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Plan- og utviklingssektoren:
Bjørn Inge Lange er hyret inn som
ekstrahjelp i en periode i forbindelse
med planarbeid, 50 % inntil videre.
Tommy Haglund har jobbet flere år
som renholder i Bindal kommune. Under byggeperioden til Terråk skole har
han renholdet på rådhuset sammen
med Torny Myrvang. Sten Inge Bøkestad har renholdet på Kjella skole.
Helse- og velferdssektoren:
Bjørg Heidi Hald
Bindal kommune har mottatt prosjektmidler fra Fylkesmannen for å revidere sin rehabiliterings- og habiliteringsplan. Bjørg Heidi Hald er engasjert i 3
måneder fra 1. nov 2017 til 31. jan
2018 i 60% for å utrede behov og
diagnosebilde, undersøke vellykkede
planer i andre kommuner, ha dialog
med relevante parter og skrive selve
planen. Hun er utdannet helsesekretær
og har helseadministrasjon i sin fagkrets.
Oppvekst- og kultursektoren:
Elena Yakovleva er tilsatt som kulturskolerektor og kulturskolelærer, i til
sammen 86% stilling. Hun har tatt
over som dirigent for Bindalseidet
songlag.

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.

Ny nettside
Bindal kommune lanserer sin nye nettside onsdag 20. desember.
De fem kommunene på Sør-Helgeland har samarbeidet om valg av ny
leverandør, og valgte ACOS. I oktober og november har kommunene fått
opplæring og startet arbeidet med å lage innhold som skal være relevant
og oppdatert.
Bindal kommune håper innbyggere og næringsliv finner de nye nettsidene
brukervennlige og informative.
Vi vil utover vinteren erstatte flere av dagens papirskjemaer og pdfskjemaer med elektroniske skjemaer, slik at det blir enklere for brukerne å
sende inn søknader.

