
RUNER  

 Nr. 4      September 2017     40. årgang 

 

Fra osen  

TV-aksjonen 2017 

Søndag 22. oktober 2017 går den årlige 
TV-aksjonen av stabelen. Årets aksjon 
går til UNICEF`s arbeid for å gi  
utdanning til barn som er rammet av krig 
og konflikt. 

 

Når barn i krig og konflikt ikke får  
utdanning, står et helt lands fremtid på 
spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang 
og håp til barn der krigen raser. 

 

Ett av fem barn i krigs- og konflikt-
områder står i dag uten skolegang. 

UNICEF jobber hardt og målrettet for 
at barn ikke skal få ødelagt fremtiden på 
grunn av voksnes kriger og konflikter. 

 

TV-aksjonen 2017 skal gi utdanning til 
barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og 
Sør-Sudan. 

 

Lag/foreninger og næringsdrivende som 
ønsker å gi til aksjonen, kan gå inn på 

www.giverstafett.no  

 

Trykk på knappen ”Gi nå”. Legg inn  
informasjon om bidragsyter og trykk 
”registrer bidrag”. En faktura vil da  
sendes til angitt e-postadresse. Så snart 
beløpet er lagt inn kommer deres  
bedrift/organisasjon opp på siden  
sammen med andre givere. 

Her kan du også utfordre andre  
næringsdrivende eller lag/foreninger. 

På oversikten for kommunen synliggjøres 
alle bidrag: kommunebidrag, næringsliv/
organisasjoner, skoler/barnehager, annet 
og bøssebeløp. 

 

For mer informasjon om aksjonen, gå inn 
på www.blimed.no 

 
Vi trenger bøssebærere, så er du  
interessert i det kan du kontakte en av 
oss i komitèen. Hvert et bidrag er med 
og redder liv!  

 
Ta godt imot bøssebærerne søndag 22. 
oktober! 
 

 

Kommunekomitéen i Osen 

Line Stein, Sissel Mikalsen og Britta Hopen 

 

http://www.giverstafett.no
http://www.blimed.no


 

Det er høst, og naturen 
står i sinn skjønneste 
skrud, med farger som 
bare lokker om å  
komme ut i marka, og så 
er det i tillegg tid for 

jakt! Mange av oss går denne tiden i møte med 
store forventninger, og spenning. 

På arbeidsfronten er det mye møter på  
regionalt nivå, det skjer store endringer innen 
alle samarbeid Osen kommune deltar i, og 
mange spennende prosesser er på gang.  

Den nye fylkeskommunen og fylkesmannsnivået 
er helt tydelige på at deres samhandling vil gå 
inn mot de regionale samarbeidene, og mindre 
mot den enkelte kommune i fremtiden. Dette 
gir sterke føringer for hvordan kommunene må 
arbeide opp mot regionalt nivå fremover. Vi må 
samordne oss innen de ulike regioner for å få 
frem «våre» saker opp mot regionale og  
statlige myndigheter. 

20. september avholdt Fosen Regionråd felles 
formannskap-møte på Seter, med godt  
oppmøte, der alle Fosen-kommunene var  
representert. Her fikk det politiske Fosen 
sett en del av regionen som var ny for mange. 

Ordføreren ønsket forsamlingen velkommen, 
før Sverre Angen orienterte om  
Setersamfunnet i et historisk perspektiv.  
Deretter redegjorde styrelederen,  
Rissa-ordfører Ove Vollan, om de ulike  
satsingsområder som er i gang gjennom  
regionrådet. 

 

Prosjektleder/påtroppende Fylkes- 
rådmann Odd Inge Mjøen deltok i møtet, og 
holdt innlegg om regionreformen og sammen-
slåingen av de to Trøndelagsfylkene, og  
viktigheten av å knytte de to fylkene sammen i 
fremtiden. Til sist fikk forsamlingen en  
 presentasjon av de 4 satsingsområdene 
 Næringsalliansen arbeider med; Kampfly-

base, havrom, vindkraft og eksisterende  
næringsliv.  

Møtet ble en positiv opplevelse for de  
fremmøtte, i finværet på Seter.

En sak som opptar mange er Fosenvegene.  
Dette arbeidet går fortsatt etter planen, med 
oppstart i 2018, og informasjon underveis  

finnes på kommunens hjemmeside etter hvert 
som de ulike planer er oppe til vedtak. Jeg  
gleder meg til å få kjøre noen nye veg-
strekker, også i Osen.  

Vi har også fått flere nye medarbeidere, som 
det fremgår av egne presentasjoner i Runer. 
Dette er veldig positivt. Nye mennesker i  
organisasjonen gir nye innfallsvinkler, nye  
tanker, og nye måter å tilnærme seg de ulike 
utfordringer på. 

Ellers er det budsjett-tider, det ser ut til å 
bli stramme rammer, men vi har fortsatt god 
tro på at vi skal få tilstrekkelig med midler til 
å videreføre den gode tjenesteproduksjonen vi 
har i Osen. 

Nå i disse jakttider kan det vel skje at noen 
inntar flytende føde i feiringens øyeblikk.  
Dagens historie omhandler en kar fra mine 
hjemstavns områder, og ikke til etterfølgelse; 

En kar frå Verdal ble stoppet i en  
promillekontroll. Da han sveivet ned vinduet 
sa politimannen: 

«Æ synes det lukte alkohol hær».  

Mannen sveivet igjen vinduet til det var ba-
re en liten sprekk igjen, så sa han: 

«Vart det likar no»....?! 

 

 En flott høst ønskes til alle lesere. 
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Hei godtfolk! 

Egentlig synes jeg det blir oftere 
og oftere at jeg skal levere mitt 
bidrag til Runer, men faktum er at 
det nå er ca 3 måneder siden  
forrige utgivelse.  

