
Nr 6  november 2021                   Årgang 22 

Båtsaumen 



Båtsaumen 
Utgiver:  Bindal kommune 
     Bindal Rådhus 
  7980 Terråk 
  Tlf 75032500 
E-post:  postmottak@ 
  bindal.kommune.no 
Internett: www.bindal.                                
  kommune.no 
Ansvarlig  
redaktør: Knut Toresen 
Redaksjon: Jens Christian Berg 
Bladet legges ut gratis på kom-
munens nettside. Du kan abon-
nere på bladet i papirformat.  
Se side 3. Neste nr er planlagt 
utgitt i februar 2022.  

Rådhuset 
er åpent fra kl 1000 til 1500. 
Publikumsmottaket er betjent 
mellom kl 1000 og 1400 hele 
året.   
 
Bindal folkebibliotek er åpent 
hver dag kl 1000—1400. 
Bibliotekar er tilgjengelig 
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Inger Anne V. Wiig som i dag 
jobber i 60% stilling i sentralad-
ministrasjon har fått ny jobb hos 
Sinkaberg-Hansen fra 1.1.2022.  
Stillingen er lyst ut. 
 
Almar Nilsen som i dag jobber 
i 100% stilling i uteavdelingen 
blir 1.2.2022 pensjonist.  
Stillingen er lyst ut. 
 
Vår logoped Mona Møller skal 
ut i foreldrepermisjon. Det er 
lyst ut vikariat i ett år fra  
februar 2022. 
  
Vår fastlege Rut Sæther har i 
høst gjennomført og fått god-
kjenning som spesialist i all-

mennmedisin - vi gratulerer! 
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Abonnere på Båtsaumen ? 
Bindal kommune gir ut bladet Båtsaumen re-
gelmessig for å informere om kommunal akti-
vitet og annen lokal aktivitet i Bindal. I 2022 
vil det komme seks utgaver. Bladet legges ut i 
pdf-format på kommunens nettside. Prisen på 
abonnement er for tiden kr 220,- årlig, men kan 
bli økt. Formatet er et hefte i A5–størrelse, på 16 
til 24 sider. Vi samarbeider med Kirken i Bindal, 
slik at du får Båtsaumen og Menighetsbladet i 
samme hefte. 
 

Bestille abonnement 
Ring Bindal kommune på telefon 75032500 hvis du vil be-
stille abonnement. Du kan også sende en e-post til postmot-
tak@bindal.kommune.no. Oppgi full postadresse. Vi sen-
der deg faktura i posten. 
 
Ønsker du å annonsere i Båtsaumen eller Menighetsbladet? 

 
Ta kontakt med Jens Christian Berg,  
 - e-post jens.chr.berg@bindal.kommune.no 

Politiske møter 
 

Formannskap/fondsstyret Kommunestyret                       
     
        
Onsdag 24. november  Torsdag 9. desember 
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Kjære bindalinger! 
 
Høsten og tiden flyr, vi nærmer oss jul. November 
har så langt vært en varm og våt måned. 
Mellom 5 og 10 grader i november er ikke normalt, 
det har vært delvis hvitt på fjelltoppene, men nede 
på bakken har vi så vidt sett frost. Jeg håper på en 

hvit jul, snøen hører jula til. 2020 var et svært så annerledes år etter 
at pandemien brøt ut i mars. Vi håpet alle på at 2021 skulle bli bedre 
når alle hadde fått vaksine. Landet ble åpnet opp i løpet av sommer 
og tidlig høst. Alle satte pris på å kunne møtes og ferdes både i inn- 
og utland. Etter dette har vi aldri under hele pandemien hatt så 
mange smittet som nå. Størst smitte er det blant barn, unge og uvak-
sinerte, men også blant vaksinerte eldre. Så langt har vi heldigvis 
berget godt i Bindal, sjøl med mye smitte rundt oss. Pandemien er 
ikke over og vi må lære oss å leve med den. Vi oppfordres til å hol-
de oss hjemme når vi er syke, teste oss når vi har symptomer på vi-
ruset. Jeg håper alle følger oppfordringen om å ta 3. vaksinedose 
eller å la seg vaksinere, om det ikke er gjort tidligere. Vi må alle bi-
dra til å holde smitten så lav som mulig, og ikke minst bidra til at 
helsevesenet og sykehusene ikke bryter sammen, slik at andre plan-
lagte inngrep ikke kan utføres. Med de tiltakene som er satt inn, hå-
per jeg at smittetallene går ned og at vi kan feire jul sammen med 
våre kjære. Her har vi alle et ansvar for at så skjer. Det er ikke øns-
kelig å måtte innføre strengere tiltak. 
 
