FRISKUS – tur til Borgan 5.september kl: 09:00
Friskusturer er et åpent aktivitetstilbud for alle som arrangeres den første tirsdagen i hver
måned i et samarbeid mellom Nærøy frivilligsentral og Nærøy kommune.
Tirsdag 5.september inviteres det til tur til kystkulturlandskapet Borgan. Her blir det guiding
og fortelling av Kjellrun Åsgård og musikk og allsang ved Kjell Borgan. Ta med niste!
Bindende påmelding til Nærøy frivilligsentral snarest mulig. Bill.pris kr: 150,-.
Arrangør: Kolvereid menighetsråd, Nærøy frivilligsentral og Nærøy kommune

Høstkonsert i Nærøykirka 8.september kl: 20:00
Båtskyss fra Storvollen, Marøya fra kl: 18:00. Bill.pris kr: 250,-.
Konserten har fått tittelen «Praying» - lengsel og håp i salmer, jazz og pop
Hannah Marsdal Kristoffersen, Frida Martine Aksnes Vada og Aksel Solvang Rønningen har
regien på konserten, sammen med medvirkende: Brynjulf Flasnes, Line Marit E. Flasnes og
Torkil Marsdal Hanssen.
Det serveres varm suppe ved ankomst! Kle deg godt!
Arrangør: Nærøykirkas Venner

Kulturminnedag i Remmastrauman 10.september kl: 13:00 – 16:00
Program for kulturminnedagen i Remmastrauman:
Åpning av dagen
Tema: "Gamle værmerker: - fakta og overtro"
Musikalsk innslag
Tema: "Klær som forteller historier"
Matsalg
Aktiviteter for barna
Du kan komme til Remmastrauman med egen båt eller til fots, da det er tilrettelagt med kai og
oppmerket sti.
Arrangør: Nærforum og Havørn 4H

Tur til Remmastrauman for 5. – 7.klasse i Nærøy kommune
I løpet av Kulturminnedagene vil alle elever i 5. – 7.klasse delta på tur til kulturminnet
Remmastrauman, hvor de får informasjon om historien og deltar på natursti og teambuilding.
Arrangør: Nærøy kommune

Utstilling: Hanna Holthes diktning – åpning 12.september kl: 11:30 ved
Nærøy folkebibliotek
Hanna Holthe har skrevet mange dikt, reiseskildringer og laget tekst til flere kjente melodier.
Ved åpningen blir det en markering med sang og musikk.
Arrangør: Nærøy historielag og Nærøy folkebibliotek

Utstillingen «Reindrift på Namdalskysten» ved Nærøy folkebibliotek
I et samarbeid med Museet Midt er det satt opp en utstilling ved biblioteket som viser foto og
film fra den siste tradisjonelle reinflyttingen i Vikna og Nærøy i 2006. Utstillingen viser også
en del samiske gjenstander fra regionen.
Utstillingen er tilgjengelig i bibliotekets åpningstider.
Formidlingsopplegg for utvalgte skoleklasser 13.september ved biblioteket
Håkon Hermanstrand og Mueet Midt IKS medvirker i et formidlingsopplegg om lokal, samisk
kultur for skoleklasser.
Sørsamisk bok- og kulturbuss kommer til Kolvereid 19.september kl: 13:00
Bussen stopper i Kolvereid sentrum.
Koordineres via Nærøy folkebibliotek.

Lesestund i Kolvereid kirke 16.september kl: 16:00
Fokus på samisk litteratur.
Arrangør: Kolvereid menighetsråd

Programmet finnes også på kommunens hjemmeside: www.naroy.kommune.no
Les mer om de nasjonale kulturminnedagene på: www.kulturminnedagene.no

Hvordan ta vare på kulturarven vår?

Nærøy kommune har fått midler fra Riksantikvaren til å lage en kulturminneplan
for kommunen vår. Denne skal gi oss oversikt over de kulturminnene og
kulturmiljøene som bør tas vare på for framtiden. Planen skal også prioritere
tiltak som på en best mulig måte kan sikre og ivareta kulturarven vår, - både
gjennom bevaring og formidling.
For å få en best mulig oversikt over viktige kulturminner og miljøer trenger vi
din hjelp. Rundt omkring i alle lokalsamfunn finnes det fysiske spor etter
bosetting og aktivitet, sagn, fortellinger og plasser som har hatt en historisk
betydning, for lokalsamfunnet eller for et større område. Kulturminner trenger
ikke å være veldig gamle steder eller spor, men det kan være noe som du mener
at det er viktig å bevare for ettertiden.
Kommunen har gjennom sentrale registre god oversikt over arkeologiske
kulturminner, og flere kulturminner er godt kjent gjennom at de er bevart eller
restaurert. Men i dette arbeidet er det også viktig å få fram den kulturarven som
kanskje ikke er så godt kjent for folk flest.
Derfor håper vi at du kan gi oss tips ved å sende mail til:
postmottak@naroy.kommune.no, sms til: 97 15 82 50 eller pr.post til: Nærøy
kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid.
Vi ønsker også å invitere alle interesserte til et åpent møte, hvor du kan komme
med dine innspill eller høre mer om hvordan vi kan arbeide med å ta vare på
kulturminner.

Åpent møte: Hvordan ta vare på kulturarven vår? 18.september kl: 19:00
Sted: kommunestyresalen, Nærøy rådhus (bruk inngangen til Kulturhuset)
Nærøy kommune inviterer i forbindelse med arbeidet med egen kulturminneplan
for kommunen, til et åpent møte hvor alle som ønsker det kan komme med
innspill til hvordan vi best mulig kan ta vare på våre kulturminner og
kulturmiljøer.
Arrangør: Nærøy kommune

