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Tid for innhøsting

Terråk samfunnshus og ungdomsskolebygget er nå historie.
Snart begynner gjenoppbyggingen av lokaler for første til
tiende trinn i ett bygg. Les mer på side 3.

Søknadsfrister

Søknadsfristen er 1. april for plass i barnehage, SFO, kulturskole og for kommunale kulturmidler. Det er samme søknadsfrist for alle tilbudene. Du finner søknadsskjema på kommunens nettside. Du kan også ringe oss og be om å få det tilsendt.
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Assisterende rådmann

Kontor– og personalleder Hallgeir
Lian blir pensjonist denne vår en.
Han skal arbeide ut mai. Stillingen er
lyst ut med tittelen assisterende rådmann.
Lena Fuglstad er tilsatt i stillingen,
og vil tiltre 1. mai. Hun kommer fra
stillingen som NAV-leder i Bindal.

Ansvarlig
redaktør: Knut Toresen
Redaksjon: Jens Christian Berg
Bladet legges ut gratis på kommunens nettside. Du kan abonnere på bladet i papirformat.
Se side 3. Neste nr er planlagt
utgitt i april 2018.
Kontortiden er kl 0800 til 1545
ved kontorene på Bindal rådhus fra 15. september og fram
til 14. mai.
Bindal folkebibliotek: er
åpent for utlån i tiden
kl 0800 – kl 1545.
Bibliotekar er tilgjengelig
tirsdag, onsdag og fredag
kl 0830 – kl 1430.
Telefontid på legekontoret
kl 08.30 – 09.00 og 11.30 –
12.00
Legevakt 750 34333.
Nasjonalt legevaktnr:
tlf 116 117.
Øyeblikkelig hjelp tlf 113.

Ny kommunelege

Mitt navn er Rut Sæther, jeg er
37 år og trebarnsmor. Familien
er bosatt på Foldereid i Nærøy
kommune. Jeg har tidligere arbeidet i Nærøy kommune, på
DPS Kolvereid og i SørVaranger kommune i Finnmark
hvor jeg også tok sykehusturnus
på Kirkenes sykehus.
Jeg gleder meg til å ta fatt på
jobben i Bindal kommune.

Folketallet i Bindal
pr. 1.oktober 2017: 1.482
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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 2018 vil det komme seks
utgaver. Bladet legges ut i pdf-format på kommunens
nettside. Vi tilbyr et abonnement der man betaler inn
kr 200,- årlig. 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
bestille abonnement. Du kan også sende en epost til postmottak@bindal.kommune.no. Oppgi full postadresse. Vi
sender deg faktura i posten.

