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Stiftelse av lokallag av
Folkeakademiet
Bindal Frivilligsentral inviterer til
stiftelsesmøte for et lokalt Folkeakademi i Bindal mandag 7. november kl 1800 på Doktorgården
på Terråk.
Folkeakademiet arbeider med å lage
arrangementer innenfor sang- og musikk, teater, litteratur, underholdning
og utstillinger, foredrag, kåserier, debatt og mye mer. De kan sette i gang
og støtte kurs og studieringer, og på
andre måter fremme et aktivt folkeopplysnings- og kulturarbeid.

Fra 15. september er kontortiden kl 0800 til 1545 ved kontorene på Bindal rådhus.
Bindal folkebibliotek: er
åpent for utlån i tiden
kl 0800 – kl 1545 (1500),
Bibliotekar er tilgjengelig
tirsdag, onsdag og fredag
Influensavaksine
kl 0830 – kl 1430.
Onsdag 12. oktober og 19. oktober
Telefontid på legekontoret
kl 1000 til 1400 på Bindal helsestasjon.
kl 08.30 – 09.00 og 11.30 –
(Kr 100,- kontant betaling.)
12.00
Legevakt 750 34333.
Nasjonalt legevaktnr:
tlf 116 117.
Folketallet i Bindal
Øyeblikkelig hjelp tlf 113.
Pr 1. juli er vi 1.472 innbyggere.
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Abonnere på Båtsaumen ?
Bindal kommune gir ut bladet Båtsaumen regelmessig
for å informere om kommunal aktivitet og annen
lokal aktivitet i Bindal. I 2016 vil det komme seks
utgaver. Bladet legges ut i pdf-format på kommunens nettside. Tidligere ble bladet sendt ut gratis til
alle husstander, men fra og med 2016 blir det
krevd egenbetaling. Vi tilbyr et abonnement der
man betaler inn kr 200,- årlig for 5 eller flere utgaver. Formatet er et hefte i A5–størrelse, på 16 til
24 sider. Vi fortsetter samarbeidet 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 bestille abonnement. Du kan også sende en
epost til postmottak@bindal.kommune.no. Oppgi
full postadresse. Vi sender deg faktura i posten.

Politiske møter høsten 2016
Formannskapet
Torsdag 20. oktober
Torsdag 24. november

