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Sommer i Bindal
Skarstadfjellet i Åbygda er ny topp i årets Topp 10

S/Y Bindalsfjord
er nyeste storbåt bygd i Alslia. Båten som er en
halvfemterømming, ble sjøsatt i mai, og kan sees
på Nordlandsbåtregattaen på Terråk siste helgen i
juni. Forkortelsen SY står for seilyacht.

Bryggedans på Helstad
Nordlandsbåtregatta
Bindalseid-dagan
Bindalsdagen

14. juni
27.–29. juni
10.–13. juli
23. august
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Neste nummer er planlagt utsendt i
september 2014.

Formannskapet
Torsdag 19. juni
Onsdag 10. september
Torsdag 23. oktober
Onsdag 26. november

Kommunestyret
Torsdag 9. oktober
Torsdag 13. november
Torsdag 11. desember

Budsjettmøter i formannskapet
Onsdag 25. juni
Tirsdag 19. august
Onsdag 24. september
Torsdag 28. august blir det en egen økonomi
konferanse i kommunestyret

Skilting til turområder

Viktige telefonnummer:
Bindal Rådhus
Bindal Sykehjem
Legekontoret
Legevakt		
Lensmann

75 03 25 00
75 03 26 00
75 03 25 60
75 03 43 33
75 03 19 20

Åpningstider:
Bindal rådhus: er åpent
kl 0800 - 1500
i tiden 15. mai. til 14. sept, og
Ansatte nås på telefon i samme
tidsrom.
Sentralbordet på Bindal rådhus
er åpent kl 0830 - kl 15.00.
Bindal folkebibliotek: er
åpent for lån av bøker
kl 0830 - kl 1500,
samt torsdag kl 1800 - 2000
i tiden 15. sept. til 14. mai.
I skolens ferie er det ikke åpent
torsdag kveld.
Bibliotekar er tilgjengelig
tirsdag, onsdag og fredag
kl 0830 - kl 14.30.

Bindal kommune er i samarbeid
med Kjella IL, Terråk IL og Bøkestad utmarkslag i gang med å gjøre
turområdene våre mer synlig for
tilreisende. Vi har fått tilsagn om
tilskudd fra Gjensidige stiftelsen og
Nordland Fylkeskommune. Disse
pengene blir brukt til å sette opp

starttavler/informasjonstavler for
Blåfjellstua, Mulingen og Stillelva.
Ved hovedveien ved disse tre områdene, samt til Bøkestadmarka vil
det settes opp pilskilt som viser vei
til turområdene. Tavlene og skiltene vil komme opp i løpet av sommeren.

Kommuneplanens
samfunnsdel
Prosjektgruppa som har arbeidet
med samfunnsdelen har utarbeidet
forslag til 7 hovedmål, som formannskapet har gitt sin tilslutning
til. Til hvert av hovedmålene er det
utarbeidet 5-10 delmål.
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel vil bli lagt fram for kommunestyret til behandling 19. juni, og
deretter lagt ut til offentlig ettersyn
og sendt på høring. På grunn av sommerferien, vil det bli satt en romslig
høringsfrist til slutten av august.
Bindal kommune vil presentere hovedtrekkene i planen på sin stand på

Nordlandsbåtregattaen 28.6, Bindalseiddagan 12.7. og Bindalsdagen
23.8.
Kommunestyret vil vedta endelig plan i sitt møte 9. oktober.

Forslag til hovedmål:
Næringsutvikling
Bindal kommune skal oppmuntre
til nytenkning og legget til rette for
etablering av flere og nye bedrifter,
samt bidra til gode utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv i
hele kommunen. Det er viktig å ar-
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Kjære Bindalinga

Petter A. Bjørnli, ordfører

tomta. Vi har engasjert en egen prosjektmedarbeider, og etter forslag
fra Innovasjon Norge er det startet
et tremåneders prosjekt i regi av
Proneo. De har erfaring med omstillingsarbeidet på Aker Verdal fra
den tiden de hadde problemer der.
Dette kan lede til et lengre omstillingsprosjekt, men det får resultatet
av tremåneders-prosjektet vise.
Sommeren står for døren, og vi har
allerede i mai fått en smak av sommervarmen! Håper det var et godt
tegn med tanke på været for resten
av sommeren. Varme og finvær gjør
godt for både avlinger og helsa!
Snart er det midt-sommer, og vi vet
jo at været kan være ymse når vi feirer sankthans.

Vi har kontakter med flere aktuelle
aktører, og hvis endel av disse slår
til, så vil vi greie å få flere føtter å
stå på.
Ordføreren har dessverre vært
syke
meldt en periode, men varaordføreren har jobbet på heltid for
å ivareta denne viktige jobben med å
få fremdrift i prosjektet. Dette er et
meget viktig arbeid for Bindal.

