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Slik blir 17. mai-feiringa i Grong
Årets 17. mai-feiring blir noen annerledes i år på grunn av koronaepidemien. Her finner du alt om programmet,
planene og mulighetene for årets nasjonaldagfeiring. SIDE 6-7

Bassenget blir
oppgradert

Legekontorets
korona-informasjon

Sommerferieturmål i Grong

Nå blir det
E6-utbygging

Kommunestyret har vedtatt
utbygging og restaurering
av svømmebassenget.

Legekontoret i Grong informerer
om situasjonen rundt
koronaviruset.

Barnas turlag i Grong serverer
ti turmål for barnefamilier.

Strekningen Fjerdingen-Grøndalselva
står for tur til utbygging.
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Betaling
barnehage
og sfo
Barnehager: Det er for mars
betalt for 13 dager hvor barnehagen har vært stengt. For april er
det ikke sendt ut faktura, selv
om barnehagen har vært åpne i
9 dager. Dette avregnes i mai,
ved at hver enkelt får et fradrag
for 4 dager på sin faktura. Fakturaen korrigeres også ved at det
ikke innkreves matpenger fom.
13.3.2020 og inntil videre.

Vertskommunesamarbeid
om de sosiale tjenestene i
NAV i Indre Namdal

SFO; Faktura er sendt ut for
mars. Det vil ikke bli fakturert
for hverken april eller mai. Faktura i juni vil få et tillegg på 12
dager som gjelder en avregning
mars – mai.

Etterlyser bilder
og historier
I anledning flytting av Alfred
Urstads båtbyggerverksted til
Grong bygdemuseum, så jobber
nå distriktskonservatorene med
et formidlingsopplegg omkring
dette. De skal intervjue (på telefon) de som kan sitte på nyttig
informasjon, roere, andre båtbyggere og andre som kan ha interessante opplysninger og historier.
Bilder av namsbåter, båtbygging, roing osv er også av interesse,
både gamle og nye bilder.
I den anledning så vil vi gjerne
ha informasjon om og med både
bilder og mulige intervjuobjekter.
Kan sendes brit-agnes.buvarp.
buvarp@grong.kommune.no eller
ta kontakt på mob 902 85 234.

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

Som ved alle andre arbeidsplasser har koronapandemien
også hatt stor innvirkning på
arbeidssituasjonen ved legekontoret. Alle ansatte ved
kontoret har lagt ned en stor
innsats i omstillinga, og vi
opplever at legekontoret
har fått til gode system for
å håndtere situasjonen.

Bestille videokonsultasjon via Pasientsky:
•
Logg inn i PasientSky-appen, eller
via https://www.patientsky.com/
•
Søk opp Grong Legekontor for å se
når din fastlege tilbyr ledig time til
videokonsultasjon
•
Velg ønsket dato og klokkeslett, og
reserver din time
•
10 minutter før din time starter,
logger du inn i PasientSky og starter konsultasjon ved å trykke på
«Start videokonsultasjon»

Det er viktig at alle innbyggerne er klar over
at legekontoret er åpent, men med visse
restriksjoner.

Du kan starte en videokonsultasjon på
to måter:
•
Ved å logge på nettsiden til pasientsky https://www.patientsky.com/

Videokonsultasjon:

Stor takk til Europris,
Lindas Gomat og
Rema 1000
Beboerne ved Grong helse- og
omsorgstun sier tusen takk til
Europris, Lindas Gomat og
Rema 1000, for gavene som vi
fikk fra dere i forbindelse med
påsken. Som følge av den spesielle situasjonen vi er inne i med
korona og besøksforbud, ble
denne oppmerksomheten spesielt kjærkommen. Så stor takk til
dere for deres omtanke.
Eyvind Gartland, på vegne av
beboerne på helse- og
omsorgstunet

Informasjon fra Grong legekontor

Lierne, Røyrvik, Namsskogan og Grong kommune
har blitt enige om å inngå
vertskommunesamarbeid
på de sosiale tjenestene i
NAV fra 01.06.20.
Kommunene er enige om at Grong kommune
skal være vertskommune og at det fortsatt
skal være NAV-kontor i den enkelte kommune.

Målet

Målet med å opprette vertskommunesamarbeidet er blant annet å redusere sårbarheten

på tjenestene. NAV-kontorene i Indre Namdal
er små enheter, noe som gjør oss sårbare i forbindelse med f. eks sykefravær og habilitetssaker. Et samarbeid innebærer at saker som
gjelder sosiale tjenester kan behandles på
tvers av kommunene, slik det kan gjøres på
andre fagområder. Det vil gjøre de sosiale tjenestene i kommunene mindre sårbare, og
ansatte får et større fagmiljø.

Digitalisert

For deg som bruker skal dette gjøre tjenestene
enda mer tilgjengelige, da den enkelte sak vil
kunne behandles av en annen dersom din veileder ikke er til stede. Det er også et mål om få
digitalisert tjenestene på linje med andre tjenester i NAV, slik at det blir mulig å søke om

Møter i Grong
kommunestyre
Neste møter i Grong kommunestyre er 28. mai, 18. juni,
10. september, 15. oktober, 19. november, og 17. desember.
Kommunestyrets møter holdes i kommunestyresalen på
Grong kommunehus. Møtene blir streamet. Sakliste for møtene
er tilgjengelig på kommunens nettside www.grong.kommune.no,
i servicekontoret på kommunehuset, på biblioteket, Coop Grong,
Bergsmo og Coop Marked Harran, uka før møtene.
Borgny Grande, ordfører og Bjørn Ståle Aalberg, kommunedirektør

tjenesten og ha dialog med oss elektronisk.
Brukere som ikke bruker de elektroniske løsningen skal fortsatt få bistand manuelt.

Helhet

I forbindelse med etableringen av vertskommunesamarbeidet skal vi også se på organiseringen av NAV Indre Namdal i sin helhet,
for å sikre et best mulig tilbud til alle innbyggere i Indre Namdal. Dette blir gjort i samarbeid med brukerutvalg, ansatte i NAV Indre
Namdal, Grong kommune og NAV Trøndelag.
Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid
med alle innbyggere i Lierne, Røyrvik, Namsskogan og Grong kommune.
 Evy Anne Bergin, leder NAV Indre Namdal

Informasjon om Grongnytt 2020
⚫ S
 nåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg,
trykking og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune
v/kommunedirektør Bjørn Ståle Aalberg som har det redaksjonelle
ansvaret for den kommunale informasjonsavisen. Snåsningen AS
har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer etter sommeren, dato ikke satt.
Grong kommune vil komme med informasjon i Snåsningens sommeravis, 11. juni.
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse/aviskasse)
får Grongnytt på Rema 1000 og Coop Marked Harran.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Dette gjelder ikke i Snåsningens sommeravis.
Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan sendes til Grong
kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold,
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte hos Snåsningen,
på epost: annonse@t-a.no, med innleveringsfrist siste mandag før utgivelse.
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen
å finne på kommunens servicekontor.

Legekontoret tilbyr nå videokonsultasjon
for pasienter. Vi benytter PasientSky sin
løsning.

-

Hvordan bruke Pasientsky:
•
Du kan bestille time på vanlig måte,
ved å ringe eller sende sms til legekontoret. Be gjerne om videokonsutlasjon.
Legekontoret tar kontakt med deg dersom konsultasjonen din blir en videokonsultasjon.
•
Du kan bestille videokonsultasjon selv
via appen eller https://www.patientsky.com/
•
Du kan bruke mobilen din, nettbrett
eller datamaskin.
•
Ved bruk av datamaskin må du ha
kamera og mikrofon som fungerer
godt
•
Du kan logge inn ved bruk av pasientsky sin hjemmeside, eller ved bruk av
pasientsky sin app.
•
Logg inn med bank-ID

•
-

Gå til Mine konsultasjoner, og klikk
på ikonet for video i øvre, høyre
hjørne.
Ved å legge inn appen Pasientsky
på din mobiltelefon eller nettbrett.
Logg inn på appen
Gå til Min kalender
Velg timen i listen over tilgjengelige timer
Trykk på Start videokonsultasjon.

Gå inn på Grong kommune sin hjemmeside og søk på «videokonsultasjon» eller
«pasientsky» for utfyllende informasjon og
beskrivelser.