Kommunestyret
Torsdag 10. november
Torsdag 15. desember

Side 3

Side 4

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

Hilsen fra ordfører Britt!
I skrivende stund har vi hatt den første frostnatten, det minner om at vi går mot vinter etter en
fin høst med vekslende vær og gode avlinger.
Det nærmer seg åpning av nybutikken på Terråk.
Jeg håper det er mange som har anledning til å
være til stede 20. oktober kl 10.00. Dette har vi
ventet lenge på, og er nå virkelighet.
Det blir bra for oss som er kunder og enda bedre
for betjeningen. De skal ha ros for at de har holdt gammelbutikken åpen
under mangelfulle forhold i perioder over mange år. Nå blir det nye tider
som vi alle ser fram til. Jeg vil også takke Haukenes og Bindal Kraftlag for
deres engasjement og samfunnsansvar, som er med på å gjøre dette mulig å realisere.
Ikke minst en stor takk til de som har utført oppdraget på ufattelig kort
tid, dere har vist stor vilje og stort engasjement. Nå er det befolkningens
ansvar å støtte opp om butikken og være med på å utvikle den til å kunne imøtekomme våre behov i framtiden.
Høsten er en travel tid også politisk i disse reformtider. Nå har vi nettopp
fått presentert fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur. Hun har
lyttet til folket på Austra og kommunestyrets vedtak, og går derfor ikke
inn for endringer for Bindal i denne omgang.
For Sør-Helgeland er det synliggjort store endringsbehov og det anbefales framtidig reformprosess.
Jeg er forundret over at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har behov for å
be departementet utrede fylkesgrensen, når han er kjent med de enstemmige vedtak som er fattet i Bindal. Dette må det jobbes med opp
mot departement, Regjering og til slutt Stortinget.
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Vi er også i innspurten av politireformen. Det medfører at lensmannskontorene legges ned i kommunene, og det etableres 4 driftsenheter i
Namdalen: Namsos, Grong, Lierne og Nærøy. Lensmannen erstattes med
politikontakt. Innholdet og oppgavene til politikontakten har skapt stort
engasjement i styringsgruppen, og alle kommunene som nå mister sin
lensmann. Det er viktig at vi også i framtiden har tillit til politiet og føler
oss trygge. Det kan de bare vise ved forebyggende arbeid, tilstedeværelse og komme når det er behov. Politikontakten må være en person som
vi blir kjent med og som gjør seg kjent i kommunene han er kontakt for.
Politimesterens forslag kommer på høring til kommunene med tilbakemeldingsfrist innen 14. november. Politimesteren skal gi sin anbefaling
til Politidirektoratet innen 15. desember. Det kommer ny høring fra
Politidirektoratet på etterjulsvinteren. Endelig beslutning skjer 1. april
2017.
Administrasjonen har startet den store jobben med å forberede budsjett
for 2017 og økonomiplan for 2017-2020. Det signaliseres også i år store
utfordringer. Budsjett og økonomiplan kommer til behandling i formannskapet 24. november og til sluttbehandling i kommunestyret 15. desember.
I siste kommunestyremøte i septemberble det besluttet å takke ja til
henvendelse fra IMDI om å ta imot ei dame fra Syria. Opprinnelig vedtak
sa at vi skulle bosette 15 stk i 2016. Etter siste vedtak bosettes 16 stk.
Jeg ønsker alle våre gamle og nye innbyggere en fortsatt fin høst, med
håp om en fin vinter.

Hilsen Britt
ordfører
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Bindalseidet Sanitetsforening på besøk i
Bindal barnehage avd. Bindalseidet

Torsdag 1. september hadde barnehagens avdeling på Bindalseidet, besøk av Bindalseidet Sanitetsforening som serverte lunsj til barna! Saniteten har i mange år servert lunsj en gang pr måned på skolen, så de ville
gjøre dette i barnehagen også. Det er mye godt pålegg, mer enn vi unner
oss til vanlig når disse damene kommer. Å så er det kakao å drikke.
Dette setter vi stor pris på. Tusen takk dere damer i sanitetsforeninga.
Vi setter stor pris på den jobben dere gjør!
Hilsen
Bindalseidet barnehage

Nord-

Jakt

I Bindal er elgjakta i år forlenget til ut november.
Jakta starter 25. september. I år er det tildelt 308 elg,
16 hjorter, 8 bever og fri tildeling på rådyr.
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Forsamlingshuset
Toppen er 70 år

Styret for Toppen planlegger jubileumsfest med revy lørdag 21.
januar 2017. Nå er 10-12 stk i
gang med skriving og planlegging. Vi tar gjerne imot flere som
vil være med. Vi trenger folk til å
skrive, snekre, hjelpe til på scenen, og å opptre på scenen. Vi
Toppen, 1964
skal ha det sosialt og artig i lag. Får
vi til dette, håper vi det kan bli flere arrangementer på det fine forsamlingshuset vårt. Huset må brukes, slik at vi får inntekter til å dekke
driftsutgiftene.

Hilsen Linda Skogseth, Styret for Toppen forsamlingshus.

Gjennom å laste ned gratis appen PressReader kan man nå ved å besøke
Bindal folkebibliotek, og andre bibliotek i Nordland, få tilgang på ulike
aviser og tidsskrifter på 60 ulike språk.
Appen kan man laste ned på mobil, nettbrett og pc. Tilgangen gjelder i
72 timer, før man må ta turen på biblioteket igjen.
Leseutvalget er tilgjengelig hvor som helst med nettilgang. Innholdet er
kategorisert etter både språk, land og kategorier, og man har mulighet til
å laste ned artikler.
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Trenger du hjelp?

