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     KOMMUNAL INFORMASJON  

ansvarlig utgiver Rådmannen 

Nr. 3-2014     desember år 2014    Årgang 14 

 

Rådmannen har ordet 
 

 

 

Hilsen Sidsel
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Personalnytt 

 
Sidsel Haraldsen er tilsatt som ny rådmann 

i Vevelstad fra 1. september 2014. 

 

Ved Vevelstad sentralskole er det tilsatt to 

nye lærere for skoleåret 2014/2015,  

det er Peggy Andreassen og Jørn Ove 

Overgård. 

 
Ved NAV-kontoret er Janne Moby 

midlertidig tilsatt fra 1. september 2014 til  

28. februar 2015. Dette er et vikariat i 

forbindelse med sykefravær. 

 

Ved Sentraladministrasjonen er Vibeke 

Meyer midlertidig omplassert til stillingen 

ved Sentralbordet i forbindelse med 

sykefravær.  

 

Ingegjerd Arnes er tilsatt i 50% stilling 

som flyktningkoordinator, dette i tillegg til  

sin 50% stilling som konsulent.  

Ingegjerd har sagt opp stillingen som 

biblioteksjef. 

 

Knut Bantow er midlertidig tilsatt i 

stillingen ved Biblioteket fra 1. oktober til  

31. desember 2014. 

 

Vi ønsker alle nye medarbeider 

velkommen til Vevelstad kommune, og 

lykke til med nye arbeidsoppgaver til de 

som har fått det! 

            
 

 

 

Sommerjobb skoleungdom 2014 

           
Også denne sommeren har vi hatt 

skoleungdommer i jobb. I alt 21 

ungdommer søkte på sommerjobb og fikk 

tilbud om arbeid i 3 dager i kommunen. 

  

De har jobbet med stell av kommunens 

friområder, lettere vedlikehold av 

kommunens bygningsmasse og vært 

assistent i Storbjørka barnehage. 

 

De første ungdommene begynte rett etter 

skoleslutt i uke 26, og de siste jobber uke 

32. 

 

Vi takker ungdommene for 

arbeidsinnsatsen i Vevelstad kommune, og 

ønsker lykke til videre med skolegang og 

studier. 

 

Ingrid & Ulbert D. Wisthus legat – 

utdeling av midler 

Under Kommunestyrets julemiddag den 

10. desember ble det utdelt midler fra 

Ingrid & Ulbert D. Wisthus legat. 

 

 
Fra venstre: Svein Olsen, Ragnhild Olsen, 

ordfører Ken-Richard Hansen, Karin Arnesen, 

Øystein Arnesen. 
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Informasjon fra Plan og ressurs 

                
Om gang- og sykkelvegen 

 

Gang- og sykkelvegen begynner å få sin 

endelige utforming. Det gjenstår fortsatt 

noe asfaltering, montering av autovern og 

gatelys, sånn at vi kan se lyst på høstens 

og vinterens turer langs vegen.  

I løpet av vinteren forventes Statens 

vegvesen å foreta oppmålingsforretning av 

gang- og sykkelvegen, slik at kommunen 

deretter kan gjennomføre erverv av 

nødvendig grunn. Etter at de nye grensene 

er avklart, kan gjenoppsetting av gjerder 

og planteringer skje i løpet av våren og 

sommeren. 

 

Angående ferdigattest for byggesaker 

                     
Kommunen skal gi en ferdigattest når det 

dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 

utført i samsvar med tillatelser og 

bestemmelser gitt i eller i medhold av 

plan- og bygningsloven, og at nødvendig 

kontroll er utført, jf. kap 8 i SAK10. I hht. 

plan- og bygningsloven avsluttes 

søknadspliktige tiltak med en ferdigattest. 
 

I løpet av årene er det søkt om og utført 

ulike tiltak, til eksempel tilbygg, garasje, 

utlegging av flytebrygge, nybygg av bolig. 

En tillatelse har oftest en varighet på 3 år. 

De som er ferdige med sine omsøkte tiltak 

og ikke har søkt om ferdigattest, ombedes 

å gjøre dette for å få byggesaken avsluttet. 
 

