ Kuben Åpen Gratis
27.okt Åpning kunstutstilling 12:00 Sarepta/ Kuben Åpen Gratis
27.okt Ønskekonsert: Nora Brockstedt 15:00-15:40 Foajeen/ Kuben Åpen Gratis
27.okt Vrimmelpub med  "The Trubadures" 21:00 Grong hotell 18 årsgrense 100
28.okt Transjoik og Quintus (konsert) 18:00 Kuben Åpen 200
UKE 44          
29.okt Foredrag om Johs. Rian v/ Ingeborg 19:00 Biblioteket/ Kuben Åpen Gratis
29.okt På tur med lommelykt v/ Namdal turlag 17:30 Se annonsering FB Åpen Gratis
29.okt Madonnaen fra Grong 18:00 Grong menigh.hus Åpen Gratis
30.okt Absence Crew/ Oldschool - sceneshow 19:00 Kuben Åpen 100
31.okt Christian Stejskal - Mitt nabolag 19:00 Kinosal/ Kuben Åpen 100/ 50
31.okt Arbeidsplasskonsert med Quintus 18:00 Grong kjøpesenter Åpen Gratis
01.nov Kamferklang, NORD - konsert 10:00 Grong sykeheim Åpen Gratis
01.nov Jubileumskonsert kulturskolen 40 år 19:00 Kuben Åpen Gratis
02.nov Dansegalla for funksjonsnedsatte, felles IN 19:30 Harran samf.hus Åpen Gratis
03.nov Stjerner i Kuben (konsert) GMF 19:00 Kuben Åpen  300
04.nov Avslutningskonsert, Namdal symfoniorkester 19:00 Snåsa, Vonheim forsamlingshus Åpen 200
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Anonyme Narkomane 
– En forening for deg?
Anonyme Narkomane  
avd. Namsskogan.
Møte hver mandag 
kl. 19.00 på Frivilligsentralen  
på Brekkvasselv. 
For mer info se:
nanorge.org 

AA - Anonyme  
alkoholikere
Møtes hver onsdag kl. 19.00 
på Røde Kors-huset.
Første onsdag i hver måned 
er åpent møte for alle som
har interesse av å høre om
hva vi gjør.
Velkommen.

Dialektordkonkurransen 
på bygdedagen lørdag  
1. september. 2018.
Spørsmål og rett svar:
Argelig = ergelig. Avhål=avsides 
plass. Bett i hop= invitere. 
Beinstaka=rett linje. Bussa= venner. 
Færm= flott, brystfager om kvinne. 
Fjång= fin og staselig. Hærta= halv-
parten. Lusræv= skjellsord. Oma-
krauv= en som er lat. 116 deltok i 
konkurransen og 80 hadde alt rett. 
Det er foretatt loddtrekning på 3 vin-
nere som ble: Jomar Lysberg, Gunn-
bjørn Moa og Ivar Martin Windseth.
2 flaxlodd er sendt vinnerne.
Grong Historielag.

Skigruppene i Grong IL – 
alpint, hopp og langrenn 
starter opp med basistre-
ning/barmarkstrening  
etter høstferien.

Første kveld er torsdag 18. okto-
ber, kl. 18-20.00 på Kuben. Va-

righet fram til 6. desember.
Tilbudet er for 6 år og oppover. 
Dette er et trenings-/aktivitets-
tilbud til alle som ønsker å trene 
basisferdigheter og det er ingen 
krav til at man er medlem/aktiv 
innenfor noen av lagene.

Aldersgruppe 6–10 år skal 
være inne i gymsalen fra kl. 
18–19.

Aldersgruppe 5. klasse og 
oppover skal være ute fra kl. 
18-18.45 for deretter å ha inne-
aktivitet i gymsalen fram til kl. 
19.30. Tilbudet gjelder også for 
voksne. 

For gruppa 6–10 år ta med 
gymklær og innejoggesko. For 
gruppa 5. klasse og oppover ta 
med både ute – og inneklær, 

samt ute- og innesko, hodelykt, 
staver og refleksvest.