Du finner den nye siden her: www.bindal.kommune.no fra den 20. desember
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Kjære sambygdinger!
Høsten har gått fort, og vi nærmer oss advent og julehøytiden. Været har vært skiftende, selv om vi har
hatt det fint store deler av høsten. Snøen har latt vente på seg, men jeg håper vi får hvit jul. Vi har nettopp
hatt den første høststormen med navnet Ylva, heldigvis ble det ikke de alt for store ødeleggelsene i vår
kommune. Takk atter en gang til Bindal Kraftlag som
står på natt og dag for at alle skal ha strøm, selv når
uværet herjer på det verste. Jeg setter stor pris på den jobben dere
gjør for befolkningen. Politisk er det mye som skjer, det har vel aldri
vært så mange endringer på en gang, fra politireform, kommunereform, tannhelsetjeneste, samferdsel, og sist men ikke minst, at fylkeskommunen ser seg nødt for å si opp konsesjonskraftavtalen med kommunene på grunn av nedskjæringer til fylkeskommunen. Dette for å
nevne noe. Med regjeringens sentraliseringspolitikk og nedskjæringer i
økonomien, er det ingen bedring å vente på, i fortsettelsen vil meste av
tiden gå med til å kjempe for det vi har. 21. november kom den overraskende nyheten om at KrF går inn for at Bindal og Leka vil løses fra
tvangsvedtaket om de ønsker å søke reversering. For mange var dette
en glad-nyhet. Jeg har også respekt for at vi har innbyggere som ikke
ser på dette som en seier. I kommunestyremøtet 9. november i forbindelse med interpellasjon fra SP om å søke reversering, ble det vedtatt
at, hvis stortinget gir åpning for å søke reversering, skal rådmannen
utrede sak til kommunestyremøtet 14. desember. Denne saken skal
også være grunnlag for rådgivende folkeavstemming. Som jeg også er
referert på i media, er jeg spent på hvordan økonomien vil bli for små
kommuner. Vi har fortsatt samme blå/blå regjering og KrF har ikke
vært med å legge til rette for bedre økonomi for små kommuner i budsjettforliket med H, V og FrP, selv om de nå løser oss fra tvangsvedtaket. Jeg har tidligere i mitt innlegg redegjort for noe av det vi står overfor, i tillegg til inntektssystemet som også slår svært negativt ut for oss.
Det blir utfordrende for Bindal, samtidig skal det sies at alt blir ikke rosenrødt om vi blir en del av den nye kommunen heller. Nærøy og Vikna
står også overfor store investeringer, i tillegg til stor lånegjeld fra før.
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At bindalingene står overfor store endringer, er en realitet, uavhengig av
sammenslåing eller ikke. Administrasjon har lagt fram et budsjett og en
økonomiplan i balanse med utgangspunkt i tvangssammenslåing av de
fire kommunene. Det er også signalisert hva vi står overfor ved en eventuell reversering. Etter at reverseringssøknaden er et faktum må det lages ny budsjett og økonomiplan tidlig 2018. Det jobbes videre med utbygging av bredbånd og hva vi kan få til for de bevilgede Nkom-midlene
på kr.3.051.910,- pluss kommunens egenandel kr. 600.000,-. Samferdsel
er viktig for all utvikling og bosetting i kommunen. 13. desember får vi
besøk av samferdselsråd Svein Eggesvik, der hovedsakelig hurtigbåten er
tema. Det skal være møte med administrasjonen, pendlere og beboere
uten fastlandsforbindelse før vi til slutt tar en rundtur med båten. Etter
en vellykket julekonsert for mange bindalinger med B-gjengen i Trondheim er det all grunn til å takke både dem og gjestesangere for initiativet
og gjennomføring. Dere er en berikelse for lokalsamfunnet som vi setter
stor pris på. Dette er vel beviset på at den som intet våger intet vinner,
og vi har mange bindalinger å være stolte av. For oss som ikke reiste til
Trondheim, får vi anledning til å oppleve dem på Vonheim 15. desember. Jeg vil med dette benytte anledningen til å ønske alle ei fin førjulstid. Til slutt vil jeg gratulere stiftelsen Peacepainting og Catrine Gangstø
med 1 million fra statsbudsjettet for 2018. Takk Catrine, for din stå påvilje og den formidable jobben du har gjort, dette unner vi deg så inderlig. Du har virkelig satt Peacepainting, og Bindal ikke bare på Norgeskartet, men også verdenskartet. Jeg føler meg trygg på at du viderefører
ditt gode arbeid slik at du fortsatt får penger fra statsbudsjettet. Tenk at
du er kommet gjennom nåløyet på relativt kort tid, og i en tid det bare
snakkes om kutt. Det er bare til å bøye seg i støvet. Jeg ønsker deg lykke
til med den videre jobbinga mot ditt mål om fredssenter på Lilleheil.
Takk til alle ansatte og lokalpolitikere for året som har gått, dere gjør alle
en god jobb.
God jul og godt nytt år ønskes alle sambygdinger!
Vennlig hilsen
Britt ordfører
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Bindal reviderer sin rehabiliteringsog habiliteringsplan
Bindal kommune har mottatt
prosjektmidler fra Fylkesmannen for å revidere sin rehabiliterings- og habiliteringsplan.
Dagens plan er fra 2003. Kommunen har nedsatt en prosjektgruppe bestående av:








Arne Bangstad, helse- og velferdssjef
Heidi Pedersen, leder institusjon
Anita S. Lund, leder hjemmetjenesten
Rønnaug Helstad, folkehelsekoordinator
Carl Simon Gangstø, privatpraktiserende fysioterapeut
Britt Lilleheil, pensjonist med lang yrkeskarriere innen rehabilitering
Bjørg Heidi Hald, prosjektsekretær

