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Innholdsrik helg i Nærøysundfestivalen 
 

 

Søndag er det nøyaktig 100 dager igjen til Nærøysund kommune er en realitet. Samtidig blir det 
mye aktivitet i Nærøysundfestivalen denne helga.  

 

Ideen til den Nærøysundfestivalen var blant annet å markere at kommunesammenslåingen nærmer 
seg og at det den 22. september er 100 dager igjen til at Nærøysund er en realitet. 22. september er 
nå på søndag og det er mye som foregår også denne helgen i forbindelse med festivalen. 

 

Sopinfestivalen 

Det som kanskje er det største arrangementet i helga er Sopinfestivalen på Kolvereid. Den starter 
allerede fredag ettermiddag og varer ut lørdag.  

Sopinfestivalen setter fokus på lokal matproduksjon og det er Nærøy Bondelag og Kolvereid 
Handelsstandsforening som er arrangør av festivalen. Selv om det er stort fokus på sjømat i 
Nærøysund så er det viktig å ikke glemme at Nærøysund også blir en stor landbrukskommune. 
Faktisk Namdalens største landbrukskommune. På Sopinfestivalen så settes det fokus på lokal 
matproduksjon fra både grønn og blå sektor.  



 

Mange aktiviteter 

Under Sopinfestivalen er det flere aktiviteter. 
Fredag og lørdag er det åpne salgsboder i 
Kulturhuset på Kolvereid. Her får du kjøpt ulik 
lokal mat. Fredag kveld er det tacoaften i 
Kulturhuset med servering til hele familien. På 
dagtid lørdag er det dyrepark på baksiden av 
kulturhuset. Det blir moteshow, utdeling av 
Sopinprisen og utdeling av Hageselskapets 
Hagekulturpris. På kvelden blir det pubaften i 
Kulturhuset. Der blir det blant annet quiz og 
humorshow. Det er Einar Overrein og Tom Egil 
Bertheusen som står for humorshowet.  

 

 

Åpen brannstasjon og gratis konsert 

Skulle du mot formodning være litt mett av 
Sopinfestivalen utpå 
lørdagen har du flere 
alternativ å delta på i 
forbindelse med 

Nærøysundfestivalen. Vi er inne i den nasjonale brannvernuka, og dette 
markeres med åpne brannstasjoner over hele landet. Blant 
brannstasjonene som holder åpent er stasjonene på Kolvereid og Rørvik. 
Begge stedene er det mulig å få se litt nærmere på brannbiler og lære 
litt om brannvern.  

Lørdag er det også lunsjkonsert i Norveg. Det er det Rørvik Gospelkor og 
deres gjester fra Retro Singers som sørger for. Retro Singers er et 
gospelkor fra Oslo som besøker Rørvik denne helga.  

 

 

 

 

Fotballcuper 

Under Sopinfestivalen er det dessuten fotballcup for de minste på Kolvereid. Det er den årlige SMN-
cupen i regi av Kolvereid IL. Søndag 22. september er det derimot også mulig for eldre fotballspillere 
å vise sine fotballkunster. Da sparkes nemlig nyvinningen Nærøysundcupen i fotball i gang. Cupen 

Brannstasjonene på både Kolvereid og 
Rørvik holder åpent på lørdag. 



avholdes på dagen 100 dager før kommunesammenslåingen og målsetningen til arrangørene er å 
samle spillere fra hele den nye kommunen og en del omland. Rundt 150 voksne fotballspillere er 
søndag samlet til tidenes første Nærøysundcup i fotball.  

 

 

Demensaksjon og høsttakkefest 

Nærøysundfestivalen inneholder denne helga også avslutning på Demensaksjonen. Det gjøres med 
en samling på Bjørkåstunet på Kolvereid på søndag ettermiddag. Samme dag er det også 
høsttakkefest i Valøy kapell.  

Det er med andre ord mye som skjer i helga, så det er god grunn til å komme seg ut på ett eller flere 
arrangement.  

 

 

Tidligere denne uka ble demensuka markert med et foredrag i Kulturhuset. Søndag blir det avslutning av demensuka med et 
arrangement på Bjørkåstunet 

 

 

 

 

 

 



Rådmannen foretok gapahukåpning  
 

 

Rådmann Hege Sørlie tok saga fatt og sørget for offisiell åpning av gapahukene ved Lissbjørkneset. 

Rådmann Hege Sørlie fikk det ærefulle med å åpne Kolvereid Vels to nye gapahuker ved 
Lissbjørkneset på tirsdag kveld. Dette var et av innslagene under Nærøysund festivalen.  