Har dere spørsmål, ta kon-
takt med Kurt Are i alpingrup-
pa, tlf. 901 30040, kurtare@
namdals.fhs.no eller Jorunn i 
langrennsgruppa, tlf. 478 
62411, jorunn.lilleslett@ntebb.
no

Velkommen til dere alle!

Basistrening/barmarkstrening starter opp- gratistilbud!

SAMLET: Hver onsdag samles beboerne i fellesstua til forskjellige gjøremål. Alle er overveldet over bomiljøprisen. Foran fra v. Wenche 
Hermanstad og Sigrun Pernille Elstad med synlige bevis på prisen. Bak fra venstre : Kjellrun Fossland, Borghild Børstad, Bjørg 
Neergård, Anna Ryan, Margit Rosten, Aud Kaldahl, Anny Lona , Anny Elverum og Dagrunn Stamnes. 

FORNØYD: Wenche Hermanstad ( til v) og Sigrun Pernille Elstad er svært 
godt fornøyd med at de har fått en bomiljøbenk . – Den plasserer vi 
godt synlig slik at de som komme hit ser at vi har fått en bomiljøpris. 

Alle i borettslaget er overveldet 
over at de har fått en slik pris 
og viser at det som gjøres  av 
trivselstiltak har blitt lagt mer-
ke til.  På dugnad har de satt 
opp en felles uteplass med 
både bord, stoler  og  bålpan-
ne,  alt finansiert  gjennom 
loddsalg.

– Uten at vi har hatt mulighe-
ter til å disponere «fellesstua» i 
det kommunale leilighetsbyg-
get ville vi ikke ha klart å skape 
et så godt bomiljø som vi har,  
sier  Wenche og Sigrun Pernil-
le. 

Borettslaget har som mål å 
gjennomføre et trivselstiltak i 
måneden .  I tillegg har de hver 
onsdag strikkekaffe, kortspill 
eller terningkast. Populære 
aktiviteter som oppsitterne 
slutter opp omkring. – Vi hå-
per  og tror at det å skape et 
inkluderende sosialt fellesskap 
er med på å gi oss et godt bo-
miljø. Tilbakemeldingene fra 
beboerne er i alle fall svært 
positive og da er det bare arti å 
stå på for at vi får en god  hver-
dag, sier Wenche og Sigrun 
Pernille. 

Bomiljøpris til Åveien Felles sanitetsmøte  
om HUNT 4
På Frivilligsentra-
len tirsdag 6. 
november kl. 19.
Orientering om 
HUNT 4 v/ Vigdis 
Belbo.Servering. Velkommen!
Bergsmo sanitetsforening, Gart-
land sanitetsforening. Heimdal 
sanitetsforening. Harran sanitets-
forening, Grong sanitetsforening.
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HER KINOPROGRAMMET PÅ KUBEN: 
25. juni kl. 17.30: 
All Eyez On Me, kr. 100/120.
25. juni kl. 20.00:
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 17.30: 
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 20.00:
All Eyez On Me, kr. 100/120.

All Eyes On Me. All Eyez on me er historien 
om livet til Tupac Shakur. Artist, poet, skue-
spiller og revolusjonær. 2Pac har solgt mer 
enn 80 millioner album over hele verden, noe 
som gjør ham til en av de mestselgende artis-
tene gjennom tidene. Som sønnen til to "Black 
Panther"- aktivister ble han fødd inn i en urett-
ferdig verden. Tupacs kamp gav ham hans 

stemme. En stemme som ble sterkere jo mer 
motstand han møtte.

Transformers: The Last Knight. Transfor-
mes har kjempet en bitter kamp mot sine fien-
der, Decepticons, i en årrekke på Jorda. Men 
Transformers har vært til stede på kloden mye 
lenger enn vi mennesker har visst om. Opti-
mus Prime har dratt ut på en lang reise 
ut i rommet for å finne ut mer om sitt 
opphav. I hans fravær har en krig brutt 
ut mellom mennesker og Transformers - en 
konflikt som kan føre til planetens undergang. 
For å stoppe dette må Cade Yeager (Mark 
Wahlberg) alliere seg med Bumblebee og Isa-
bela, en ung, foreldreløs jente, og spore opp 
de som sitter med nøkkelen til å redde Jorda 
før det er for sent. Et storslått nytt kapittel i 
Transformers-sagaen med regi av Michael Bay. 
Vi viser den i 3D format! 