Bjørg Heidi Hald er engasjert i 3 måneder i 60% for å utrede behov
og diagnosebilde, undersøke vellykkede planer i andre kommuner,
ha dialog med relevante parter og skrive selve planen. Hun er utdannet helsesekretær og har helseadministrasjon i sin fagkrets.
Hun vil kontakte dere alle i sitt arbeid etter hvert.
Prosjektgruppen har frist til 31. januar 2018 til å produsere en ny
plan som skal legges frem for kommunestyret for endelig vedtak.
Rådmannen vil avgjøre når planen skal behandles i kommunestyret.
Arne Bangstad
Helse- og velferdssjef
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Ny boligplan
for Bindal
Kommunestyret ga i sitt
møte 22. juni administrasjonen et oppdrag
med å lage en boligsosial handlingsplan for
kommunen. Planen er nå
snart ferdig, og har blitt
utvidet til å være en generell boligplan fordi det ble etter hvert umulig å skille de boligsosiale behovene fra den generelle boligutviklingen i Bindal.
Planen har derfor et stort omfang, og vil kunne få en stor innvirkning på boligutviklingen i kommunen. Planen blir lagt frem i kommunestyret den 14. desember, men vi kan røpe at planen vil inneholde forslag til fortetting av kommunens to sentre, salg av en del
boliger og endret bruk av andre. I tillegg vil den presentere resultatene av undersøkelsen av boligpreferansene til innbyggere født
mellom 1945 og 1950 i kommunen. Det vil bli mye å debattere for
politikerne og befolkningen for øvrig – vi håper på et stort engasjement i kommunestyresalen!

Arne Bangstad
Helse- og velferdssjef

Terråk helselag avholder den år lige basar en siste helga i januar
2018. I den forbindelse håper vi at noen av dere ønsker å sponse oss
med hjemmelagede gevinster, da de er veldig populære. Strikk,
hekling, treforedling osv. Vi tenkte vi skulle satse på lokale
"tryllekunstnere". Gevinster kan leveres til Sissel Hansen og Ida
Otervik.
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Frivilligsentralen jobber med "prosjekt flyktningevenn". Flere av våre nye innbyggere vil
gjerne ha en norsk venn som de kan være sammen med på fritiden, samt lære å snakke enda
bedre norsk. Det er ikke snakk om hver dag,
men et par ganger i uken, og det er opp til dere selv å bestemme
når og hvor. Kontakt oss på telefon eller e-post: 48236199
frivillighetsentralen@bindal.kommune.no
Språkkafe onsdager kl 1730 på Folkebiblioteket på Ter r åk
fram til og med onsdag 6. desember.
Du trenger ikke kunne snakke engelsk eller andre språk. Det er nok
at du har lyst til å prate, og drikke en kopp kaffe sammen med din
nye nabo. Velkommen!

Her er noen av bøssebærerne og tellekorpset.

Da er årets TV-aksjon over , men det gjenstår å takke alle som
har bidratt på mange forskjellige måter. Det er en omfattende logistikk som skal på plass for å få besøkt flest mulig. Vi har hatt 22
bøssebærere ute, som til sammen har fått inn kr 38 997,- i bøssene.
Vi har besøkt alle fastboende i Bindal, utenom Alslia. Mange har
bidratt med penger gitt på Vipps og andre måter.
Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk
paanlind@online.no

org.nr. 987 753 269
Tlf 95215259
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Hildringen Aktivitetsgård
7980 Terråk
Tlf: 413 45 894
E-post: info@hildringen.no