 

Gjennom 70 år har Kolvereid Vel bidratt til hygge og utvikling på Kolvereid. Et av områdene de har 
hatt fokus på siden 1980-tallet er friområdet ved Bjørkneset. Her er velforeninger anlagt 
parkeringsplass, satt opp toaletter, griller og benker samt tilrettelagt på andre måter. Nå har de brukt 
ytterligere 200 000 kroner og mange dugnadstimer i området. Denne gang for å sette opp to store og 
romslige gapahuker.  

Tirsdag var det klart for offisiell åpning av gapahukene. Åpningsseremonien var en del av 
Nærøysundfestivalen og det var rådmann Hege Sørlie som sto for selve åpningen. Det gjorde hun 
med å sage over en stokk. Stokken ble holdt oppe av Kjell Astor Strøm og Odd Aarvik. De to er blant 
de som har lagt ned mest dugnadsinnsats for gapahukene. Randi Tanberg Finne som er leder for 
Kolvereid Vel sa ved åpningen at hun hadde ønsket seg en gapahuk lenge. Ønsket ble mer enn 
innfridd med hele to gapahuker, som var 
mye større enn lederen først hadde sett for 
seg.  

Foruten selve åpningsseremonien så 
inneholdt kvelden blant annet natursti, 
musikk av Kolvereid Hornmusikklag og 
nygrillet pølse. Sistnevnte levert fra den nye 
grillen som også er kommet på plass i 
forbindelse med byggingen av de nye 
gapahukene.  

Det er to romslige gapahuker som nå er satt opp ved 
Lissbjørkneset. Det var en god del folk som var med på 
åpningen. 



Trivelig og interessant mimrekveld på Salsbruket 
 

 

Per Ivar Lian i Salsbruket Industrimuseum hadde fått med to gode historiefortellere på mimrekvelden. Her representert ved 
Arnfinn Bråtteng. 

 

Salsbruket var for et par generasjoner siden det største tettstedet i det som skal bli Nærøysund 
sammen med Rørvik. På det meste bodde det rundt 700 personer her. Mange har derfor minner fra 
oppveksten på stedet. To av dem delte noen av minnene med mange frammøtte på Salsbruket 
Industrimuseum på torsdag kveld.  

 

Arnfinn Bråtteng og Lars Eirik Rønningen 
tilhører hver sin generasjon av de som 
har vokst opp på Salsbruket. 87-årige 
Bråtteng minnes godt oppveksten på 
1930- og 1940-tallet. 20 år yngre 
Rønningen har gode minner fra 1950- og 
60-tallet. 

De to utflytta bruksbyggene var invitert 
av Salsbruket Industrimuseums venner 
på en mimrekveld for å fortelle om sin 

87-årige Arnfinn Bråtteng ga tilhørerne på industrimuseet mange gode 
historier fra både sin egen barndom, sine forfedres liv på Salsbruket og tiden 
han selv var skogsarbeider i området mellom 1940- og 1970-tallet. 



oppvekst. Dette var et av arrangementene under Nærøysundfestivalen.  

Det var mange som tok turen til museumslokalene og fikk høre to gode fortellere trekke fram både 
morsomme og rørende øyeblikk fra lokalhistorien. Arnfinn Bråtteng tok med tilhørerne tilbake til 
hans oldefar kom flyttende til Namdalen fra Hole i Buskerud på 1800-tallet. Han kunne også fortelle 
om en tid med sterkt klasseskille og harde arbeidsdager i sin oppvekst. Bråtteng har selv 30 år bak 
seg som skogsarbeider, og selv om han flyttet til Kolvereid i ungdommen så føler han sterk tilhørighet 
til Salsbruket.   

På 1960-tallet var det litt andre forhold på industristedet ved Opløfjorden og Lars Eirik Rønningen 
fortalte om aktive unger fra ulike deler av salsbruketsamfunnet som lekte sammen og fant på mange 
sprell. Han kunne også fortelle om et samfunn der alle passet på, og det var nok greit når ungene fant 
sine lekeplasser ute i steinura og under kaia.  

- Jeg kan nok takke representanter fra den eldre generasjonen her eller deres foreldre for at jeg 
lever, sa Rønningen, som levende fortalte om da han falt ned i steinura og fikk flere hull i hodet og 
fisking etter mort under kaia.  

Mange av de frammøtte på mimrekvelden var også til stede i de tidsepokene det ble snakket om, og 
kunne mimre med. Men også for de som ikke var der på den tiden så var det interessante innlegg 
som de to karene kunne legge fram.  

 

 

Publikum på mimrekvelden satte stor pris på historiene som ble levert fra Lars Eirik Rønningen og Arnfinn Bråtteng. 

 

 



Hedret Sjø-Sara med egen dag og egen vals 
 

 

Hans Ivar Ellingsen har skrevet Sjø-Saras Vals. Han dirigerte selv felleskorpset som besto av Foldereid Hornmusikklag og 
Rørvik Musikkforening da valsen ble urframført. 