GRONG KINO

VANDING TIL: Historisk vandring ruta Leir – Vie – Østduun med Grong historielag. 

HISTORISK VANDRING

Oppfordring om å sykle/samkjøre til Seem Arena

HLF Overhalla, Grong og 
Høylandet arrangerer 
åpen tur for medlemmer 
og alle andre til Leka, 
sammmen med LHL 
Overhalla. 
Rute: Fra Skage Sam. Kl.08.00.-Ra-
nem v/kirka kl. 08.15.- Bergsmo kl. 
08.35.- Grong v/hotellet kl. 08.50.- 
Gartlandkrysset kl.09 05.- Høylan-
det skyss-stasjon kl. 09.20. Turen 
fortsetter via Foldereid- Kjeldeidet 
til Gutvik. Kaffestopp underveis.

  • Ferge fra Gutvik kl. 
11.05.
  • Lunsj serveres på 

Vertshuset Herlaug Kl. 
11.30.
  • Etter Lunsj er det 

rundtur på Leka. Besøker 
historiske steder. 
  • Besøk avpasses etter 

tid til rådighet av:  Guide: 
Arve Haug.
  • Rundturen avsluttes 

ved ferge kl. 14.40.
  • Turen fortsetter via 

Gravvik- Saltbotnkorsen 
til Foldereid.

  • Middag serveres på 
Foldereid Gjestehus, 
Vårtun. Kl. 16.30.
  • Kaffestopp underveis.
  • PRIS ALT INKLUDERT 

KR: 400.-
  • PÅMELDING INNEN 

16 JUNI 2017 TIL:

Dagmar Lassemo tlf: 48 00 
63 57 Eller Tom Riise-Hanssen 
tlf : 92 68 49 61. Astrid Marie 
Bakken 48 21 45 71.

Velkommen til 
en trivelig tur!

Arrangerer tur til Leka 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
       
 
 
      

 
 

 

 

  30. juni  

3.-5.august Namsen laksfestival  

30 juni - 
Sommertoget  

Direkte på  
TV NRK 1 

21.-25. juni  
Namsen  

triologien -   
«Offeret» 

Seem-arena 
     

50-års festival-  
tradisjon i sentrum 

av Grong . 

Det  bli aktiviteter, 
festligheter og 
selvfølgelig den 

tradisjonelle lakse-
fiske konkurran-

www.offeret.no  

Sommertoget til Grong  

Historisk vandring    Leir – Vie – Østduun   
Lørdag 19.august 2017 kl.11 Vandringen starter ved Leirbrua. Parkering 
på Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til Leir.  

Arr. Grong Historielag 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
  
 
      

 
 

 

 

  30. juni  
21.-25. juni Namen-
triologien  
 

1.-2. des Julesjau Bergsmo  

2.sept.  
Bygdadag  

på 
Bergsmo 
kl. 10-16 

11.-12.NOV IN-MESSA  Salg & næ-
ringslivs-
messe i 
Grong-
hallen for 
28.gang. 

 

Kulturuke 17.-23. sept.  
markerer åpninga av Kuben  

20.sept. offisiell åpning ved HKH Kronprinsparet 

KUBEN 

Vi vil ha utfordringer med parkeringsplasser rundt Seem Arena i forbindelse med forestillingene 
av «Offeret» i Namsen-trilogien som foregår 21.–25. juni. Vi oppfordrer publikum i Grong som fø-
ler for det å sykle til Seem Arena, eventuelt samkjøre. Velkommen alle sammen! 

Leir – Vie – Østduun
Lørdag 19. august 2017 kl. 11
Vandringen starter ved Leirbrua.Parkering på 
Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til 
Leir.