Barnevakt

Rydde i hagen, slå gress, måke snø, handle, gå en tur, få
besøk av en som har tid til å
prate, skifte lyspære eller
andre praktiske ting?
Ta kontakt med oss.

Vi ser etter ungdom og voksne som kan tenke seg å sitte
barnevakt
på ettermiddager
og kvelder

Integreringsarbeid
Frivilligsentralen har et godt samarbeid med Flyktningetjenesten i Bindal, der vi prøver å skaffe frivillige til å bistå våre nye
innbyggere i kommunen med ting de trenger hjelp med.
Vi prøver etter beste evne å skaffe frivillige til de behovene vi
får spørsmål om, og mange har allerede vært engasjert flere
ganger. Flyktningene ønsker selv å hjelpe oss som bor her
med det de kan bidra med, så som plenklipping, snømåking,
rydding av busker og kratt og andre praktiske gjøremål.
Er det noen som har litt tid som de kan tenke seg å bruke til
glede for andre eller som selv har behov for hjelp til noe, så ta
kontakt med Ann-Kristin eller Paula på Frivilligsentralen, så vil
vi videreformidle dette etter beste evne.
Ann-Kristin tlf: 952 15 259
og Paula tlf: 948 11 116
Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk Tlf: 75031744 org.nr. 987 753 269
paanlind@online.no / annvikan@online.no
Tlf 95215259 / 94811116
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Eldredagen 2. oktober
Eldredagen i år ble markert med arrangement på Vonheim ungdomshus
på Horsfjord. Arrangementet er et samarbeid mellom Bindalseidet pensjonistforening, Terråk pensjonistforening og Bindal Frivilligsentral.
Drøyt 50 mennesker samlet seg til fest. Kjella helselag hadde pyntet fint
til vi kom. De serverte oss middag, kaffe og kaker- nydelig alt sammen.
Solbjørg Sagmo ledet oss stødig gjennom programmet. Sigmund Kveli
kåserte om mye og mangt, han ga bla. de av oss som ikke hadde flyskrekk fra før ett nytt syn på saken. Han fortalte også om sin oppvekst der
bestefaren (goffa) som bodde i Oppgården i Kvelia var hans store barndomshelt, og at gården der var samlingssted for hele slekta da han vokste
opp. Han harselerte også litt med høstjakta og leita etter diverse spor, der
resultatet «bare» ble en død bærplukker og heldigvis ikke en bjørn.
Emil Vikestad er en trofast musiker, som også denne gangen spilte til
sangene våre. Gunnar Sagmo leste dikt av Helge Stangnes. Gunnar er
kjempeflink og får frem poengene i historiene. Vi hadde også loddsalg
med gevinster vi hadde fått av det lokale næringslivet. Finn Johansen og
Hans Helstad stilte velvillig opp som bussjåfører, og brakte folk trygt til
og fra festen. Tusen takk til alle som har bidratt til at det ble en trivelig
fest.
Hilsen Paula
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ÅPNINGSTIDER
Bindal museum:
Mandag
Tirsdag
Onsdag-fredag
Lørdag-søndag

Bindal museum

stengt
kl. 9.00-14.00
kl. 10.00-15.00
stengt

Velkommen på museum!

Bindal museum er et nytt museum som ligger i sentrum av Terråk.
Museet er et flerbrukshus og en møteplass.
Fra august til juni 2017 vises utstillingen «Båtbyggerbøndene på Helgeland».