Vi har i denne perioden faktisk  
unnagjort de to beste sommer-
månedene ifølge kalendere. Totalt, 
må vi vel si oss rimelig fornøyd 

med siste del av sommeren! Håper også at  
bøndene nå har fått sin avling lagt i plast eller 
silo, og at resultatet ble godt.  

Nå er det like før høstens eventyr starter, og 
jeg håper at alle jegere i Osen har trent godt 
slik at de er bra forberedt til årets jakt. Jeg 
oppfordrer derfor alle jaktlag til å benytte 
seg av årets Elgbørs, og at alle rapporterer 
kontinuerlig med fangstrapport og status i 
form av tekst og bilder. Dette er en av de 
mest besøkte sidene på vår hjemmeside i  
denne perioden, og håper på fortsatt god  
rapportering. 

Ellers har vi nå fra kommunal side, både  
administrativt og politisk, kommet godt i gang 
med aktiviteten. I den siste tiden har det 
vært mye valg, og jeg vil derfor takke alle  
involverte med gjennomføringen av årets  
Stortingsvalg! Resultatet i år, som alle andre 
valgår, er vel både positivt og negativt, og  
avhenger hvilke side man er på. Jeg vil uansett 
gratulere Senterpartiet i Osen med et godt 
valgresultat, og varsler allerede nå omkamp om 
2 år! 

Neste store jobb er nå budsjett for 2018, 
hvor vi nå venter i spenning på nytt  
statsbudsjett for kommende år.  De ulike  
enheter jobber med sine forslag, hvor deres 
prioriteringer skal legges frem for  
administrasjonen i løpet av kort tid.  

Videre vil det da bli gjennomgått med tøffe 
prioriteringer, og hvor tjenesteproduksjon ut 
til innbyggeren fortsatt vil ha førsteprioritet. 
Dette skal så fremlegges for politisk nivå, 
hvor vi politikere nok en gang må vedta et  
budsjett i balanse. Da er det vanskelig å kunne 
tilfredsstille alle ønsker og behov. Uansett, vi 
håper på regjeringens lovnader om at  
kommunene skal få mer til disposisjon, og at vi 
ikke er avhengig av store nedskjæringer!  

 Jeg håper også at det kan være noen  
 midler til ikke lovpålagte ting, slik at vi 

kan være med å tilrettelegge for økt  
sysselsetning, bolyst og aktivitet. 

I vår brukte vi mye tid på den påbegynte  
prosessen om retningsvalg, og dette i samsvar 
med Stortingets vedtak i kommunereformen. I 
forbindelse med dette, ble det planlagt å  
gjøre et vedtak om fremtidig retningsvalg
(politisk og tjenesteproduksjon), der vi satte i 
gang ulike prosesser for involvering av alle  
innbyggerne.  

Vi gjennomførte to folkemøter for å få litt 
synspunkter på de ulike alternativene som vi 
hadde, og administrasjonen utarbeidet et  
dokument for politisk nivå om konsekvenser 
med å velge det ene eller andre.  

Så ble saken om retningsvalg utsatt i påvente 
av å kartlegge flere konsekvenser og  
valgmuligheter med valg av nord -eller sør, før 
sommeren! I samme tid pågikk sluttprosessen 
med kommunereform, hvor det nye  
kommunekartet skulle bestemmes av  
Stortinget. Det ble da bestemt av  
kommunestyret at vi skulle ta saken opp etter 
ferien. Siden før sommeren, har det fortsatt 
ikke kommet noe mere klarleggende i denne 
saken, bortsett fra at Stortinget vedtok nytt 
kommunekart gjeldene fra 2020. Sett fra  
ordfører og formannskap, har vi fortsatt for 
lite grunnlag til å gjøre et retningsvalg om 
nord eller sør.  

Dette gjelder spesielt hvordan fremtidig  
tjenesteproduksjon til innbyggeren blir med 
det ene eller andre alternativet. Når det  
gjelder politisk samarbeid, mener jeg at vi i 
Osen må samarbeide i begge retninger, og da 
mot Nye Namdal Regionråd og fortsatt tilhø-
righet i Fosen Regionråd. Nye Namdal  
Regionråd vil bli en politisk arena, og har  
oppstart 1. januar 2018. De vil ikke være en 
aktør som vil tilby tjenesteproduksjon i første 
omgang. Uansett, med tanke på at Trøndelag 
nå vil bli ett fylke fra 2018, og at Osen  
allerede har en del samarbeidsordninger mot 
nord, og at det er mere og mere vanlig at  
enkelte kommuner er medlem i flere regionråd, 
tilrår jeg at vi blir fullverdig medlem i begge 
regionråd! Jeg tror derfor at det er fornuftig 
å la saken om retningsvalg ligge, inntil  
konkrete alternativer på ny tjeneste-
produksjon foreligger! Uansett, den jobben vi 
allerede nå har gjort vil fortsatt være med 
som grunnlag når den tid kommer. 



 

Ellers kan jeg jo nevne at 2017 er et  
jubileumsår, hvor vi fra kommunen allerede 
har deltatt i to jubileum.  Første store  
jubileum var 100 års feiringen til Peter Hepsø 
Rederi AS, som ble gjennomført lørdag  
5. august på Dokkhuset i Trondheim.  
Her representerte rådmann og undertegnede 
på vegne av Osen kommune. Vi fikk gleden av 
å overrekke en gave fra Osen kommune til  
rederiet. Jeg vil nok en gang gratulere Peter 
Hepsø Rederi AS med 100 år! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag den 26. august var jeg så heldig å fikk 
delta på Kystverkets markering av 100 års 
jubileet til Buholmråsa fyr, hvor det ble laget 
stor fest for alle fremmøtte. Her må vi fra 
Osen kommune rette en ekstra stor takk til 
Sverre Angen og de på Seter som bidrar til å 
holde fyret og dens bygninger i den stand det 
er i dag!  

Jeg tror at en av nøklene til den gode  
bevaringen skyldes Kystverkets vern av  
fyrene gjennom bruk, er en god måte å  
forvalte bygningsmassen. Dette får man til 
når man samarbeider med leietakere og  
lokalbefolkning.  