For kr. 50,- får du gamle historier, kart med 
oversikt over hus, stedsnavn og bilder. Kaffe-
servering på Strikkeburet.

Arrangør: Grong Historielag

BILLETTSALG:
WWW.HOOPLA.NO WWW.NORSKREVYFESTIVAL.NO

INFORMASJON OM CAMP:

F O R E S T I L L I N G E R H U M O R C A M P I N G L I V B Y G D A F E S T

TERJETYSLANDTERJETYSLAND
GRANNES

FREDAG 7. JULI LØRDAG 8. JULI

B-GJENGEN

FORESTILLINGER
NM I REVY

KONFERANSIER REVYGALLARUNE GOKSTAD

DAOUIYOUSEF HADAO
UI

KONFERANSIER
FINALE

HERBORG KRÅK
EVIK
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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Kommunene i Indre 
Namdal har nå fått en 
kart-app som heter 
Kommunekart,  
levert av Norkart.
Denne kan enkelt og gratis las-
tes ned på mobil og nettbrett.
  • Her finner du regulerings-

planer, scooterløyper, 
eiendomskart, adresser mm. 
  • Søk opp ønsket steds-

navn eller zoom deg inn på 
ønsket sted i kartet og 
velg blant tilgjengelige 
kartlag i menyen til høyre. 
  • Med posisjonering 

aktivert, ser du hvor du 
befinner deg.

  • Du finner også ulike 
valgmuligheter i menyen til 
venstre, bl.a. flybilder og 
ruteplanlegger. 
  • Last ned appen og prøv 

deg fram. Den er enkel og 
grei å bruke!

KOMMUNEKART - APP
KART-APP: Appen heter Kommunekart og er levert av Norkart.

Søknadsfristen for  
tilskudd fra det kommu-
nale viltfondet er 3.april. 
Søknaden skal inneholde:
  • Planlagt aktivitet. 
  • Spesifisert budsjett. 
  • Finansieringsplan.
  • Kontaktopplysninger  

om søkeren.

Fondet kan etter § 5a brukes 
til blant annet:
  • Tilskudd til tiltak for å 

fremme viltforvaltning og 
styrke kunnskapen om viltet, 
både stor- og småvilt. 
  • Jaktorganisering m.m. i 

kommunen og nabokommuner 
gjennom samarbeid i regi av 
organisasjoner, enkeltpersoner 
eller kommunen selv. 

  • Tiltak for å forebygge skader 
på landbruksnæring voldt av 
hjortevilt.

Søknaden sendes til Grong 
kommune v/miljørådgiveren, 
postboks 162, 7871 Grong eller 
til postmottak@grong.kommu-
ne.no. Spørsmål kan rettes til 
Brit-Agnes Buvarp på tlf 74 31 21 
58 eller e-post brit-agnes.bu-
varp@grong.kommune.no.

SØKE DET KOMMUNALE VILTFONDET I 2018?

FRIST: Søknadsfristen for tilskudd fra det kommunale viltfondet er 3.april.

Vikarsituasjon:
Legekontorets faste leger skal 
på videreutdanning i uke 10 og 
11, dvs. 5. mars til 19. mars.

Samt at kontoret har en an-
satt som er sykemeldt.

Kontoret er bemannet med 
erfarne vikarer denne perio-
den, vikarene vil og ivareta sy-
kehjem, hjemmesykepleie og 
helsestasjon og øvrige oppga-
ver. 

Legekontoret i Namsskogan 
har drift som vanlig.

Legeattest i forbindelse med 
sykdom på Grong videregåen-
de skole
Fremgangsmåte ved behov for 
legeattest i forbindelse med 
sykdom som gir fravær fra sko-
len.

Ring legekontoret for å for-
telle at du er syk og hva pro-
blemstillingen er, og at du 
trenger dokumentasjon på syk-
dom, for eksempel influensa. 
Det vil da blir dokumentert i 
journalen din at du har ringt.

Når du er frisk til å gå på sko-
len igjen bestiller du legetime. 
På denne måten unngår vi 
smitte og vi unngår å bruke 
akutte legetimer til attester. En 
slik attest vil koste mellom 200 
og 300 kr (Prisen varierer med 
innholdet i legekonsultasjo-
nen). 

