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Vaksineringen
er i gang
Innbyggerne i Bindal
blir nå vaksinert mot
koronaviruset.
Utover vinteren og våren vil
befolkningen bli tilbudt vaksine.
Det er ikke nødvendig å kontakte lege. Den enkelte vil
bli kontaktet via telefon,
sms, post eller på digitale
kanaler.

Side 2

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

Båtsaumen
Utgiver: Bindal kommune
Bindal Rådhus
7980 Terråk
Tlf 75032500
E-post:
postmottak@
bindal.kommune.no
Internett: www.bindal.
kommune.no
Ansvarlig
redaktør: Knut Toresen
Redaksjon: Jens Christian Berg
Bladet legges ut gratis på kommunens nettside. Du kan abonnere på bladet i papirformat.
Se side 3. Neste nr er planlagt
utgitt i april 2021.

Rådhusets publikumsmottak
er betjent mellom kl 0900 og
1500 hele året. Rådhuset er
åpent kl 0800 til 1500 i perioden 15. mai til 14. september.
Ellers i året stenger vi kl 15.45.
Bindal folkebibliotek er åpent
hver dag
Bibliotekar er tilgjengelig
tirsdag, onsdag og fredag
kl 0830 – kl 1430.
Legekontoret
Legekontoret tlf 75032560
Nasjonalt legevaktnr:
tlf 116 117.
Øyeblikkelig hjelp tlf 113.

Arnt Myrvold er
tilsatt som helse–
og velferdssjef og
starter 3. mai. Han
er 51 år gammel og
kommer fra AMK
Nord-Trøndelag og
Namdal legevaktsentral. Han er
bosatt i Nærøysund.
Mariam Alaboud er tilsatt i
15% helgestilling i helse- og
omsorgsavdelingen fram til 16.
januar 2022.
Øyvind Nordstrand
er tilsatt i 50% fast
stilling som ledende
kulturskolelærer i
oppvekst- og kultursektoren, med
oppstart 16. februar.
Anders Kvaløy Olsen er tilsatt som
fagkonsulent innen
landbruk, og tiltrer
stillingen i begynnelsen av mai.
Maria Strøm Slyngstad har
sagt opp sin stilling som kommunelege. Tone Havåg Bjørlo
er vikar i hennes stilling fram til
14. september 2021.
Niklas Ågren er vikarlege fra
15. mars til 14. september.
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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 2021 vil det komme seks
utgaver. Bladet legges ut i pdf-format på kommunens
nettside. Vi tilbyr et abonnement der man betaler inn
kr 220,- 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 e-post til postmottak@bindal.kommune.no. Oppgi full postadresse. Vi
sender deg faktura i posten.

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.

Politiske møter
Formannskap/fondsstyret

Kommunestyret
Torsdag 25. februar

Torsdag 25. mars
Onsdag 2. juni
Torsdag 9. september
Torsdag 14. oktober
Onsdag 24. november

Torsdag 22. april
Torsdag 17. juni
Torsdag 22. september
Torsdag 11. november
Torsdag 9. desember

(Digitalt møte på Teams, streames)
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Kjære sambygdinger!
Vi har kommet godt inn i det nye året og vi fortsatte der
vi slapp i fjor, både med koronarestriksjoner og været.
Førjulsvinteren føk av gårde med et fantastisk vær og
slik fortsatte det inn i det nye året, selv om vi har fått noen minusgrader. Det er sikkert mange som ønsker seg
mere snø og skiføre. La oss håpe den kommer før det blir vår. Alle
husker vel snøen som falt midt i mai i fjor, jeg håper den er litt tidligere ute i år. Med kulde og oppholdsvær har det blitt fin skøyteis ,
noe som har skapt stor aktivitet og stor etterspørsel etter skøyter.
Det er mange år siden vi har hatt så stabilt og fint vær. Det har også
sin pris for noen, når det blir så kaldt over lang tid at vannet fryser.
For noen begynner det kanskje å bli et problem med for lite vann.
La oss håpe at dette ikke blir til et stort problem. Uansett går vi mot
lysere tider, dagene blir lengre og lengre for hver dag som går.