Fredag 8. desember til lørdag 9.desember, hvis været tillater
det, blir det leir på Hildringen Aktivitetsgård for 7. -10. klassinger fra Bindal. Transport blir ordnet fra Kalvika kai på Bindalseidet og kaia på Terråk. Meld deg på via PM, SMS eller
Messenger. Avgangstidspunkt til båten blir bestemt litt senere
etter at påmeldinger har kommet inn.
Programmet på gården er;
Fredag starter vi kl 18 på gården med et felles måltid og vi
skal se på film. Lørdag er det et variert aktivitetsprogram
utendørs. Vi avslutter ca kl 15/16. Måltider er inkludert, dere
må selv ta med brus og snacks.
Vi sover inne, men ta med sovepose, liggeunderlag , varme
klær og gode sko.
Vi sees!
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Nytt fra flyktningtjenesten
Flere bindalinger har kommet. I september ble tre familier
gjenforent med hverandre etter mange år uønsket adskillelse.
En pappa og mann fra Eritrea, to koner med til sammen åtte
barn fra Syria, fikk møte sin pappa og mann igjen etter fire år.
Alle har kommet seg godt til rette i sine nye hjem her på Terråk.
De nye elevene går i det vi kaller for innføringsklasse ved Terråk skole. Der får de lært seg grunnleggende norsk, før de begynner i sine ordinære klasser. Vi har en gutt, som skal gå siste
året ved Terråk barnehage.
De voksne er i gang med sin norskopplæring. Alle går tre dager
på skolen, og har to dager språkpraksis.
Ni av de bosatte går på grunnskoleopplæring for voksne i Nærøy. Noen klarer dette på ett år, mens andre trenger lang tid. Jeg
er stolt av innsatsen og den store motivasjonen de har for å få
seg en utdanning i Norge. Mange er i gang med kjøreopplæring
og en person har allerede klart å ta førerkortet.
Som de fleste vet, fikk over halvparten av landets kommuner
beskjed om at det ikke blir mer bosetting i de neste årene. Bindal var en av de kommunene som fikk denne beskjeden. De
siste prognosene viser at det er behov for å bosette 4 400 flyktninger i Norge i 2018, inkludert 150 enslige mindreårige. Årsaken til redusert behov for bosetting er at færre søker asyl i
Norge.
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Bindal skal fortsette sitt arbeid med å integrere og sysselsette
de 33 vi har bosatt. Hvor mange som forblir bindalinger, er
uvisst.
Jeg snakker mye med de bosatte og de har det godt her i Bindalen. Jeg opplever at befolkningen er positiv til de som har
kommet. Mange frivillige gir av sin tid og opplever at de får
mye tilbake.
Vi er inne i ei mørk tid, der mange av oss sitter godt plantet i
vår egen stue. Husk at det er vi selv som lager det samfunnet
vi vil ha. Å drikke kaffen sammen med noen, eller dele et
måltid, gir hjertevarme til alle. Språkkafeen på biblioteket
hver onsdag kl 1730, er en fin arena for å møtes og kanskje
skape et varig vennskap.
Jeg ønsker dere ei førjulstid, der vi alle kan reflektere over at
vi lever i verdens rikeste land, men at det viktigste ikke kan
kjøpes for penger.
Hilsen Flyktningtjenesten
Åshild Dybvik Gillund
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Har du behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt
risiko for sykdom? Frisklivssentralen tilbyr deg veiledning og
oppfølging får å nå dine mål innen aktivitet, tobakk og kosthold. Tilbudet starter med en helsesamtale som legger grunnlag for og mål for livsstilsendringen. Det gjøres også en enkel
fysisk test for å følge utviklingen. Alle har forskjellige behov.
Har du kun behov for veiledning eller samtale rundt utfordringene dine, kan vi gi det. Trenger du mer støtte for å komme
over "dørstokken" og ut i aktivitet, trener vi i fellesskap to
ganger i uka. Vi trener hver mandag og fredag formiddag.
Oppmøtested er ved Terråk gård. Vi er først og fremst ute, så
det er viktig å være rett kledd. Vi runder av med en felles
kaffetår før vi går hver til vårt.
Er dette noe for deg? Be om en frisklivsresept hos fastlege, NAV, fysioterapeut, eller
kontakt Rønnaug Helstad på tlf 750 32 500.
Velkommen :-)

Rønnaug Helstad
er folkehelsekoordinator i
Bindal
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Basseng
Bassenget på Bindalseidet skole åpnet igjen 22. november.
Bassenget på Terråk skole er nå stengt pga riving og ombygging av
skolen. Forventet gjenåpning blir høsten 2019.

Åpningstider Bindalseidet
Onsdager
1800—1900

Åpent for alle barn
(barn f.o.m 4. klasse kan komme uten foresatte).
1900—2000
Åpent for alle.
2000—2100
Trim for alle f.o.m 8. klasse.
Inngang
Torsdager
Barn
kr 30,1700—1800
Baby– og småbarnssvømming
1800—1900
Familiebading
Voksne
kr 50,1900—2000
Varmbading med trim
Du kan betale
I skolens ferie– og fridager er bassenget stengt.
kontant eller med
Vipps.
Idrettslaget Kula stiller badevakter.