Utover høsten og vinteren skal kommunen 

utføre kontroller av tiltak det er søkt om 

ferdigattest, slik at byggesaken kan 

avsluttes. De som har utført 

påbygg/tilbygg/nybygg av bolig, fritidshus 

mv bes å kontrollmåle arealet på tiltaket. 

Kommunen beklager at kontroll og 

utstedelse av ferdigattest tar tid. 

                           

Oppdatert søknadsblankett for ferdigattest 

og andre og informasjon om byggeregler 

mv. finnes på nettet. De kan nås direkte 

via Direktoratet for byggkvalitet (dibk) sin 

hjemmeside: 

www.dibk.no/no/BYGGEREGLER/Bygge

soknader/Byggesaksblanketter/ 

eller så indirekte via startsiden på 

kommunen sin hjemmeside, under 

Skjemaer eller Byggesak. 

 

Søknadsskjema sendes kommunen eller 

leveres i resepsjon på Rådhuset. Er det 

noen spørsmål så kontakt plan- og 

ressursetaten. 

                          

Angående endring/oppdatering av 

eksisterende reguleringsplaner 
 

I Vevelstad kommune omfattes alle 

søknader om tiltak av kommuneplanens 

arealdel 2002 - 2014, som gir generelle 

rammer for byggeområder, 

råstoffutvinning, bruk og vern av sjø og 

vassdrag mv. i hele kommunen. Enkelte 

eiendommer/områder omfattes i tillegg av 

en reguleringsplan eller andre planer. I 

tilfelle en vil gjennomføre tiltak som ikke 

har hjemmel i gjeldende plan og/eller 

planbestemmelse, lovverk mv., bør det 

søkes om dispensasjon. 

 

I løpet av forrige vinter og vår har 

kommunen mottatt flere søknader om 

dispensasjon for tiltak i områder som 

omfattes av en reguleringsplan og 

tilhørende -planbestemmelser.  

Søknadene gjelder for eksempel utlegging 

og forlengelse av flytebrygge i 

hytteområdet Ausa i Visten eller på 

Rasmusvågen på Hamnøya. I noen tilfeller 

gjelder søknadene tilbygg av hytte, nybygg 

av uthus eller utnyttelse av områder, som 

ikke er i tråd med vedtatt plan.  

Begrunnelsen for en søknad om 

dispensasjon fra reguleringsplan, 

planbestemmelse mv. gjelder dagens krav, 

som ikke omfattes av planen som ble laget 

for mange år siden. Økt antall søknader 

om dispensasjon gjenspeiler behovet for 

endring eller oppdatering av en plan eller 

bestemmelse. 

http://www.dibk.no/no/BYGGEREGLER/Byggesoknader/Byggesaksblanketter/
http://www.dibk.no/no/BYGGEREGLER/Byggesoknader/Byggesaksblanketter/
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Opphavet til de fleste reguleringsplanene 

og tilhørende planbestemmelsene er privat 

initiativ, der oftest hjemmelshaver av et 

område, gjennom planen, forutsier og gir 

en ramme for hvordan området bebygges, 

utvikles og skal se ut i fremtiden. En 

reguleringsplan gir en raskere og 

lettvintere saksbehandling av søknader, 

fordi rammen allerede er gitt.  

Ulempen med mange av de eksisterende 

reguleringsplanene er mangelen på 

oppdatering i tråd med 

samfunnsutviklingen og dagens krav til 

bruken av området. 

 

De som er berørt av en reguleringsplan bes 

om å gå sammen for å drøfte 

reguleringsplan og planbestemmelser. I 

tilfelle disse ikke er i tråd med dagens 

bruk, bør en påbegynne en prosess for å 

endre/oppdatere både plan og 

planbestemmelser. 

              
Før en planlegger og søker om tiltak, bør 

en sjekke opp hvis det foreligger en 

reguleringsplan for området. Noen 

reguleringsplaner finnes på kommunens 

hjemmeside, ellers har plan- og 

ressursetaten en oversikt av dem. 