Dette er en god ordning, all den tid
kommunen ikke er tjent med å sitte
som eier av et varelager, såfremt det
ikke skulle bli dørproduksjon i fremtiden. Så langt i arbeidet med ny
aktivitet har vi konsentrert oss om
aktører inne treforedling. Dette for
å ivareta den kompetansen vi har i
Bindal innen dette feltet.
Det skjer imidlertid flere gledelig
ting i Bindal. Vi har nettopp hatt besøk av en delegasjon fra Polen i regi
av Peacepainting. 4H skal ha en stor
samling her, og nå i disse dager er
det et stort sangerstevne i Bindal.
Jeg håper alle får med seg litt sang
og musikk for å glede oss i hverdagen!
Kulturen er viktig for en liten kommune som vår, det skaper samhold
og tilhørighet, glede og varme!

For et år siden hadde vi akkurat
opplevd konkursen på Bindalsbruket. Vi var opptatt av å jobbe for
ny produksjon i samarbeide med
Talgø. Dette havarerte dessverre i
januar da Talgø takket nei til å gå i
gang, og siden det har vi jobbet videre med å få flere føtter å stå på,
å få i gang en industripark på bruks-

Bindal kommune har nå kjøpt eiendommene til Bindalsbruket samt
driftstilbehør. Talgø har kjøpt varelageret, men kommunen har fått
en avtale om at vi får kjøpe tilbake
varelageret innen en gitt tidsramme
hvis vi får på plass en aktør som ønsker å drive dørproduksjon i Bindal.

Og jeg håper værgudene hjelper til
slik at Bindal får vist seg fra sin beste
side.

beide for å sikre rammebetingelsene for primærnæringene og legge til
rette for at kommunens naturgitte
fortrinn kan utnyttes.
Arealbruk/bolyst
Vi skal være en attraktiv kommune
som bosted, for besøkende og bedrifter. Dette innebærer at Bindal
kommune skal legge til rette for attraktive arealer for næringsetableringer og bosetting, både sentrumsnært og i grendene.
Oppvekstvilkår
Barn og unge i Bindal kommune skal
ha et oppvekstmiljø som er trygt og

som gir gode utviklingsmuligheter,
slik at de blir rustet til å møte samfunnets utfordringer. Dette skal gi
positive opplevelser som gjør Bindal til en god kommune å bo i.
Kultur
Bindal kommune skal legge til rette
for et variert kultur – og idrettsliv som gir trivsel, egenaktivitet og
opplevelser for alle. Frivillige lag og
foreningers virksomhet er verdifull
for utviklingen av kulturlivet i Bindal
kommune, og skal stimuleres.
Folkehelse
Forebyggende og helsefremmende

tiltak skal vektlegges slik at befolkningen best mulig blir i stand til å ta
ansvar for egen helse og sin egen
sosiale situasjon.
Helse og omsorg
Bindal kommune skal yte de helseog omsorgstjenester som innbyggerne har behov for til riktig tid og
og av personell med riktig kompetanse.
Tjenesteproduksjon
Bindal kommune skal ha en effektiv
tjenesteproduksjon og forsvarlig
økonomisk drift.

Med dette ønsker jeg alle sammen
en riktig god og varm sommer!
Vennlig hilsen Petter ordfører
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Peacepainting var i mars på besøk i
den polske byen Proszowice. Med
på turen var elever fra 8. klasse fra
de tre skolene i Bindal. I mai kom en
buss med 35 ungdommer på gjenvisitt til Bindal, og hadde malerverksted på Bindalseidet. Prosjektet skal
gå over to år, og det blir flere reiser
mellom Bindal og Polen.

Informasjonsblad for Bindal kommune

I juli og august vil noen av maleriene fra Peacepaintings malerverksteder de siste årene bli vist som
en del av Olavs-festdagene i Trondheim. Utstillingen skal stå i Nidarosdomen.

Peacepainting var i mars på besøk i
den polske byen Proszowice. Med på
turen var elever fra 8. klasse fra de
tre skolene i Bindal.
I slutten av mai kom en buss med
37 ungdommer og 13 voksne fra
Proszowice på gjenvisitt til Bindal.
Gjestene ble innkvartert privat, og
lag og foreninger hjalp til med å organisere måltidene.
I løpet av tre dager fikk de med seg
fjelltur på Mulingen, tur til Brønnøysund, med besøk på den videregående skolen og Torghatten. De deltok
på malerverksted på Bindalseidet,
og grilling av Bøkestadvannet. De
fikk også møte ungdom fra Bindal.
Prosjektet er støttet av EØS-midler,
og skal gå over to år. Det betyr at
det blir flere reiser mellom Bindal og
Polen.
I mars var Elias Gangstø, Lasse
Kolsvik, Vanja Holm, Konrad Gutvik
Grande, Vanja Holm, Kristina Gutvik,
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Kine Bruvoll og Sandra Heide i Polen,
sammen med Steinar Heimstad (til
høyre), Catrine Gangstø og Aldona
Wawrzyniak.
Malerverksted i Proszowice i Polen i
mars.
I juli og august vil noen av maleriene
fra Peacepaintings malerverksteder
de siste årene bli vist som en del av
Olavsfestdagene i Trondheim. Utstillingen skal stå i Nidarosdomen.