Dette gjelder kun ved behov 
for legeattest! Er du så syk at du 
trenger legetilsyn/behandling 
skal du selvfølgelig bestille time 
når du trenger det.

Detter gjelder for Grong og 
Namsskogan legetjeneste.
Påske

I den stille uke, dagene før 
påske er kontoret i Grong åpent 
mandag og tirsdag 08.00-15.30 
og onsdag 08.00-12.00. Disse 
dagene vil være forbehold 
akutt sykdom.

Namsskogan har lege på tirs-
dag. 

Rutineprøver bør tas uken 
før påske på grunn av kapasitet 
og postgang om det er mulig.

I påskehøytiden må en bruke 
legevakt ved sykdom som tren-
ger lege.

Legevakt 116 117 

Ansatte ved legetjenesten 
ønsker god påske!

INFORMASJON FRA GRONG OG  
NAMSSKOGAN LEGETJENESTE

Torsdag 15.03.18 kl. 
1730-2000 holdes det 
kurs med jordmor, helse-
søster og fysioterapeut 
ved Grong Helsestasjon.
Jordmor vil snakke om tiden før 
fødselen, fødselens start og uli-
ke faser, smertelindring og bar-

seltiden. Helsesøster vil snakke 
om hjemmebesøk, oppfølging 
på helsestasjonen og hva man 

kan forvente som småbarnsfo-
reldre. Fysioterapeut snakker 
om trening under graviditet, og 
etter fødsel. 

Vi håper du og din partner 
har mulighet til å delta på kur-
set. Viktig med påmelding. 

Gi tilbakemelding per SMS 
innen 12.03.18 på mobil 951 03 
999.

Helsestasjonen i Grong.

INVITASJON TIL FORELDREFORBEREDENDE 
KURS VED GRONG HELSESTASJON

Grong kommune teknisk 
avdeling, søker etter 
sommervikarer i tidspe-
rioden fra 1. mai til  
31. august 2018  
(st.nr. 02/18):

  • Vedlikehold av grønt anlegg, 
periode mai-august 
  • Vedlikehold av kommunale 

bygg og boliger, samt enkle 

vaktmesteroppgaver,  
juni-august.
  • Renhold av kommunale  

bygg, juni – august. 
Felles elektronisk søknad 

sendes for alle tre stillinger, 
men ønsket arbeidssted må 
oppgis i søknaden:
Felles for stillingene:
  • Vi søker primært etter 

skoleungdom og studenter
  • Søkere må være forberedt å 

få arbeidsoppgaver etter 
behov. 

  • Søkere med førerkort  
og egen disponert bil  
oppfordres til å søke. 
  • Det må oppgis ønsket 

arbeidsperiode i søknaden.  
Om det er perioder man ikke 
kan jobbe, må det framkomme i 
søknaden. 

Søker via elektronisk søk-
nadsskjema på www.grong.
kommune.no innen 01.04.2018

Eventuelle spørsmål rettes til 
Sigve Hallager på telefon 74 31 
21 65. 

GRONG KOMMUNE SØKER ETTER SOMMERVIKARER 
GRØNT/BOLIGER/BYGG/RENHOLD
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Bergsmo gammeldainsforening.
Bergsmo utviklingslag.
Nordtun samfunnshus.

Årsmøte på Nordtun 
10 april klokka 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.

Ta kontakt om det er noe 
som du ønsker å ta opp.

Gjertrud, Bente May  
og Siv Janne.

Felles årsmøte

  • Skiløype kjøres opp med 
snøskuter fra Rosset, eller 

Mørkvedsetran, til Bryinntjønninj 
– og eventuelt Rabalskeheia, til 

hver helg fra og med uke 8.
  • F.o.m. uke 8 serveres kaffe, 

solbærsaft og smørbukkarameller 
ved Bryinntjønninj hver søndag 

mellom kl. 12.00–14.00.
Elstadrenn ved Haugen 

grendehus, Elstad, tirsdag 
20. mars. Premier til alle. 