Som Harald Tronstad, Regiondirektør i  
Kystverket Mid-Norge også sa, så er jeg  
imponert over at mer enn det dobbelte av  
antall innbyggere på Seter, eller ca 15% av 
kommunens innbyggere, møter opp og  
markerer at Buholmråsa fyr er 100 år. I  
forbindelse med jubileet, så har Kystverket 
utarbeidet et hefte om fyrets historie, og 
dette heftet kan fås ved besøk på  
kommunehuset eller på Seter. Her må jeg 
også takke Sverre Angen som har bidratt 
med det meste av det historiske stoffet som 
er gjengitt i hefte. Osen kommune fikk også 
overrekt en gave fra Kystverket. Denne  
bestod besto av seks plakater i ramme som 
viser fyr-historien i Norge, og vi lover å finne 
en verdig plass til dette på kommunehuset. 
Takk til alle som laget en fin markering, og 
fortsatt gratulerer med 100 år!  

Så vil jeg nevne, og som sikkert mange  
allerede har fått med seg, så feirer jo Osen 
kommune 125 år som egen kommune. Dette 
skal nå behørig feires den 20.—og 21. oktober 
2017. Jeg håper derfor at alle Osinger,  
utflytta Osinger og tilreisende blir med på en 
storstilt feiring disse to dagene.  

Håper og tror at dette vil bli en feiring som vi 
husker her i Osen! Oppfordrer alle til å lese 
oppslag og sjekke kommunens hjemmesider og 
facebook-profil for nærmere informasjon om 
denne helgen og ikke minst delta på de ulike 
arrangementene disse to dagene!  

Oppfordrer alle innbyggere til å heise flagget 
disse dagene, og ta med flagg til jubileums-
marsjen ut til «Hurtigrutevinkebalkongen» 
som avslutter to dagers feiring. 

Vil til slutt ønske alle nye medarbeidere til 
Osen kommune(skole, barnehage, helse/
omsorg og på kommunehuset) velkommen til 
Osen, og håper dere vil trives og bidra  
positivt på de ulike plassene dere nå har  
startet opp! 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøk fra Vik 

Skrevet av Ronja S. Buhaug & Hanne Johansen, 
7 klasse på Seter skole og barnehage. 

Onsdag 30. august fikk vi besøk fra  
Flatanger Montessoriskole. Det kom 22  
elever og 6 lærere. På grunn av været, regn og 
mye vind, ble det både inne- og uteaktiviteter. 

 

Tur til Julgeitbenken 

Da elevene og lærerne ankom Seter, ble det 
først en omvisning på skolen. Etter at alle  
hadde sett klasserommene og gymsalen,  
møttes vi utenfor skolen. Der sjekket vi at alle 
hadde det de trengte før vi begynte å gå. Det 
var mye vind da vi gikk, så vi måtte «holde på 
hatten» og passe på at alle var med. Etter en 
utfordrende stigning opp til Julgeitbenken, var 
alle fornøyde med å ha kommet seg opp. Der 
spiste vi maten vår, og alle fikk en pizza-bolle 
som mellomtrinnet på Seter Skole hadde laget. 

Etter at alle var god og mett var det tid for å 
komme seg ned til stien igjen. Siden det var 
vindfullt og berget var glatt, så ble det litt 
utfordrende. Lærerne og de eldste elevene 
måtte passe på de minste, så de ikke falt. Da 
alle kom ned, gikk turen hjemover til skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli-kjent-aktiviteter 

På skolen ble vi delt inn i grupper etter alder; 
småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn.  
Småtrinnet var sammen på «litjklasserommet» 
og spilte spill og lekte. På storklasserommet 
var mellomtrinnet fra begge skolene samlet og 
spilte brettspill og hang-man. Ungdomstrinnet 
var i gymsalen og hadde bli-kjent-øvelser,  
kanonball og quiz. På slutten av dagen samlet 
alle sammen seg i gymsalen og tok et  
fellesbilde, før elever og lærere fra Flatanger 
Montessoriskole dro hjem til Vik. 

Det var en veldig artig dag, og vi gleder oss 
allerede masse til vi skal dra å besøke  
Flatanger Montessoriskole på Vik. 

 



 

 

Ørin og Strand barnehage er historie, og den 
15. august startet Havgløtt barnehage opp, i 
lokalene som tidligere har tilhørt Strand  
barnehage. Som ny barnehage i Osen kommune 
er det på sin plass med en liten presentasjon, 
slik at flere kan få et lite innblikk i vår  
hverdag, både med oppstart, hva vi arbeider 
med til daglig og våre planer for tiden  
framover. 

Jeg som arbeider som styrer i vår nye  
barnehage heter Maiken Larsen Rasmussen, 
bor på «Bærje» og er mamma til Julian Olai på 
5 år. Opprinnelig fra Vik i Flatanger, men har 
også litt Skjærvøying i blodet. Jeg er  
utdannet førskolelærer med tilleggsutdanning 
i veiledningspedagogikk. Tidligere har jeg  
jobbet ved både Strand og Ørin barnehage, og 
på Namdalseid i noen år. Barnehageyrket er  
utfordrende, spennende og krevende, men jeg 
er helt sikker på at jeg har verdens beste 
jobb! 

Allerede i januar hadde personalet ved begge  
barnehagene de første planleggingsdager  
sammen- da skulle vi starte arbeidet med å 
forme en helt ny barnehage! Utover våren har 
vi arbeidet oss sammen som personalgruppe 
med faste møter hver måned, noe som har 
gjort personalet kjent med hverandre på en 
god måte. I denne jobben har vi hatt med oss 
Sissel, som er sektorleder på oppvekst, og 
Kristin som er personalansvarlig.  