Foldereid
Bassenget på Foldereid er åpent torsdager.
1800—1900 Barne– og familiesvømming
(barn under 10 i følge med voksne)
1900—2000 Barn fra 10 år og eldre
2000—2100 Voksne
Barn kr 20,Voksne i følge med barn kr 30,Voksne kr 50,Foldereid IL, trimgruppa
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Terråk Idrettslag 75 år og Regattaen 40 år!

Den 40. Nordlandsbåtegattaen går av stabelen 29. juni - 1.
juli 2018. I tillegg er idr ettslaget vår t 75 år i 2018. Regattaen skal fremme kjennskapen til og kulturen rundt
Nordlandsbåten. Nordlandsbåtregattaen er både båten, festen og opplevelsen! Nå ønsker vi at nettopp DU som leser dette skal komme med
tips, forslag og ønsker for hva som kan berike denne helgen i 2018!
Hva kan du bidra med? Hvem kjenner du som kan utgjøre en positiv
forskjell disse dagene?
Den store innsatsen til dugnadsfolket under regattaen gjør denne helgen mulig. Vi ønsker gjerne at du også sier ifra om hva du vil stille opp
med og bidra til ved regattaen 2018, slik at også denne blir en suksess! Tips, ønsker og hva du vil bidra med meldes til hovedkomiteen
på: nordlandsregattaen@gmail.com
Terråk IL

EKSTREMVÆRET «YLVA»
I forbindelse med vindens herjinger natt til torsdag 23. november ble det noen lokale utfall på strømforsyningen. Fra Vassås
og innover mot Åbygda, Bangstad og Øksningsøy forsvant
strømmen kl.22.53 på kvelden den 22. november. Feilen ble
lokalisert på Øksningsøy, og de øvrige områdene fikk igjen
strømmen kort tid etterpå. Pga. vinden var det ikke forsvarlig
å ta seg i land på Øksningsøy, og derfor ble det avtalt med lokalbefolkning en om å foreta en befaring av linjenettet. De
fant flere trefall som hadde gått inn på linja, og fikk fjernet
disse. Øksningsøy fikk igjen strømforsyningen kl.14.26 på
torsdag den 23. november.
I Gangstøen gjorde trefall stor skade på en lavspenningslinje.
Dette er nå utbedret.
Av og til kommer vi sent i gang med feilsøking pga. manglende varsling. Vi oppfordrer dere derfor til å melde inn feil, slik
at vi kan komme i gang med retting raskest mulig.
Bindal Kraftlag SA
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Advent og jul 2017
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3. juledag holdes det årlige
juletrefest på Bindalseidet
Bindalseidet sanitetsforening har skole, kl 1500. Det blir underholdning, loddsalg med
basar lør dag 2. desember på
Bindalseidet skole. Åresalg, salg flotte premier, salg av gode
av håndarbeid, lodd og tombola. karameller, juletregang og
kanskje kommer nissen
Kaffe og kaker.
Salg av kaffe og kaker.
Terråk skolemusikk har julebasar Det er 8. kl ved Bindalseidet skole som arrangerer.
på Toppen søndag 3. desember
kl 1400. Julegrøt, mat, kaker,
kaffe og brus. Loddsalg. Salg av 3. juledag (27. desember)
flatbrød og peppernøtter. Skole- Juletrefest på ungdomsmusikken spiller. Julegrantenhuset på Helstad kl 1500.
ning kl 1800 ved Coop Marked
Arrangør er UL Fram.
Terråk.
4. juledag: Julerevy på VonBindalseidet skolemusikk tenner heim kl 20. R hymes med
juletreet på Bindalseidet tir sStian Kjeldsand spiller opp
dag 5. desember kl 1800. Under- til dans.
holdning i hallen etterpå, salg av Arr: UL Fønix
kaffe og kaker, loddsalg, åresalg.
6. juledag: Tradisjonell
B-Gjengen med venner har ju- juletrefest kl 15 i gymsalekonsert på Vonheim fredag
len på Kjella skole. A rr:
15. desember kl 1900.
foreldregruppa i barnehagen.
Vi synger julen inn
Konsert med kor og korps i
6. juledag: Juletrefest i
Vassås kirke søndag 17. desem- Åbygda på Åsen kl 1330.
ber kl 1600.
Leker og gang rundt juletreArr. Kirkemusikalsk råd i Bindal et. Ta med matfat!
Nissen kommer.
Arr: Åbygda UL.
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Bindal Utvikling AS