Alle de femti polske gjestene klatret
opp på fjellet Mulingen.
De polske ungdommene fikk danseopplæring av Sissel Sørhøy og ungdommer fra Bindal.
På biblioteket i Bindal finnes en egen
hylle med polskspråklige bøker.
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Kurs for helsepersonell
Ambulansepersonellet i Bindal og på Leka fikk i mai opplæring på nytt utstyr. En ny multifunksjonsmonitor som
overvåker puls, pust og blodtrykk, med innebygget hjertestarter, blir nå plassert ut i alle biler, båter og helikopter
i Midt-Norge.
I midten av mai skinte sola varmt og godt på kursdeltakerne på Terråk.

Sivilforsvaret
Beredskapsrådet i Bindal hadde
den 29.04.14 møte med Jarhl
Walin fra Nordland sivilforsvarsdistrikt. Sivilforsvaret er gitt i
oppgave å være en sentral samvirkeaktør i det norske redningskonseptet, og det innebærer blant
annet at kommunene skal følges
opp i forhold til samarbeid. Samvirkeprinsippet stiller krav til at
samtlige aktører har et selvstendig
ansvar for å sikre samvirke med
relevante aktører og virksomheter
i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering. Møtet
diskuterte samhandling og hvordan
kommunen skal kunne være best
mulig i stand til å følge opp det
ansvar som ligger til kommunen på
beredskapsområdet.
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Avvikling av
SpareBank 1 SMN
kontor på Terråk
SpareBank 1 SMN har avviklet kontoret på Terråk pr 1.mai 2014. Vi
har det siste året hatt et rådgiverkontor med åpningstid etter behov,
hvor det ikke har vært en fast rådgiver knyttet til dette kontoret.
Opprinnelsen for kontoret er Bindal Sparebank fra 1906. Denne ble
fusjonert inn i Sparebanken Namdal i 1982, som igjen ble en del av
Sparebanken Midt-Norge i 1998.
Videre ble dette igjen en del av SpareBank 1 SMN i 2008.
Årsaken til at vi har avviklet
kontoret på Terråk handler om en
markant endring i kundenes adferd.
Kundene utfører sine dagligbanktjenester i stor grad selv gjennom
digitale løsninger på telefon, pc og
nettbrett. Vi ser også et trekk at
kundene våre er veldig godt for-

nøyde med at det er løsninger som
gjør at en kan utføre sine dagligbank
tjenester selv.
Kontornettet sin oppgave blir i
stor grad nå brukt til personlig rådgiving i saker som har med andre
ting en dagligbanken. Det kan være
seg lån, forsikring, pensjon, arv og
sparing. Vi ønsker å bli best på kundeopplevelser, og det handler om
å gi de beste rådene. Rekruttering
av kompetente rådgivere er avgjørende, og vi ser det er viktig å ha et
tilstrekkelig stort kompetansemiljø.
SpareBank 1 SMN samler bankens
virksomhet i Ytre Namdal om to
kraftfulle regionsentre, på Kolvereid og i Rørvik. Dette vil gi kundene
et enda bedre og mer fremtidsrettet tilbud og banken blir enda bedre
i stand til å bistå våre kunder.

Swingkurs for
voksne
Swingkurs for voksne 5. - 6. september har vi leid
inn Cathrine Larsen til å holde swingkurs.
Vi starter med en danseøkt på fredagskvelden,
og fortsetter på lørdag. Etter planen avslutter vi
lørdagskvelden på Terråk gjestegård med god mat
og drikke, og sikkert en svingom. Kvelden på gjeste-gården inngår ikke i prisen, og dere velger selv
om dere vil være med på denne. Max antall er 30
stk, og prisen er ca kr 400,- pr pers. Man trenger
ikke å melde på parvis.
Det vil komme nærmere informasjon på oppslag og Facebook.
Påmeldingsfristen er satt til 10. august, og vi anbefaler å være raskt ute hvis du/dere vil være med,
da vi vet at det kan bli "rift" om plassene (førstemann til mølla gjelder)
Påmelding til Gro Annie Støvik Lande på epost:
anslande@online.no eller tlf: 481 04 878.
Velkommen til en trivelig dansehelg :)