Jeg registrerer at julehandel og julebakst er i full gang. Det arrange-
res basarer, konserter og julebord. Det bærer preg av at folk har be-
hov for å møtes, noe som er viktig etter at vi har vært isolert i lang 
tid. 
 
9. november gjennomførte vi øvelse sammen med Helgelandsyke-
huset. Formålet med øvelsen var å avdekke om beredskapssituasjon 
er god nok. Alle etater var til stede. 
Ambulansebilen i Bindal, ambulansebåten fra Vega, Luftambulan-
sen fra Brønnøysund, Pasientreiser, AMK Nord-Trøndelag, AMK 
Helgeland, Politiet, JB Båtskyss, legene i Bindal og Bindal kommu-
ne. 
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Formål:  
• Hvilke ressurser er tilgjengelig 
• Kommunikasjonslinjer 
• Ansvarsforhold 
• Forbedringspunkt 
 
Dagen ble avsluttet med besøk av ambulansebåten og JB Båtskyss i 
Gaupa, der befolkningen fra Harangsfjord møtte oss, sammen med 
legene Hanne Vea og Rut Sæther. 
Oppsummert var det en nyttig dag for alle etater og konklusjonen er 
at det er god beredskap om noe skulle oppstå i Bindal. 
Redningsskøyta og hovedredningssentralen er også sentrale instan-
ser ved behov, alt etter hvilken type ulykke det gjelder. 
Det har aldri før vært gjennomført en slik øvelse med så mange in-
volverte instanser til stede i Bindal. Scenarioet var en båtulykke 
med 4 skadde personer. 
Etter to uheldige hendelser i Harangsfjord i senere år, så vi det nød-
vendig å gjennomføre en øvelse av denne dimensjon. 
15. desember skal beredskapskoordinator Eskil Skarstad, helse– og 
velferdssjef Arnt Myrvold og ordfører Britt Helstad besøke  
Harangsfjord med en oppfølging etter øvelsen. Ambulansebåten på 
Vega er også vår ambulansebåt. 
 
Mange har ventet på at mobilmasta på Holm skulle begynne å kom-
me på plass. I vår ble det opplyst at den skulle settes opp i septem-
ber. Siste beskjed er at den kommer ved årsskiftet, mest sannsynlig 
på nyåret. 
 
Den nye regjeringa lover 30% reduksjon på ferjeprisene fra nyttår 
og gratis ferje for de som bor på øyer og steder uten fastlandsfor-
bindelse. Bilførende hurtigbåt er tilsluttet et annet regulativ og om-
fattes ikke av den nye ordninga. Det føles meget urettferdig. Nå 
jobber vi opp mot fylkeskommunen og regjeringa, for å få endret 
det slik at det blir likt for alle, uavhengig om det er ferje eller bilfø-
rende hurtigbåt. 
 
 



3. desember blir det åpen dag på Brukstomta Næringspark. Bindal 
har vært gjennom 7 år med omstilling og det arrangeres avslutning 
for Bindal Utvikling. Kommunestyret skal i møte 9. desember ta 
stilling til videreføring av næringsarbeidet i kommunen. Jeg håper 
så mange som mulig har anledning til å delta på den åpne delen 3. 
desember fra kl 16.00 – 19.00 og fest i Hall 10 med B-Gjengen i 
tidsrommet kl 20.00 – 24.00. 
Det blir gjennom dagen anledning til å kjøpe mat fra MorMors 
Stuer. 
Fra klokken 12.00 til 14.00 er det orientering, omvisning og be-
spisning for ungdomsskolen. 
I tillegg til de som er lokalisert på Brukstomta, vil flere virksomhe-
ter ha stand i Hall 10. 
Bindal Elektro flytter sin virksomhet til Brukstomta Næringspark 
og vil ha åpning av sine lokaler. 
 