 

Angående tiltak i strandsonen 

 

Strandsonen eller 100 meters beltet, er et 

område som er alt mer i fokus for 

utbygging. Tiltak i strandsonen krever i de 

fleste tilfeller en begrunnet søknad om 

dispensasjon fra plan- og bygningslovens 

§ 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og 

vassdrag. Ved plassering av tiltak i 

strandsonen bør en ta hensyn til natur- og 

miljøforhold på stedet. 

                       

              

 

Norsk Kulturarv - "Ta et tak" 

aksjon 2014-15 

        
 

”Ta et tak” 2014-15 er den 10.aksjonen 

siden oppstarten i 1998. Stiftelsen UNI har 

bevilget til sammen kr 1 200 000,- til 

denne aksjonen. Pengene vil gå uavkortet 

til restaurering og vedlikehold av 

kulturhistoriske bygninger.  

Det kan søkes på to typer tilskudd: 

 

1. Tradisjonelle ”skadeforebyggende 

tiltak” 

2. Brannforebyggende tiltak i form av 

”kontroll av elektriske anlegg” 

 

Aksjonen retter seg mot VÅNINGSHUS 

og DRIFTSBYGNINGER. Bygningen må 

anses å ha kulturhistorisk verdi, og det er 

en fordel med uttalelse fra antikvarisk 

myndighet eller registrering i SEFRAK. 

 

Både privatpersoner, lag, foreninger, 

byggfagsklasser og organisasjoner kan 

søke tilskudd fra aksjonen.  Se under 

Nyheter på Vevelstad kommunes 

hjemmeside for mer detaljer. 

(www.vevelstad.kommune.no) 

 

Søknadsskjema og ytterligere informasjon 

om aksjonen finnes på www.kulturarv.no. 

Søknad sendes skriftlig pr post til:  

Norsk Kulturarv, Postboks 26, 2684 Vågå 

eller på e-post til: post@kulturarv.no. 

Søknadsfrist er 1.februar 2015. 

 

 

http://www.vevelstad.kommune.no/
http://www.kulturarv.no/
mailto:post@kulturarv.no
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Høring på forslag til ny 

renovasjonsforskrift 
 

 
 

I 2013 mottok SHMIL (og alle 

avfallsselskaper i Trøndelag og Nordland) 

brev fra Miljødirektoratet om at det ikke er 

anledning til å gjøre fritidsrenovasjon 

frivillig slik SHMIL har det. SHMIL ser 

seg derfor nødt til å innføre tvungen 

fritidsrenovasjon. I denne forbindelse må 

renovasjonsforskriften endres. 

Styret og representantskapet har behandlet 

endringen og saken er nå lagt ut til høring 

med høringsfrist 10.januar 2015. 

 

Høringsutkastet kan leses eller lastes 

ned på kommunens hjemmeside, 

www.vevelstad.kommune.no. Kan også 

fås ved henvendelse i skranken på 

Rådhuset. 

Retningslinjene for renovasjonsforskriften 

vedtas av styret og er ikke gjenstand for 

høring, men legges ut til informasjon, og 

finnes også på kommunens 

hjemmeside.Disse kan også fås ved 

henvendelse i skranken på Rådhuset. 

 

Retningslinjene gjelder fra den dato 

renovasjonsforskriften er vedtatt. 

 

Synspunkter til høringsutkastet sendes til 

SHMIL IKS, att. Toril H. Forsmo, 

Åremma, 8664 Mosjøen 

eller til post@shmil.no innen 

10.januar 2015.  

                          

Info fra Vevelstad sentralskole 

                  
9. og 10. klasse inviterte til ”juletapas” 
 

Fredag den 12. desember inviterte 9. og 

10.klasse ved Sentralskolen til juletapas. 

Menyen: medisterkake m/ost og aprikos el. 

svisker, pepperkake m/ostekrem, bruchetta 

m/tomat,løk og spekeskinke, tortillalefse 

m/ laks el. Spekesiknke, focattiabrød, salat 

og krumkaker og multekrem. 