Få historiske kvinneskikkelser er så representativ for Nærøysund kommune som Sara Olsdatter. 
Den uredde og tøffe sjøkvinnen ble født innerst inne i den nye kommunen på Foldereid og virket i 
store deler av sitt voksne liv ute ved kysten, hovedsakelig på Sør-Gjæslingan. Lørdag 14. september 
ble hun hedret med både sin egen dag og en egen vals på Foldereid. 

 

Sjø-Saras dag på Foldereid ble en suksess. Mange folk fra hele kommunen hadde tatt turen til 
Foldereid Samfunnshus lørdag ettermiddag. Der fikk de et variert program. Det var styret i 
samfunnshuset som hadde tatt initiativ til å arrangere en Sjø-Sara-dag i forbindelse med 
Nærøysundfestivalen. De hadde blant annet invitert både Foldereid Hornmusikklag og Rørvik 
Musikkforening. Korpsene spilte både hver for seg og sammen. Samspillet var urframføringen av 
«Sjø-Saras vals». Foldereid Hornmusikklags mangeårige dirigent Hans Ivar Ellingsen var utfordret til å 
skrive en musikalsk hyllest til Sjø-Sara. Den ble godt mottatt av publikum i samfunnshuset, og 
antakelig er det ikke siste gang denne valsen blir å høre.  

Godt mottatt var også Kjellrun Åsgards innlegg om Sjø-Sara. Kjellrun har satt seg inn i livet både til 
Sjø-Sara og kystkvinner generelt på Namdalskysten. Åsgard kunne fortelle at Sara var en kvinne som 
skilte seg ut fra kystkvinner flest for vel 200 år siden. For mens de 
andre kvinnene som oftest var hjemme og passet gård og barn 
mens mennene var ute på fiske, så deltok Sara selv i fisket. Hun 
var forholdsvis spinkel av vekst, men ganske så uredd og en god 
fisker og ikke minst los som ledet mange gjennom dårlig vær og 
voldsom sjø i området rundt Sør-Gjæslingan.  

Foruten både musikalske og verbale innslag så kunne gjestene på 
Sjø-Sara-dagen både prøve seg på melkespannholding, kjøpe lodd, 
kaffe og kaker, mens de yngste fikk lov å tegne Sjø-Sara i 
tegnekroken.  

Både arrangører og gjester var godt fornøyd med dagen, og enda 
et spennende arrangement i Nærøysundfestivalen er over.  

 

2Kjellrun Åsgard har skrevet mye om 
Sjø-Sara og andre kystkvinner, og hun 
fortalte historien om den spesielle 
sjøkvinnen som var født på Foldereid 
og virket på Gjæslingan og andre 
steder på Vikna. 



Siste møte i Fellesnemnda  
 

Førstkommende mandag møtes Fellesnemnda for Nærøysund kommune for siste gang. Den 15. 
oktober overtar det nye kommunestyret oppgavene fra Fellesnemnda 

 

Fellesnemnda har bestått av medlemmer fra kommunestyrene i Nærøy og Vikna. Nå som valget er 
gjennomført og det er klart hvem som skal sitte i det første kommunestyret for Nærøysund så 
opphører også Fellesnemndas funksjon. Det nye kommunestyret konstitueres 15. oktober. 

Siste møte for fellesnemnda er førstkommende mandag, den 23. september. Da er det fem saker på 
sakskartet. Dette er i hovedsak de samme sakene som ble behandlet og sendt videre av 
Arbeidsutvalget forrige fredag. I tillegg skal det velges en valgnemnd etter kommunestyrevalget. 
Politikerne vil for øvrig få en del informasjon fra administrasjonen, blant annet om økonomi, 
prosjektet med kunstutstilling i Kolvereid prestegård og arbeidet med Strategisk Næringsplan.  

På mandag er det lagt opp til at medlemmene i Fellesnemnda møtes først på dagen. Deretter går 
kommunestyrene fra dagens to kommuner hver til sitt og behandler det som er av saker som gjelder 
den enkelte kommune. Alle møtene gjennomføres på Kolvereid.  

Hele sakslista for fellesnemnda kan du se her: 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1050&documentTypeId=
MI 

 

Innkallingen til kommunestyremøtet i Vikna finner du her: 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1060&documentTypeId=
MI 

 

Sakslista for Nærøys kommunestyremøte finner du her: 

https://www.naroy.kommune.no/_f/p6/i68ce7f36-5fc2-41dc-aabd-65b7932d08b2/sakliste-230919-
del-1.pdf (del 1) 

https://www.naroy.kommune.no/_f/p6/i4d5ea313-3348-4212-89ec-d2820e49cdbb/sakliste-230919-
del-2.pdf (del 2) 
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