www.bindalutvikling.no

Idedugnad for tilrettelegging av Heilhornet med omegn
som 'helårsdestinasjon' for naturopplevelser og geologi.
Her samarbeider: Trollfjell friluftsråd, Trollfjell geopark,
Bindal kommune og Bindal Utvikling. I tillegg så vil
grunneierlag, virksomheter, lag og organisasjoner bli involvert, i neste fase. Det utarbeides nå en overordnet rapport,
med uttrykte kundebehov fra forskjellige grupper: Ekstremturisten, toppsankeren, familien, skoleklassen, opplevelsesturisten.

Fra venstre: Terje Bøkestad, Rønnaug Helstad, Anja Tjelflaat, Magne
Ekker og Charlotte Olsen.
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IdeskisseAdrian
over mulig løypenett og fargekoder for de forskjellige målgruppene/personas. Vi ser også på gapahukmuligheter og hvor skal besøkende gjøre sitt fornødende. Hva med parkeringsplasser for bobiler og campingvogner med strøm og vann?

Julenettverkstreff fredag 15. desember og Medvin-lotteri
med 36 premier.
Nettverkstreff på Medvind Innovasjonsloft. Servering av vafler
og diverse småmat og lokalmat fra kl 11:30.
Lotteri med trekning av hele 36 premier! Loddene vil denne
gangen koste 50,- pr stk.
Alle inntekter går til Nødhjelp til SULTKATASTROFEN i
Øst-Afrika.

Båtsaumen
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Tilskuddsliste:
Oppgradering av Terråk Gjestegård
30.000,Søke nytt marked Peacepainting
30.000,Mulighetsanalyse for utvikling av
et attraktivt reiselivsanlegg, Geir Holm 15.000,-

Seminar om lite brukte ressurser i havet

I november var det seminar på Vonheim med totalt 65 deltagere . Temaet var 'Muligheter i havet for fiskeri'. Her ble deltakerne presentert for sorter som: kongsnegl, sjøpølse, kråkeboller, trollkrabbe, hjerteskjell og flere andre. Det ble servert
nydelig lunsj, tilberedt av kokker fra
Ytre Namdal videregående skole. Det
var gratis deltagelse gjennom støtte fra
Norges Vel, Kystgruppen og Bindal
Utvikling.
Kokk-elev fra Ytre Namdal videregående skole forbereder kongsnegler til lunsjserveringen

Båtsaumen
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Velkommen på førjulstreff
Torsdag 21. Ny medarbeider fra 2017
desember
kl 1800 på
Medvind innovasjonsloft.
Ungdom i alderen 16 til 29 år
inviteres til førjulstreff på
innovasjonsloftet
Deltakerne på førjulstreffet for ungdom i 2016.
rett før jul.
Vi koser oss med
mat og quiz. Ordfører Britt Helstad kommer. Har du spørsmål eller
noe du lurer på, så benytt sjansen til å spørre ordføreren direkte.
Arrangører er Bindal ungdomsråd, sammen med Bindal Utvikling.

Nydelig mat tilberedt av
Thomas Valø ved Buøy gård og
elever fra YNVS. Øverst til
venstre er det en kongsnegleremulade, krabbesalat med
tomat-concasse og asparges,
smør, kveite-ceviche, sago i
soya og avokadokrem.
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Unge bindalinger i Trondheim
Lørdag 11. november inviterte Bindal Utvikling og
Bindal kommune til ungdomstreff i Trondheim.
12 unge bindalinger som studerer i trønderhovedstaden møttes til pizza på kaféen Habitat. Anja fra Bindal utvikling og Jens Christian Berg ønsket velkommen, men overlot resten av programmet til ungdommen, som sørget for bli-kjent aktiviteter og quiz. De
fleste avsluttet dagen med B-Gjengens julekonsert i
Olavshallen.