 
Foran fra venstre: Gunnar, Adrian, Erlend, Stian, 

Didrik, Eline, Stine, Veronica, Regine, Ingrid(bak 

Regine), Tor Helge, Joakim, Reidun Sigrid. 

 

Dyktige svømmere! 
Gjennom hele året har Ester P. Nergård og 

Tonje Pedersen svømt for å oppnå kravet 

til mil-merket, som er 10000 meter. De har 

brukt bassenget flittig og i desember var 

de i mål! 

VI GRATULERER! 

 
Ester og Tonje, to glade jenter med mil-

merkene og diplomene sine! 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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LOVUND-TUR FOR 10.-KLASSEN! 

    
På en frisk og luftig morgen klokka 9 dro 

10.-klassen til Lovund. Vi tok båten 

«Kingen», sammen med 10.-klasseelever 

fra både Tjøtta og Vega. Turen tok cirka 2 

timer. Hanne Arntzen hadde laget god 

frokost til alle sammen, som vi spiste på 

båten. Da vi kom frem til Lovund ble vi 

delt opp i grupper sammen med Træna og 

Lovund. Vi ble vist rundt på både 

brønnbåt, merder og slakteri. 

      
Så var det yrkes- og utdanningsmesse. Der 

var det forskjellige folk som snakket om 

utdanning og jobb innen fiske- og 

lakseindustrien. Vi kunne blant annet 

smake lakseburger. Det var en hurtigbåt-

simulator vi kunne prøve. Vi fikk mye 

suvenirer, alt fra små drops til vesker og 

vannflasker. En plass kunne man sjekke 

hvor mye bakterier man hadde på 

telefonen eller håndflaten. Resultatet var 

overraskende. Mye mer enn vi hadde 

forestilt oss. 

              

Det var også sushikurs. Vi lærte også om 

historien bak sushi og hvordan det lages, 

takket være Alex Sushi og hans 

medarbeidere. Sushi er delt inn i 3 deler: 

Maki, Nigiri og Sashimi. I sushi er det 

mange forskjellige ingredienser, f.eks. 

wasabi, soyasaus, ris, eddik, avokado, 

agurk, noriflak, linfrø og chili-majones. 

Det brukes også rå fisk, f.eks. laks, kveite 

eller kamskjell. For å rense munnen 

mellom måltidene brukes ingefær. Wasabi 

er en sterk saus laget av pepperrot. Den er 

gunstig for fordøyelsen. 

       
Hjemreisen startet cirka klokka 8. Båten 

«Lovund Express» skysset oss hjemover. 

Vi var fremme cirka 09.30. Og der ble vi 

møtt av spente foreldre. Takk for en fin 

tur! Hilsen 10. klasse på Vevelstad 

Sentralskole. 
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Informasjon fra Visthus 

oppvekstssenter 
 

 
 

«GÅRDEN SOM PEDAGOGISK 

RESSURS» 

 

Torsdag 2.oktober hadde elevene i 2-
4.kl. på Visthus og Vevelstad høstens 
tradisjonelle gårdsbesøk i 
Snekkervika. Samarbeidet mellom 
skole og gård er et resultat av studier 
ved Høgskolen i Nesna, hvor lærere 
og gårdbrukere har deltatt sammen. 
Målet er å gjennomføre deler av 
pensum i enkelte fag gjennom praktisk 
læring. 

 
Martin, Kristian og Andrine får veiledning 
av Bernt for å få smøret perfekt. 
 

 
Karl sørger for nylaget, deilig eplesyltetøy 
 

            

 
Stemningen var på topp! 
 

Dagens tema var matlaging av råvarer fra 

gården. Elevene var gjennom tre stasjoner. 

De kinnet smør, laget eplesyltetøy og 

stekte sveler. Det la grunnlaget for et godt 

måltid mat for alle. Det ble inntatt ved 

langbordet i låven mens regnet trommet på 

taket. Et perfekt vær for inneaktiviteter. 

Tusen takk til Kari Anne og Bernt som lar 

oss få være med på dette!  