Møtet i kommunestyret 11. november startet med omvisning på 
Bindal helsetun, som består av 3 bygg, A, B og C. I bygg A er in-
stitusjonen med flotte og tidsmessige lokaler, utstyrt med velferds-
teknologi. Der er egen avdeling for KAD-pasienter, rom for å 
håndtere smitte, røntgenrom og fine pasientrom. Kontorene er  
flyttet til underetasjen. Der finnes også kjøkken, vaskeri og  
bårerom/seremonirom. I bygg B er de gamle leilighetene delvis 
renovert og hybler slått sammen til leilighet. Tidligere kontorer i 
dette bygget er bygd om til leilighet, i tillegg til 4 nye leiligheter 
med felles oppholdsrom. Alt til dagens standard med velferdstek-
nologi. Totalt er det 20 omsorgsleiligheter i tilknytning til Helsetu-
net.  
Takk til alle beboere og ansatte for den jobben dere har gjort og 
den tålmodighet dere har vist i ombyggingsperioden. Det har vært 
en krevende tid for både brukerne og ansatte i byggeperioden og 
ikke minst pga pandemien som kom midt opp i det hele. Jeg øns-
ker dere alle en fin førjulstid i fine og nye lokaler når alt blir tatt i 
bruk. Den offisielle åpningen av Bindal Helsetun blir på nyåret. 
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Morten Halvorsen er ansatt som ny politikontakt for Bindal, Leka 
og Nærøysund fra 8. november 2021. Han har jobbet 10 år i Ytre 
Namdal. 
 
Jeg vil takke politikerne for godt samarbeid gjennom året, og takk 
til administrasjonen for godt samarbeid i budsjettprosessen som er 
krevende hvert år. En spesiell takk til alle ansatte for jobben dere 
gjør gjennom hele året til det beste for våre innbyggere. Dere gjør 
alle en god jobb. 
Til slutt ønsker jeg alle sambygdinger ei fredfull julefeiring og et 
godt nytt år! 
 
 
Vennlig hilsen 
ordfører Britt Helstad 
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Bindal kommune skal selge følgende boliger: 
 
- Stokkvikveien 12, Terråk 
- Myrveien 3, Terråk 
- Åsaunveien 2, Bindalseidet 
 
Verditakst foreligger. 
Er dette noe for deg, meld din interesse til kommunen innen 1. 
desember. 
 
For nærmere opplysninger, ta kontakt med: 
eskil.skarstad@bindal.kommune.no. Tlf 911 34 537. 
postmottak@bindal.kommune.no. Tlf 750 32 500 

mailto:eskil.skarstad@bindal.kommune.no
mailto:postmottak@bindal.kommune.no
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Hatten 4H 
Hatten 4H kan, tross koronaen, se tilbake på et aktivt år, selv 
om vi ikke har vært på noen leirer i distriktet eller nasjonalt.  
Årets prosjekt har vært å sette i stand klatrejungelen ved ski-
huset på Terråk. Sammen har vi brukt hode, hjerte, hender og 
helse og mye dugnadsarbeid for å gjøre området enda mer  
attraktivt for alle innbyggerne. Fredag 22. oktober arrangerte 
vi høstfesten der. Tross kaldt vær kom det mye folk og vi fikk 
ei trivelig stund i lag, både med leik og rundt bålet.   
I år er vi 40 år, og derfor ble det en ekstra blåtur. Det var en 
spent gjeng som utfordret seg i klatrehallen på Høylandet. Vi 
fikk kjenne på høydeskrekk, slitne armer, kroppsbeherskelse, 
tillit og mestring. Vi starter nå på nytt 4H år, og ønsker hjerte-
lig velkommen til nye medlemmer .  
 
Hilsen de 18 medlemmene i Hatten 4H 

Klatrehallen på Høylandet 

Amalie Næsvold, Birger Brevik og 
Lina Helstad Berntsen gjør klar til 
benker rundt bålplassen i klatre-

jungelen på Terråk.  
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NAV Nærøysund/Bindal  
er åpent kl 1000—1400 hver onsdag. 
Vi har kontor på Bindal rådhus, Terråk. 