Ingen var vel overrasket over at koronasituasjonen ble slik på nyåret, det var vi forespeilet ville skje. Det har medført jevnlige møter
i kriseledelsen og strengere restriksjoner for oss alle. Vi er heldige
som bor her vi bor, når vi ser hvilke forhold de lever under i enkelte tettbygde strøk. Jeg vil igjen takke alle våre innbyggere for den
jobben dere gjør og de hensyn dere tar for å holde Bindals befolkning fri for smitte. Det er en vanskelig tid for mange og for alle de
som venter på den etterlengta vaksinen. Heldigvis har vi fått vaksinert de aller mest sårbare og noe helsepersonell, og nå står flere for
tur. Det er viktig at det hele tiden blir fordelt slik at alle får dose 2.
Vi må fortsatt holde avstand, vaske hender og være nøye med
hvem vi omgås og ikke legge opp til store selskaper. Jeg har stor
forståelse for at mange begynner å bli lei alle restriksjoner og anbefalinger, men jeg håper at dere holder ut til alle har fått vaksine.
Det blir nok norgesferie i år også. Jeg håper ingen ser mørkt på det,
vi har et fint land å feriere i.
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Politisk har det vært mange ting å ta tak i, alt av møter, konferanser
og webinar foregår på digitale plattformer. Jeg har sammen med
Bindal Utvikling sett på mulighetene for plassering av batterifabrikk i kommunen, der måtte vi innse at vi ble for perifer i forhold
til kravene og det var ingen mulighet for å levere den kraften som
skulle til.
Det er mange møter på Teams om samferdsel, som flyruter, innspill til Regional transportplan og anbudsutlysning av båtruta i Bindalsfjorden. Det jobbes også med videre utbygging av bredbånd i
kommunen. I siste formannskapsmøte ble det gitt tillatelse til oppføring av basestasjon på Holm, som vil dekke Holm, Hald, ferjestrekningen Holm – Vennesund, deler av Austra og noen strekninger langs fylkesvei 17. Utover dette jobbes det med å se på utbygging i andre deler av kommunen.
Like før jul fikk vi innvilget omsøkte beløp fra Kystverket/
Nordland fylkeskommune til renovering av kaia ved Kjella S-lag
fiskemottak. Nå er de omsøkte offentlige midlene på plass. Kjella S
-lag må skaffe den private kapitalen som skal til før de kan starte
prosjektet. Det skal gjennomføres møte med Kjella S-lag fiskemottak om videre prosess,
Det har også vært flere møter i Namdal Regionråd om fordeling av
økonomi til sykehusene i Helse Midt. Det er lagt ned mye jobb og
man håper å komme fram til en fordeling som kan aksepteres. Alle
sykehus er like viktige på hver sine områder.
Det jobbes med å etablere en ny parkering i Hornlia for oppstigning til Heilhornet. Samtidig som vi jobber for å få en midlertidig
60 sone i området på sommeren. Med erfaringene fra sist sommer,
er vi nødt til å få gjort noe før en ulykke skjer. Det var mange farlige situasjoner pga parkerte biler langs fylkesveien, og politiet bøtla
flere kjøretøy. Vi kommer ikke bort fra at mange ønsker å gå til
Heilhornet fra Hornlia fremfor den fine turen fra Vikestad.
Jeg ønsker dere alle en fortsatt fin vinter. Ta vare på hverandre i en
fortsatt vanskelig tid, som vi har levd med i snart ett år.
Vennlig hilsen Britt ordfører
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UKM 2021
I år blir det ikke landsmønstring eller
fylkesmønstring for UKM
(Ung Kultur Møtes)
Sømna og Bindal samarbeider om UKM og vurderer nå å lage en digital sending i løpet av våren. Der kan vi vise opptak
og direkteinnslag fra begge kommuner.
Innslagene kan være opptak av sang, filmsnutter, presentasjon av kunst og intervjuer med ungdom. Men vi kan også
presentere litt bredere hva ungdom er opptatt av. Hvordan er
hverdagen for en ung bindaling som går på skole i Namsos?
Hvordan er det å ha hjemmeskole over lang tid? Hva er Ungdomsrådene i Sømna og Bindal opptatt av?
UKM Nordland vil låne ut utstyr til kommunene som kan
brukes til å gjøre opptak og streame.
Kommunen vil komme med mer informasjon.
Les også på ukm.no/bindal
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Foto: Helgelandsrådet