     
Hilsen elever og lærere 

 

JULEMESSE PÅ VEVELSTAD 

 
7.kl. med bedriften «Søtt og salt» 
 

Det myldret av mennesker i Allbrukshuset 

da elevbedriftene ved Vevelstad skole 

arrangerte julemesse lørdag 15.nov. 

Elevbedriftene har laget budsjett, formet 

logoer og produsert varer i noen travle 

høstuker. Fantasien har blomstret. Her 

kunne man kjøpe kaker, kjeks, julepynt og 

nyttige ting. Man kunne velge og vrake i 

drops med smak av cola, jordbær og tutti 

frutti. At lokalbefolkningen setter pris på 

arrangementet kunne vi merke på 

kjøpelysten og den gode stemningen rundt 

kaffebordene. 
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8.kl. med bedriften «Clash Candy» 

 

Skolen inviterer også folk utenom til å ha 

stand denne dagen. Et tyvetalls mennesker 

hadde respondert på invitasjonen. Det 

bugnet av hjemmebakst og strikkevarer. 

Man kunne kjøpe skinnklær, barneklær og 

helseprodukter. Folk sikret seg julegaver, 

eller sørget for noe godt til julekaffen. 

 

 
Kjellaug Kristiansen solgte brød, gomme 

og syltetøy. 

 

 
John Nergård fra Leirfjord solgte 

vaskeprodukter. 

Flyktningtjenesten 
 

 

 

 

Vevelstad er en god kommune å bo i, og 

vi tror at også skal bli en god 

hjemkommune for de som flytter hit til 

oss. 
 

I mars i år vedtok kommunestyret å 

bosette inntil 20 flyktninger i perioden 

2014 – 2016. 

Administrasjonen og de ulike kommunale 

tjenestene har arbeidet med plan og 

tilrettelegging for å kunne ta i mot disse 

nye innbyggerne på en best mulig måte. 
 

Den 23. oktober var det folkemøte på 

Allbrukshuset. Flyktningkonsulent Magne 

Pettersen fra Brønnøy skulle komme og 

holde et foredrag og informere om 

nabokommunens erfaringer med bosetting. 

Dessverre ble han forhindret på grunn av 

sterk vind og ferje som ikke gikk. Ordfører 

Ken-Richard og rådmann Sidsel 

informerte om bosetting av to 

barnefamilier på til sammen 10 

kongolesere. Familiene som kommer hit 

fra en flyktningleir i Uganda først i 

desember har barn som skal gå i 

barnehagen mens de voksne skal gå på 

voksenopplæring i Brønnøysund. 
 

Det ble servert kaffe og vafler, og de 

mellom 50 og 60 frammøtte fikk svar på 

sine spørsmål. Mange tok seg tid til å bli 

sittende med en ekstra kopp kaffe etter 

endt møte og stemningen var positiv og 

god. 
 

Over kaffekoppen denne kvelden ble det 

snakket om muligheten til å få i gang en 

frivillig gruppe for å innlemme de nye 

Vevelstadværingene på en god måte i 

bygda.  

Vi har også blitt fortalt at det skal strikkes 

nyttige og varme gaver til våre nye 

innbyggere… 
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Praksisplass 

 

 

 

 

 

 

Etter noen måneder med opplæring vil det 

utpå vinteren bli behov for 

språkpraksisplasser for de voksne som går 

i introduksjonsprogrammet. Det er viktig 

at de på disse arbeidsplassene får trening i 

å snakke norsk og at de får lære om 

spillereglene i arbeidslivet. 

 

 

 

 

 

Etter hvert som språkkunnskapene blir 

bedre, vil det bli behov for 

arbeidspraksisplasser. Det vil da 

selvfølgelig være viktig å finne 

praksisplasser som er rettet inn mot yrker 

som passer den enkelte, men det er 

samtidig en unik mulighet for å lære opp 

framtidig arbeidskraft. 

 

Vevelstad kommune har sagt ja til å stille 

med både språk- og praksisplasser, men vi 

ber også eksterne bedrifter om å ta kontakt 

dersom dere har mulighet til å stille slike 

plasser til rådighet.  