Nye rutiner som følge av koronaviruset:

Legekontoret er åpent, og behandler alle
henvendelser.
På grunn av smittevern har vi innført
rutiner som skal sikre at ingen med
smitte kommer på legekontoret.

•
•
•

Det er viktig at ingen møter direkte på
legekontoret uten avtale.
Pasienter må ringe eller sende sms for
å avtale tid for konsultasjon.
Alle som har time må være nøye med
håndhygiene før og etter konsultasjon.
Hånddesinfeksjon er lett tilgjengelig.

Vi vil unngå at mange møter på venterommet samtidig. Vi ønsker å avklare om
du har luftveissymptomer før du kommer.
Dersom du har luftveissymptomer kan du
få videokonsultasjon, telefontime eller time
ved luftveisklinikken som er opprettet i
eget lokale utenfor legekontoret.

Bemanning:

På grunn av koronapandemien jobber Martin With Kielland 100 % som kommuneoverlege og smittevernlege en tid framover.
Kamilla Stylo Czownicki jobber som fast-

Korona virus og Covid-19
Begrepet Pandemi har alle
blitt kjent med etterhvert,
med nyheter om Korona
virus/Covid-19 sykdom
og smitterisiko tett over
det ganske mediebilde.
Tiltak

Den nye normalen for hverdagen går sin
gang etterhvert som nye tiltak er gjort fra
regjeringen for å bremse virusutbredningen, på både godt og vondt. Noen klarer
seg godt i den nye hverdagen, mens
andre kan ha økt behov for oppfølging og
det minnes om at det er viktig at disse
henvender seg til helsetjenesten for hjelp.
Det er kommunens oppgave å passe på
også disse, gitt omstendighetene vi er i.

God effekt

Heldigvis ser det ut som at smitteveksten
faller som uttrykk for god effekt av de smittereduserende tiltak som alle har deltatt i.
Æren bør deles både av innbyggere og
bedrifter, men vi skal selvfølgelig ikke
glemme de som jobber i helsetjenesten og
fronter kampen mot viruset hver dag.
Kommuneledelsen har jevnlig dialog/
møter seg imellom på spørsmål og saker
man kan forbedre, og ikke minst hvordan
man løser drift og samtidig ivaretakelse av
smittevernråd.

Forsiktig åpning

Regjeringen har nå bestemt at noen deler
av samfunnet skal åpnes forsiktig igjen.
Nå er kommunene i kommet i gang
med å ta imot barnehagebarn og de minste klassene på skole. Fokuset er på at
rutiner og hygiene skal være oppdatert til
de faglige smittevern råd som foreligger.
Litt normalisering av hverdagen kan også
være bra.
Det åpnes også opp igjen på andre arenaer i kommunen, som bl.a. psykososialt
helsetilbud som flytter tilbake til gamle
lokaler på familiebasen og fysikalsk
behandling åpnes igjen.
Hyttene åpnes igjen for eiere fra andre
kommuner.

Endret praksis

Legekontoret har vært åpent under hele
pandemien, dog har man måttet endre
litt på praksis og drift for å minske risiko
for smitte til ansatte og til andre pasienter. Det åpnes videre gradvis mot mest
mulig normal drift, men det er fortsatt
behov for endret praksis jmf normalsituasjon, gitt den smitte situasjon vi er
i. Legekontoret er i gang med bruk av
videokonsultasjoner. Dette er noe som vil
bli brukt også etter at koronasituasjonen
er over, i de tilfellene at det er hensiktsmessig.

Luftveispoliklinikk

Til informasjon har legekontoret/lege-

vakta nylig fått installert en luftveispoliklinikk. Dette er en brakke på parkeringsplassen utenfor ambulanseinngangen
ved legekontoret.
Denne er utstyrt med nødvendig
utstyr til pasientbehandling av mistenkt
Korona virus.
Dette for bedre å skjerme både ansatte
og pasienter/de i risiko gruppen som
trenger å skjermes med risikosykdom ved
legekontoret.

Skjermer

Fokuset er fortsatt stort på å skjerme innbyggere i risikogruppene. Derfor må man
påregne at besøksforbudet på sykeheimen vil vedvare en god stund fremover.
Kommunen har tilrettelagt for muligheten for videosamtale mellom pårørende
og beboere.
Det understrekes at alle fortsatt må
følge myndighetenes anbefaling for å
motvirke smitte. Dette inkluderer hygiene tiltak som hyppig vasking av hender,
god hostehygiene og ikke minst holde
seg hjemme hvis man er syk. Tiltak som
hjemmekontor for de som kan og
begrense tilstedeværende møtevirksomhet. Ikke minst unngå folkemengder og
holde avstand gjelder fortsatt.
Ved spørsmål ligger mye informasjon
ute både ved helsedirektoretet.no, fhi.no,
og Grong kommune sine hjemmesider.
Mange særforbund har også egne koronavettregler, i samarbeid med FHI.

lege, Sonja Høigaard er Lis1-lege. Siw Mona
Ekker, Kirsti Neergård og Anne Gry Kveli
Sylten jobber på laboratoriet og forkontoret. I tillegg har forkontoret i perioder vært
forsterket med en person ekstra for å blant
annet følge opp koronatelefonen. Emeli
Sagmo Lauve jobber med administrativ
oppfølging ved kontoret.
Peter Mielcarek starter som fastlege ved
Grong legekontor fra 1.juli, det vil være
vikarer i hans stilling frem til han starter i
jobben. Ahad Pourhaimid og Anders Hoel
Gabrielsen er vikarer ved kontoret, og følger opp pasientlisten til Martin With Kielland og pasientlisten som Peter Mielcarek
overtar fra 1. juli.
Vi jobber hele tiden for at alle pasienter
skal kjenne seg trygge i kontakt med legekontoret.
Med vennlig hilsen alle ved Grong legekontor

Transporttjenesten
for funksjonshemmede
(TT-kort)
Transporttjenesten for funksjonshemmede,
TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å
benytte ordinære kollektive transportmidler.

Hvem kan få TT-kort

Transporttilbudet skal gjelde personer som er
varig funksjonshemmet, og ordningen skal
bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv
som mulig. TT-ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, men administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap.

Hvordan søker man om TT-kort

Søknadsskjema og legeerklæring sendes til
Grong kommune. Grong kommune har en
godkjenningsnemd som behandler alle søknader. Godkjenningsnemda består av helsepersonell og representant fra brukerorganisasjonene.
Det tas opp nye brukere 6 gager pr år.

Datoer for søknad og tildeling er:
Søknadsfrist		Tildeling
15.november		1.januar
15.januar		1.mars
15.mars		1.mai
15.mai		1.juli
15.juli		1.september
15.september		1.november

Mer informasjon og søknadsskjema finner
du på Grong kommune sin hjemmeside eller på
Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside.
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Vedtok basseng og næringspark

Forslag til valg av meddommere,
skjønnsmedlemmer og lagrettemedlemmer for perioden 2021-2024
Grong kommune er i gang med
å forberede valg av jordskiftedommere, skjønnsmedlemmer, meddommere for tingretten og lagrettemedlemmer og
meddommere i lagmannsrettssaker for perioden 01.01.2131.12.24.
Kommunens innbyggere oppfordres
med dette til å foreslå kandidater, jfr. §
67 i Domstolloven. Mer informasjon om

saken finner du på Grong kommunes
hjemmeside. Utover valg av meddommere til tingretten, lagmannsretten og
jordskifteretten skal kommunen
fremme forslag på skjønnsmedlemmer
som skal velges av fylkeskommunen.

Er du allerede meddommer/
skjønnsmedlem/lagrettemedlem?

Om du allerede innehar et verv og ikke
ønsker gjenvalg, ber vi om at du gir
beskjed om dette innen samme frist
som ovenfor og til samme adresse.

Innsending av forslag til kandidater

Artikkelen finnes på vår hjemmeside:
www.grong.kommune.no.
Nederst i artikkelen er det anledning
til å benytte et skjema for utfylling og
innsending. Alternativt kan du sende
e-post til postmottak@grong.kommune.no eller pr. post til Grong kommune, postboks 162, 7870 Grong.