SpareBank 1 SMN forlater på
ingen måte Bindal kommune. Minibanken består og vi vil fortsatt
oppsøke kunder etter behov. Vi vil
være tilstede på aktuelle temamøter og arrangement. Som eksempel
tilbyr vi ungdomskolene et opplegg
på hverdagsøkonomi og vi skal gjennomføre flere seniortreff, som vi
for øvrig gjennomførte i mars med
bra oppmøte. Videre har vi fastsatt
tre datoer hvor vi vil være å treffe
på kommunehuset på Terråk. Det
er 26.juni, 28.august og 2.oktober.
Send epost til else.marie.utvik@
smn.no for å avtale tidspunkt.
Våre verdier står fast: Nær og
dyktig
1.mai 2014
Beate Skillingstad Banksjef
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17. mai
Nasjonaldagen ble markert med felles borgertog og festarrangement
på Terråk. Tidligere på dagen hadde
Holm, Bindalseidet og Horsfjord
egne arrangement, mens Åbygda,
Helstad og Terråk samlet seg om
felles barne-tog og leker.

Ordfører Petter Bjørnli holdt dagens tale på Terråk samfunnshus
med tilbakeblikk på det dramatiske
året 1814. Alle tre skolene hadde
underholdningsinnslag.
”Festtog
gjennom landet” og ”Ja vi elsker”
ble framført som fellesnummer for

alle korps og representanter fra alle
fire kor som avslutning på festarrangementet.
Kris Sevaldsen og stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen i et
innslag fra Bindalseidet skoles dramatisering av historien fra 1814.
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På møtet i Tine region Midt-Norge ble det nylig
delt ut plakett for levering av elitemelk i 20 år
til én melkeprodusent i Bindal. Av knapt 2600
melkeprodusenter i Region Midt-Norge var det
22 som oppnådde denne prisen for 2013. For å
få denne utmerkelsen må kravene til god melkekvalitet være oppfylt i 20 av de siste 22 år.
20-årsplaketten er en utmerkelse som henger høyt blant melkeprodusentene.
Flere krav som må være oppfylt er:
• Kvalitetsmelk i alle leveringsmånedene
• Melk leveres i minst 7 av 12 mnd.
• KSL-kravet oppfylles
• Vanlig godt fjøsstell
Elfrid og Harald Nilssen har
også mottatt sølvtina for å ha
levert elitemelk i 15 år.

Den kulturelle skolesekken
Skolene i Bindal fikk 8. mai besøk av trioen ”Songs and
sweet potatoes”, med Hedvig Mollestad (gitar), May Elise
Solberg (sang og klokkespill) og Øystein Frantsvåg (bass).
Første til sjuende trinn fikk gleden av å høre tre musikere
som lekte seg gjennom sine favorittsanger i forskjellig genre.
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Grunnlovsjubileet i barnehagen

Bindal barnehage lagde kunstutstilling i forbindelse med
grunnlovsjubileet. Vi gikk i
tog fra barnehagen til rådhuset, der vi hadde åpning med
snorklipping, sang og utdeling
av boller til et stort publikum.
Ut-stillingen hang på rådhuset
fram til 16.mai, før ble den
flyttet til skolen - der den var
synlig på nasjonaldagen. 47
barn fra alle barnehagene i
kommunen deltok på åpningen, og koste seg med pølser
og saft etter endt åpning.
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Kjella skole blir kommunal
Bindal kommune tar over driften av
Kjella skole fra høsten 2014.
På barnetrinnet blir det 12 elever,
mens de 7 elevene på ungdomstrinnet skal begynne på Terråk skole.
Barnehagen flytter inn på Kjella
skole. Kommunestyret skal senere
ta stilling til om barnehagen og skolen skal ha felles ledelse, i et oppvekstsenter.
Kjella skole har drevet som friskole fra 2005.

Bindalseidet skole får neste skoleår
49 elever, og Terråk skole får 90
elever.
Nord-Vedstrand skole ble lagt
ned i 1995. Den ble bygd i 1957 og
påbygd i 1988.