I november og desember vises utstillingen «Evig Elg»

Den store og mektige elgen har fascinert menneskene i flere tusen år.
Den har vært sentral i utallige bilder. Fra steinalderens bergkunst via
romantikkens malere til klassiske «Elg i solnedgang». De siste årene har
elgmotiver gått fra å være kitsch til å bli design.
Utstillingen om elg er bredt vinklet; historie, illustrasjoner, litt
om jakt og diverse gjenstander til
pynt og glede.
Bindal bygdetun:
Åpent ved arrangementer og på
forespørsel. Sesongåpent fra St.
Hans-aften til august. Åpningstid i
sesong annonseres.
Det er samlingsstund for pensjonister ved lunsjtid fredagene
11. november og 9. desember.
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Topp 10
Der har vært en god sesong for vår egen fjelltrim; Topp 10. I
neste utgave av Båtsaumen vil vi oppsummere besøket i år og i
fjor. Men vi kan allerede slå fast at Heilhornet har ny rekord.
1.278 har skrevet navnet sitt i boka i år. Trolig har det vært
ennå flere opp på fjellet. Boka var i august helt utskrevet, og
noen har kanskje ikke funnet plass til å skrive, mens andre synes ikke det så viktig å skrive navnet sitt overalt. Vi har også
hatt bra vær i flere perioder denne sesongen.
Hvis du ønsker å bestille kopp, må du melde fra til Bindal
kommune v/Rønnaug Helstad (Bindal rådhus, 7980 Terråk) innen utgangen av oktober. 140,- kroner overføres til konto
4651 07 01224. Husk å merk overføring med; Topp 10, navn
og antall krus.
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Leder i UL Fønix, Bjørn
Kristian Øvergård, mottar kulturprisen fra ordfører Britt Helstad.
Prisen består av en
gavesjekk på kr 5.000,og et diplom.
Overrekkelsen skjedde
da ungdomslaget feiret
25-årsjubileum for sitt
ungdomshus ”Nye Vonheim”.

Kulturprisen 2016
Her er ordfører Britt Helstads tale ved overrekkelsen av årets
kulturpris lørdag 17-september 2016:
Først vil jeg takke for at jeg ble invitert til festen, og gratulere dere
med 25 års jubileet for Nye Vonheim. Dere har et flott hus som dere har all grunn til å være stolte av. Huset leies ut til private arrangementer, lag og foreninger. Jeg har ved flere anledninger benyttet
huset til kommunale møter. Det har vært kommunestyremøte, regionrådsmøte og to folkemøter med fylkets ledelse til stede. Alle er
imponert over huset, og det har vært svært hyggelig å ta imot så
mye positive tilbakemeldinger på vegne av dere. Derfor er dette en
fin anledning til å formidle dette videre til dere som fortjener skrytet. Jeg setter også stor pris på den velviljen dere har vist når vi
har spurt om hjelp til å arrangere i form av gode middager, lunsjer
eller bare noe til kaffen. Takk skal dere ha!