FRIST FOR INNSENDING AV FORSLAG
Fredag 22. mai 2020

Grong kulturskole
Uke 17 var en aktiv uke
for politikerne i Grong,
formannskap på tirsdag
og kommunestyremøte
på torsdag. Det var flere
store saker til behandling.
Jeg ønsker å løfte frem
3 av disse; utbygging av
basseng og næringspark,
i tillegg til utviklingsstøtte
til Bjørgan.
Etterlengtet bassengutbygging:

Kommunestyret vedtok renovering av bassenget ved Kuben. Dette har vært en viktig
sak for de politiske partiene og det er gledelig at vi klarer å finne rom for denne
investeringen nå. Det er en stund siden vi
har hatt et brukbart bassenget i Grong og
det har vært et savn. Svømmeundervisningen har foregått ved å leie bassengtid på

bla Trones. Dette er ikke en holdbar situasjon. God svømmeundervisning er avgjørende for at barn og unge skal bli trygge i
vannet og lære seg å svømme. I en kommune med to elver er dette spesielt viktig.
For at bassenget skal bli funksjonelt for
flere brukergrupper og aldersgrupper legges det opp til hev- og senkbar bunn. Da
kan bunnen heves når mindre barn er i
bassenget og senkes når det er større barn/
voksne i bassenget. For grupper som har
behov for trening i vann vil hev/senk også
gi gode muligheter. Målet er at bassenget
skal være ferdig høsten 2021. Vi gleder oss
til det!

Legger til rette for næringsutvikling:

Det er et mål for Grong at flere ønsker å bo
og leve sine liv her. Skal vi være attraktiv
må det være boliger og arbeidsplasser i
kommunen. Det er viktig å legge til rette
slik at dagens næringsliv har mulighet til å
utvikle seg og at nytt næringsliv ønsker å
etablere seg i Grong. Det er mange elementer som er viktig for å være attraktiv for et
bredt næringsliv. Det å ha ledig og tilgjen-

gelig areal hvis noen ønsker å etablere seg
i kommunen kan være avgjørende. På torsdag vedtok kommunestyret å utvikle Vårryggen Næringspark ytterligere ved å
utvide og tilrettelegge for flere bedrifter.
Som et eksempel vil Midtre Namdal
Avfallsselskap utvide og forbedret miljøstasjonen. Kommunestyret har ambisjoner på
vegne av næringsparken og ønsker gjennom denne utbyggingen å legge til rette for
økt aktivitet, samhandling og faglig utvikling mellom bedrifter på Næringsparken.
Vi ønsker også et samarbeid med andre
næringsparker og næringsaktører. Når vi
gjør denne utbyggingen ønsker vi å bygge
et fagmiljøer i Vårryggen og mener at all
naturlig tilhørende næringsutbygginger
bør skje her.

Utviklingsprosjekt på Bjørgan:

Bjørgan og den aktiviteten som skjer der,
spesielt på vinterstid, er viktig for Grong.
Vi tror det er et potensial for å utnytte
området mer i reiselivssammenheng. I dag
har anleggene mange besøkende fra hele
regionen og det investeres stadig i nye hyt-

Bibliotektjeneste
med restriksjoner
Når dette står på trykk vet vi ikke om biblioteket har fått lov til å åpne fysisk enda, men
når dette er skrevet 28. april har vi i alle fall
fått opprettet en tjeneste med å kunne
bestille bøker via telefon, sms eller messenger (Facebook) for å kunne hente på gitte
tider. Vi informerer i andre kanaler når vi
eventuelt får åpne for utvidet tjeneste.

Slik fungerer det take-away-bibliotek

Du tar kontakt med oss med dine ønsker. Vi
lager klar en pose med bøker/lydbøker/filmer/tidsskrift som du kan hente på et bord
utenfor biblioteket i Kuben. Du kan bestille
tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-13. Du kan
bruke følgende bestillingsmåter:
•
Grong Folkebiblioteks hjemmeside,
•
Ring/sms til telefon 911 00 444
•
Send en melding via Grong Folkebiblioteks Messenger

Borgny Grande, ordfører

Restaurering og utbygging av svømmebasseng
Det ble i kommunestyremøte
den 23.04.2020 vedtatt
utbygging og restaurering
av svømmebasseng
Om alt går etter planen vil man høsten 2021
kunne bade i et nytt og moderne svømmebasseng på Kuben.

Fleksibelt

Det nye bassenget er planlagt som et opplæringsbasseng i stål på 12,5x8,5 meter, som
da er samme størrelse som dagens basseng,
men det skal nå etableres med en hev og
senk bunn. Dette gjør at man har en større
fleksibilitet ved at man kan tilpasse bassengdybden mellom 0-160 cm.

Sosial sone

Utover selve bassenget er det planlagt nytt
garderobesett samt ledsagergarderobe på
samme plan som bassenget. Dette ivaretar

de kravene som er til universell utforming,
og det betyr at man vil ha trinnfri adkomst
via hovedinngangen til Kuben når bassenget står ferdig i 2021. Det er videre lagt opp
til et sosialt areal i tillegg til bassenget i
front ut mot skolegården. I den sosiale
sonen vil det også være avsatt plass til at
man i fremtiden kan etablere både boblebad og «plaskebasseng» om man ønsker
det.

Glass og lys

Som det vises ut av skissene vil fronten
hovedsakelig bestå av vindusarealer, dette
for at man skal få inn godt med dagslys,
samt få en estetikk som følger resterende
av Kuben. Det legges derfor også opp til
utstrakt bruk av tre og vindusoverflater ved
utbygging av svømmebassenget.
Det vi bli et betydelig løft for Grongs innbyggere og Kuben kulturhus at man får
gjennomført denne etterlengtede utbyggingen.

SKISSE: Fasadeskisse av nytt basseng.

Det er nå en halvpart av 2-mannsbolig
beliggende i Harran sentrum ledig.
Bolig restaurert i nyere tid, og holder
en gjennomgående god standard.
Boligen går over to etasjer i tilegg til
kjeller, og inneholder:
P-rom:
1. etasje: Gang, vindfang, kjøkken og stue
2. etasje: 3 soverom, gang, bad/vaskerom
S-rom:
Kjeller: 4 kjellerrom
Parkering i felles garasje samt på egen tomt.
Leiepris: Kr 7.250,- inkl Grongnett + strøm.
For mer informasjon samt visning av
huset kontakt Grong kommune v/avd
bolig bygg og eiendom tlf 74 31 21 00.

ter. Vi ser imidlertid at det til tider kan være
krevende å drive skianlegg, både alpint og
langrenn.
Hvordan kan vi løfte område som
helårsdestinasjon, og hva må til? Hvordan
skal vi skape et større samhold mellom
Bjørgan og resten av næringslivet i bygda?
Hvordan kan overnattingssteder i Grong
kobles tettere opp mot anlegget og hvordan
kan vi få flere arrangement og besøkende?
Hvilke investeringer må gjøres fremover for
å utvikle området? Dette er noen av spørsmålene en søker å finne svar på i dette
forprosjektet som skal gå over 1 år. Det er
Grong Skisenter som eier prosjektet og Innovasjon Norge, Trøndelag fylkeskommune
og Grong kommune som er med å finansierer. I tillegg er det lagt inn egeninnsats fra
blant annet skisentret, hytteeiere og øvrig
næringsliv. Vi har store forventninger til
resultatet på dette arbeidet og håper det gir
en retning for hvordan vi skal løfte Grong
som reiselivsdestinasjon fremover. Dette er
spennende!


Ledig utleiebolig
i Harran sentrum

Vi har et musikk- og kulturfaglig tilbud
der vi ønsker å gi elevene et tilbud som
utvikler og stimulerer deres kreative
evner og egne kunstneriske uttrykk, og
bidra til økt livsglede og trivsel. Tilbudet
er organisert i tilknytning til skoleverket
og kulturlivet ellers.
•
Undervisninga forgår i hovedsak på
Kuben i kulturskolens lokaler, i kjelleren.
•
Elevene kan få undervisninga i sin
skolekrets (Harran skole) dersom
elevgrunnlaget tilsier det
•
Grupper eller individuell undervisning
•
Elevene får delta på konserter og
opptredener i ulike sammenhenger
•
Undervisninga for elever i 1. – 4. kl.
legges i SFO-tida i størst mulig grad
•
Målgruppa vår er elever i barnehage,
grunnskolen og videregående skole.
•
Påmeldingen er bindende for hele
skoleåret.

•

•
•

Avlyst undervisningstime mer enn
to ganger i semesteret, som skyldes
lærerfravær, gir grunnlag for refusjon av elevavgift.
Elevavgiften betales to ganger i året.
Kommunestyret vedtar satsene for
elevavgift, og vi tar forbehold om
endringer i løpet av skoleåret.