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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Utstyrssentralen
Kanoer med årer og flytevester
Fiskestenger
Redningsvester
Tursekk (65 liter)

Dagstursekk
Bæremeis
Liggeunderlag
Kokeapparat for rødsprit

Bindal kommune har utstyr som
innbyggerne kan låne helt gratis.
Ta kontakt med serviceavdelingen
på Bindal rådhus.

Bålkjele
Bålpanne
Jaktradio
Skøyter og hjelmer
Snart kommer også ski, skisko og pulk.

Den sørsamiske bokbussen
kommer til Bindal
Tirsdag 12. desember
Bindalseidet skole
Kjella barnehage

kl 0915 til 0945.
kl 1015 til 1045
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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

Vandreutstilling om Elsa Laula Renberg i
november og desember
Renberg var en svensk-norsk sørsamisk reineier, organisasjonsbygger, aktivist og politiker. For sin rolle under
Samemøtet i 1917 regnes hun som en viktig foregangsperson i kampen for samenes rettigheter. Utstillingen
står fram til 7. desember. Museet stiller med noen egne
samiske objekter, og noen gjenstander innlånt fra museet i Velfjord. Inngang kr 50,-.

Førjulsmarked søndag 10. desember kl 1400
Bindal Museums Venner inviterer til førjulsmarked på Bindal museum.
Salg av grøt, kaffe og kaker. Boder med salgsvarer, loddsalg, museumsbutikk, gang rundt juletreet. Nissebesøk??
Vassås kirkes barnekor synger
(Husk å ta med kontanter)
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I januar/februar 2018 kommer utstillingen «Made in
Vefsn—landets vakreste». Temautstilling som gjennom
tekst, bilder og gjenstander
forteller om til-blivelsen av
Nordlandsbunaden for kvinner.

Museet holder stengt i
romjula. Siste dag før
jul torsdag 21. desember.

Redusert åpningstid Bindal legekontor
Bindal legekontor vil endre sin bemanning fra 1. desember. Petter
Myren vil ha permisjon i 11 mnd for å fullføre sin spesialisering i
allmennmedisin. Kommunen arbeider med å finne en vikarløsning,
men kontoret vil ha redusert bemanning i desember med 3 i stedet
for 4 leger. Dette vil føre til noe mer ventetid for å få avtalt konsultasjon hos lege.

Utstyrssentral

Redusert bemanning vil også føre til at kontoret ikke vil være
åpent for ordinære avtaler i romjulen. Kontoret vil være bemannet
for akutte behov fra klokken 10 - 14 i perioden 27. - 29. desember.
Akutte henvendelser utenfor dette tidsrommet henvises til legevakt - tlf: 116117. Er det fare for liv og helse er det 113 som gjelder.
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Kulturkalender vinteren 2017/18
Terråk husflidslag har julebutikk på Doktorgården på terråk.2017. Åpen mandag 27.
november til fredag 1. desember. Fra kl.10.00-17. 00
Lørdag 2. desember fra
kl.10.00-13.00

3. februar 2018 blir det ny
revy på Toppen. Revygr uppa på Terråk er allerede i
gang med forberedelser.
Fredag 9. februar arrangerer
Terråk skole «Skoleball» på
Toppen.
Bindalseidet songlag mar kerer 75-års med konsert i
Solstad kirke lørdag 20.
januar, og fest for inviterte
gjestekor etterpå i hallen på
Bindalseidet. Flere gammeldirigenter dukker opp. Gamle sangere inviteres på konserten og til festen etterpå.
Det blir revy med revygruppa Steintoillåt lørdag 27.
januar på Bindalseidet.
Musikk og fest etterpå med
Bindals stolthet B-Gjengen..

Futsal-turnering på

Bindalseidet 5. juledag.
Se Facebook for tidspunkt. Arrangør IL Kula.

UKM 2018
Lørdag 10. mars på Bindalseidet.