 
Vi svarer på telefon   55 55 33 33. 
Spørsmål om pensjon  55 55 33 34. 
 
Nav.no er åpent hele døgnet. 

Bindal  
ungdomsråd 
 
Ungdomsrådet har hatt tre 
møter i høst.  
Den 11. november var de 
invitert i kommunestyret. 
Der snakket de blant annet om Hildringen aktivitetspark, Bin-
dal frivilligsentral og behovet for ungdomsklubb på Terråk. 
 

 
Charlotte Larsen er valgt til leder. 
Nina Pettersen og Thale Christensen er medlem i ungdomsrå-
det på 3. året. 
Andrine Aarsand er medlem i ungdomsrådet på 2. året. 
Vårild Gillund og Rikke Helstad er medlem i ungdomsrådet på 
1. året. 
Nina Pettersen er valgt inn som ungdomsrådets representant i 
idrettsrådet. 

nav.no
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Håndball 
 

Håndballgruppa i Terråk idrettslag planlegger 
håndballturnering i Bindalshallen 2. juledag. 
 
Følg med på idrettslagets nettsider der du kan finne 
datoer for hjemmekamper for våre håndballag. 
 

 

Scenekunst i Nordland representerer Nordland fylkeskom-
munes engasjement innenfor scenekunst, og arbeider for å 
utvikle teater, dans og musikkteater i Nordland. 
Sceneinstruktørordningen er en del av dette og er et gratistil-
bud for lag, foreninger, enkeltprosjekter og skoler som vil pro-
dusere en teateroppsetning eller ønsker hjelp til annen sce-
nisk produksjon. 
 

For vårsesongen 2022 er søknadsfristen  
1. desember 2021. 

  
Søknadsskjema kan lastes ned fra https://www.nfk.no/scenekunst-i-
nordland/soknadsskjema/ og sendes pr epost til sceneinstruktøren i 
gjeldende region. 
  
Tjenesten sceneinstruktørene tilbyr dekker bl.a: 
• Iscenesettelse (regi og instruksjon) 
• Tekst- og dramaturgihjelp 

• Konseptutvikling og konsulenthjelp 

  
Sceneinstruktør på Sør-Helgeland er  
Cezary Aleksander Szewczyk (Carek). 

https://www.terrakil.no/
https://www.nfk.no/scenekunst-i-nordland/soknadsskjema/
https://www.nfk.no/scenekunst-i-nordland/soknadsskjema/
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Onsdagskaffen vår går sin gang hver ons-
dag fra kl 10.00- 13.00 på Doktorgården. 
Alle velkommen til uformell kaffestund. 
 
Tirsdager fra kl 11.30 er det Stavgang, 
oppmøte på sentralen. Lavterskel trimtil-
bud åpent for alle, etter turen samles vi her til sosialt samvær. Ta 
med matpakke, vi serverer frukt og drikke. 
 
Onsdager kl 11.00 er det "labb og jabb" 
på Horsfjord. Merete Berg-Hansen er 
kontaktperson. Fysisk aktivitet, sosialt 
lag, felles mat/kaffepause. Vi møtes på 
tvers av generasjoner!  
 
Matkasser til jul: Bindal kommune ved 
folkehelsekoordinator og Bindal frivillig-
sentral organiserer dette sammen.   
 
Ledsagerordning for folk som trenger følge til sykehus.  Vi har 11 
ledsagere spredt rundt om i kommunen, en mye benyttet ordning. 
 
Strikkeklubben møtes onsdager kl 17.30 på Doktorgården, alle 
som vil kan delta. Kontaktperson er Solfrid Sæternes. 
 
Porselensmalinga Kari Båtnes er kontaktperson. Kom og bli med 
da vel og prøv ut en ny hobby. 

Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk      org.nr. 987 753 269    
frivilligsentralen@bindal.kommune.no       

Paula telefon:    948 11 116            Merethe telefon: 917 47 835 
  

Vi har hatt bygdekafe på Horsfjord på skolen, til stor glede for 
store og små. I løpet av november var det også bygdecafe» på Bin-
dalseidet.   

mailto:frivilligsentralen@bindal.kommune.no
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UKM 2022  

Ung Kultur Møtes planlegges på Bindalseidet skole i februar 
2022, med kunstutstilling og forestilling på scenen.   

Slik det ser ut nå, kan vi gjennomføre lokalmønstringen slik vi 
har gjort fram til 2019. Som vanlig samarbeider Bindal med 
Sømna om en felles mønstring, og vi håper at vi kan invitere 
ungdommene til å møtes fredag kveld for sceneprøver og sosi-
alt samvær. Ønsker du å skape noe, møte likesinnede og utvik-
le talentet ditt? UKM er en møteplass for ungdom og kultur, 
der vi skaper noe sammen. Her kan du vise frem det du brenner 
for, eller hjelpe andre å bli sett. I UKM 
er alle kulturelle uttrykk velkomne, en-
ten det er sang, fotokunst, cosplay eller 
moderne dans. Se ukm.no for mer in-
formasjon og for påmelding.  

Vi arbeider også med å få til samlinger  
for ungdom i januar, der man kan øve 
på å lage innslag. 

UKM 2021 ble avsluttet på Sømna i juni med visning  
av film med årets innslag. 

ukm.no
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Trenger dere litt ekstra til jul?      
- dere er ikke alene 

Trenger dere noe ekstra til jul? Dere er ikke alene. 
Bindal frivilligsentral i samarbeid med Bindal kommune kan bidra med 
en matkasse med noe godt i. Vi pakker og leverer ut kassene på en sikker 
måte for å unngå smitte. Tiltaket er mulig gjennom gaver fått Spareban-
ken SMN, Coop Nordland og gaver gitt til frivillighetssentralen.  

Kontakt folkehelsekoordinator Rønnaug Helstad,  

tlf 482 58 067, innen fredag 3. desember.  

Matkassene leveres i løpet av uke 51. 

18. november var Marthe Valle på besøk på Bindalseidet med sitt 
konsertforedrag: «Ro/uro». Valle arbeider som sykepleier, men er 
også artist. Hun snakket om hvordan mennesker må akseptere at 
livet kan være vanskelig. Man må godta seg selv. Normale reaksjo-
ner på vanskelige ting bør ikke sykeliggjøres. Man kan søke felles-
skap og prøve å finne et språk for følelser. 
 
Arrangementet var et samarbeid mellom 
Bindal frivilligsentral, Bindal folkebiblio-
tek, Bindal kommune og  Bindalseidet 
velforening.  

 
Marthe Valle: 
Ro og uro 

Charlotte Larsen og Jørund Lislien 
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Program 
12:00–14:00 
Alle elever i ungdomsskolen 
- Orientering, omvisning og bespisning 
 
16:00–19:00 
Åpen for alle interesserte 
- Åpning av nye lokaler til Bindal Elektro 
- Avslutning av omstillingsarbeidet i Bindal 
 
20:00 –24:00 
Fest i Hall 10, musikk av B-Gjengen 
- Inngang kr. 100, salg av øl og vin. 15 års aldersgrense.  
Terråk IL er arrangør. 
 
Bindal Elektro byr sine gjester på kake og kaffe. 
I tillegg til de som er lokalisert på Brukstomta vil flere virk-
somheter ha stand i Hall 10. 
 
Gjennom dagen er det mulig å kjøpe mat og drikke fra  
MorMors Stuer. 
 
Alle inviteres til kunnskapskonkurranse om elemen-
ter fra Brukstomta. 
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Bindaling i Trondheim, ei samling vi skal bygge videre på! 
I løpet av den siste tiden har kommunen og brukstomta jobbet frem et 
møtepunkt.  Der folk som har flyttet ut av kommunen kunne møtes for å 
få et innblikk i hva som skjer og hva som er på gang i kommunen. Hele 
30 stykker møtte opp for å høre hva Frode Næsvold fra Brukstomta, Ole 
Ketil Haugvik fra Bindal kommune, Jørgen Andersen (bindaling bosatt i 
Trondheim) og Håkon Lund fra Bluegroove hadde å fortelle om statusen 
i heimkommunen.  I tillegg fikk vi med oss Aina Olsen fra Hemnes, som 
bor og jobber i et område som innehar samme utfordringene som vi i 
Bindal sliter med. Vi håper at dette kan være en modell å bruke i tiden 
fremover for å holde kontakten med folk som bor utenfor kommunen.   
I etterkant av møtet fikk alle som deltok i møtet servert pizza fra Grano 
og i tillegg være med på konserten som B-gjengen arrangerte i en fullsatt 
Olavshall. Tusen takk til alle som bidro og deltok.  
Tilbakemeldinger kan sendes til: frode@brukstomta.no 
 