Prosjekt skole og hall Terråk
Skole- og hallprosjektet på Terråk har nå kommet godt i gang.
Det er i hovedsak rivning av ungdomsskolefløy samt deler av
samfunnshus/gymsal som har pågått. Dette arbeidet ble startet
i november 2017, og skal være ferdig ca 15. februar i år. Da
starter i første omgang gjenoppbygging av barne- og ungdomsskole. Arbeidene med hallen starter ca 1. mai. og skal etter planen være ferdig utvendig i september 2018.
Etter planen skal prosjektet være ferdig for overlevering 1.
mars 2019, men pr i dag er det varslet forsinkelse på ca 1 mnd.
Årsaken til dette har vært utfordringer med dårlig betong i
konstruksjoner som ikke skulle rives, men som nå fjernes for å
være sikker på at det fundamenteres på sikker grunn.
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Kjære sambygdinger!
Vi har så langt hatt en god start på det nye året
med snø og skiføre, når jeg ser bort fra for mye
sterk østavind som har gjort skiløypene isete og
harde, og gitt oss noen begrensninger på ski. Det
harde føret har gjort det fint å gå på føttene langt
inn på fjellene. Det er mange år siden vi har hatt
så mye snø, for ikke å snakke om is og holke. Kan
det være en sammenheng mellom mye rognebær
og mengden snø?
Dagene forlenges og vi går lysere tider i møte.
Kulturlivet blomster i Bindal, med skoleball og revyer på
løpende bånd, og ikke minst en flott jubileumskonsert i Solstad
kirke. Bindalseidet songlag feiret sitt 75 års jubileum. De hadde
også invitert mange flinke gjestekor, som var med og fylte kirka
med fin korsang. Jeg ønsker Bindalseidet songlag lykke til med ny
dirigent, hun vil være med å dekorere flere fine perler på et allerede så langt og vakkert perlekjede. Dere er betydningsfulle for kulturlivet i Bindal, og for at folk skal trives. Jeg håper vi får oppleve
flere store jubileum med dere.
Rett før jul fikk Helgeland rensefisk et uventet avslag fra mattilsynet på sin søknad om konsesjon i Brukstomta Næringspark. Det
har vært gjort en stor jobb for å utarbeide en god klage. Jeg håper
klagen vinner fram, da det vil ha stor betydning for videre utvikling innen blå sektor i Bindal.
På nesten samme tidspunkt fikk Plahtes Eiendommer konsesjon
for å bygge ut Terråk vassdraget. Gratulerer med konsesjonen og
mulig oppstart i løpet av 2018 eller 2019.
18. januar hadde vi besøk av vår nye fylkesråd for næring, Ingelin
Noresjø og assisterende næringssjef, Liv Rask Sørensen. I møte
med skognæringa og kommuneadministrasjon deltok også John
Kosmo fra fylkesmannen, for å finne økonomiske løsninger for at
Bindal fortsatt kan delta i Skogpådriver-prosjektet sammen med
Namdalskommunene.
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Vi besøkte Bindalslaft i deres nye lokaler på Bindalseidet. Vi gratulerer Geir Holm, Tor Harald Heimsnes og ikke minst
Bindalseidet med snart drift i det gamle industriutleiebygget. Der er
allerede gjort store investeringer og mer venter. Jeg heier på Bindalslaft og deres ansatte!
Etterpå besøkte vi NorseAqua, Bindalsbruket, Brukstomta Næringspark, Bindal Utvikling og Kjella fiskemottak. Vi anløpte også Valveita hvor fylkeskommunen er med og finansierer mudring. Noen
gründere fikk også presentert sine planer. Etter en lang og intensiv
dag med mange inngående tema, fikk de på kvelden delta sammen
med mange Bindalinger, og smake på lokal mat og drikke fra Heilhornets rike på innovasjonsloftet.
Takk for besøket, det er utrolig nyttig med besøk, opprettholde kontakten og ikke minst vise fram at det skjer mye positivt i Bindal, og
at det jobbes med planer og mulige søknader til
fylkeskommunen.

I kommunestyremøte 14. desember 2017 ble det vedtatt at det skal
gjennomføres rådgivende folkeavstemning 26. februar 2018. Skal
Bindal fortsette som egen kommune eller slås sammen med den nye
kommunen, Nærøy og Vikna? Det er avholdt folkemøter i Kjella,
Terråk og Bindalseidet, henholdsvis 12., 13. og 15. februar.
Dette blir en viktig avgjørelse for Bindals framtid!
Vi har fått informasjon om at lensmannskontoret i Bindal legges
ned 1. april. Hvem som blir vår politikontakt er enda ikke endelig
avklart. Må få lov å si at det hele har vært en merkelig prosess. Det
som publiseres en gang, gjelder ikke ved neste informasjon. Om
noe av våre innspill og forventninger blir tatt til etterretning gjenstår å se. Det eneste de hele tiden har stått ved, er at det skal bli mere politi på veiene.
Håper at vi får noe konkret å forholde oss til etter politirådets møte i
april.
Jeg ønsker dere alle en fortsatt fin vinter.
Vennlig hilsen
Britt ordfører
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Rådgivende folkeavstemning
Mandag 26. februar er det rådgivende folkeavstemming i Bindal. Spørsmålet er: "Skal Bindal
kommune slå seg sammen med Nærøy
kommune og Vikna kommune fra 01.01.2020?"
Man kan krysse av for ja, nei eller blank.