Info om undervisningstilbud 2020/
2021 og gjeldende betalingssatser på
hjemmesida til Grong kommune.

Moderasjon:

Moderasjon for deltagelse i to tilbud:
40% reduksjon på fullprissats.
Søskenmoderasjon alle tilbud: 1. søsken
30%, 2. søsken 50% moderasjon.

Instrument og materiell:

Instrumentleie (fiolin og messinginstrument): kr 302.
Utgifter til noter kommer i tillegg.

NB!

Åpent for påmelding fram til 1. juni,
men som følge av stengte skoler i etterkant av Koronaviruset nå i vår blir det
mulighet for å melde seg på fram til etter
skolene har startet. Siste frist onsdag 19.
august.
Du må søke direkte til kulturskolen.
Grong kulturskole har kun påmelding på
elektronisk påmeldingsskjema. Dette
registreres i Speedadmin, som er kulturskolens administrative system og tilgjengelig for elever og foresatte via vanlig nettleser på PC, nettbrett og mobil.
Link til skjema ligger på hjemmesida
til Grong kommune, under kultur og fritid. Du som vil fortsette som elev hos oss
må re-registrere deg der.
Om noe er uklart ta kontakt med rektor ved kulturskolen,
Kari A. T. Sivertsen, mobil 993 13 561,
mail: kari.annette.sivertsen@grong.kommune.no

Du kan hente din bestilling onsdag og
torsdag kl 13-16. Inngangsdøra til Kuben er
da åpen og du finner posen din på et bord,
merka med navn, og tar den med deg. Bøkene
er registret utlån på ditt navn.
Kan du ikke hente i dette tidsrommet, ta
kontakt med oss så finner vi ei løsning! Hjemkjøring er også mulig for de som behøver det.
Tiltaket er sett i gang i samarbeid med
smitteverngruppa i kommunen. Vi vil ta hensyn til smittevern og ha god håndhygiene.
Bruk innleveringskassa til høyre for inngangsdøra til Kuben når du vil levere. Alt som
blir levert liggende i 14 dager i karantene.
Vi gjør igjen oppmerksom på at denne
informasjonen kan være utdatert når avisa
kommer ut, men at dere selv må følge med på
utviklingen og vi skal spre informasjon om
endringer etter hvert som vi får åpnet mer av
våre tjenester opp for dere.

Har du spørsmål?

Kuben Grong folkebibliotek
E-post bibliotek@grong.kommune.no
Telefon 911 00 444
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Velkommen til alternativ feiring av 17. mai i Grong
PROGRAM 17. MAI I GRONG 2020
09:25 - Morgensending fra Medjå (videooverføres via Facebook)

•
•
•
•

Grong musikkforening og Grong skolemusikk
marsjerer fra Kulturhuset Kuben (2 m avstand).
Korpsmusikk på tunet utenfor Grong Helse- og omsorgssenter.
«Gud signe vårt dyre fedreland» av Per Ove Moa og Grong Musikkforening.
Nasjonalsangen spilles for beboerne på Grong Helse- og omsorgssenter.

09:45 - 17. mai-tog for Grong. (videoverføres via Facebook)

•
•
•
•
•

Følgende deltar i toget:
Togledere: politikontakt Birger Håpnes og ordfører Borgny Grande
Flaggborg: Én representant hver fra Harran, Bergsmo og Grong for øvrig
Grong musikkforening og Grong skolemusikk
5. klasse ved Grong Barne- og ungdomsskole følger i bilkortesje bak
Røde Kors er til stede langs løypa for å passe på og se til
at publikum ikke samles

10:30 - Nasjonaldagssending fra kommunehuset (videoverføres via Facebook)

•

•
•
•
•
•
•

Velkommen ved Bjørn Ståle Aalberg, kommunedirektør,
Maren Kristine Rønning og Imre Freland-Linmo fra 5. klasse GBU
Appell ved Tobias Flasnes, russepresident Grong videregående skole
Avspilling av Grongsangen
Appell ved Inger-Fredrikke Trapness, prest
Diktet «17. mai 1940» av Nordahl Grieg fremføres av Lene Sve og Wendla
Kolberg fra 7. klasse GBU. Krans til minne og ære for falne soldater vises
frem og bringes senere til soldatgraven.
Hovedtale 17. mai i Grong ved ordfører Borgny Grande
Nasjonalsangen ved Per Ove Moa

Fra 11:10 og utover dagen: Omreisende korps og kiosk, samt loddsalg på nett

•
•

«Rullekiosk»: 5. klasse GBU kjører rundt i kommunen
og selger is fra biler. Betaling med vipps.
Grong Musikkforening spiller på Øvre Nausthaugen (ca. 11:10),
Tømmerås (ca. 11:40), Bergsmo (ca. 12:15), Harran (ca. 13:00).

13:00 - Hele Norge synger «Ja, vi elsker dette landet»

•

Syng med fra der du bor eller er på tur!

19:00 - Loddtrekning sendes direkte på nett

•

5. klasse GBU trekker dagens vinnere av loddsalg.

20:00 - Bilder fra dagens 17. mai-feiring i Grong
(publiseres på Facebook) #grong1705

Vi oppfordrer innbyggerne til å ta bilder av sin alternative 17. mai-feiring. Alle
som legger ut bilder på Facebook eller Instagram med emneknagg #grong1705
gir tillatelse til at bildet kan bli lagt ut i en bildekarusell som legges ut på nett
samme kveld.
Programmet ble sendt til Grongnytt 28. april.
Mulige endringer ved endrede retningslinjer kan oppstå.

Velkommen til feiring av nasjonaldagen! I år blir feiringen gjennomført
med restriksjoner mot folkeforsamlinger, og dermed veldig annerledes.

Det gjennomføres en nasjonaldagssending over nett fra
kommunehuset kl. 10:30 som inneholder blant annet årets
17. maitalere og appellanter, minnesmarkering for falne
soldater, grongsangen og nasjonalsangen.

om bistand fra en i familie eller venn om du trenger hjelp
for å se. Det viktigste er uansett å markere og at vi feirer i
hjemmene eller rett og slett bruker dagen ute på tur!

Innendørs arrangementer er avlyst, og utendørs arrangement gjennomføres kun med strenge restriksjoner. Vi ber
om at folk ikke forsamles ute i grupper større enn familier.
Vær hjemme eller ute på tur! Fellesskap, frihet og nasjonalfølelse skal vi få til likevel, for det er i tider som dette at
dagen blir ekstra viktig.
Mye av programmet vil vises direktesendt på internett
via Facebook. Tenk gjerne på om du har pårørende eller
nære venner som trenger bistand til å få fulgt med på sendingene.

Lytt til korpset

Vi vil sende korpset (Grong Musikkforening) ut på spilling
flere steder i kommunen. Veldig få vil kunne se dem fra
hjemmene sine. Men mange vil høre dem. Gå ut på et sted
i nærheten av hjemmet ditt, ta med flagg, og lytt om du kan
høre marsjer og nasjonalsangen komme med vinden. Hold
avstand til naboer.

Ta gjerne bilder av din dag! For dere som kan legge bildene
ut på nett og er villige til å dele, kan noen av innbyggernes
bilder bli samlet i en bildekarusell som publiseres senere
på kvelden.
Involver dine nære relasjoner som ikke er på nett eller
som ikke mestrer teknologien denne dagen. Vi håper alle
har egne markeringer hjemme eller ute med sine nærmeste. Gjør årets 17. mai til en minneverdig dag for friheten, landet, Grong og alle folkene som bor her. Ha en fin
dag!

Representasjonstog

Korps i Norge har fått tillatelse til å spille og marsjere. I
stedet for et folketog blir det et «representasjons-tog» i sentrum hvor dere gjerne må marsjere med på gårdsplassen
eller der dere er på tur!