Ny næringsforening i kommunen 
Fredag 26.november stiftes det næringsforening i kommunen. Vi møtes 
på Svaberget der vi skal spise middag og få satt ned en arbeidsplan.  

Påmelding gjøres ved å sende mail til:      post@mulingen.no 
 
Målet med denne foreningen er at dette skal være en lokal samlingsplass 
for alle som driver og alle som er interessert i næring.  
Vi håper at vi kan sette oss mål om at det i hvert fall skal være 4 sam-
linger i løpet av året og at dette skal være samlinger som har en lav ters-
kel for deltakelse.  Kommunikasjon, informasjonsflyt og engasjement er 
viktige momenter for å ta kommunen inn i fremtiden. 
Det å lære av hverandre, det å skryte av hverandre, være stolt av det man 
gjør selv og det å snakke/fremsnakke fakta er viktig for å bygge omdøm-
me og bolyst for både oss som bor og kommer herifra og potensielle til-
flyttere. 
Alt dette og masse mere skal være temaer for samlingene som nærings-
foreningen skal diskutere hvordan vi gjør og kan gjøre. 
Det kan også nevnes at vi har allerede prøvekjørt konseptet, der vi hadde 

ei samling på ungdomshuset på Helstad i september, da vi fikk diskutert 
litt og spist lokalprodusert utegris. På denne samlingen var vi 20 perso-
ner. 

 

mailto:post@mulingen.no
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Bilene ble levert med kommunevåpen på døra. 

Kulturprisen 2021 

Mona og Terje Årseth mottok Bindal kommunes kulturpris for 2021.  
Prisen ble delt ut av ordfører Britt Helstad på Høstkonserten som i år ble 

arrangert på ungdomshuset Vonheim søndag 7. november.  

 Her er ordførerens tale ved utdelingen: 
 
Kulturprisen 2021 
Årets kulturpris går til et par som betyr mye for bygda si og alle oss 
andre i kommunen. Så kan en si bygda si, når de hører til en annen 
kommune og et annet fylke. Men bygda deres er i Bindalen og nær-
mere bestemt Horsfjord. Egentlig skulle de bare ha søkt om å få bli 
Bindalinga, for vi vil så gjerne ha hatt dem i vår kommune. 
Det beste er at de liker seg godt i lag med oss, noe vi er glade for og 
setter stor pris på og som vi vil hedre her i dag. Dette er også et be-
vis på at det går an å ha et godt samarbeid på tvers av både kommu-
ne og fylkesgrense. 
Kjære Mona og Terje Aarseth vi ønsker å gi dere årets kulturpris 
fra Bindal kommune. For oss føles dere som bindalinger og jeg tror 
det kan være gjensidig på mange måter, selv om dere bodde i Bind-
alen i bare 4 år. 
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Da ungdomshuset Vonheim ble bygd, var det ikke så mange binda-
linger som hadde flere arbeidstimer enn du, Terje. Det er vel av en 
grunn at dongeribuksa di henger på veggen ute i gangen her. 
UL Fønix har drevet med revy lenge før dette huset ble bygd, og 
du ,Terje starta din revykarriere i det gamle ungdomshuset og har 
vært med på de årlige julearrangementene i ca 40 år. Det fortjener 
en applaus. 
Dere har drevet bygdekinoen på Vonheim på vegne av folket og 
Bindal kommune i mange år. Jeg håper dette vil være en motivasjon 
til å fortsette med det i enda mange år. Mona steiker vafler og tar 
det hele ansvaret når ikke du Terje har anledning å være med. 
Mona er med i og leder for Fønix skole- og ungdomskorps. 
Barna deres har gått i barnehagen og på skolen i Kjella krets. 
 