På valgdagen kan man avgi stemme tre steder, Kjella
skole, Bindalseidet skole og Bindal rådhus, kl 1000 1900.
Fra 1. februar og fram til 23. februar er det mulig å avgi
forhåndsstemme på Bindal rådhus mellom kl 0900 1400. I tillegg er det mulig å forhåndsstemme ved Bindalseidet eldresenter lørdag 17. februar kl 1000 – 1400,
Bindal rådhus søndag 18. februar kl 1300 - 1500 og ved
Bindal sykehjem onsdag 21. februar kl 1000 – 1200.
Man kan også sende brevstemme. Pass på at stemmen
blir postlagt slik at den når fram innen kl 2000 den 26.
februar. Les mer på kommunens nettside om hvordan
man stemmer på denne måten.
Ungdom som har
fylt eller fyller 16
år i år kan også
avgi stemme.

Båtsaumen

Side 7

Informasjonsblad for Bindal kommune

Fra folkemøtet på
Vonheim
12. februar,
med ca 75
frammøtte.

Fra folkemøtet på
Toppen 13.
februar,
med ca 125
frammøtte.

Fra folkemøtet på Bindalseidet 15. februar,
med ca 105 frammøtte.
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Frivilligsentralen serverer kaffe og vafler
hver onsdag fra kl 10.00 på Doktorgården,
alle velkommen.
Seniornett- lær deg om data, internett,
smarttelefon og nettbrett. Hver onsdag fra kl 18.00 på Bindalseidet skole og hver tirsdag fra kl 10.00 på Doktorgården
på Terråk- alle velkommen.
Bingoen på sykeheimen star tet opp igjen tor sdag 18.01 og
blir nå hver torsdag fra kl 10.30. 20 frivillige bytter på å være
hjelpere her.
Språkkafe hver
onsdag kl 17.30 på
biblioteket på Rådhuset, kom og vær
sosial ilag med naboer og venner. Gratis kaffe, te, saft og
litt å bite i.
Terråk Husflidslag var på språkkafeen onsdag 24. 01. og fortalte litt om hva de jobber med. Noen av våre nye naboer vil
gjerne bli med, og de vil bli hentet hjemme med bil etter
avtale til det neste møte som er tirsdag 13. mars. Ellers er alle
interesserte selvfølgelig velkommen.

Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk
paanlind@online.no

org.nr. 987 753 269
Tlf 95215259

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

Side 9

Bindal kulturskole med nye
krefter:
Bindal kulturskole har
fått to nye ansatte.
Elena Yakovleva er
rektor og lærer, og
Michał Mędzkiewicz er
lærer. Han er også nylig tilsatt som organist i kirken i Bindal.
Han er utdannet pianist fra konservatoriet i Stavanger. Elena
er ny dirigent for Bindalseidet songlag. Hun er profesjonell
fiolinist, og har spilt i Nordnorsk symfoniorkester i mange år.
Krafttak mot Kreft
blir i år i uke 10 i Bindal. Dette er et
samarbeid mellom Bindalseidet pensjonistforening, Terråk pensjonistforening og Frivilligsentralen. Da går det
bøssebærere rundt om i hele kommunen. I år er målgruppa for aksjonen
personer som lever med senskader etter å ha hatt kreft, både forskning og
tilbud til pasienter og pårørende.
Venneforeninga for Bindal sykeheim skal ha årets før ste
arrangement tirsdag 20. februar, da blir det kaffe, kaker, Quiz
og åresalg fra kl 16.30.
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Jørn Lundberg, Jens Christian Berg, Silje Aune, Paula Lindrupsen og
Kristin Gutvik så på Tilskuddsportalen.