Båtsaumen
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UL Fønix ble stiftet i 1893, altså 123 år siden, så her kan dere ha
stor feiring igjen om et par år. For 90 år siden sto gamle Vonheim
ferdig, året var 1926. Det ble revet i 1986, 60 år gammelt. I 1987
startet dere på med en langvarig dugnadsinnsats, og nytt hus sto
ferdig i 1991. Dugnad i 4 år, er lang tid. Det viser bare for en dugnadsvilje og ståpå-vilje dere har i bygda. Foruten dette har laget
bestandig vært et aktivt lag og holdt bygdene sammen, ja bygder
utover Bindals grenser.
Jeg har lagt merke til at det henger ei bukse i gangen som ikke
tilhører Bindal, det må vel bety at han ha gjort en innsats for Nye
Vonheim og Austra samfunnet. UL Fønix har bestandig vært et
aktivt lag. Lagets teatergruppe har tradisjon for underholdning på
4. juledagsfesten, enten revy eller skuespill. De årene laget var
uten hus, leide dere huset i Gutvik til julerevyen. Det understreker
igjen ånda i laget og teatergruppa. Dessuten arrangerer dere
påske-pub, diskotek, søndagskafe, konserter og fester. Dere har
også et aktivt korps "Fønix skole og ungdomskorps", som engasjerer mange av bygdas beboere. Jeg vil si at dere har et ungdomslag som er utenom det vanlige. Jeg kjenner ingen andre lag
som holder på med så mye forskjellig. Laget har stor spredning i
sin medlemsmasse, Det er 97 medlemmer fra 2-82 år. Alt dere
gjør dreier seg om kultur, som det settes stor pris på av folket i
kommunen og langt utover kommunens grenser. Her er mange
ildsjeler som skulle vært hedret for jobben de gjør, enten det er
innsamling til utstyr på kjøkkenet, teatergruppa eller korpset. Alt
er til fellesskapets beste.
Bindal kommune ønsker derfor at kulturprisen 2016 skal gå
til UL FØNIX.
Vi håper dette gir inspirasjon til å fortsette den gode jobben.
Gratulerer!
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Bindalsdagen 2017
Det er søknadsfrist 1. desember 2016 for å søke om arrangementet.
Søknaden kan skrives som et brev, og må inneholde følgende:
- En beskrivelse av arrangementet med program, og litt om praktiske
sider som servering, toalett, parkering, samarbeidspartnere, behov for
telt, mm.
- Tid og sted
- Budsjett
Søknaden sendes til Oppvekst- og kultursektoren, Bindal kommune,
Bindal rådhus, 7980 Terråk.
Retningslinjer:
1.
Bindalsdagen skal være et dagsarrangement som er åpent for alle,
der lokal kultur, husflid og håndverk stilles ut og lag og foreninger
kan informere om sin virksomhet. I tillegg er det åpent for salg av
ulike produkter som passer inn i arrangementets profil.
2.
Det kan være åpent for utstillere også fra andre steder enn Bindal.
3.
Det bør være salg av mat og drikke, gjerne av lokal karakter.
4.
Det bør være familievennlige aktiviteter.
5.
Det kan være et kveldsarrangement, med musikk, dans, revy, konsert eller annet. Det skal ikke selges alkohol med en alkoholprosent
over 22. Det er viktig at søknad om skjenkebevilling blir sendt inn i
god tid før arrangementet.
6.
Bindalsdagen gjennomføres annethvert år (2015-2017-2019- osv.) i
siste delen av august. Det skal legges vekt på geografisk spredning.
Tidspunktet for Bindalsdagen må ikke kollidere med andre tradisjonelle arrangement.
7.
Det følger ikke med pengestøtte fra Bindal kommune til gjennomføring av arrangementet.
8.
Bindal kommune deltar med egen stand.
9.
Nord-Vedstrand aktivitetslag har 2 telt som kan lånes vederlagsfritt.
10. Høsten før Bindalsdagen lyses det ut i Bindal med sikte på å få arrangør til Bindalsdagen.
11. Administrasjonen beslutter hvem som skal være arrangør av Bindalsdagen.
Vedtatt av formannskapet i Bindal 27. oktober 2014.

Båtsaumen
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Fra Bindalsdagen på Holm i 2011. Daværende ordfører Petter Bjørnli
avduket ”Elgen”.
Ideen om Bindalsdagen ble første gang lansert i 2008. Målet var å få til
et samlende arrangement for hele Bindal. Det var kommunestyrets medlemmer som var arrangør dette året.
Tidligere arrangører:
År
Arrangør
2008
Kommunestyret
2011
Nord-Vedstrand aktivitetslag
2013
Bindalseidet songlag
2014
Ungdomslaget Fram og
Mon Amour (Karoline Velde
og Kenneth Wermundsen)
2015
Utkantlaget Optimisten

Sted:
Årsandøy
Holm
Bindalseidet
Helstad og Bangstad
Oppdal
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Bindal Utvikling AS

Kvinneseminar «Leve det
gode liv i Bindal» 17.18. september
En flott gjeng med kvinner fra
Bindal var samlet på Hårstad gård
for å jobbe med hvordan man kan
leve det gode liv i Bindal. De så på
verktøy for å vite at man skape
sin egen fremtid.