 

 

 

 

 

Det er verd å merke seg at ordningen ikke 

innebærer lønnskostnader. 

 

         

Fra våre nye Vevelstadværinger 
(Historie fortalt av våre nye innbyggere) 

        
Jeg heter Dieudonne og er 27 år gammel. 

Jeg bor nå på Slottvik sammen med min 

kone, Perusi og min datter Francine, hun 

er nå 1 år og 3 måneder. Jeg har også med 

meg mora mi, hun heter Magdalena, og så 

har vi Meriya, hun er en fosterdatter til 

mora mi, men jeg kaller henne for min 

søster. 

 

Jeg vokste opp i en liten plass i et tropisk 

fjellområde i Bunagana i nord Kivu in den 

nordre delen av Kongo. De siste årene 

livnærte jeg meg selv og familien min som 

musiker. 

                
Musikk har alltid vært en viktig del av 

livet mitt. Der jeg vokste opp hadde vi en 

radio-casette spiller. Jeg hørte mye på 

lokalmusikk og danset gjerne til det. Jeg 

hørte også mye på musikken som ble spilt 

i kirka og prøvde å etterlikne de dansere 

og sangere. 

               
I 1996 fikk vi høre om krigen i Rwanda og 

så kom det mange flyktninger fra Rwanda 

til vårt område. De hadde med seg 

musikken fra Rwanda og de lærte meg 

denne stilen. Jeg lærte å synge og spille 

gitar. Men kunne ikke lage min egen 

musikk enda. 
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I 1999 flyktet vi til Uganda og kom til 

flyktningleiren Kyangwali i vest Uganda. 

Her kunne jeg gå på skole og lærte meg å 

lese og skrive, og jeg lærte meg engelsk. 

På skolen ble jeg leder av musikklubben 

og trivdes veldig godt med å lage musikk. 

Her fikk jeg veldig lyst til å bli musiker. 

Men så ble jeg veldig syk Ingen viste hva 

slags sykdom jeg hadde, men jeg var så 

syk at jeg måtte være på sykehuset en lang 

stund. Mens jeg lå på sykehuset fikk jeg en 

åndelig opplevelse og viste fra da av at jeg 

måtte være musiker. Jeg var da rundt 20 år 

gammel. Da jeg ble frisk igjen begynte jeg 

å skrive og lage min egen musikk. Jeg fikk 

opptre i byene rundt omkring og tjente litt 

penger på dette slik at jeg kunne forsørge 

min mor og Meriya. 

For tre år siden traff jeg Perusi og vi giftet 

oss hjemme hos min mor.  

I januar i fjor hørte vi at vi fikk komme til 

Norge og vi ble alle så glade og spente. 

Og nå er vi veldig takknemlig for den 

varme velkomsten vi har fått her. Jeg 

håper jeg kan fortsette med å lage musikk 

når vi har blitt bedre kjent med våre nye 

liv. 

                
Jeg heter Giggy og er 35 år gammel. Jeg 

bor på Høyholm sammen med min kone 

Deborah og våre tre barn. Vi har Esther på 

5 år, Joshua på 4 og lille Chazaq, hun er 

bare 3 måneder gammel. 

Jeg vokste opp i Eturi Bunia i Orientale 

Provence i øst Kongo. Her har vi 

skogsområder og savanner. Etruria Buna 

ligger ved Lake Albert. Den store innsjøen 

som skiller Kongo og Uganda. Her 

strømmer også den store elven Etui og det 

er en lang rekke med fjell ”Mont Blei”, blå 

fjellene. 

 

Det bor mange forskjellige stammer her, 

med alle sine egne særheter. Jeg tilhører 

Hima, Tiuren stammen. I mitt område bor 

også Pygmeene, et folkeslag som lever 

stort sett av jakt og fiske, og de er bare 

1,44 m. høye. 

Området er rikt på mineraler som gull, 

sølv, diamanter og bakelitt. Og det er 

mange utenlandske selskaper som utvinner 

de mineralene. 