Jørn Lundberg fra Tilskuddsportalen var i januar innom Bindal kommune for å informere om ny utgave av Tilskuddsportalen. Bindal har kjøpt tilgang for lag og foreninger, og anbefaler alle å benytte portalen for å finne tilskudd til mange ulike
formål. Tilskuddsportalen er et verktøy som kan brukes for å
finne tilskudd og støtte til gode prosjekt. Verktøyet er tilgjengelig for kommunens ansatte og alle lag og foreninger i kommunen. Gå inn på www.tilskuddsportalen.no, registrer epostadressen og motta en e-post der passord opprettes.
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Brev fra lensmannen i Bindal:
Angående spørsmål fra Terråk
idrettslag om håndtering av elg
langs offentlig løypenett
Jeg er kjent med at det over flere år
har vært utfordringer knyttet til elg
som blir nærgående, spesielt vinterstid. Jeg har vært i kontakt med viltansvarlig Karl Erik Solum i Bindal kommune i sakens anledning. Han opplyser at kommunen er oppmerksom på forholdet
og ønsker tilbakemelding fra innbyggere dersom enkelte elg
viser tegn til aggressiv adferd mot folk. De har mulighet til å
ta ut enkeltindivid som kan være til fare for personer. Kommunen vil da ta kontakt med politiet som vil bistå under en
slik aksjon. Lensmannen i Bindal oppfordrer derfor til tett
kontakt med viltansvarlig i kommunen.
Med hilsen Erik Stovner, lensmann i Bindal

Nordlandsbåtregattaen 2018

29. juni - 1. juli Båten, festen og opplevelsen

Segling, roing, barneaktiviteter med sykkelløp
og redningsbåten Elias.
Norges mestvinnende trener i roing, Kjell Tore Solvang,
kommer, kommer du?

Fredag 29.juni: Musikk av Bryan Adams Tribute
Lørdag 30.juni: Musikk av Bryan Adams Tribute
og Contrazt
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Foreningen FARAGUT
inviterer til årsmøte
Faragut trenger ingen presentasjon,
da denne seilende og tjæreluktende
tidsmaskinen har vært midtpunktet
for mange trivelige stunder for
svært mange Bindalinger, gjennom
mange gode år. Alle disse minnene
som mange av oss har til felles, og med glede kan se tilbake på,
har vært mulig på grunn av svært manges frivillige innsats, fra
båten første gang ble satt på havet, og helt fram til nå. All ære
til dem! Men vi respekterer at det var lettere å være entusiastisk
når båten var ny, og vedlikeholdet lett, enn nå, når tidens tann
for alvor begynner å gjøre seg gjeldende, vedlikeholdet kan
sees uoverkommelig. Og brukstiden på havet blir mindre for
hvert år. Historien om Faragut har derfor kommet til en kritisk
rundingsbøye! For at historien skal kunne fortsette, er det nødvendig med omfattende reparasjoner, og bygging av storbåtnaust vil også være avgjørende viktig for videre drift og vedlikehold. Et skikkelig skippertak!
Vår identitet er fra svært langt tilbake er knyttet til båter og båtbygging. Om ikke dette bare skal bli historier vi kan lese oss til,
men derimot noe vi selv kan ha muligheten til å oppleve, seile
og kjenne tjærelukta sammen med andre bindalinger, da er nå
tiden inne for å samles om denne delen av vår historie, kultur
og identitet.
Styret i foreningen Faragut har startet arbeidet for å få båten,
aktivitetene og miljøet tilbake til «gammel» heder og verdighet,
og vi lover vi vil gjøre alt vi kan for at det skal skje. Men vi
klarer det ikke alene! For å lykkes er vi avhengig av at gamle
og nye entusiaster bretter opp ermene og bidrar, alle på sin måte. Alle kan bidra! Med båtreparasjoner og vedlikehold, snekring, vaffelsteiking, gitarspill, strikking, baking, diktlesning
osv! Bare fantasien setter begrensing for hva man kan bidra
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med for at vi i fellesskap skal nå målet. Alle bidrag vil være
like viktig, og være med på å gi Faragut og aktivitetene knyttet
til båten, både til lands og til vanns et langt liv. Og at vi etter
hvert kan posisjonere oss som en varig kulturbærer og aktivitetsskaper i regionen!
Årets årsmøte vil bli et «Skjebnemøte». Uten oppslutning fra
alle gode krefter vet vi at dette blir en tung prosess. Vi ber derfor om at så mange som mulig setter av tid til å delta på årsmøtet for å vise sin støtte og bidra med konstruktive innspill.
Slik at gamle og nye ildsjeler kan motivere hverandre til å stå
på for at Faragut, aktivitetene og miljøet knyttet til denne delen av vår historie og identitet, kan føres videre til nye entusiaster!
Årsmøte Bindal museum fredag 2. mars 19.00.
Årsmøtesaker, informasjon om status og planer, trekking av
lotteri, servering.
Styret i foreningen Faragut