Åbygda skole
Harangsfjord oppvekstsenter

Harangsfjord oppvekstsenter
ble lagt ned i 2007.
Åbygda skole ble lagt ned i 2008.
Nord-Vedstrand skole
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Bindal kommune på sosiale medier
Nå er Bindal kommune også
synlig og tilgjengelig på Facebook, Twitter, Flickr og
YouTube.
Kommunestyret vedtok i april
en kommunikasjonsstrategi og
handlingsplan for bruk av sosiale
medier og nettsiden. Kommunen
ønsker å være aktiv på de kanaler

befolkningen bruker mest, for å nå
ut med informasjon, og for å få en
god dialog.
Kommunen ønsker bruke disse
kanalene for å bygge kommunens
omdømme og identitet, og gi
innbyggerne god informasjon om
tjenester, rettigheter og plikter.
Vi ønsker også å legge til rette for

medvirkning, dialog og samhandling.
Fortsatt vil nettsiden være en
hovedkanal når man leter etter
informasjon. Facebook og Twitter
kan brukes til nyheter som leder
leserne inn til nettsiden. Båtsaumen vil fortsette som nå, med 5
utgaver på papir i året, i samarbeid
med Menighetsbladet.

Skatteoppgjøret
for 2013
Det er først når skattekontoret
har behandlet selvangivelsen din, at
du får et skatteoppgjør og får vite
hvor mange penger du får igjen eller skylder.

NAV
Bindal
Ekspedisjonstid fra 1. juni:

Kl 1000—1400.
Du kan også ringe

55 55 33 33
eller besøke vår nettsider

www.navn.o.
Der finner du informasjon
om våre tjenester.

• Første skatteoppgjørspulje sendes
ut onsdag 25. juni 2014, og omfatter
lønns-takere og pensjonister som har
levert selvangivelsen elektronisk eller
har benyttet seg av leveringsfritak.
Har du levert selvangivelsen på papir
får du ikke skatte-oppgjøret i juni.
• Neste skatteoppgjørspulje sendes ut
onsdag 6. august og inkluderer per-

sonlig næringsdrivende og deres ektefeller, samt skattytere som har levert
selvangivel-sen på papir.
• Etter 6. august blir det løpende
skatteoppgjør fram til siste utlegg.
Dette betyr at du får skatteoppgjøret
så snart selvangivelsen din er ferdig
behandlet i perioden august - oktober.
Siste oppgjør sendes ut onsdag 15.
oktober 2014.
Verken skatteoppkreveren eller
skattekontoret vet når din selvangivelse vil være ferdigbehandlet
og når skatteoppgjøret ditt er
klart. Vi kan derfor ikke svare
deg på når tilgodebeløp utbetales.
Skatteoppgjøret for selskap
kommer til høsten (15. oktober), mens personlig næringsdrivende og deres ektefeller er
med i ordningen med løpende
skatteoppgjør (se ovenfor).
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Nordlandsbåtregattaen 2014
– for 36. gang
27.—29. juni på Terråk
Båttur til Alslia torsdag 26. juni. Servering av rømmegrøt og speke-mat.
Segling og roing lørdag og søndag. Underholdning på kaia. Salg av mat.
Salgs– og utstillingsboder. ”Austaus” og ”auskar”-konkurranse.
Regattamester’n
Fredag 27. juni: Utedans med Contiki og Hollywood Scandal. Da er det
bare å ta fram 80-tallsmunduren og gjøre seg klare til 80-tallsparty!
Lørdag 28. juni: Dansegalla med Contiki og Ole Ivars. Puss danseskoene, stryk swingskjørtet og slipp løs dansefoten!
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BINDAL MUSEUM
Åpningstider Regattahelgen
Lørdag: 29. juni : 11.00 - 16.00
Søndag: 30. juni : 11.00 – 16.00
Åpningstider sommersesong, 22. juni – 03. august
Onsdag-søndag : 11.00 – 16.00
Mandag-tirsdag: stengt
Stengt pga. privat arrangement:
12. -13. juli · 19. -20. juli
Utover dette holder museet åpent på forespørsel.

Bindal Museum ligger sentralt i Terråk sentrum.
Årets utstilling er ei utstilling om
båtbyggertradisjoner på Helgeland.
Den forteller om båtens betydning gjennom historien
og båtbyggingens lange tradisjoner langs kysten av
Helgeland.
Gjennom sommeren vil det bli vist den første av i alt
tre dokumentasjonsfilmer
som er produsert i forbindelse med basisutstillingen.
Det blir også mulighet for å få se
filmen «Starten på det moderne Terråk,
industrioppbygging på 1930-tallet»
som familien Plahte har laget.
Museet har også en liten museumsbutikk, hvor man
blant annet får kjøpt lokalproduserte artikler av tre og
keramikk og kulturhistorisk lesestoff.
På museet er det muligheter til å kjøpe seg kaffe og
noe å bite i (ikke under regattahelgen).

BINDAL
BYGDETUN
Åpningstider
Onsdag-søndag: 11.00 – 16.00.
Mandag-tirsdag: stengt
Utover dette holder museet åpent på forespørsel.