Vi setter utrolig pris på dere, og deres engasjement og det ansvar 
dere tar i bygda, som dere er en del av. 
Terje ,det blir også satt stor pris på ditt engasjement for butikken i 
Bogen. Dine stønt sammen med Torlaug og Morten får hele bygda 
og langt utover bygdas grenser til å le. Det er god reklame for Joker 
Bogen. 
Jeg kan heller ikke å la være å nevne Rosabloggen som gjorde deg 
norgeskjent på TV i beste sendetid, Du var med i De ukjente, Før-
kveld, Sommeråpent og på Dagsrevyen 21. juli 2012, selvfølgelig 
måtte du innom butikken i Bogen og Morten den gangen også. 
Du er mangfoldig,Terje. 
Så alle de flotte bildene du legger ut av Heilhornet til alle døgnets 
tider. Dere er heldig som har den flotte utsikten og som du bruker til 
god reklame for Bindal og Bindals flotte fjellkjede, som har blitt en 
fin og kjent attraksjon for mange, langt utover Bindals grenser. 
Takk til Mona og Terje for at dere er så inderlig til stede for Bin-
dal. For bygda her er dere gull verdt. 
 
Gratulerer med kulturprisen 2021 fra Bindal kommune! 
 
Prisen består av en gavesjekk på kr 5.000,- og et diplom. 
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Marianne Mathisen 

Katharina  
Øvergård 

KONTAKT: Odd Walter Bakksjø, 
avdelingsleder, Mobil:  959 73 650,  
E-post: od.ba@helmus.no
Postadresse: Helgeland museum, avd. Bindal 
Oldervikveien 5, 7980 Terråk. 

Pensjonist-
kaffe første 
fredag  
hver måned

Ingebjørg L. Reinholdt (vokal/gitar), Hanna Andersson (fele/vokal), 
Morten Kvam (bass/vokal) og Hilde Fjerdingøy (torader/vokal) har 
siden 2015 gledet folk fra nord til sør med sang, spill og sin lune 
humor. Her får du juleskatter fra Nordland, drivende dansemusikk 
og kjente, kjære julesanger i ny drakt. Musikken serveres sammen 
med historier og fortellinger knyttet til jul og juletradisjoner, både 

av det humoristiske og 
det mystiske slaget. 

Mandag 6. desember kl 1900: Jul i Nord
Konsert med nordnorske julesanger. 
Inngang kr 200,- (barn 150,-) 
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Bindal Historielag inviterer til førjulsmarked 

på Helgeland museum, på Terråk søndag 

28. november kl.1500.  

Det blir salg av grøt, kaffe og kaker. Lodd-

salg. Musikalsk innslag ved Linda R. Heim-

stad og Rakel Emelie Helstad.  Kanskje kom-

mer nissen? 

 

Salgsboder: 

Litleva Gård 

Opdal Nordre gårdsslakteri 

Åbogen Gartneri 

Lisas frisør 

Bindal handverkslag 

Hatten 4H 

 

Kl.17 er det julegrantenning ved Coop marked Terråk 

Terråk idrettslag  

ved Håndballgruppa 

Linda R. Heimstad 

Heidi Kristin Dybvik 

Paula Lindrupsen 

Håvard Bergerud 

Bindalseidet folkebad: 
 

Onsdag:          18.00-20.00:    Åpent for alle 
Torsdag:          17.00-18.00:    Baby- og småbarnssvømming 
                        18.00-19.00:    Familiebading 
                        19.00-20.00:    Varmbading for voksne 
Lørdag:           12.00-15.00:    Åpent for alle 
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Politikontakt 
Den nye politikontakten for Bin-
dal er Morten Silderen Halvorsen. 
Morten har jobbet i politiet i 10 
år og har i hovedsak arbeidet i 
Ytre Namdal. Han kjenner derfor 
de lokale forhold godt. Han har 
variert arbeidserfaring med både 
etterforskning, forebyggende, or-
denstjeneste og oppsøkende 
patruljearbeid. 