Jeg som styrer opplever et personale som er 
veldig engasjert! Hver enkelt har barnets  
 beste i fokus, og vi har bestemt at dette 

året skal vi ha trygghet som fokusområde. Vår 
hovedoppgave i barnehagen er å legge til rette 
for trygge barn, foreldre og ansatte!  

Vår nye barnehage har i oppstarten vært   

preget av innkjøring, både for barn, voksne og 
foreldre. Vi har levd i et «byggekaos og  
flyttekaos». Vi jobber med utprøving av hvilke 
rutiner vi skal ha, hvordan  vi skal møblere de 
ulike rommene, og ting er fortsatt ikke helt på 
plass enda heller. Det tar tid å starte en ny 
barnehage, så innkjøringsperioden vår vil nok 
vare en god stund enda. Vi er helt avhengige av 
at foreldre, barn og andre er rause og viser 
forståelse for at gjør så godt vi kan- men det 
er ikke sikkert at vi strekker til på alle  
områder enda.  Vi arbeider hardt for å få en 
hverdag der leiken er i fokus, der  
enkeltbarnet blir sett, og der vi har trygge 
gode voksne som er tilstede for barna.  

Selv om personalet opplever dette som ei  
kaotisk tid ser vi ei barnegruppe som blir kjent 
på tvers av sine tidligere barnehager, de  
skaper nye vennskap og er veldig tillitsfulle 
ovenfor oss voksne. Vi har en veldig spennende 
jobb, vi får ta del i disse små menneskenes 
ferd på veien til å bli seg selv. Vi vet hva vi 
ønsker å sende med dem- og dette er fokuset 
vårt i det daglige.  

Barnehagen har et personale med ulik  
utdannelse, ulik bakgrunn og ikke minst ulike 
interesser og kvaliteter- akkurat det gjør oss 
til en barnehage som får litt av alt.  

 



 

 Vi arbeider for at alle skal få bruke sine 
interesser og det de er gode på i hverdagen. I 
vår barnehage er alle like viktige for at  
hverdagen for barna i Osen skal bli best mulig. 

«Men dere passer da bare på barna» er noe vi 
ansatte i barnehagen kan få høre. Joda, vi gjør 
det- vi steller, har barna på fanget og passer 
på så ingen slår seg- men vi gjør så utrolig mye 
mer! Vi arbeider for å synliggjøre viktigheten i 
vår jobb: vi er første del i utdanningsløpet- og 
det er hos oss grunnlaget for videre læring 
bygges. Vi arbeider ut i fra lov om barnehager 
og rammeplan for barnehagen, vi utarbeider 
både en egen årsplan, månedsplan og en  
ukeplan. Vi har høye krav til vårt arbeide, og 
skal dokumentere det vi gjør, alt skal ha en 
tanke bak seg. Vi skal se enkeltbarnet,  
barnegruppen, samspillet mellom barn- voksen. 
Vi skal veilede barn i leiken, vi øver på  
selvstendighet, vi ønsker at barna skal oppleve 
mestring, omsorg, glede, humor og det at  
barnet er et viktig individ i vårt samfunn. Vi 
har valgt en jobb som krever mye av oss, både 
fysisk og mentalt. 

Det som står i fokus for de eldste barna i  
barnehagen er for øyeblikket er et prosjekt vi 
har valgt å kalle «Osen før og nå» Vi ønsker å 
gi barna kunnskap om hvordan det var før i  
tida; hvilke primærnæringer hadde vi i Osen? 
Hvilke sanger, rim og regler hadde de?  Hvilke 
leiker brukte de? Alt dette skal munne ut i et 
bidrag til kommunejubileet i slutten av  
oktober. Startskuddet gikk i dag da vi dro til 
Vingsandtunet for å lære oss å lage  
potetlemse, bygge trebåt, se på gamle klær og 
delta i å lage gamle leiker. Lærerikt og veldig 
spennende! Vi er heldige som har så mange  
bidragsytere som stiller opp med et smil og et 
klart JA når vi spør!  

De minste barna på barnehagen har ei litt  
annen tilnærming til prosjektet, og har mest 
fokus på sanger, rim og regler og deltar men 
dette på en måte som er tilpasset dem. 

Barnehagen jobber i tillegg med «Psykologisk 
førstehjelpsskrin», barna lærer seg å sette 
ord på både gode og litt vanskelige tanker, og 
vi får gode samtaler rundt hvordan vi ønsker å 
være når vi er sammen.  

 Personalet deltar i et prosjekt som heter 
  BAKOM (barnehagebasert  

kompetanseutvikling) der vi har valgt oss  
temaet trygghet. Dette står i samsvar med  
at vi nå er en ny barnehage, og at vi i  
personalgruppa ser viktigheten av at barna vi 
har sammen med oss opplever en hverdag som 
er trygg, der trygge voksne er til stede når 
ting kan bli litt vanskelig og som motiverer til å 
strekke seg litt lengre enn de kanskje tror de 
klarer.  

Som dere skjønner har vi en hverdag som er 
hektisk, vi har mye å arbeide med å mye  
spennende på gang- en dag i barnehagen er 
aldri lik, vi får ulike opplevelser og gleder hver 
dag!  

Til slutt vil jeg takke foreldrene i barnehagen-   

Takk for at dere lar oss få tilbringe hverdagen 
sammen med deres barn- vi er heldige! 

 

 

 

 

 

 

Maiken Rasmussen, styrer ved Havgløtt bhg. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osen kommune feirer  
125 – års jubileum 

20. og 21. oktober har vi lagt opp til en feiring 
av oss selv som selvstendig kommune.  
Programmet disse to dagene er variert, og vi 
håper at alle våre innbyggere og andre som 
opplever at de har tilknytning til  
kommunen vår, griper muligheten til å være 
med på denne markeringen.  