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

15

Arrangementer:
Åpning av utstilling og filmvisning

«Draken Harald Hårfagre»

Åpningsarrangement i forbindelse med årets sommersesong. Åpning av årets utstilling «Båtbyggertradisjoner på Helgeland». I den forbindelse viser vi også en av
dokumentasjonsfilmene produsert til basisutstillingen
som skal åpnes neste år. Kåseri «Treet i norsk natur og
tradisjon» ved Tutta Laukholm.
Salg av kaffe og noe å bite i.
Sted/tid: Bindal Museum, 22.juni, kl.17.00 – ca. 19.00.

Båtbygger Peder Øystein Slåttøy skal holde bildevisning/foredrag om byggingen av vikingskipet «Draken
Harald Hårfagre». Dette er det største vikingskipet
som er bygget i moderne tid. Skipet er hele 35m langt,
8m bredt og har et seil av silke på 300kvm.
Sted/tid: Bindal Museum 26. september.
Klokkeslett annonseres senere.

Sentrumsvandring med quiz
Sentrumsvandring på Terråk hvor man stopper på flere historiske steder. På disse historiske stedene er det
quiz om stedet og gjenstander. Arrangeres av Helgeland Museum og Bindal Bygdetuns venner.
Sted/tid: Bindal Museum, 29. juni, kl.12.00.

«1814, et forsvar av Norges selvstendighet»
Historiker Espen Andresen fra Helgeland Museum
kommer og holder foredrag om grunnlovsjubileet.
Sted/tid: Bindal Museum 20. oktober.
Tid annonseres senere.
Hele september og oktober

«Sommerfugler i Nordland»
”St. Hans-feiring”
Tradisjonell St. Hans-feiring på bygdetunet. Salg av
rømmegrøt med spekemat.
Sted/tid: Bindal Bygdetun, 23.juni, kl. 17.00 – ca. 19.00.

Samlingsstund for pensjonistene
Flere av kommunens pensjonister samles for en kopp
kaffe og hyggelige samtaler rundt lunsjtider.
Sted/tid: Bindal Museum 11.juli, kl.11.00.

Flatbrødbaking
Kom og se på hvordan du baker flatbrød.
Prøv selv. Smaksprøver til alle.
16. juli kl 1200.

v/ Bindal Museum
En utstilling om sommerfugler i Nordland.
1. - 25. oktober

Helgeland 1807-1814
v/ Bindal Museum
Ei vandreutstilling om markeringen av opprettelsen av
grunnloven. Et Nordlands perspektiv.
Produsert av Helgeland Museum.
Hele november

«Biologisk mangfold»
v/ Bindal Museum
En vandreutstilling om biologisk mangfold. Her får besøkende mulighet til å ta og føle på orm, kranier, klør,
pels, fjær og mye annet samtidig som en blir kjent med
og lærer om insekter, planter, fisker og mye mer fra
hav og land.

Bindal bygdetun ligger der de tre innerste fjordarmene av Bindalsfjorden møtes.
Her finner du en autentisk husmannsplass, som var underlagt husmannsordningen helt frem til 1981.
Basisutstilling og miljøutstilling om husmannsvesenets historie og hus-mennenes kår.
På bygdetunet vil vi i sommer også vise kirkeutstillingen

«Vassås Kirke»
som retter fokus på kirkas historie og markering av hundre år siden restaure-ringen av kirken
På bygdetunet er det også muligheter for å kjøpe seg kaffe og noe å bite i.
Området ved bygdetunet er flittig brukt til rekreasjon.
Ved bygdetunet ligger også en kultursti med gravminner og gårdshaug fra jernalder.
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Topp 10
Topp
1. Heilhornet
2. Lisshornet
3. Holmshatten
4. Otervikfjellet
5. Svartåstjønna
6. Kvitnesoddden
7. Mulingen
8. Skarstadfjellet (ny rute)
9. Kommelåsen
10. Åkvikfjellet

Lengde
8,0 km
4,0 km
3,9 km
2,6 km
1,8 km
1,5 km
1,5 km
3,0 km
0,7 km
1,6 km

Svartåstjønna.
Høyde 		
1058 m.o.h.
799 m.o.h.
620 m.o.h.
448 m.o.h.
180 m.o.h.
312 m.o.h.
321 m.o.h.
470 m.o.h.
129 m.o.h.
289 m.o.h.

Gangtid
ca 4,5 time, krevende løype
ca 2,5 timer
ca 3 timer
ca 2 timer
ca 1 time, passer for barn
ca 1,5 time, passer for barn
ca 1 time, passer for barn
ca 1,5 time, passer for barn
ca 20 minutter, passer for barn
ca 1,5 time, passer for barn
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Sangerstevnet
2014
Norges Korforbund
Sør-Helgeland og
Bindalseidet songlag
inviterer til

folkekonsert
10 kor fra Sør-Helgeland og Namdalen deltar:
Songlaget Njård, Rørvik gospelkor, Leka blandakor,
Kolvereid mannskor, Kviin, Kor Trivelig i Åa, Sømna-koret,
Velfjord blandakor, Kor e’ karran (Grong) og Bindalseidet songlag.