Salg av is

5. klasse ved GBU er sentralt med i årets program og vil ved
hjelp av foresatte reise rundt til enkelte steder hvor de selger is fra bilene. Betaling gjøres kontaktløst med Vipps. De
vil også foreta et loddsalg via internett i forkant og på selve
dagen. Trekking blir direkteoverført via Facebook på kvelden.
For dere som skal følge med på nett, så vil informasjon
spres i dagene før slik at dere kan finne sendingene og be

Ta bilder

Med vennlig hilsen
Borgny Grande, ordfører			
Bjørn Ståle Aalberg, kommunedirektør
Anders Heia, rådgiver digitalisering		
Trond Martin Sæterhaug, avdelingsleder kultur

Slik følger du med på nettsendingene

For å følge med på nettsendingene må du ha en konto på Facebook eller være
sammen med noen som har det. Du kan da følge med fra f.eks. pc, nettbrett og mobil.
Felles for alle sendinger er at de publiseres på et arrangement på Facebook opprettet
av Grong Kommune hvor alle arrangørene har tilgang til å publiserer sine sendinger.
Lik siden Grong Kommune og finn arrangementet på Facebook som vi vil kalle
«Nasjonaldag i Grong 2020».
Arrangement utenfor Grong Helse- og omsorgssenter og tog: Grong Musikkforening
er ansvarlig for sendingen. Følger du denne sendingen kan du også «bli med» i
toget fra hjemmet eller fra der du er på tur om du har med mobiltelefonen.
Nasjonaldagssending på kommunehuset: Denne sendes direkte via utstyr
som blir brukt for direktesending av kommunestyremøter i kommunestyresalen.
Følg med på Grong kommune sin facebookside og arrangementet som er opprettet.
Loddtrekning senere på kvelden: Dette foregår som over. 5. klasse
ved GBU sender direkte på nett og du følger med på Grong kommune
sin facebookside og arrangementet som er opprettet.

Slik kan du bidra med bilder fra deres feiring på dagen (#grong1705)

Alle som publiserer bilder på Facebook eller Instagram kan legge til emneknaggen
#grong1705. Ved å bruke denne emneknaggen gir du tillatelse til at vi kan plukke
ut ditt bilde i en bildekarusell som vi syr sammen og publiserer på Grong kommune
sin facebookside senere på kvelden. NB! Ved mange bilder kan vi dessverre
bare velge noen. Men ved at dere deler, kan jo mange se likevel.

Restriksjoner i forbindelse med korona-pandemi og gjennomføring 17. mai

Vi som er 17. mai-arrangører gjennomfører et program etter nasjonale retningslinjer, samt
lokale vedtak, pålegg og råd fra lokal kriseledelse i Grong og kommunelege. Det som er
sikkert er at vi ikke skal legge opp til folkeforsamlinger verken utendørs eller innendørs.
Derfor blir det meste sendt direkte over nett gjennom alternative programmer. Korps har
fått nasjonal tillatelse til å spille og marsjere og derfor kan vi gjennomføre dette, dog med
strenge restriksjoner. Det skal være minimum 2 meter avstand mellom aktørene. Sendingen fra kommunehuset vil gjennomføres med at de aldri er flere enn 5 i sendingslokalet
samtidig og vi gjennomfører tiltak for smittevern i lokalet for involverte aktører. Vi henstiller innbyggerne om å følge retningslinjer og råd på dagen og ikke f.eks. forsamles når
musikkforeninga går i tog og spiller rundt omkring, eller at det opprettes forsamlinger ute
i grendene. Vi kan bruke denne spesielle situasjonen til noe positivt og huske den gangen
da vi feiret hjemme eller ute i det fri på tur. Vi kan ettertenksomt evaluere vår frihet, vårt
demokrati og våre gode lokalsamfunn som vi alltid skal kjempe for å bevare som trygge og
frie samfunn for alle innbyggere i landet og i Grong. Vi gjør oppmerksom på at stadig skiftende retningslinjer kan endre den planlagte gjennomføringen fram til denne avisa kommer
ut og dagen kommer.
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Skredsikring i
Sanddøla ved Formo

Kommunal planstrategi
Grong kommune 2020 – 2023
Ønsker
innspill
Innspill til plan for idrett
friluftsliv og fysisk aktivitet og årets frister for innsøking av spillemidler

Kommunedirektøren har i løpet av vinteren
utarbeidet forslag til ny kommunal planstrategi. Dokumentet angir hvilke nye planer som skal utarbeides, revideres eller
bestå, og skal være veiledende for Grong

kommunes arbeid og prioriteringer i perioden 2020 til 2023. Dokumentet er tilgjengelig på Grong kommunes hjemmesider.
Søk etter «kommunal planstrategi» øverst
på forsiden, så vil du finne dokumentet.

Grong formannskap behandlet forslag til
planstrategi i møte den 26.03.2020, og den
vil bli sluttbehandlet av kommunestyret
den 28.05.2020. Spørsmål i saken kan rettes
til Lars Arnesen på telefon 469 32 510.

Kommuneplanens samfunnsdel
Vi trenger hjelp til å gjøre gode prioriteringer og
ønsker innspill og diskusjoner om Grong sin fremtid. Det legges nå opp en
prosess for å gjøre fremtidsprioriteringer – dette
heter i det kommunale
språket “Kommuneplans
samfunnsdel”.
Grong kommune er nå i gang med å lage
en plan som heter “kommuneplanenes
samfunnsdel”. Den forrige er virksom
fram til 2020, og det må derfor lages en

ny. Vår nye plan skal ha et perspektiv på
10 år, så her planlegger vi for fremtiden.
Det ligger nå ut en “kommunal planstrategi” til offentlig innsyn i 30 dager, og
denne blir etter den tid lagt til kommunestyret for vedtak. Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på
de planoppgaver kommunen bør starte
opp eller videreføre for å legge til rette for
en positiv utvikling i kommunen. Nå jobbes det med et planprogram som skal
beskrive prosessen fram til ferdig samfunnsdel skal vedtas. Denne skal ligge ute
i seks uker til offentlig høring. Alle som
da har innspill på hvordan vi planlegger
prosessen, kan da sende det til kommunen så vi får justert det som er nødvendig.
Videre legger vi opp til å ha en god
medvirkning fra ulike grupper og individer i samfunnet. I dette ligger også poli-

Grongtur-trekking
Det har beklageligvis tatt litt
tid før vi fikk trekt premiene
for Grongtur 2018-2019,
men her er vinnerne som kan
hente et gavekort på kr 500,fra Intersport Grong i Servicekonktoret på kommunehuset:

• Ellen M. Hildrum
• Anna Fuglum Juliussen
• Åse Liv Råstad Rosset
• Gunn Brønseth
• Odd Loeng
• Odd-Leif Grande

tikermedvirkning da de i kommunestyret
er alle innbyggernes representanter.
Utfordringen vår er at en kan ikke legge
opp til større samlinger av innbyggere pr
dags dato. Vi må derfor bruke mer av ulike
verktøy som vi kan kommunisere med.
Det kan være videokonferanser, chatter,
spørreundersøkelser osv. Vi skal finne en
løsning for de fleste, slik at det er mulig å
komme til både drøfting og innspill. Noen
vil ha utfordringer med dette, og derfor
ber vi om at familiemedlemmer og venner
hjelper hverandre slik at alle får en mulighet til å komme til uttrykk.
Dette er viktig for oss, da dere sitter
med en stor mengde kompetanse som
kan brukes til å få til en god plan. Om alle
får det slik en ønsker er nok ikke mulig,
men dere kan hjelpe til med de vanskelige
prioriteringene som må gjøres.

Grong kommune er i prosess med å
utarbeide ny plan for idrett, friluftsliv
og fysisk aktivitet I den forbindelse er
det viktig at det kommer innspill fra så
mange som mulig. Planen skal inneholde en oversikt over eksisterende
idretts og friluftsanlegg i kommunen
samt en oversikt over nye potensielle
anlegg og områder. Det er viktig at de
som sitter på ideer eller planer om å
realisere anlegg melder dette til Grong
kommune nå.
Det blir også enda viktigere enn tidligere at anlegg nå blir med i planen da
retningslinjene for Trøndelag fylke
krever at for å søke om spillemidler
skal anlegg være omtalt i den 4 årlige
planen.
Gjeldende plan finner du på kommunens hjemmeside www.grong.kommune.no:
Under fanen Kultur og fritid, Friluftsliv, Kommunedelplan, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
Innspill sendes til postmottak@
grong.kommune.no eller Grong kommune, Pb. 162, 7871 Grong.
Spillemidler til bygging av anlegg
for idrett og fysisk aktivitet skal bidra
til å gi befolkningen gode muligheter
for å utøve idrett og fysisk aktivitet i
både organiserte former og egenorganisert aktivitet.
Det kan søkes om spillemidler til:
•
Ordinære anlegg
•
Nærmiljøanlegg
•
Løypetiltak og overnattingshytter
i fjellet (sendes ikke til kommunen
men Den Norske Turistforening)
•
Kulturhus/samfunnshus (andre
frister enn nevnt nedenfor, ta kontakt for informasjon)
Søknadsfrist spillemidler er
15.desember.
Alle søknader skal leveres elektronisk. Søknadsskjema finner du ved å gå
inn på www.idrettsanlegg.no

Grong Ungdomsklubb
stenger for sommeren
Ungdomsklubben gjenåpner i månedsskiftet
august- september. Da vil vi satse på en
større nyåpning med endringer i innhold
og aktivitet.
Velkommen!
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Innspills frist nye anlegg er 01.oktober
Vær oppmerksom på at det gjeldende anlegg må stå oppført i den
4-årige kommunedelplan for idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet.
Dersom du lurer på noe vedørende
spillemidler eller plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet kontakt
Grong kommune v/Sigve Hallager på
tlf. 971 44 913 eller på e-post: sigve.hallager@grong.kommune.no

Som man ser av bildet er det etablert et nytt elveløp i Sanddøla. Elva er trukket vestover
ut fra skråningsfoten, og flomsikring er etablert i ny yttersving.