Trim og konkurranseklasser. 
Klassisk stil i konkurranse-

klassene.   Start fra kl. 17.00.
Alle velkommen til klubbens  

aktiviteter! Styret i GSK.

Gartland Sportsklubb 
informerer

Torsdag 15. mars kl. 19 
på Frivilligsentralen.
Det vises til innkalling og 
sakliste i lagets meldings-
blad.

300 års markering i form 
av historisk foredrag av 
Hans Olav Løkken, Arm-
feldts felttog i 1718. Fra ned-
erlaget ved Poltava til døden 
i Sylane – 3 700 frøs i hjel på 
noen timer. Den største tra-
gedie som har rammet sol-

dater i en enkelthendelse 
på norsk jord.

Kaffeservering med mytji 
godt attåt.

Det blir det anledning til å 
betale medlemskontingen-
ten.

Velkommen!
Styret.  

Årsmøte i Grong Historielag
Tirsdag 20. mars kl. 19  
på Frivilligsentralen. 
Innkalling med sakliste, års-
melding, regnskap og arbeids-
plan for 2018 er sendt 
medlemmene. 

Vi viser filmen «Minner». Kul-
turinnslag med dikt og sang fra 
en sanggruppe. Kaffeservering 
med gokak attåt.

Vi har signert demensvennlig 
avtale med Grong kommune. 
Det betyr at vi tilbyr butikker, 

næringsliv etc. et foredrag/kurs 
om demens slik at personer 
med demens kan møtes med 
respekt og forståelse. Til nå har 
45 deltatt på kurset.

Demensforeningen har nå 38 
medlemmer og vi ønsker flere.

Meld deg gjerne inn i felles-
skapet, medlemskap per år kr. 
350,- 

Velkommen!
Nasjonalforeningen Grong 

Demensforening.
Styret.

Årsmøte i Grong Demensforening 

Vi arrangerer kurs i  
stauder (1. mars og juni), 
kompostering (26. april 
og september), insektho-
tell (3. og 8. mai) og be-
tongstøping (mai/juni). 

Påmelding til Monica 472 35 
929. Kursene er gratis for med-
lemmer men materialkostnad 
på de to siste. For ikke-med-
lemmer koster kursene kr 
100,- per kveld.

Onsdag 2. mai 18.30 blir det 
foredrag om og salg av pioner 
ved Eivind Hansen. Eivind er 
piongal og har 3000 pioner i 

hagen sin på Barkåker. Disse 
sees på pionhagen.no og du 
kan også forhåndsbestille til 
han kommer. Arr. er i samar-
beid med Folkeakademiet 
Grong. Inngang kr 50,- for 
medlemmer og kr 100,- for an-
dre. Da får du kaffe/te med noe 
til. Loddsalg med grønne pre-
mier.

I juni har vi planteloppemar-
ked og handledag med rabatt 
for medlemmene hos 
Gartner'n. I juni/juli/august 
drar vi på hagekaffe.

Grong hagelag er på Face-
book, her finner du mer info 
og inspirasjon.

Velkommen til å bli med oss! 
Styret.

INFO FRA GRONG HAGELAG

Grong Sanitetsforening har 
fotpleie på Grong sykeheim 
16. til 19. april. Påmelding til 
Jorid Åstrand tlf 99276720.

Grong Sanitetsforening

Grong IL
Kontigentkrav for 

2018 er nå sendt ut. 
Medlemmer som ikke har 

betalt for 2016 og 2017 er nå 
tatt ut av registret ifølge 

NIF’s regelverk.
Angående rabatt på Inter-

sport kan de som er på Min 
Idrett skrive ut Medlemskort 
under rubrikken: medlem-
skap. Andre kan ta bilde av 
kontoutdrag på mobilen og 

vise for å oppnå rabatt.  
Angående registrering på 

Min Idrett: se hjemmeside 
Grongil.no.

For AU Grong IL, K. 
Johansen. 