Vi starter fredag 20. oktober kl. 13.00, og  
etter noen lokale innslag med bl.a. Havgløtt 
barnehage, vil vi få høre litt om  
næringsutvikling og muligheter i distriktet v/
Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen. Deretter har 
vi utfordret det lokale næringslivet til å si noe 
om «Hvorfor er vi i Osen». Senere på  
ettermiddagen fredag får vi en paneldebatt 
rundt temaet «Hvilke muligheter har vi i 
Osen», før kvelden avsluttes med et Jubileums
-show med «Kveli, Rånes, Bremseth». Det blir 
selvfølgelig flere innslag i løpet av denne  
dagen med lokale aktører som viser seg frem 
for oss, i tillegg til at det blir matservering  
kl. 15.00, flerkulturell matservering som vil 
tilfredsstille alle dine smaksløker. 

Når vi kommer til lørdag starter det hele med 
et Jubileums-show i Osen kirke. Her blir det 
musikk, teater og historiske ablegøyer med 
flere aktører. Dette er nok verdt å ta med 
seg. Kirka inviterer samtidig til kirkefrokost 
fra 09.00 – 10.45, en god start på en lang dag 
som anbefales.  

Når vi er ferdig i kirka, åpner Strand  
skolekorps dagen ved flerbrukshallen på 
Strand. Her blir vi tatt med på historiske  
 tilbakeblikk, og innslag fra flere lokale 
 aktører. Her får vi bidrag fra både  

skolene i kommunen og andre aktører.  
Matservering er det selvfølgelig denne dagen 
også, «Rømmegrøt til folket» 

Dagen avsluttes med felles 
«Hurtigrutevinkebalkongjubileumsmarsj». Vi 
oppfordrer alle til å ta med flagg. Vi har avtale 
med M/S Spitsbergen som kommer innom og 
hilser på oss.  

La oss avslutte 125-årsjubileumet med å fylle 
kaia med masse folk, norske flagg, liv og leven.  

Vi har jobbet for å få til et program hvor alle 
finner noe de liker, og alle som deltar sammen 
med oss vil få med seg et hyggelig minne etter 
disse dagene.  

Velkommen til Osen kommunes  
125-årsjubileum. 

 

 

TV-AKSJONSMARSJ 

I forbindelse med årets TV-aksjon blir det 
ingen tradisjonell aksjonskveld ved Strand 
skole. Skolen øver for tiden til en forestilling 
som fremføres under kommunejubileet 20. - 
21. oktober. Elever og ansatte ved skolen  
ønsker allikevel en markering av TV – aksjonen, 
og inviterer derfor hele kommunens  
innbyggere til en SKOLEMARSJ for  
TV – aksjonen NRK UNICEF 2017, 

Torsdag 5. oktober klokken 11.30.  

Alle som ønsker å delta møter opp på skolens 
område, utenfor «stortrappa», også går vi 
marsjen sammen. Marsjen går om Perskogen og 
Lian, før vi returnerer tilbake til skolen.  

Det vil bli gitt mulighet til å gi et anonymt  
beløp til TV –aksjonen for sin egen innsats  
under marsjen. Skolens elever vil bli  
oppfordret til å skaffe seg «private  
sponsorer» til dette formålet. 

Bedrifter og næringslivet utfordres om å gi 
sine ansatte fri fra jobb til å kunne delta på 
marsjen sammen med skolens elever og  
ansatte. Hva med å ta lunsjpausen samtidig 
med en luftetur i trivelig lag? 

Velkommen til marsj! 

Mvh elever og ansatte ved Strand skole 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUHOLMRÅSA 100 ÅR 

Buholmråsa fyr feirer 100 år i år, og en 
100-årsdag er verdt å feire! 

Bursdagen er den 7. desember 2017, det 
var den datoen fyrlykta ble tent på  
Buhområsa for første gang for 100 år  
siden.  

Det var et fyr i området tidligere også,  
på Nord-Raudøya, det ble slokket samtidig 
som fyret på Buholmråsa ble tent. Fyret 
på Nord-Raudøya var fra 1864, og skulle 
lyse opp leia mellom Buholmråsa og Saksa. 
Men lyset tapte seg på veien, og man fant 
derfor ut at man skulle bygge fyr på  
Buholmråsa.  

100-årsdagen ble markert den 25. august 
med et arrangement av Sætervik Handel 
AS i samarbeid med Kystverket. Da var 
det godt over 100 personer på  
Sønnaholmen, og det var omvisning i  
fyrbygningene, historiefortelling, god mat 
og musikk.  

Fyret har en spennende historie; Alle  
fyrene langs kysten var noe av det første 
tyskerne besatte under 2. verdenskrig, så 
også med Buholmråsa. Tyske soldater var 
på fyret under hele krigstida, og fyret ble 
bombet av allierte fly i oktober 1944.  

Bakgrunnen for dette var at de allierte 
hadde en sender plassert i Oksbåsen nord 
for Seter, som tyskerne begynte å finne 
litt vel mye ut om. En spennende del av  
 historien er at de ladet batteriene til 
  senderen med strøm fra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fyret – de sa de trengte det til  
gårdsdrifta. Folket på Seter hadde stort 
sett et greit forhold til tyskerne på fyret, 
men den lokale telegrafisten fikk en gang 
«besøk» av strenge soldater som mente 
hun saboterte telefonsamtaler. Like før 
krigens slutt kom Rinnan til Oksbåsen på 
jakt etter de som arbeidet med senderen i 
Oksbåsen, og de måtte flykte til Sverige. 

De gikk over hele Fosen  og kom seg til 
Trondheim, og med tog vi dere til  
norlandsgrensa. Derfra gikk de til Sverige. 
De kom over grensa den 8. mai 1945, og da 
var krigen over.  

Buholmråsa er i dag ubemannet, men lyser 
fortsatt over leia. Sætervik handel driver  
utleie av fyrmesterboligen, i samarbeid 
med Kystverket.  

Sigrid T. Angen 

 

 

 

 

 



 

 VEIEN BØLE—JØSSUND ER  
 100 ÅR! 