Hjertelig takk for pengegaver gitt til helse- og omsorgsavdelingen i forbindelse med begravelsene til
Odd Alsli og Ola Pettersen.
Heidi Pedersen, leder institusjon

NAV Nærøysund/Bindal

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

Vi svarer på telefon
33.
Spørsmål om pensjon

55 55 33
55 55 33 34.

Nav.no er åpent hele døgnet.
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Elgjakta 2020
Fjorårets elgjakt i Bindal og på
Austra hadde en fellingsprosent
på 80. I 2019 var prosenten 73.

Det ble skutt 254 elg av tildelt
kvote på 317. Dessuten ble det
felt 6 hjort og 32 rådyr.
Nøkkeldata: Bindal og Austra
Andel kalv
21,7%
Andel ungdyr
61,8%
(kalv + 1/2 år)
Andel eldre ku
18,5%
Fellingsprosent
80,0%
Forholdet hanndyr/hodyr 53 /47

Bedre trafikksikkerhet
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) deler ut midler
til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode
holdninger i trafikken. Midlene kan nyttes til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter,
sykkelopplæring og/eller prøver mm. Informasjon om ulike
viktige tema som omhandler trafikksikkerhet som sikring av
barn i bil, sykkelopplæring, refleks osv. finnes på
www.tryggtrafikk.no/. Midlene kan ikke brukes til fysiske tiltak
som gang- og sykkelveger, busslommer etc.
Gå inn på www.nfk.no/nftu for nærmere informasjon om
trafikksikkerhetsmidlene, og for å finne elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist 10. mars 2021.
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Stortingsvalg 2021
Mandag 13. september er det
stortingsvalg og sametingsvalg.
På valgdagen må du stemme i hjemkommunen din. Det er den
kommunen du er folkeregistrert som bosatt 30. juni 2021.
Skal du flytte?
Du har stemmerett og avgir stemme i kommunen du er manntallsført i. Dersom du flytter etter 30. juni, står du innført i manntallet i kommunen du flytter fra, selv om du melder flytting.
Forhåndsstemme
Du kan forhåndsstemme til stortingsvalget 2021 fra og med 10.
august til og med 10. september.
I denne perioden kan du stemme i det forhåndsstemmelokalet
du måtte ønske i hele landet. Det er viktig å merke seg at det
ikke er mulig å angre på stemmegivingen. Det betyr at dersom
du forhåndsstemmer, så kan du ikke stemme på nytt, heller ikke
på valgdagen.
Fra 1. juli vil det være mulig å tidligstemme. På dette tidspunktet er stemmesedlene ikke ferdig, så du bruker en foreløpig
stemmeseddel med partinavn.

Stemme fra utlandet
Det er mulig å forhåndsstemme fra utlandet i perioden fra 1. juli
til og med 3. september.
Ved stortings- og sametingsvalget i år får du tilsendt valgkortet ditt
digitalt. På valgkortet står det i hvilken valgkrets du tilhører slik at det
er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Dersom du
har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.
Fra Feministhuset i Trondheim

7. oktober, der Berit Rusten intervjuer
Goggi Sæter om boka.
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Samefolkets dag
6. februar

Sørsamiske bøker på Bindal folkebibliotek
På biblioteket kan du finne flere bøker på sørsamisk
og bøker om den sørsamiske kulturen.