Tiltaksprisen
2017

Ordfører Britt Helstad ønsket Berg-Hansen og hans
bedrift lykke til med framtida og den videre utvikling.

Tiltaksprisen for
2017 ble delt ut til
Lars Berg-Hansen
under kommunestyrets møte torsdag 14. desember
på Terråk.

Side 14

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

Konsert på Bindal museum: Søndag 18. februar kl 1900
Helge Sveen
og Kjetil Røren besøker
Bindal museum med forestillingen
"Genser'n te' n
Johansen!".
Folkeakademiet Bindal inviterer til en konsert som setter den
gode historien og de gamle slagerne i fokus. Musikk fra ’50 og
’60-tallet vekker minner og nostalgi, og forestillingene er som
små tidskapsler, skapt for sansene, erindringer og minner.
Vi blir med den gamle sjømannen på en reise tilbake i tiden
da majoriteten av vårt publikum var med å bygge landet og
velferdsstaten. Dette gjøres med lun humor og behagelig tempo
i tilbakelent mimretakt. (Og for de som ikke husker så langt
tilbake: Genser'n te'n Johansen av Reidar Anthonsen/Bjarne
Amdahl var en stor radioslager i 1962, med Ola Isene og Aud
Schønemann.)
Inngang kr 150,- for alle.
Arrangør Folkeakademiet Bindal
Senere i år får Folkeakademiet Bindal besøk av følgende:
Marianne Bye Granheim (sanger) og Maria Gilberg Spikkeland (pianist)
framfører viser av Erik Bye, samt Einar Skjæraasen, Alf Prøysen og Hans
Børli. Grete Storbæk Eriksen framfører viser av Einar Skjæraasen, Haldis
Moren Vesaas og egne ting. Henning Sommero (piano) og Elena Yakovleva (fiolin) holder konsert. Vilde Bjerke framfører morovers av Andre
Bjerke på Bindal folkebibliotek.
Datoer annonserer straks de blir bekreftet.
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Foredrag på Bindal museum: Søndag 18. mars kl 1900
PER DØR – IKKE

Per Fugelli og hans siste bok "Per dør", presentert av Aksel Fugelli.
Per Fugelli gikk bort den 13.09.2017. På vei
mot døden har Per Fugelli skrevet den svært
personlige boken "Per dør", som handler om å
møte døden med åpne øyne. Samtidig handler
boken mer om å leve enn å dø. Et av Pers siste
ønsker var at sønnen Aksel skulle bringe hans
bok, ord, budskap og håp rundt i landet.
Aksel har skrevet 8 bøker, blant annet biografien "Per - glimt av min far". I den anledning reiste Per og Aksel på turne med en
humoristisk forestilling om Pers liv. De
to har også jobbet tett sammen om boka
"Per dør". Denne gangen reiser Aksel
alene, men Per er til stede i ånden, gjennom
sitt utvalg av tekster fra den nye boka, og
gjennom sterke og nære filmklipp fra Erik
Poppes nye kinofilm om Pers siste år.
Dette blir en personlig, morsom og alvorlig forestilling med
anekdoter fra Pers liv, høytlesing, film og boksignering.