Nå blir det utbygging av E6 mellom
Fjerdingen og Grøndalselva
I midten av juni vil Statens vegvesen kunngjøre en konkurranse om utbedring av 12
km E6 lengst nord i Grong kommune.
Denne veien skal ha H1 standard, noe
som betyr at det legges opp til en vei som
skal håndtere 90 km/t.
Det er snakk om delvis utbedring av
dagens veg, og delvis legge om vegen i ny
trasé, samt bygging av bro (Fjerdingelv bro).

I det nye elveløpet er det tilført rundstein som skal sikre gode leveområder for fisk
Sanddøla. På bildet er ikke det nye elveløpet åpnet, så det er preget av lite vannføring.
Vollen til høyre vil bli dekket med stedegne jordmasser slik at det etter hvert gror til.
Som beskrevet i Grongnytt desember 2019
startet NVE i november opp arbeidet med
bygging av et nytt anlegg som skal sikre
mot kvikkleireskred i området ved Formo.
Bakgrunnen for planene er flere mindre ras mot Sanddøla og vesentlige funn
av kvikkleire i nærområdet. Et eventuelt
kvikkleireskred på Formo vil være kritisk
for beboere på to gårder, samt at dyrkamark vil gå tapt. I tillegg vil fv. 7030, Nordlandsbanen og høyspentlinjer kunne bli
skadet som følge av et ras. I ytterste konsekvens vil også E6 på vestsiden av Sanddøla kunne bli berørt, da denne vegen
ligger i utløpssonen for skred. Det er altså
både store samfunnsverdier og personsikkerhet som står på spill, og sikringstiltaket
er påkrevd.

Arbeidet har gått greit til tross for at
det har vært en relativt fuktig vinter. Det
meste av anlegget er etablert, og det er
kun arbeid med dandering av overflater
som gjenstår.
I løpet av april vil det meste av anlegget være sluttført, og arbeidene vil
stoppe opp i påvente av at det skal tørke
opp i området gjennom sommeren. Siste
finish vil bli gjennomført i begynnelsen
av september 2020.
Kostnadsmessig ser det ut til at arbeidene vil ligge innenfor det som er budsjettert.
Ta kontakt med avdelingsleder Lars
Arnesen i Grong kommune dersom du
har spørsmål i saken. Tlf. 469 32 510 eller
epost lars.arnesen@grong.kommune.no.

Retningslinjer for prioritering av
søknader og bruk av skogmidlene
(NMSK) i Grong kommune 2020
Som vanlig gis det tilskudd til
skogkultur, dvs. markberedning,
nyplanting, suppleringsplanting,
ungskogpleie og manuell førstegangstynning. Fullstendige
retningslinjer kan leses på
kommunens hjemmeside.
Ekstraordinært tilskudd til skogplanting
våren 2020:
For å kompensere for kostnadsøkninger ved planting som følge av restriksjoner innført etter utbruddet av Covid-19
gis et ekstra tilskudd på kr 1,30 pr. plante,
i tillegg til 30 % ordinært NMSK-tilskudd.

Tilskuddet gjelder både nyplanting og
suppleringsplanting.
For planting som skogeier utfører selv
eller av andre som skogeier engasjerer,
utbetales begge tilskuddene samlet til
skogeier. Absolutt siste søknadsfrist for
ekstratilskuddet til skogeier er 1. september.
For planting som utføres av skogeierandelslag eller andre næringsaktører på
vegne av skogeier utbetales det ekstra
tilskuddet direkte fra Landbruksdirektoratet til disse. Skogeier faktureres for
ordinær kostnad, og får som vanlig 30 %
tilskudd på denne kostnaden. Her gjelder
ingen spesiell søknadsfrist.

Hele prosjektet har en totalkostnad på
480 mill.
Prosjektet er delt opp i to deler. Del 1
med blant annet bygging av Fjerdingen bro,
skal begges i perioden november 2020 –
november 2021.
Del 2 med utbedring/bygging av ny E6
fra Fjerdingen til Grøndalselv, er det ikke
fastsatt dato for.

Kommunene får ansvar for tilskudd
til skogsveier og driftstilskudd

Som ledd i myndighetenes overføring av
myndighet til kommunene har Landbruksog matdepartementet vedtatt endringer i
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midler). Endringen medfører at ansvaret for forvaltning
og vedtaksmyndighet for tilskuddsmidler
til skogsveier og driftstilskudd er overført
fra Fylkesmannen til kommunene fra
01.01.2020. Dette innebærer at Fylkesmannen fra og med 2020 fordeler en ramme til
hver kommune etter omfanget av tilskuddssøknader og på grunnlag av innmeldt behov fra kommunen. Kommunen
får med dette ansvaret for søknadsbehandling, prioritering, utbetaling og oppfølging
av tilskuddsordningene, samt forberedelse
av ev. klagesaker som skal avgjøres av Fylkesmannen.
For skogeier/søker vil dette ikke medføre
endringer i forhold til tidligere.

Tildelingen til hver kommune blir relativt liten. For at dette skal bli en god og tjenlig ordning for skogeier og for næringens
behov er alle kommunene i Namdalen, fra
kyst til fjell, i ferd med å vedta samarbeid
om disse midlene. I praksis gjøres dette ved
at hver enkelt kommune legger sine tildelte
midler i en felles pott, som prioriteres for
fordeling på innkomne søknader etter kriterier i felles vedtatte Retningslinjer for tilskudd til vei- og driftstiltak i skogbruket.
Prioriteringen av søknader gjøres av «Skogsveirådet», som består av 3 representanter
for kommunenes skogbruksrådgivere samt
representant for skogprosjekt Namdal.
Kommunene fatter deretter vedtak i henhold til Skogsveirådets prioritering, og står
for den videre saksbehandlingen.
Retningslinjer for tilskudd til vei- og
driftstiltak i skogbruket kan leses på kommunens hjemmeside.
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LAG OG INFORMASJON
FORENINGER
KOMMUNAL

et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Høstprogram på Kulturhuset Kuben

Seniorlaget i
grong kommune

- THE SHOW MUST GO ON!
Etter en helt spesiell vinter og vår, hvor alt ble avlyst,
satser vi stort på et høstprogram. Når vi har satt
sammen dette programmet har vi jevnt over tenkt
at det skal bli mye «feel-good», trøndere og gjester
som formidler noe ekstra som vi trenger å se eller
lytte til. Velkommen til kulturhøst på Kuben i Grong
når vi igjen får møtes til de store begivenhetene.
Kanskje er det enda restriksjoner, da følger vi disse.
Men man bør planlegge også for at livet skal tilbake
til normalen! Det er trygt å forhåndskjøpe billetter
Vi refunderer om noe blir avlyst.