 

 

Åpningstider gjenvinningsstasjoner 2018                      

Midtre Namdal Avfallsselskap, kundesenter tlf.nr 74 28 17 60  

Gjenvinningsstasjoner er stengt i mellomjula og på helligdager.  
Onsdag før påske (28.mars): Vikna og Namdalseid stengt, Stormyra åpent kl. 08.00-12.00.  

Gjenvinningsstasjon Sommer (april - t.o.m. oktober) Vinter (Jan, feb, mars, nov. og des.) 
Overhalla/Namsos 

Stormyra  
Mandag kl. 08.00-19.00  

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag                
kl. 08.00-15.00 

Mandag kl. 08.00-19.00  
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  

kl. 08.00-15.00 
Fosnes (Rulle) 

Jøa  
 

Torsdag i partallsuker kl. 17.00-19.00 
 

Tredje torsdag i mnd. kl. 17.00 – 19.00 

Salsnes 9.mai kl. 15.00-17.00 
 12. sept. kl. 15.00-17.00 

 

Grong 
  

Tirsdag og torsdag kl. 14.00- 18.00 
Lørdag 

 28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 
 kl. 11.00-13.00 

Torsdag kl. 14.00-18.00 
 
 
 

Høylandet Tirsdag kl. 14.00-18.00 Tirsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Vikna 
  

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

Lørdag 
28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 

 kl. 11.00-13.00 

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

 

Nærøy 
  

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Salsbruket (Rulle) 26. april, 7. juni og 13. sept.  
kl. 15.00-17.00 

 
 

Bindal (Rulle) 
Terråk   

Mandager unntatt siste mandag i mnd. 
 kl. 15.00-17.00 

15. jan, 12. feb, 12. mars 
8. og 22. okt, 5. og 19. nov. og 3. og 17. des. 

kl. 15.00-17.00 
Bindalseidet 

 
Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 

Leka (Rulle) 
 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 15.00-17.30 
 

Andre tirsdag i mnd. kl. 15.00-17.30 
 

Leka/Bindal/Nærøy (Rulle) 
 

2.mai, 6. juni og 5. sept. 
Gutvik kl.14.00-15.00 
Kjella kl. 15.30-16.30 

Foldereid kl. 17.30-18.30 

 

Namdalseid 
  

Onsdag kl. 14.00-18.00 Onsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Flatanger  
 

Tirsdag kl. 14.00-18.00  
 

Siste lørdag i mnd. kl. 11.00-13.00 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 14.00-18.00 

Osen Torsdag kl. 14.00-18.00 
Lørdag 

21. april, 26. mai, 18. aug. og 22. sept. 
kl. 11.00-13.00 

Torsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 
 

Roan (Rulle) Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

Åveien borettslag er tildelt Tobb’s bomiljøpris for 2018. 
Selve utdelinga skjedde under Tobb sin årlige konfe-
ranse på Røros der Wenche Hermanstad og Sigrun Per-
nille Elstad mottok hederen på vegne av borettslaget. 
Prisen var på 30.000 kr samt en bomiljøbenk.



Jul ved Namsens bredder - En stemningsfull opplevelse
Med Namsentunets lune og trivelige omgivelser skaper
vi den perfekte atmosfære for å avholde julebord,
julelunsj eller andre sosiale sammenkomster før jul.
Fyr i peisen, lys på bordene, julepynt og tradisjonell
julemat hører med. Vi byr på alt fra juletallerken med
dessert, til fullt koldtbord med varme og kalde retter.
Kombiner g jerne juleavslutningen med et møte før eller
etter måltidet!

Juletallerken med dessert: 375,-
Varmbuffet med julemat og desserter: 475,-
Julebord med tradisjonelt koldtbord,
varmbuffet og desserter: 595,-
I prisene er det inkludert gløgg ved ankomst og dans etter maten.

Juleavslutninger Julebord

495,-
595,-
695,-Vi tilbyr også overnatting til våre julebordsgjester!

Ta kontakt med oss i dag og få et pristilbud:
74 33 00 00 / post@namsentunet.no

pr pers pr pers

pr pers pr pers

pr pers pr pers

Ikke glem
den årlige

helsekontrollen
,

det fortjener

kjæledyret ditt
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Vi har LEDIG PLASS!