Inngang kr 150,- for alle.
Arrangør Folkeakademiet Bindal

BINDAL
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Bindal Utvikling AS

www.bindalutvikling.no

Fredag 26. januar holdt coach og trener Kjell Tore
Solvang to motivasjons-foredrag på Medvind
innovasjonsloft, ett på dagtid og ett på kveldstid.
Det var Lars Berg-Hansen som tok initiativ,
da Solvang har vært støttespiller
og venn gjennom mange
år. Det var tilsammen
femti deltagere på de to
samlingene.
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Marit Røstad tiltrer i 60 prosent stilling hos
Bindal Utvikling fra 1. april, og i ett år fremover. Hun vil fremdeles ha 40 prosent stilling i
Bindal kommune.
Informasjons- og nettverksmøte for opplevelsesnæringen
Mandag 26. februar kl 1830—2100 på Medvind innovasjonsloft.

Audhild Bang Rande, Kystriksveien, Marit Røstad, Bindal kommune,
Anja Tjelflaat, Bindal Utvikling, med flere.
Studietur til Vega 13.-14. april - for reiseliv og lokalmatprodusenter.
Informasjon om turen og priser.

Morgendagens næringsliv i Bindal – kompetansebehov og
rekruttering
Tirsdag 27. februar kl 18.30 til 21.00 på Medvind Innovasjonsloft

Frode Lauritzen, Sinkaberg Hansen, Lena Fuglstad, NAV Bindal,
Adrian
Åshild Gillund, flyktningkonsulent Bindal kommune, med flere.

Lokalmatseminar for deg innen landbruk og servering i
Bindal
Onsdag 28. februar kl 1830—2100 på Medvind Innovasjonsloft

Hvordan komme i gang som produsent?
Suksessfulle lokalmatprodusenter i Nordland – Fylkesmannen i Nordland
ved Ingvill Bang og Inger-Sofie Trager som vil fortelle om, vise frem
gode eksempler og gi råd på hvordan komme i gang.
Innovasjon Norge - nye rammer i landbruket gir større muligheter for
små bruk og hvordan kan virkemiddelapparatet hjelpe deg?

Tilskuddsliste:
Oppgradering av Terråk gjestegård
30.000,Søke nytt marked, Peacepainting
30.000,Mulighetsanalyse for utvikling av
et attraktivt reiselivsanlegg, Geir Holm 15.000,-
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Aktivitetsrapport 2017
Bindal utvikling har i 2017 hatt et år med
stor fart og bredde i aktiviteter og gjøremål:
- I februar åpnet vi Medvind innovasjonsloft, som har blitt det nye tr effstedet for utvikling og innovasjon.
- Det har vært mye aktivitet innen opplevelsesnæringen, og nye aktør er har
kommet til, med nye samarbeidsformer.
Heilhornets rike som destinasjon,
kommer klarere frem og behovet for tilrettelegging er synlig.
- Blå sektor – med både havbruk og fisLes rapporten om vår aktivitet keri har vært et hovedsatsningsområde.
i 2017. Du finner den på vår Vi håper nå for kommende år at det vil gi
nettside.
de resultater av det vi har jobbet med.
Med fiskerietablering og NorseAqua som stormer frem, viser at
ungdommen har guts.
-Treindustrien er det fler e spennende pr osjekt med satsninger
både på Bindalseidet og på Terråk.
Til nå har Bindal Utvikling bidratt til 29 arbeidsplasser – hvor målet er 50 i 2020 – men vi TROR på 80 nye arbeidsplasser! Er du
med? Arbeidsplasser = mennesker = bolig = levende bygder! Vi
gleder oss til et spennende 2018 – sammen med dere!
Anja Tjelflaat Daglig leder og programleder,
Monja Kolberg Administrasjon- og prosjektkoordinator