Bli med og syng!

lørdag 14. juni kl 1600
på Terråk samfunnshus, og

kirkekonsert
søndag 15. juni kl 1400 i
Vassås kirke.
Inngang kr 100,- (voksne)

Bindalseidet songlag ønsker nye korsangere velkommen,
og lokker med tur til Stockholm 9.—12. oktober.
Nye sangere får sponset billetten!

Overnattingstur for barn og foreldre
Terråk jeger og fiskeforening Junior inviterer barn og foreldre med på
overnattingstur til

Glømmen 16.-17.august!
Vi har basecamp ved Glømhytta, hvor det er flere fine teltplasser å finne.
Dette er en fin tur for barn helt ned til 4-5 år.
Yngre barn klarer nok turen fint men med litt bære-hjelp.
Barn fra 5.klasse kan være med på turen uten en voksen, men må kunne
bære sekk med eget utstyr.
Alle må ta med nødvendig utstyr til turen; mat, telt, overnattingsutstyr og
klær etter forholdene.
Turledere vil vise veien!
Vi stiller med framtropp og baktropp, og er flinke til å motivere dersom
noen blir slitne underveis. Foreningen stiller med båter og garn.
Ta gjerne med egen fiskestang. Husk redningsvest!
Foreningen stiller med et felles måltid rundt bålet. Dette får dere nærmere
beskjed om.
Felles avreise fra Terråk Gjestegård kl 09.45.
Turen starter fra «Kastakhullet» på veien inn til Urvollan ca kl 10.30.
Turledere: Elin Gangstø, Jan Håvard Brevik, Ann Katrin Nilsen.
Høres ikke dette spennende ut? Sett av helgen og bli med oss på tur!
Påmelding til Ann Katrin Nilsen 909 28 507 eller
Elin Gangstø 975 98 265 innen 8.august.
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Kulturkalender
sommeren 2014

Bryggedans på Helstad

Grautfest i Båtneset

lørdag 14. juni. Best Bakfra spiller.
Arrangør UL Fram.

i juli. Se oppslag.

Bindalseidet songlag arrangerer

lørdag 19. juli. Se oppslag.

sangerstevne for
Norsk Korforbund Sør-Helgeland
på Terråk 13.–15. juni.

St.Hansfeiring

Sommerkonsert i Åbygda
Åbygda Grand Prix
Aktiviteter for store og små ved fotballbanen i
Åbygda søndag 20. juli. Arrangør Åbygda idrettslag.

mandag 23. juni kl 1700 - 1900 på Bindal Bygdetun,
Vassås. Arrangør Helgeland museum.
Se også sommerens utstillinger. Se oppslag.
St.Hans feires flere steder: På Heimen
i Åbygda. Arrangør er Åbygda Idrettslag.

Fiskefestival i Åbygda

Nordlandsbåtregattaen på Terråk.

Lørdag 23. august på Helstad og Bangstad.
Aktiviteter, utstillinger, underholdning og fest.
Ungdomslaget Fram er arrangør, i samarbeid med
Mon Amour.

Utefest med Hollywood Scandal fredag 27. juni.
Lørdag 28. juni spiller Ole Ivars og Contiki.
Segling og roing med nordlandsbåter.
Arrangør Terråk idrettslag.
Hatten 4H arrangerer 4. – 6. juli

distriktsleir for 10- 13-åringer

Lørdag 2. aug.
Fiskekonkurranse og aktiviteter på dagtid.
Se oppslag. Arrangør Åbygda ungdomslag.

Bindalsdagen

Aktivitetsdag i Åbygda
Søndag 7. september ved fotballbanen i Åbygda.
Arrangør Åbygda idrettslag.

(aspiranter/juniorer) fra Nord-Trøndelag
på Åsen i Åbygda.

Bindalseid-dagan
10. til 13. juli på Bindalseidet.
Arrangør Bindalseidet Velforening.