Musikkøvelser:
SØNDAGER kl 19.00 - 22.00 i kulturhuset KUBEN

Møt opp en søndag som passer, med eller uten instrument,
helt uten forpliktelser!

Alle instrumentgrupper er like velkomne.
Om du ikke har eget instrument kan du låne av korpset.

Arrangementer framover:
STJERNNRNER I KUBEN 3. november 2018

- En avslutningskonsert under Vrimmelfestivalen

JUL I KUBEN 8. desember 2018
- Familieforestilling/ konsert

50-ÅRS-JUBILEUM hele 2019...
Dirigent: Per Jonny Skjerve 920 43 008
Leder: Erik Seem 907 71 645

Stjeeerner i Kuben
Dato: lørdag 3. november | Tidspunkt: kl 19.00

Grong musikkforening ønsker velkommen til konsert i Kuben med et
knippe lokale stjerner og et eget husband.
Reperttr oaret består av kjente og kjære nummer både med og uten solister.

Solister er:

Namdal Storbaand
Maria Fiskum sang
Grethe Jørum - Wahl sang
Gylve Fiskum sang
Tor Arne Olsenn munnspill

Konfransier: Oddvar Elstad

I bandet:

Pål Wegg tangenter
Svein Duun bass
Daniel Himo gitar
Oddvar Elstad trommer

Instruktør: Per Arne Lynum

Vi begeistrer

Takk til vår hovedsponsor
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Messa holdes i Kulturhuset Kuben som i fjor og avholdes
FREDAG 9. november kl. 14:00 - 19:00 og
LØRDAG 10. november kl. 10:00 - 16:00.

IN-Messa er fullpakket med utstillere fra forskjellige bransjer fra hele Namdalen! Både nye
og gamle utstillere kommer, og det tegner til å bli nok en innholdsrik messe for hele familien!

Kuben Kafé holder åpent og byr på blant annet rømmegrøt,
påsmurt, kaker og mye mer!

Salg og næringslivsmessa IN
-Messa avholdes for 29. gang i

Grong!

FREDAG 19. OKTOBER 201814

Når 2018 haster av gårde på to hjul i svingen er 
det godt å tenke på følgende: Vi bor i et land der 
det finnes 20.000 kilometer med merkede stier til 
steder der det ikke går så fort. Til avsidesliggende 
hytter som aldri stenger og peiskroker med tørr ved 
og varm suppe. En slik tilrettelegging av natur-
opplevelser er vi alene om i verden - takket være 
DNTs medlemmer og frivillige. I 2018 fyller DNT 
150 år, og i den anledning har vi tenkt på et nyttårs-
forsett for de neste 150 årene: Kanskje vi burde ha 
det litt mer travelt med å ikke ha det så travelt? 

iden kan ikke bare fly.
Noen steder må den 

få lov til å stå helt stille.

DET LIGGER I VÅR NATUR

Bli medlem og støtt Norges vakreste 
dugnad på dnt.no



Vi gjør ALT for at du skal handle EXTRA billig
– og nå har vi fått det bevist av VGs matbørs 12.10.18!

Kom innom og opplev extra stort utvalg til extra lave priser.
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Kjøp trygt hos Norges
største forhandler
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-Am Outlander
ntro pris
0 Pris ink. mva.
er i november.
all)

der
70 T3
emser

der
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3

er

Can-Am Outlander
X6 650 2 seters
.900,- Pris ink. mva.

Vi har leveringsklare
modeller!

2019 Can-
6x6 450 I
kr. 99.900
Kommer til lage
(begrenset ant

Outland
Max 57
abs-bre

Outlan
Max Pr
650 T33

emse

2019 C
Max 6X
kr. 168

650 T3
abs-br

KAMPANJEPRIS
Outlander T3
450 std
kr. 67.000,-
Reg. som traktor
Pris ink. mva.

Få med utstyr for kr 7.000.- ved
kjøp av 2018.mod. Begrenset antall

NYHET
2019 MODELL
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