Den 30. oktober er det 20 år siden veien fra 
Bøle til Jøssund ble åpnet, og Seter fikk fast 
veiforbindelse. Det var en stor merkedag for 
bygda, og det sies at til og med de som ikke 
flagget på 17. mai flagget den dagen!  
Åpningen av veien skjedde på Bøle-brua. Aldri 
har det vært så mange mennesker på brua. 
Snora ble klippa av leder for utvalg for  
regional utvikling Oddvar Kvamme fra  
Nord-Trøndelag.  

Historien strekker seg over mange år, allerede 
på 1950-tallet krevde daværende ordfører fra 
kretsen, Marius Sæther, at kretsen måtte få 
vei. I 1967 begynte Sverre Angen sammen med 
daværende ordfører Harald Hanssen og  
varaordfører Lars Nesmo et arbeid med møter 
med regionale myndigheter. Vegsjefen mente 
det så mørkt ut for bevilgninger til veien, men 
arbeidet fortsatte. I 1970 ble det innkalt til 
veimøte på Drageid, og vegsjefen mente at det 
fortsatt så mørkt ut for veien. Men et par år 
etter ble en vegbevilgning frigjort fra  
Ørlandet, som ikke kunne benytte seg av den, 
og da var veikravet på glid. Lobbyarbeid fra 
Flatanger og Osen overfor samferdsels-
komiteen på Stortinget ga tilsagn om 50 % 
 statsstøtte på anlegget Angen-Dra 

geid-Uran, og dermed ble det vei fram til  
Hasvåg og ferjeleiet på Hårnes.  

Allerede før veien til ferjestedet var ferdig, 
hadde Sørnesset-Sætervik veilag blitt dannet, 
og målet var vei fra Bøle til Jøssund, og et 
nytt langvarig arbeid startet. Det var flere 
runder før veien kom inn på de nasjonale  
veiplanene, og blant annet Flatanger kommune 
startet så smått å bygge på veien med midler 
til arbeidsmarkedstiltak mv. Med bistand fra 
daværende fylkesordfører Kolbjørn Almlid 
fikk man en diskusjon med de to vegsjefene, 
og resultatet ble at veien omsider kom på  
vegplanen for 1993-1997. Da gikk det ikke lang 
tid før veien var ferdig i 1997, og kan  
markeres med 20-årsjubileum i år.  

Vegen har vært viktig for fortsatt bosetting 
på Seter, og i dette tilfellet kan vi si at «veien 
er målet».  

Nå gjenstår bare en bit fra Jøssund til Osen... 

Kilde: Sverre Angen 

FOLKEHELSEGRUPPA REPRESENTERT PÅ  
FESTEN UNDER OSENHÆLJA 2017 

Folkehelsegruppa var representert på  
festen om lørdagskvelden. Hensikten med 
dette var å følge opp våre «nye»  
festdeltakere spesielt, og ungdom generelt.  
 
Vi kan melde om svært lite bekymrings-
verdig fra den yngre garde, og lite behov 
for oppfølging av de yngste. Det som var av 
hendelser, sto nok den voksne generasjon 
for. Men festen gikk rolig for seg og 
vakter/festkomite hadde god kontroll på 
arrangementet. 
 
Vil samtidig kommentere tilstedeværelse 
fra politi og ambulansepersonale. Det vir-
ker preventivt - Veldig bra! 
 
Vel blåst – bare å glede seg til Osenhælja 
2018! 

Folkehelsegruppa v/  
Tone M. Olesen og Geir Eide 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fra stien opp til ruinene av Rødøy Fyrstasjon på Nordre 

Raudøya) 

 

SKILTING OG MERKING AV 
TURSTIER VIDEREFØRES 

Det har vært stille rundt tursti-prosjektet en 
stund, men nå er vi klare for å videreføre  
virksomheten. 

Først ute er Vingsand-området, der skiltplanen 
er nesten ferdig. 

Har du forslag til fine turstier i Osen som med 
fordel kunne merkes og skiltes, så ta kontakt. 
Det gjelder også hvis du har lyst til å være 
med ut å merke, skilte og konstruere  
gangbroer og benker.  

Ønsker du å støtte lagets virksomhet kan du 
melde inn til Norsk Tipping, at du ønsker å gi 
din "Grasrotandel" til Osen Turstilag,  
organisasjonsnummer 919 128 100.  

Laget er registrert i Frivillighetsregisteret. 
Det er også mulig å gi støtte direkte til lagets 
konto i Åfjord Sparebank, 4345 12 15893. 

Laget ønsker seg særlig bidrag til anskaffelse 
av materialer til konstruksjon av gangbroer, 
benker etc. Bidrag i form av impregnerte  
materialer er også meget velkomne. 

Alle midler som gis til laget går uavkortet til 
opparbeidelse, merking og skilting av stiene. 

Osen Turstilag 

v/ Jørn Pedersen, tlf 99275026 

osen.turstilag@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets tema;  «Noe å glede seg over» 
 
Markering i Flerbrukshallen på Strand; 
tirsdag 17. oktober, kl 18.00-20.00  
 
- Konferansier: Ordfører John Einar Høvik 
- Sigmund Kveli (fra bl. a Kveli-Rånes Brem-
seth) vil ha et kåseri knyttet til årets tema.  
- Innslag fra Kulturskolen i Osen kommune  
- «En flyktnings reise»  
- Matlaging/salg sørger våre flyktninger for. 
 
   VELKOMMEN!  
   (gratis inngang) 
 

 

Temakveld om overgrep mot barn 

Mandag 18. september arrangerte Delta avd. 
Osen temakveld i Flerbrukshallen på Strand. 

Temaet Var «overgrep mot barn» der Vårinn 
Sørmeland fortalte sin sterke historie «De 
stjal min barndom». 

Yngve Bolle fra SMISO Levanger kom i sitt 
foredrag med en del faktaopplysninger. 

Tusen takk til Vårinn for at hun delte sin  
historie med oss, og takk til Yngve fra SMISO 
for sitt innlegg. 