Blant annet finner du
boka «En skikkelig flink
reingjeter» skrevet av
Anne Grete Leine Bientie. Den
har handling
Oda Myrvang
deltok med sang på
UKM
2020
som
ble arrangert på
fra Finnlia i Bindal.
Terråk skole i februar, rett før
pandemien slo til.
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6. februar i barnehagene i Bindal
Bindal barnehages tre avdelinger markerte Samefolkets
dag med mange aktiviteter. Vi har snakket om samisk kultur, sett på bilder av blant annet hvilke klær de bruker,
hvor de bor, reinsdyr og snakket om fargene i det samiske flagget. Vi har også hørt på ulike joiker. Barna har fargelagt flagget, tegnet samiske gutter/jenter og vi har
malt et felles flagg som henger utenfor barnehagen.
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I uke 10 i Bindal
8. –14. mars

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Dette er vår felles store dugnad i kampen
mot kreft og Norges nest største innsamlingsaksjon.
Betal til VIPPS

På grunn av koronapandemien blir aksjonen i 2021 annerledes
enn tidligere. Det kommer ingen på døra di i år. Vi ber alle om
å benytte VIPPS for å støtte aksjonen.

Bindal
frivilligsentral
organiserer den
lokale innsamlingen for
Kraftak for Kreft

VIPPS 471002

Ditt bidrag blir
registrert gitt i Bindal når
du bruker dette nummeret.

Årsmøte

Bindal frivilligsentral har årsmøte tirsdag 23. februar kl 1730 på
Doktorgården. I styret sitter nå Johan Arnt Alstad, Gerd Dybvik, Ida
Otervik, Kristin Gutvik og Inge Sørhegge.
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Katrine Berg-Hansen
er ansatt som daglig
leder i 50% stilling fra
Paula og Katrine skal lede Bindal
2. februar.
Frivilligsentral sammen.
Paula Lindrupsen
fortsetter i sin halve stilling og de to vil dele på lederansvaret framover.
Frivilligsentralen blir åpen de fleste dager fremover, men vi
kan ikke ha Onsdagskaffe og Stavgang
foreløpig pga Covid-restriksjoner på antall personer innendørs.

Ledsagere

Bindal frivilligsentral administrerer en ledsager-ordning for
folk som må ha følge til sykehus ol. Dette i samarbeid med
Pasientreiser, de betaler ledsagerne for oppdragene.
Vi har 9 frivillige ledsagere pr
nå, men behovet tilsier at vi
gjerne skulle hatt flere. Kan du
tenke deg å være ledsager så ta
kontakt med Paula Lindrupsen
på mobil: 948 11 116.

Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk

frivilligsentralen@bindal.kommune.no

org.nr. 987 753 269

mobilnr: 948 11 116.
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Bindal Utvikling AS

Gründerånden vokser blant de unge
Akkurat nå bobler det i gründerlandskapet! Bindal Utvikling opplever
pågang av personer som ønsker å starte egen virksomhet i Bindal.
Gründere med ønske om å drive med
blant annet honning, media, kennel/
dyrebutikk, kortreist kjøttproduksjon
og melkeproduksjon. Om tre av disse
virksomhetene realiseres, vil det også
innebære tilflytting av tre husholdninger.
De to øvrige vil bidra til økt lokal verdiskaping og et bredere tilbud for befolkning og næringsliv i området.