Anja Tjelflaat

Program-/prosjektleder
omstillingsprogrammet
Bindal Utvikling AS
Mobil+47 93203600
Epost anja@bindalutvikling.no

Monja Kolberg

Administrasjon- og prosjektkoordinator
Bindal Utvikling AS
Mobil +47 90661152
Epost: monja@bindalutvikling.no
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Ny medarbeider fra 2017

Omvisningskonsept Herskaplige Horstad!
Tre masterstudenter fra NTNU har i januar 2018 utviklet et
omvisningskonsept som setter fokus på lakselordene som har
vært på Horstad gård for 100 år siden. Dette inkluderer også
lunsj. Vi håper konseptet blir satt i gang sommer 2018, slik at
enda flere få oppleve Herskaplige Horstad. Vi takker for et
flott bidrag.
Olav Håkon Dybvik
var en viktig samarbeidspart og informasjonskilde for utvikling av konseptet.
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Skoleballet 2018

Fredag 9. februar ble Terråk skoles skoleball for ungdomstrinnet arrangert på Toppen. Også i 2019 blir Toppen arena for
skolens store festkveld. Årets ball inneholdt de faste postene,
med polonese, spekemat kaffe og kakebord.
Forestillingen «Familien Dal», basert på «The Addams Family», hadde fått regihjelp av teaterinstruktør Carek, men her bidrar alle elever og lærere på ungdomstrinnet. I år var det spesielt effektfull sminke og kostymer.

Andrine Lande som Isabella

Inger Plahte som Esmeralda

Simen Brevik som Reidar Anders Nilsen som Frank

Frithjof Plahte som Bestemor Dal

Rektor Kari Lillemark takket
spesielt Carek for hans arbeid
med forestillingen.
Grunde Gillund som Gunnhild og Aleksander Brevik
som Gunnar.

Isak Støvik som Fernando
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Årsmøte i Terråk pensjonistforening
Terråk Pensjonistforening holdt årsmøte på Terråk Gjestegård tirsdag 6. februar.
20 av foreningens 66 medlemmer møtte fram. Foreningen er tilsluttet Pensjonistforbundet, som på landsbasis har 220 000 medlemmer fordelt på 850 lokalforeninger.
Leder Liv Brevik ønsket velkommen og årsmøtet ble ledet av Magne Paulsen. Årsberetning og regnskap for 2017 ble godkjent, og budsjett for 2018 ble vedtatt.
Foreningen har en ryddig økonomi (fra medlemskontingent, loddsalg på Coopen og
åresalg på møtene).
Forsamlingen var fornøyd med foreningens aktiviteter i form av turer (tre-dagerstur til
Mosjøen, Dønna og Herøy og dagstur til Toft), medlemsmøter med interessevekkende
og nyttige tema, julebord på Terråk Gjestegård, medarrangør av Verdens eldredag på
Toppen Forsamlingshus, kurs i styrearbeid sammen med Bindalseidet Pensjonistforening, regionsmøte på Ottersøya, m.m.
Etter valget ser styret slik ut: Leder Liv B. Brevik, nestleder Tutta Laukholm, kasserer
Egil Helstad, sekretær Solfrid Vennevik, styremedlem Jan Heimstad, varamedlemmer
Kari Båtnes og Magne Paulsen, turkomite Annlaug Helstad, Jan Heimstad og Halfrid
Øyen, revisor Ingulf Aune og Ivar Saus, valgkomite Ingulf Aune, Haldis Årsandøy og
Audun Gangstø.
Utsending til fylkesårsmøtet 2018 er Liv B. Brevik, med Tutta Laukholm som vara.
Etter årsmøtet ble det servert gryterett.
Sigmunds Turproduksjon ved Sigmund og Kirsten presenterte turen til Hitra og Frøya
25. – 29. juni 2018 der Bindalseidet Pensjonistforening også er med.
Liv B. Brevik
leder
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KONTAKT: Odd Walter Bakksjø, avdelingsleder,
Mobil: 959 73 650,
E-oost: odd.bakksjo@helgelandmuseum.no
Postadresse: Helgeland museum, avd. Bindal
Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK

Vi har en egenprodusert utstilling vi kaller "Barndom".
Der stiller vi ut blader, bøker,
klær, skolemateriell, leker og
annet relatert til barndom og
oppvekst i gamle dager. Vi
lar den være gratis for alle,
og den blir stående til uti
mars.
Snart kommer en utstilling
om folkedrakter.