Vil også  rette en stor takk til 10. klasse v/
Strand barne- og ungdomsskole som sørget for 
kaffe og vafler. 

Takk også til folkehelsegruppa for bistand 
med arrangementet. 

 

  Delta avd. Osen 

mailto:osen.turstilag@gmail.com


 

 

 

 

Tundagene hver torsdag i sommer er over.  
Dagene har vært vellykket. Det har vært  
mellom 80 og 100 besøkende hver gang. En 
stor takk til lag og foreninger som stilte opp 
som arrangører for matsalg og underholdning. 
Hemmeligheten er jo den hjemmelagede maten 
som serveres og heldig med været må vi si vi 
har vært. Vi arrangerte en quiz til ungene og 
vinnere av 1. premie 0-6 år var Olea  
Brøttemsmo og 1. premie 6-16 år var Rafael 
Rødøy Mitei. Ellers var det flere som fikk  
premie for alt rett. 

Vi fikk besøk av Johan Foss og Ola Grefstad 
fra Fosen Historielag som kom for å lete etter 
gammel byggeskikk og folkekunst på Fosen. De 
ble interessert i flere av de gamle kistene 
våre og spesielt kunne vi imponere med  
Listerbåten «Brødrene» som vi har i et av  
nøstene på bygdatunet. Ved kontakt med  
Fosen Historielag har vi stor nytte av arbeidet 
med å samle opplysninger om gjenstandene vi 
har på tunet. 

Den 2. September arrangerte aktivitet-styret 
i Osen Bygdetun familiedag på Vingsand. Det 
 var salg av grillmat og salg av kaker og 

kaffe. Solrun Osen og Bodil Gjessing hadde  
lefsebaking i Masstua, Svein Stjern  
demonstrerte i smia og ungene fikk lage  
trebåter. En koselig dag for hele familien og 
det var mange som møtte opp. 

Osen Bygdatun har fått i oppgave å spesielt 
være en læringsarena for skole og barnehage. 
I den forbindelse hadde vi besøk av Havgløtt 
barnehage. De hadde med seg besteforeldre 
som hjalp til med å lage trebåter, Unni  
fortalte om da hun var liten og laging av leker. 
Barna har laget potetkak som ble veldig  
populært. Vi hadde en hyggelig dag sammen 
med barna på tunet og vi ønsker både  
barnehage og skole hjertelig velkommen igjen 
senere. 

 

 

 

 

Tunhjørnet 



 

VILLMARKSKVELD VED OSEN  
SYKEHJEM 

Osen Jeger- og Fiskerforenings tradisjonsrike 
"Villmarkskveld" for beboerne ved Osen Syke-
hjem og omsorgs-boliger løp av stabelen tors-
dag 14. september i fantastisk høstvær. 

Det ble servert rømmegrøt, nytrukket ørret 
fra Vassdølin og moltekrem, til musikk av 
Trekkspillklubben. Og sannelig om ikke det var 
en forfriskning til kaffen. 

Det fine været bidro til at ingen hadde lyst til 
å gå hjem. 

På det meste var rundt 60 mennesker samlet 
rundt gapahuken på heimen. 

OJFF ønsker å takke alle som bidro til dette 
flotte arrangementet - personalet på  
sykeheimen, pensjonistene som var ute å fiske 
ørret, Trekkspillklubben og alle andre  
frivillige. Uten slik entusiastisk frivillig innsats 
ville det ikke være mulig å gjennomføre en 
"Villmarkskveld". 

 

Initiativtaker til arrangementet og primus motor, Odd
-Arne Haugen fra OJFF, sjekker at alt er klart for  
storinnrykk! Bålpannen er en tidligere gave til  
sykeheimen fra OJFF.  

Spreke damer nyter solen og maten på villmarks-

kvelden. 

Trekkspillklubben serverer underholdning av høy 

klasse. 

Det var ganske folksomt rundt gapahuken,  

trivelig! 

Det begynner å bli sent på dagen, men 

"VI GÅR ALDRI HJEM!" Ingen hadde lyst til 

å gi seg i det fine været. Og stemningen 

var upåklagelig!  



 

  Nyheter fra flyktninge-  
  tjenesten 

Selv om skoleslutt 
på voksen-
opplæringen var i 
uke 24 og ferien 
unnagjort hadde vi 
4 uker med aktivi-
teter. Vi har hatt 
mange artige,  

interessante og lærerike dager. Det har vært 
arrangert jobbklubb, undervisning i  
samfunnsfag og vi har startet på å lage avis. 

Osen kommune og Flatanger kommunes  
flyktningetjenester arrangerte undervisning i 
samfunnsfag på Drageid leirskole. Det var tett 
program, mange nyttige refleksjoner og gode 
diskusjoner. De fikk bla. prøve zipline, fiske og 
kajakk. Litt tid til tur ble det også. De ble  
ivrige roere og fiskere. Det ble fisket opp mot 
ca. 50 makrell hver kveld. Hyggelig lag for små 
og store med grilling av makrell om kvelden. En 
blir svært godt mottatt av gjengen på Drageid 
og det ble lagt ned en stor innsats av de som 
var med og jobbet denne uka. 

I august har 6 blitt elever på Åfjord  
videregående skole, og alle andre er i  
norskundervisning på Strand skole. De fleste 
er i språkpraksis eller arbeid 1-2 dager i uka. 
Det er mye positivt arbeid på arbeidsplassene 
som har deltagere i språk og arbeidspraksis. 
Flere av elevene i videregående og andre har 
også kvelds og helgejobber. Det er ikke noe i 
veien med ståpåviljen og arbeidsmoralen.  
Onsdager og torsdager er det leksehjelp fra 
16:00-18:00 foreløpig i kantina på  
kommunehuset. Vi ønsker oss flere frivillige 
som kan være leksehjelper så hvis du kan  
bidra er du hjertelig velkommen. 