Kennel

Mediaproduksjon

I tillegg til tilskudd i tidligfasen, bidrar vi i søknadsprosessen og knytter
deg til ressurspersoner og kompetansemiljø, som kan bidra til å øke sjansen for at din drøm blir realisert!
Honning
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Næringslivsdag
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I 2020 tok Bindal Utvikling initiativ til å arrangere Næringslivsdag for ungdom», i samarbeid
med Bindal kommune og lokalt
næringsliv. Vi har en ambisjon
om et årlig arrangement som
samler ungdommen fra Bindal og
lokalt næringsliv, til praktiske
oppgaver og dialog. Vi mener at
det er viktig at ungdommen får en
bred og god oversikt over mulighetene i lokalt næringsliv, før hybeltilværelsen står for døren.
Videre er det viktig for næringsFra næringslivsdagen 2020
livet å ha tilgang på relevant
kompetanse for vekst og utvikling i sine virksomheter.
Dessverre måtte vi utsette det
planlagte arrangementet i januar i
år og tenke alternativt.
I disse dager produseres det korte
videosnutter rettet til ungdommen, som skal bidra til å gi noe
informasjon og ønske de velkommen tilbake etter endt utdanning
eller i læretid.
Videoene skal benyttes i skolen
og representerer ulike deler av næringslivet i Bindal. Både bedrifter som vil trenge arbeidskraft fremover, men også unge
gründere som er i oppstartsfasen og har valgt Bindal som bosted, er med i prosjektet. Dersom du og din bedrift ønsker å få
utarbeidet en slik filmsnutt, ta gjerne kontakt så snart som mulig.
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Hva skjer etter omstillingsprogrammet?
Bindal Utvikling er i prosess med Bindal kommune og Brukstomta Næringspark for å sikre arbeid med næringsutvikling,
også i tiden etter omstillingsprogrammet. Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge gir Bindal positive tilbakemeldinger for gjennomføringa av omstillingsprogrammet og for
hvordan det jobbes for å sikre videre fokus og arbeid med næringsutvikling i tiden fremover.
Det er fantastisk å se hvordan både næringsliv og enkeltpersoner ønsker å bidra til å skape vekst og utvikling, både gjennom
egne prosjekter, samarbeid mellom virksomhetene og en positiv og optimistisk holdning.
Det å benytte lokale ressurser bevisst, fremsnakke hverandre
og spre positivitet vil bidra til å løfte hele Bindal og gi gode
ringvirkninger utover kommunegrensen. Vi håper å kunne
organisere et større og målrettet prosjekt i overgangsperioden,
som vil kunne spille videre på de gode bevegelsene vi nå ser.

Har din bedrift behov for
råd og veiledning knyttet
til økonomi, videre strategi eller tiltakspakkene, ta
gjerne kontakt med Bindal
Utvikling.

monja@bindalutvikling.no
tlf: 906 61 152
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Vaksinasjon
mot korona
Bindal kommune følger denne rekkefølgen når vi tilbyr vaksine mot
korona:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I uke 6 mottok kommunen

Beboere i sykehjem
7 slike glass, som gir 42
Alder 85 år og eldre
enkeltdoser.
Alder 75-84 år
Alder 65-74 år og enkelte personer med høy risiko
18-64 år
Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand
Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand
Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
Alder 55-64 år
Alder 45-54 år
Vaksinen er gratis

Vaksinasjon av utvalgte helsepersonellgrupper vil etter hvert pågå
parallelt med vaksinasjon av beboere i sykehjem og risikogrupper
over 85 år.
Den type vaksine Bindal kommune har mottatt må tas i to omganger med noen ukers mellomrom.
Kommunen vet ikke hvor fort vaksinasjonen av hele befolkningen
kan skje, da informasjon om antall doser som sendes til kommunen
blir gitt med kort varsel.

Les mer om vaksinen på Folkehelseinstituttets nettside, her.
Det er ikke nødvendig å kontakte lege. Den enkelte vil
bli kontaktet via telefon, sms, post eller på digitale kanaler.
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En forskningsgruppe fra NTNU ledet
av Hilde Marie Thrana har
gjennomført den første delen av et
pilotprosjekt for å undersøke effekten
av Peacepainting-metoden.
Forskerne deltok og observerte en
Peacepainting-workshop i Brønnøysund og
gjennomførte intervjuer med deltakerne.
Hilde Marie Thrana er
Basert på dette vil NTNU lage et mer
førsteamanuensis ved
omfattende forskningsprosjekt. Det
større
Bilene ble levert med kommunevåpen på døra.
NTNU, institutt for
forskningsprosjektet vil involvere mange
sosiologi.
nordiske land og flere deltakere i
Peacepainting.
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PEACEPAINTING
Det sitter ei jente i Kina et sted
Hun maler ei sol
Og opp i fra lerretet stiger den nå
Og seiler mot horisonten
Peacepainting …