2. sep. – kl. 19 – Gi litt mer F* - med Tommy Steine. Komikeren og formidleren Tommy Steine er tilbake med en helt
ny forestilling. Nå vil Tommy snakke om psykisk helse og
livsmestring med både humor og alvor. Han vil fortelle om
sin vei opp fra angstkjelleren og tilbake til en hverdag som
han mestrer bedre enn noen gang før. Dette blir et show med
stand-up og humor, alvor og faglighet, kunnskap om feller
som skaper depresjon og livets triks som bygger motivasjon.
Bak seg har han et produksjonsteam som sammen med Tommy har bidratt til å sette ord på det alle sier er resepten, men
som av og til kan være litt vanskelig å få foreskrevet. Nemlig
hvorfor og hvordan man kan gi litt mer F*. Kulturhuset Kuben
har ønsket seg nettopp denne forestillingen som første show
etter å åpne en høst hvor vi igjen skal møtes og styrke folk og
samfunn!
10. sep. – kl. 19 – Lenge leve! Kveli Rånes Bremseths nye
show. (FÅ LEDIGE BILLETTER) I 2018 fullførte humortrioen
Kveli Rånes Bremseth det selvpålagte oppdraget å spille
forestillingen «Det e itj størrelsa det kjæm an på» i samtlige
48 kommuner i Trøndelag. Til sammen ble den forestillingen
spilt 120 ganger. Nå settes et nytt show som har fått tittelen
LENGE LEVE opp på Kuben. Ny dato er 10. september etter
å blitt utsatt siden mars. Alle dere som har kjøpt billett til
denne forestillingen i mars kan bruke den samme billetten
på ny dato på samme plass. Dermed er det få ledige plasser
igjen til denne utsatte forestillinga!
24. sep. – kl. 20 – The show must go on! Kings of Queen. Når
Queen var ferdige med å produsere låter - ble et evig vakuum
stående igjen. Verdens beste låter og arrangementer var da
allerede funnet opp og skulle leve for evig. Nå hyller vi et av
musikkhistoriens aller største band på Kuben med en mektig
konsertopplevelse fra et legendarisk repertoar. På senen
stiller med en god krem av fylkets beste musikere. Dette blir
et forrykende sceneshow du så absolutt bør oppleve på det
regionale kulturhuset!
17. okt. – kl. 19 – Stjerner i Kuben. Grong Musikkforening
arrangerer nok en gang en spennende høstkonsert hvor de
kombinerer det stødige orkesteret med inviterte artister fra
hele regionen. Etter tidligere suksesser som g-faktor for noen
år tilbake, skal talenter vises fram. Det ryktes til og med at et
bandet Bjørnars vil komme tilreisende over fjellet fra Lierne
for å virkelig skape den store konsertopplevelsen. Mer informasjon om artister og program lanseres etter hvert.
27. okt. – kl. 19 – Så ekte nå! Med Carina Dahl og Åge Sten
Nilsen. Da denne nye duoen slapp låten «Så ekte nå» like etter at hele samfunnet ble stengt ned etter utbruddet av koronapandemien, tok det helt av. Mediene har skildret artistene
som en perfekt duo som setter sammen de største hitene
fra egne karrierer samt noen velvalgte duetter. Vi kan som
eksempel røpe at vi får en magisk versjon av Bono og Mari J.
Bliges legendariske «One». Dette blir en kveld med enorme

vokalprestasjoner, nærhet til to svært interessante artister, og
vi vil etter hvert by på helt spesielle overraskelser. Med Carina Dahl merker vi av for nok en spennende, trøndersk artist
som har opptrådd på Kuben. Konserten går akustisk, så det
blir en helt stemningsfull opplevelse.
6.-7. nov. – IN-messa 2020. Sett av helga for ny handels- og
kulturmesse på Kulturhuset Kuben. Huset fylles i fredag kveld
og lørdag på dagtid av næringsliv i salgsboder og kulturaktører på arrangementer, og ikke minst et par tusen Namdalinger og andre tilreisende. Mer informasjon kommer utover
høsten!
6. nov. – kl. 1930 – Folk’n Roll fra helgelandskysten med
Bautastein og Publiners. Vi legger opp til en festkonsert på
IN-messas første dag med dobbelkonsert i to sett. Både Bautastein og Publiners har i hovedsak feste fra Brønnøysund og
spiller livlig og norsk musikk som penser borti både rock, pop,
folk selvfølgelig visesjangeren. Bautastein stiller med deres
faste trommis og gronging, Harald Rossetnes, som for øvrig
er kulturvaktmester på kulturhuset Kuben. Hør (nord-) norsk
visemusikk på sitt beste i et kulturhus med kort luftlinje fra
Helgeland.
7. nov – kl. 13 – Mestrings- og motivasjonsforedrag med
Kjetil Andre Aamodt. Møt en av verdens mestvinnende
alpinister. En legende kommer til Kuben i Grong samtidig
som IN-messa arrangeres på kulturhuset. Han har totalt 20
mesterskapsmedaljer, fire OL-gull og fem VM-gull. Kjetils
foredrag vil engasjere og trollbinde deg, og ikke minst - åpne
øynene dine for hvordan du kan nå ditt potensiale. Billettsalget åpner i løpet av våren og kan kjøpes i et begrenset
antall på nett. En god del av billettene vil bli forbeholdt en
geografisk spredning i Indre Namdal ved at de legges ut for
fysisk utsalg mot sommeren på ditt bibliotek i Grong, Snåsa,
Røyrvik, Lierne, Høylandet eller Namsskogan. Det blir rift om
disse billettene så følg med på kulturhusetkuben.no for å se
når billettsalget starter.
21. nov. – kl. 19 – Tre Små Kinesere. Definisjonen på feelgood-musikk i Norge kommer til Kulturhuset Kuben i Grong
med nytt album og feiring av 30-årsjubileum for debuten
365 Fri, lørdag 21. november. De tar også med seg kjente
og kjære sanger som Hjertemedisin, Klassebildet, Gammel
Sykkel og Dørstokkmila. Kineserne startet som akustisk trio
i 1988, med masse vokal, kassegitar, piano og kontrabass i
besetningen. Dette skapte et lydbilde som gjorde furore i en
ellers syntetisk popverden. Dette lydbildet ønsker de å gjenskape på Kuben i Grong denne novemberkvelden. Vi trenger
slik musikk, den gode følelsen, i november!
1. des. – kl. 19 – Greg Niemczuk – en hyllest til Beethoven.
Den polske mesterpianisten Greg Niemczuk gjestet Kuben
kulturhus høsten 2019. Konserten ble en så stor suksess at
publikum nærmest krevde å få han tilbake. Og nå er han her

Alle de som har jobbet i Grong kommune og er blitt pensjonister, er invitert til
å delta i et felles forum som vi har kalt
«Seniorlaget i Grong kommune».
Initiativtakere til tiltaket har vært Else Lindseth,
Herdis Østborg Bergin og Håkon Nervik Kolstrøm.

Samhold

igjen! I fjor var det Chopin som sto på programmet. Denne
ganger er det Beethoven som hylles med sitt navn og virke
som er 250 år! (1770-2020). Dermed får vårt restaurerte
og spesielle flygel nok en gang måle strenger og hammere
opp mot en mesterpianist av ypperste klasse som fremfører
klassiske toner i en konsertsal kjent for lydbildet på akustiske
konserter. Vi velger denne konserten i år framfor tradisjonelle
julekonserter av nasjonale julestjerner, fordi også klassisk
musikk kan ta frem de viktigste stemninger til enhver tid.
6. des – kl. 15 – Jul i Kuben. Dette har blitt en viktig og god
tradisjon. Grong Musikkforening er arrangører og utgjør
stammen i en konsert med grøtpause i Kuben Kafe hvor de
spiller julen inn sammen med barnekor og gode vokalister
fra regionen. Det kommer garantert gode overraskelser og
prestasjoner, og i tillegg vil vi skape en julestemning i en
pyntet foajee og Kuben Kafé med avduking av nok en pepperkakelandsbygd m.m.
15. des – kl. 18 – Teskjekjerringas julestrid. Mer informasjon om dette arrangementet kommer etter hvert som det
lanseres, men dette blir et familieteater med profesjonelle
skuespillere som dramatiserer en julehistorie med spennende kulisser og regi.

P.S:

Flere begivenheter vil annonseres fortløpende. Ikke
alle arrangementene er åpnet for billettsalg enda,
men følg med da noen av disse raskt kan bli utsolgte.
Kulturhuset Kuben vil til enhver tid følge myndigheters
råd og pålegg om smittevern og våre Kubenverter vil
stå klare på alle arrangement med informasjon og
tiltak som gir alle en trygg opplevelse. Skulle noen
arrangementer bli avlyste refunderer vi billettsalget.
Men vi tror nå på at vi en gang over sommeren igjen
kan møtes for de gode opplevelsene og vi satser på at
«høsten kainn vær fin» sammen med dere.