Politikontakten er deres daglige kontaktledd og rådgiver innen 
kriminalitetsforebyggende virksomhet -  og skal være kontakt-
punktet mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i 
den enkelte kommune.  Politikontakten skal være en pådriver 
for helhetlig forebyggende tjenesteutøvelse i tråd med politi-
reformens krav og intensjoner. Han vil ha oppfølging av krimi-
nalitetsforebyggende handlingsplan og politiets nærpolitirolle. 
Han er også en pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fung-
erer i aktuelle kommuner og sørge for oppfølging av forplik-
tende avtaler mellom tjenesteenhet og kommune. Han skal 
være politiets representant i utvalg og råd, samt være pårø-
rendekontakt etter konkrete hendelser 

Deres politikontakt skal jobbe for helhetlig samhandling og 
sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom poli-
tiet og ulike samarbeidsaktører i kommune, og være utøvende 
ledd for næringslivskontakt, radikaliseringskontakt og andre. 

Morten Halvorsen 
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Bindalseidet 
Lørdag 27. november er det 
juleball i hallen på Bindalseidet 
kl. 20.00-24.00, for elever fra 
7.kl. t.o.m. første år på videregående skole hjemmehørende i Bindal kom-
mune. Arr. Bindalseidet ungdomsklubb.
Søndag 28. november Julegrantenning kl. 16.00, med underholdning i
hallen etterpå. Salg av mat og drikke, åresalg/loddsalg. Arr. Bindalseidet
skolemusikk.
Mandag 29. og tirsdag 30. november er det juleverksted på skolen.
Lørdag 4. desember er det basar i hallen på Bindalseidet kl. 15.00, arr.
Bindalseidet Sanitetsforening.
Mandag 6. desember er det grøtfest i barneha-
gen kl 1400-1700.
Lørdag 11. desember spiller B-Gjengen jule-
konsert i hallen.
Mandag 20. desember er det juleavslutning på
skolen kl. 18.00.

Sør-Horsfjord 
Julearrangement på ungdomshuset Vonheim 4. 
juledag (tirsdag 28. desember).  
Musikk ikke bestemt. Ul Fønix  arrangerer. 

Terråk 
Søndag 28. november: Julemarked på museet fra kl 1500 og julegran-
tenning fra 17.00 i sentrum.  
Mandag 6. desember kl 1400-1700 er det grøtfest i barnehagen. 
Fredag 17. og mandag 20. desember juleverksted på skolen. 
Tirsdag 21. desember 1. - 4. klassetrinn synger på Bindal helsetun.   

Åbygda 
2. juledag (26. desember)  Juletrefest på ungdomshuset.  Ta med matfat.

Helstad 
Juletrefest 3. juledag (27. desember) kl 1500 på ungdomshuset på Hel-
stad. Arrangør UL Fram. 

Hva skjer i advents-
tida og i julehelgen  



Kulturkalender vinter 2021/22 
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Toppen, Terråk 
 
Mandag 13. desember 
Kl 1800 Fortellingen om Karl-Bertil 
Jonssons julaften 
Kl 2000 Ikke bestemt 
 
  

Vonheim, Sørhorsfjord 
 
Onsdag 1. desember 
Kl 1745 Brillebjørn feirer jul 
Kl 2000 Venom: Let there be  
              Carnage, 12 år 
 
Onsdag 15. desember 
Kl 1800 Fortellingen om Karl-Bertil                   
Jonssons julaften 
Kl 2000 Spider-Man:  
              No way home 
 
Det kan bli endringer i programmet  
Billetter må kjøpes på nett på for-
hånd. 
                  Bygdekinoen.no 

Høsten 2021 har Bygdekinoen visning to 
ganger i måneden på Vonheim. Dette er 

en prøveordning.  

 
Vi synger julen inn  
søndag 15. desember   
kl 1600 i Vassås kirke.  
Arr: Kirkemusikalsk råd. 

Skoleballet 2022  
Terråk skole fredag  
11. februar 

Første skoledag etter jul er 
tirsdag 4. januar. 
Vinterferien er i uke 9,  
fra 28. februar til 4. mars. 

 