Samlingsstund

Første fredag hver måned
møtes pensjonistene til en
kaffestund.

Terråk skolemusikk

Kan du hjelpe oss med å få til 17. mai-korps i år? Igjen trenger vi hjelp
fra sambygdinger. Vi begynner å øve på 17. mai-marsjene 7. mars fra
kl. 17.30 på Toppen forsamlingshus. Vi begynner forsiktig og regner
med at vi er klare til å imponere til 17. mai. Instrument kan selvfølgelig
hentes før den 7. mars. Har akkurat du lyst til å hjelpe oss, ta kontakt
med Linda Arlén Flåten Plahte på mob. 94202122.
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Folkehelseuka 2018:
- uke 15, 9. - 15. april.
Det skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid i kommunen vår.
Folkehelseuka er en ekstra markering av dette arbeidet og en synliggjøring av alle de gode aktiviteter og
tilbud vi har hos oss.
Denne uka i april håper vi at lag og foreninger, skole, barnehage, arbeidsplasser og andre setter litt ekstra fokus på dette
temaet. Meld inn din aktivitet på forhånd, så vil Bindal kommune bidra til å spre budskapet gjennom våre kanaler. Del gjerne
bilder med oss denne uka for å vise alt som skjer av aktiviteter
hos oss. For eksempel kor, dans, musikk, trening, kaffetreff, tur
i marka, læring gjennom aktivitet osv.
Bindal idrettsråd vil tilby merkekurs denne uka. Kursholder er
leder hos Magne Ekker i Trollfjell friluftsråd.
Send informasjon til postmottak@bindal.kommune.no innen 3.
Utstyrssentral
april for arrangement eller aktiviteter dere ønsker å formidle til
andre.
Med vennlig hilsen
folkehelsekoordinator Rønnaug Helstad og
kultur- og informasjonskonsulent Jens Christian Berg
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Kulturkalender vinteren 2018
Fuglvassrennet
Søndag 11. mars. Arrangører
er Terråk idrettslag og
Foldereid idrettslag.
Vårkonserten
Søndag 29. april kl 1700 på
Toppen forsamlingshus,
Terråk. Arrangør er Terråk
skolemusikk.
Terråk-mila
Lørdag 5. mai. Arrangør er
Terråk idrettslag.

UKM 2018
Lørdag 10. mars på Bindalseidet er det utstilling og konsert. Ungdommene møtes fredag kveld.
Årsmøte i Terråk jeger– og
fiskerforening
Onsdag 7. mars kl 1830 på
Terråk gjestegård.

Etter årsmøtet blir det servert varmmat og kaffe. Alle er hjertelig velkommen.
Styret

Bindalseid-dagan 2018
Vi e allerede godt i gang med planlegginga av Bindalseid-dagan te
sommarn, 6.- 8. juli.Vi kan røp ætt de bi quizkveld med Quizkongen, Eivind Christensen!
Det har blitt en tradisjon med allsang i parken under Bindalseiddagan. I år får vi besøk av Thomas Brøndbo til allsangen.
Fredan bi det fest med Brønnøybandet «Rock & Roll Retribution».
Lørdagskveld spella «B-Gjengen« opp te fest.
Vi gleda oss og har mang planer førr «dagan» så de e bære å følg
med på siå her.
Hovedkomiteen for 2018 er Tina Kveinsjø, Jørund Lislien, Dag Christer
Brønmo, Martin Kvarsvik, Marita Kveinsjø, Karina Sevaldsen og Sylva
Kveinen Thomassen.