Bindal Folkebibliotek
Alle som har lånekort på Bindal folkebibliotek kan få tilgang til

Ebokbib
Ebokbib er en app man kan laste ned til nettbrett eller smarttelefon
som gjør det mulig å låne ebøker gratis der.
I slutten av mai var det 1253 titler tilgjengelig, og antallet stiger raskt.
Hvis du ikke får tilgang til alle bøkene, kan du ta kontakt med biblioteket og få hjelp.
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Amandus-pris til
film fra Bindal
Filmen «Se ned!» fikk i april Amanduspris for beste film i kategorien
junior. Filmen var også nominert i
klassen for beste manus og var med
i avstemningen om publikumsprisen.
Filmen er laget i Bindal kulturskole av gruppen Bindalsanimatørene, og består av Håkon Berg Dybvik,
Njål Torgnes Kristensen, Helene
Gutvik Grande, Kari Lovise Rep-

Trivselsagent i
Vi er to trivselsagenter fra Hatten
4H i Nordland.

Det er sikkert ikke så mange
som vet hva en trivselsagent
er. Det er et medlem i 4H,
som har oppgaven å skape
trivsel. Vi søkte til 4H-kontoret for Nord-Trøndelag
4Hpå Steinkjer om å få bli
trivselsagent. Vi ble plukket ut, blant mange søkere.
Hatten 4H ligger i Nordland
fylke, men vi er med i NordTrøndelag, siden vi ligger så
på grensen. Vi er 15 trivselsagenter i år, fra hele NordTrøndelag. Vi agenter samles
4 ganger i løpet av ett år, der
vi leker og lærer, om oss selv
og andre. Når vi kjenner oss
selv bedre, og hva vi trives
med, kan vi letter være med
og få til trivsel blant andre.
En trivselsagent er opptatt
av at andre har det bra, og

tar ansvar for det, der de er.
På samlingene har vi aktiviteter og øvelser der vi lærer
om det å bli trygg på seg selv
i møte med nye mennesker.
Ett av kravene til oppgaven å
være trivselsagent, er å skrive en artikkel til en lokalavis,
der vi skal snakke om hva en
trivselsagent gjør og er.
I Hatten 4H er vi ca. 30
medlemmer og flere klubbrådgivere, men vi har plass
til enda flere. Vi har hatt
et aktivt 4H-år, med tur til
Limingen i mars, og vi skal
arrangere aspirantleir for
Nord-Trøndelag i Åbygda nå
i juli. Siden det er landsleir
på Tautra på Frosta denne
sommeren, kan alle fra 10
til 13 år komme til Åbygda.
Der blir det kjempegøy. Vi
ønsker alle en god sommer.
Hilsen trivselsagentene
Håkon & Lillian

pen og Lage Hagen Båtnes. Astrid
Hagen er ansvarlig for dette animasjonsfilmtilbudet i kulturskolen.
«Se ned» er en liten animasjon der
vi møter flere ulike karakterer. Vi
tar del i enkelthendelser i en i deres liv og får se på en morsom måte
hvordan tilfeldighetene fører dem
sammen.
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IL Kulas
sommertrim
Man må gå 6 av 8 turer for å bli premiert. Premiering med statuett til barn til og med 10. klasse. De
som er eldre kan kjøpe krus til kr 100,- pr stk. Sommertrimmen startet i mai og går til september.
Følgende steder er med i år:

- STORFJELLMYRA
(Merket løype fra Nygård)
- KJÆRLIGHETSSTIEN
(Merket løype fra Røttingen)
- BRENNHATTEN
(Merket løype fra Åsen)
- VARDEFJELLET
(Merket løype fra Skauvika)
- NONSLIA
(Merket løype fra Åkvika og Bøkestad)
- ØVERVATNET
(Merket løype fra Hallenget)
- RISLISLETTA
(Merket løype fra Holm)
- GUNDAGAMMEN
(Merket løype fra fellesbeita på Vikestad)

Sjøsetting
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g av S/Y Bindalsfjord
Kristi himmelfartsdag ble en ny storbåt sjøsatt i Alslia i Bindal. Halvfemterømmingen Bindalsfjord ble båret ut av båtbyggeriet og ned til fjæra av tyve sterke
menn og kvinner. Nærmere 80 bindalinger og andre båtinteresserte hadde tatt
turen til Sørfjorden i det varme maiværet. Mange anerkjennende blikk kunne
anes fra kjennere av nordlandsbåten. Forrige gang en storbåt ble sjøsatt i Alsli
var i 2000, da Erling og Jann bygde ”Hildringstimen”, en fembøring på 40 fot
som skulle til Narvik.
Båtbygger Jann Alsli har bygd båten i vinter, og kunne levere en vakker nordlandsbåt til de nye eierne. Brødrene Jan Håvard, Stian og Kenneth Brevik og
deres far Per Brevik skålte i champagne, før de bar om bord årer og mast, og
tok en prøvetur på Sørfjorden.
Båten gjorde god fart, men må trimmes med ballaststein og riggen må på plass
før segleregenskapene kan testes. Under Nordlandsbåtregattaen på Terråk siste helga i juni, blir det et internt bindalsoppgjør med åttringen Faragut.