Vi har flere gode 
kokker og bakere  
blant oss og i  
løpet av høsten vil 
flere være med å 
lage bla. syrisk og 
indonesisk mat på 
forskjellige  
arrangementer i 

bygda. I oktober ønsker vi velkommen til en    
 syrisk familie med 3 barn i barnehage og  
  skolealder. 

I desember er fem stykker  
ferdig med introduksjonsordningen og tiden  
vil vise om de fortsatt ønsker å være osinger 
eller har andre planer.  

Vi starter opp med språkkafe annenhver  
onsdag i høst foreløpig i kantina på  
kommunehuset fra onsdag 20. september kl. 
18:30-21:00. Det blir da i partalluker  
framover. Alle er hjertelig velkommen! 

Med hilsen flyktningetjenesten 

 

 - USKYLDIG FUGL - 
  

Fugl rømmer fra jegere. Det ble å flytte fra ett sted 

til et annet. 

Fly bort fra hans hjemland 

fordi han ikke følte seg trygg 

Nesten mistet livet flere ganger 

i løpet av hans reise. 

Denne historien har alle syriske flyktninger 
som har flyktet fra krigen, bombingen og  
ødeleggelsene. Han mistet sine slektninger og 
venner, hans arbeid og hans hjem, sikkerhet og 
trygghet i hjemland.  

Takk folk i Norge 
for medmenneske-
lighet og hjelpsomhet. Norge møter oss og gir 
oss omsorg og oppmerksomhet til vi når et 
visst stadium av stabilitet i vårt land, som vi 
savner. 

Vi vil ikke glemme hjelpen og støtten siden vår 
ankomst i Norge. Dere fortjener vår respekt 
og takknemlighet. 

Muhamed Kilany. 
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  TAKK FOR OSS 

Den 30. juni ble den siste drosjeturen kjørt 
for Osen Taxi. Etter mange timer, dager,  
kvelder og netter er det både vemodig og 
godt. Magne Elmar Stein  startet opp med  
drosjekjøringa i 1946, mens Magnar Idar Stein 
overtok i 1984. Fram til i dag har det vært 
drosje på Stein i 71 år. En lang historie er  
forbi, og utviklingen i taxinæringen har vært 
enorm, både på godt og vondt. 

Vi ønsker å takke alle passasjerer og sjåfører 
opp gjennom tidene, for alle gode minner og 
historier. 

Namdalseid Taxi v/Tore Eldnes tar over  
transporten i kommunen og vi ønsker ham lykke 
til. Vi håper og tror at passasjerene i Osen 
kommune får ett godt tilbud videre.  

Namdalseid Taxi har overtatt  
telefonnummeret til Osen Taxi. Dere kan  
fortsatt ringe 725 77 222. 

Med Vennlig Hilsen  
Osen Taxi v/  
Magnar Idar Stein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULEMARKED  
i grendahuset  på Vingsand 

 

25. november  kl. 10.00  -  16.00 

26. november  kl. 10.00  -  14.00 

Julefrokost søndag 26.  november 
kl.  10.00  -  12.00 

Salg av håndarbeid, treprodukter, julevarer 
m.m. 

Kaffesalg / lynlotteri 

Arr.  Rotårakved/strikkeklubben 

Torsdag 5. oktober kl 19:30  
i Osen kirke. 

Billetter kjøpes ved inngang.  
Billettpris kr 200,- 

JULEMARKED  HOS KAGENS 

 
Søndag 12. november fra kl, 17.00 - 21.00 blir 
det mini-julemarked hos Kagens på Åsegg. Kom 

for å handle julegaver, eller sett deg rundt  
bålpanna med gløgg og pepperkaker. Husk å ta 

med barna også, for nissen dukker nok opp! 
 

Salg av egenproduserte gaveartikler som skilt, 
bilder, julepynt, adventspynt, dekorasjoner,  
såper etc. Spiselige gaver som kaker, kjeks,  

julegodt med mer. Julekalendre, kalendergaver, 
småleker og andre gaveartikler innkjøpt for  

videresalg. 
 

Gratis gløgg, kaffe og pepperkaker.  
Salg av kaker, sveler etc.  

VELKOMMEN SKAL DERE VÆRE! 



 

1892 2017 

Fredag 20. oktober (i flerbrukshallen på Strand) 

Kl 13:00 Åpning v/ordfører John Einar Høvik 

Kl 13:10 Kulturelt innslag fra Havgløtt barnehage 

Kl 13:30 Innlegg fra eksterne deltakere: 

  - Næringsutvikling/muligheter i distriktet v/ 

  Fylkesrådmann i Sør-trøndelag, Odd Inge Mjøen 

Kl 14:00 Lokalt næringsliv: «Hvorfor er vi i Osen?» 

Kl 15:00 Pause (matservering) 

Kl 16:00 Kulturelt innslag fra Osen kulturskole 

Kl 16:15 Paneldebatt: «Hvilke muligheter har Osen?» 

Kl 17:15 Jubileums-show med Kveli, Rånes, Bremseth 

 

Lørdag 21. oktober 

Kl 11:00 Jubileums-show i Osen kirke med musikk, teater og historiske ablegøyer. (Se egne oppslag fra Osen kirke 

  for mer info.) Kirkefrokost kl 09:00-10:45. 

Kl 13:00 Åpning med Strand skolekorps i flerbrukshallen på Strand 

Kl 13:20 Historisk tilbakeblikk v/Per A. Rødøy 

Kl 14:00 Kulturelt innslag fra Strand barne og ungdomsskole 

Kl 14:45 Pause (servering av rømmegrøt). Ulike aktiviteter. Utstilling fra Seter skole og barnehage. 

Kl 17:00 Oppstilling til «Hurtigrutevinkebalkongjubileumsmarsj». M/S Spitsbergen kjører «innom» og hilser på! 

I tillegg til inviterte gjester på fredag, er arrangementet åpent for alle, begge dager!  

Arr.: Osen kommune 