Innovasjonscamp for 8.-10.
klassetrinn på Bindalseidet
skole 22. september
Tema for innovasjonscampen var
forskjellige problemstillinger tilknyttet havbruksnæringen. Elevene fra
Terråk skole og Bindalseidet skole jobbet i grupper på 5-6 deltagere, og
valgte selv tema
og la fram en ide
for en jury. Det
var et stort engasjement for
oppgavene, som
også gav innsikt
i den spennende
havbruksnæringen.

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

Side 17

Utlysning av stilling som administrasjon- og prosjektkoordinator

Bindal Utvikling AS trenger å styrke administrasjonsarbeidet samt oppfølging og koordinering av den spennende prosjektporteføljen. I den anledning er det opprettet en hel stilling med følgende ansvarsområder; administrasjon, kommunikasjon, prosjektkoordinering, økonomi, arrangement og vertskap på Medvind Innovasjonsloft. I tillegg vil du
kunne jobbe med egne prosjekter, som vil variere i henhold til satsninger.
Det er mange spennende muligheter for rett person.
Stillingen krever evne til å jobbe selvstendig, med eget ånsvår for
måloppnåelse og råpportering. Vi søker derfor etter en person som
Clearwaters
trives med å jobbe både selvstendig
og i et lite teåm med vårierte
oppgåver. Du er utådvendt og sosiål. Vi søker en person som gjerne
hår høyere utdånning på båchelor-nivå eller bred erfåring til å løse
disse oppgåvene. Du er en god bruker åv digitåle verktøy, då mye åv
årbeidsdågen vil være knyttet til forskjellige oppgåver på nett. Den
rette søkeren evner å se ting i et større perspektiv, og er såmtidig i
stånd tilAdrian
å gjennomføre helt pråktiske tiltåk som er nødvendige.
Søknådsfrist 30. oktober 2016. Full utlysningstekst på nettsidene.

Gründertreff den 4. november
Bindal Utvikling inviterer deg som er gründer eller driver virksomhet alene - på deltid eller heltid eller bare har en god idé, til det første
"Gründertreffet" på Medvind Innovasjonsloft på Terråk (3. etasje Brukstomta Næringspark).
Program:
09.30 - kaffe og hilserunde.
10.00 - omvisning og muligheter Medvind Innovasjonsloft.
10.30 - nettverksbygging
11.30 - Vaffel-lunsj
12.30 - slutt og god helg
Deltagelse er gratis!
Meld deg gjerne på via Facebook, eller bare kom, og inviter gjerne
andre du kjenner!
www.bindalutvikling.no
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Prosjektlederprosess-kurs den 17. -18. november 2016

Tema er hvordan man utvikler et prosjekt/en innovasjon, samtidig med
ordinær drift og samtidig minimerer risiko for å gå ut over planlagt tid og
kostnad. Vi er ute etter å få til suksesser i årene fremover, og det krever et
litt annet tankesett enn den "vanlige" prosjektmetodikken. Kurset passer
like bra for kommunalt ansatte, bedriftsledelse/salg/utvikling/marked og
gründere.
Berit Anne Laastad fra Essensi er kursholder. Prisen er 500,- pr. person,
som er 90% rabattert i forhold til ordinær pris. Det er Innovasjon Norge
og Bindal Utvikling som deler på den resterende kostnaden.
Nytteverdien er stor, da vi vet mange holder på med både drift og prosjekt
samtidig. Da er det viktig å kjenne til forskjellen, vite hvordan prosjektplaner lages, forankres, mål, handlingsplaner - ikke minst FASEINNDELING. For dere som vil søke midler fra Bindal Utvikling, Bindal kommune, Innovasjon Norge eller levere inn SkatteFUNN - vil kurset være en
nødvendighet for å enkelt kunne søke midler.