I skogen finnes det mye store trær, som 

kan være opp til 5 meter i omkrets. Et tre 

kan ha tre forskjellige farger, svart, grønn 

og rød. Her lever også et dyr som vi er 

veldig stolte av. Det er en Okapi og det er 

et veldig rent og vakkert dyr. 

             
Jeg fikk gå på grunnskolen der jeg vokste 

opp, og senere reiste jeg til en litt større 

plass i nærheten der jeg kunne gå på 

videregående og studere agronomi. Mens 

jeg studerte jobbet jeg for en tysk bedrift, 

som hjalp kommunene med utviklingen 

innenfor landbruk og forbedring av 

infrastrukturen. 

Grunnet krigen flyktet jeg i år 2001 til 

Kyangwali i Uganda. Her jobbet jeg for 

kirken. Jeg hadde litt land der, hvor jeg 

kunne dyrke noen matvekster, samt at jeg 

eide en geit. 

For seks år siden traff jeg Deborah i 

Kampala. En liten stund etter at vi møttes 

giftet vi oss, og Deborah ble med meg til 

Kyangwali. 

Allerede som ung gutt fikk jeg høre om 

Europa. Om hvor utviklet det var der og 

om de sesongene. Og da jeg fikk høre at vi 

kunne komme til Norge ble jeg så glade. 

                     

Jeg vil med dette få gi en stor takk til 

Vevelstad og Norge. Hele min familie er 

veldig glade for at vi fikk komme hit. 
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Vevelstad Folkebibliotek 

     er på 
 

 

 

 

 

 biblioteksida vår og  

få med deg nyheter og  

det som skjer i biblioteket 

 
 

 

              

 

Kjære medinnbyggere på Vevelstad 
 

Siden den første 

oktober er jeg tilbake 

for tre måneder 

som vikar på bibliote

ket.  

Jeg gleder meg til 

arbeidet og håper at 

jeg kan igjen hjelpe mange lesere med 

valget av deres litteratur i denne tiden. 

Vi sees på biblioteket  

Deres Knut Bantow 

 

Vær oppmerksom på de 

endrete åpningstidene! 

 

Obs! Nye åpningstider 

 

Man kl 12:30 –  19:30 

Tir    kl 10:00 – 16:00 

Tor   kl 12:30 – 15:30 

 

KINO 
Kinotek åpnet igjen. 

På den 27. november har vi sett filmen 

"Svampe". Den handelte om tre fantastiske 

sommerdager i livet til niåringen Svampe 

Nilsen. 

På slutten av året viste vi den  

10. desember filmen "Karsten og Petra på 

vinterferie". To bestevenner reiser på 

hyttetur med Esther og morfar. En film 

som er gøy for hele familien. 

                                 

SOMMERLES 

 
På mandag den 27. oktober hadde jeg 

den store gleden og overrekke "Sommerles

aksjon" premiene til de mest ivrige unge 

lesere: 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fra venstre, Tjibbe, Zus-Sanne , Jorne 

og Anneli 

 

 

 

 

Vi ønsker alle 

våre gamle og 

nye lånere 

GOD JUL 
 

og minner om 

tilbudet på 

biblioteket: 

 

 Bøker og lydbøker 

 DVD og VHS film 

 NintendoDS og PCspill. 

 Publikums – PC/ ipad 

 Enkelt kaffesalg 

 Boksalg 

 

VELKOMMEN ! 

 
BOKSØK 
http://www.vevelstad.kommune.no/biblioteket 

 

http://www.vevelstad.kommune.no/biblioteket
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Årets julebord på Vevelstad sykehjem 

 
Tradisjonen tro har det også i år vært arrangert julebord ved sykehjemmet. Da vi gikk en travel 

adventstid i møte så vi oss nødt til å gjennomføre det allerede 26.november. Det ble litt tidligere enn 

årene før, men det satte ingen demper verken på humør eller mat. 

 
Vi har også i år mottatt mange gaver. Det blir satt stor  pris på av alle.  På vegne av pasientene og 

alle ansatte vil jeg med dette få takke for alle gavene og ønske dere alle… 

 

 

EN RIKTIG GOD JUL 
OG 

ETT FREDFULLT NYTT ÅR 
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