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

KULTURHUSETKUBEN.NO

For dere som ikke er så mye på nett, anbefaler
vi å oppsøke biblioteket, eller ringe 911 00 444
hvor dere kan spørre og få mer informasjon om
arrangementene. Der selger vi også billetter
over disk med visa og kontant.
NB! Alle fotos eg sender er klargjort av management og
artistar for bruk til pressemateriell o.l. Dersom kreditering
er nødvendig har eg namn på fotograf i sjølve bildefilnamnet.

Turtips for barnefamilier
Barnas turlag Grong har nå eksistert i snart 3 år, og vi er så
glade for alle de fine turene vi har hatt sammen med dere!
Nå i denne merkelige tida får vi dessverre ikke arrangere
turer, men vi vil oppfordre alle til å komme seg ut på tur og
oppleve naturen sammen med familien. Vi har samlet 10
turer vi vil anbefale for barnefamilier, så håper vi at vi snart
kan gå på tur sammen igjen!
1. Fjellmyra på Tømmerås
Det som gjør turen inn til Fjellmyra ekstra fin, er de store
mulighetene denne turen gir. For det første er den tilgjengelig for alle ved at den er tilrettelagt for rullestol og barnevogn. For det andre kan den tilpasses ved at man kan gå fra
byggefeltet på Tømmerås eller kjøre nesten inn, samt at den
kan forlenges ved å følge stien videre opp mot Rognsmoklumpen, som ligger nesten 500 moh. For det tredje er
området rundt Grillhytta på Fjellmyra full av muligheter, og
egner seg veldig godt til grilling og diverse aktiviteter. Hengekøyer har alltid vært populært i Barnas turlag, og her er
det mange muligheter til å henge dem opp.
2. Gapahuken på Sklett
Gapahuken på Sklett er også et egnet turmål med mange
muligheter. Denne er også lett tilgjengelig ved at det går bilvei helt inn. Det å søke ly her en regnværsdag kan være et
godt tips. Bare sitte og høre på regnet og drikke kakao. Herfra
kan man også følge veien videre innover, se den spektakulære Sagfossen eller gå hele runden som kalles De tre elver.
3. Vattatuva
Denne toppen har Barnas turlag brukt som mål for topptur
(se bilde). Den er absolutt overkommelig for en 5-åring.
Utsikten fra toppen (412 moh.) er fantastisk, og gir en skikkelig mestringsfølelse!
4. Nesådalen
Nesådalen har også vært brukt som turmål for Barnas turlag,
både til overnattingstur og kajakk- og fisketur. Nesådalen er
et eldorado for fiske og naturopplevelse, og byr på uendelige
muligheter - alt fra toppturer, hytter, fiske, dyreliv til flotte
grillsteder og gapahuker. Her oppfordrer vi til å kjøpe fiskekortet Grongkortet for hele familien, og utforske flere steder!
Vi vil fremheve vannet Fiskløysa, hvor Mental helse i Grong
har gjort en fantastisk jobb med å lage sti, gapahuk og brygge.
5. Nåltjønna
Dette er strengt tatt flere tjønner, som ligger mot grensen til

Overhalla. Dette er også en overkommelig gåtur for barn,
som leder frem til fine fiskevann.
6. Geitfjellveien
Barnas turlag har faktisk bare brukt Geitfjellveien på
vinteren, hvor vi har besøkt Geitfjellnissen før jul. Veien opp
fra Rosten opp til toppen av Geitfjellet er til tider bratt, men
man trenger absolutt ikke gå helt opp til toppen for å nyte
fin utsikt og finne flotte turmål. Gå så langt barna orker, gå
litt bort fra selve veien, finn et fint sted og nyt utsikten!
7. Øyheim
Denne turen kan også tilpasses turdeltakerne, og har flere
muligheter. Man gå opp fra Sørsivegen, gå hele runden
rundt, eller kjøre opp. Veiene egner seg også godt til sykkelturer. Det fins flere gravhauger i området, som kan gi inspirasjon til historier fra vikingtida.
8. Væremsfeltet
Væremsfeltet har også flere gravhauger med informasjonstavler. Her anbefales det å parkere ved butikken på Bergsmo
og gå runden rundt Værem. En fin og flat tur, stort sett på
vei.
9. Høla / hengbrua / Homo
I Grong kommer man ikke utenom verdens fineste badeplass, Høla. Her kan man bade med små barn i nedre del,
eller boltre seg i naturlige vannsklier i øvre del. Snorkling
med laksen er også å anbefale. Husk at bading i elv krever
at man som foreldre følger godt med! Fra Høla kan man også
følge stien opp til hengebrua som går over til Homo. Her er
det også fine områder og turmuligheter.
10. Heia
Heia er et populært skiområde om vinteren, men det egner
seg også godt som turområde om sommeren. Ved Raudsjøen
er det grussti inn til en gapahuk, og inn til Røde kors-hytta
er det også overkommelig å gå for mindre barn. Her er det
også mange muligheter til å gå lengre turer, eller plukke bær
om høsten.
Allemannsretten gir alle rett til å bruke naturen. Men
husk å etterlate naturen like ren som (eller renere enn) du
fant den! Ved spørsmål, ta kontakt med koordinator i Barnas
turlag Grong, Johanna Seem, på tlf. 91790267. Barnas turlag
Grong ønsker alle en fin sommer ute i naturen!

Formålet med Seniorlaget er å skape en møteplass
hvor tidligere kolleger kan treffes over en kopp kaffe
og ha en trivelig opplevelse. Flere av de som er blitt
pensjonister kan nok føle at de har lite kontakt med
kolleger fra sin tidligere arbeidsplass. Da er etableringen av seniorlaget en mulighet for å videreføre
kollegialt samhold, også som pensjonister.

Opplevelser

Vi satser på å ha fire samlinger i året. På samlingene
vil vi primært satse på at medlemmene får treffe
gamle kolleger og «mimre» litt fra den tiden man
var i arbeid. I tillegg er det aktuelt å legge inn korte
innledninger til tema som er av felles interesse. Vi
tar gjerne imot besøk fra ansatte i kommunen som
kan fortelle litt om hva som skjer i Grong kommune.
Det kan bidra til å holde kontakten med vår tidligere
arbeidsgiver. I tillegg kan vi legge inn litt Quiz og
annet som engasjerer. Det viktigste er som sagt å få
til felles opplevelser som utvikler samhold i Seniorlaget. Gjennom å etablere laget, vil man anta at det
også vil bidra til at enkelte medlemmer vil etablere
kontakt utenom lagets møter. Her kan det være
aktuelt med strikkekvelder, turer, kafebesøk, m.m.

Februarmøte

Seniorlaget har hatt et møte den 13. februar 2020.
Her møtte det cirka 30 medlemmer til kaffe og kake.
Vi hadde en meget trivelig kveld hvor vi snakket litt
om lagets organisering og framtidige møte- og aktivitetsplan. Det ble ikke valgt noe styre ettersom vi
ønsker at initiativ til innkalling og gjennomføring
av møtene skal gå litt på rundgang. For å dekke
utgifter til møtene, ble det bestemt at vi innfører en
deltakeravgift på kr 50,- til hvert møte. Neste møte
var planlagt til den 23. april 2020, men på grunn av
virussituasjonene ble dette utsatt til høsten. Da er
det Kjell Brauten, Bjørg Ekker og Kåre Hallager som
er ansvarlig for gjennomføringen av møtet.

Ta kontakt

Vi har brukt litt tid på å finne alle pensjonistene, og
har fått tilbakemeldinger om at noen kan være uteglemt. Det synes vi er synd, men ber om forståelse
for at det tar litt tid å finne alle. Dersom du har gått
av med pensjon fra Grong kommune, og ikke hørt
noe fra oss, ber vi deg ta kontakt med Håkon Nervik
Kolstrøm på telefon 93042466, eller mail haakon@
haneko.no slik at vi får deg inn i medlemslista. Vi
har kommet fram til at den sikreste måten å nå medlemmene på er via SMS, slik at ved neste innkalling
vil alle få tilsendt en SMS fra Håkon. Vi ønsker alle
seniorer og andre ansatte i Grong kommune en riktig god, og forhåpentligvis virusfri, sommer.
Vi ser fram til neste møte!