Strategisamling på Leka
Brygge for styret i Bindal
Utvikling

Den 10. og 11. oktober hadde styret
med observatører strategisamling på
Leka. Det jobbes med rullering av
omstillingsplanen og ny handlingsplan for 2017. Den første dagen var
Roald Johansen innleid for å gjennomføre en evaluering av arbeidet i
2016, for å få et klarere bilde av
hvor som bør satses på i 2017. Dag
to var Torbjørn Wekre tilstede og snakket om suksessfulle småkommuner, og hvilke grep de har gjort.

Tildelinger gjort av Bindal Utvikling:
Rørsveisesertifiseringskurs, NorseAqua, er gitt tilsagn på 108.500,- .
Forstudie kai, Brukstomta Næringspark, er gitt tilsagn på inntil 235.000,Terråk Servicesenter har fått tilskudd på 50.000,- til forstudie for utvendig design.
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Klart for
folkebading

Bassengene på Bindalseidet (bildet) og Terråk er vanligvis åpne fra høstferien og fram til påske.

Terråk

Torsdag:
17.00–18.00 Familiebading + 1.–4. klasse
18.00–19.00 5.–7. klasse
19.00–20.00 8. klasse og eldre + voksne
Fredag:
17.00–18.00 Varmbading for./barn opp til 6 år
18.00–19.00 Varmbading voksne

Bindalseidet

Onsdag
1800–1900 Åpent for alle
1900–2000 Åpent for alle
Torsdag
1700–1800 Baby og småbarnsvømming
1800–1900 Familiebading
1900–2030 Varmbading
2030–2130 Åpent for alle f.o.m. 8. klassetrinn

IL Kula og IL Terråk stiller
med badevakter slik at bindalingene kan ha to bassenger åpne.
Bruk dette gode tilbudet!

Priser:

Billettpris: 50,- for voksne og
30,- for barn.
Enkeltutleie til personer, bedrifter,
mm. pr.time: 450,Fast leie pr. time (hel/halv sesong):
1.500,- /900,-
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Kulturkalender høsten 2016
Hatten 4H har Høstfest lørdag 15.
oktober
Høstkonserten arrangeres på
Terråk samfunnshus søndag 23.
oktober kl 1700. Arrangør er
Terråk skolemusikk.
Basar i Åbygda søndag 13.
november. Arrangør Åbygda UL.
Kjella husflidslag arrangerer husflidsdagen søndag 13. november
kl 1500 på Kjella skole. Tema i år
er ”Fra ull til sokk”. Loddsalg,
quiz, aktiviteter, kaffe og kaker.
Basar på Holm
Søndag 20. november kl 1500 på
Solvang forsamlingshus. NordVestrand aktivitetslag inviterer.
Fine hjemmelagete gevinster!
Terråk husflidslag skal også i år
ha JULEBUTIKK på Doktorgården på Terråk. Vi tar i mot varer
for salg. Alt av husflid og håndverk er aktuelt. Lefser, gomme,
flatbrød og småkaker selges også.
Terråk helselag har basar på Toppen søndag 27. januar 2017.

Bygdekino:
Terråk:
7. nov. kl 1800 Trolls,
kl 2000
og 5. desember.
Sørhorsfjord:
9. nov. kl 1800 Trolls
kl 2000 Børning 2, 6år
og 7. desember.
RIKSTEATERET
besøker kulturhuset på Kolvereid.
Lørdag 3. desember:
Heia Flåklypa!
Les mer om på
http://www.riksteatret.no/
B-Gjengen holder julekonsert på
Bindalseidet fredag 16. desember.
Bindalseidet songlag har julekonsert i Vassås kirke søndag 11. desmber.
Vi synger Julen inn i Solstad kirke kl 1600 søndag 18. desember.
Bindalseidet ungdomsklubb arrangerer 26. november juleball i
gymsal ved Bindalseidet skole for
alle ungdommer i Bindal fra 7. og
til og med 1. året på videregående.