Sola vil male ei gate for fred
Før ho går ned
Peacepainting
Og står opp for andre et anna sted
Det sitter en gutt i en ﬂyktningeleir
Han maler et håp
Ei due som ﬂyr med ei olivengrein
Den lyser i mørke kvelden

Peacepainting…
I Portugal maler ei gruppe av barn
Paletten er full
Av vanskelige tanker som nå slepper
fram
Og ﬁnner et svar i lyset

Geirr Lystrup
Norsk visesanger og
forfatter (født i 1949).
Han har gitt ut over 30
plater alene og samarbeidet med et utall
andre artister.
Nå har han skrevet en
sang til Peacepainting.

Peacepainting…

Fra Bindal i Norge ﬂyr fargene ut
I øst og i vest
Og penslene spiller som ﬂøyter i vind
Nå danser vi grenseløst sammen
Peacepainting
Sola vil male ei gate for fred
Før ho går ned
Peacepainting
Og står opp for andre et anna sted

Fra en konsert i Vassås kirke i
2009. Geirr Lystrup og barn
fra Bindal synger sammen.
En utstilling med Peacepainting-malerier hang i kirken.
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Den første fredagen hver måned er det pensjonistkaffe, med maks
10 personer inne samtidig. Vi kan dessverre ikke invitere folk inn
på andre arrangementer for tiden.
Vi bruker tiden til å registrere og fotografere gjenstander.
Vi har mange gjenstander i våre magasiner som må beskrives og
katalogiseres.
Museet er bemannet stort sett hver
dag og butikken vår er åpen, så du
er velkommen innom for å handle.

Marianne Mathisen

Pensjonistkaffe første
fredag
hver måned

KONTAKT: Odd Walter Bakksjø,
avdelingsleder, Mobil: 959 73 650,
E-post:Katharina
odd.bakksjo@helgelandmuseum.no
Postadresse:
Helgeland museum, avd. Bindal
Øvergård
Oldervikveien 5, 7980 Terråk.
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Bindal historielag stiftet
Bindal museums venner avholdt
årsmøte 26. januar og vedtok å gjøre
om laget til et historielag.
Styret i Bindal historielag består av: Per-André
Johansen, leder, Andreas G. Øvergård nestleder, Rakel Helstad, kasserer. Berit Eide og
Linda Nygård er styremedlemmer.
Historielaget ønsker å jobbe med innsamling
av historisk materiale, og håper på å kunne gi
ut en årbok.

Per-André Johansen
(arkivfoto)

Per-André håper at folk som sitter med interessant stoff tar kontakt. Når
samfunnet åpner opp igjen, vil det bli invitert til et informasjonsmøte.

Bindal historielag beholder Vipps-nummer og kontonummeret til Bindal
Museums venneforening.

Sommerutlysning 2021
Koronapandemien er ikke over, og vi går fortsatt en usikker og
krevende tid i møte. Derfor ønsker vi å gjenta suksessen fra i fjor
ved å skape gode sommeropplevelser for barn og unge. Lag og
foreninger som har lyst og mulighet til å tilrettelegge for åpne, inkluderende og koronatrygge aktiviteter, kan nå søke om støtte fra
Gjensidigestiftelsen. Det er også mulig å søke om støtte til å skape
sommerjobber for ungdom, som en del av planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene.
Aktivitetene må gjennomføres i løpet av skolens sommerferie
(juni til august). Aktivitetene må tilbys i minst fem dager (én uke
eller over en periode). Tilbudet må være gratis for deltakerne, og
det kan ikke kreves medlemskap for å delta.

Søknadsfrist er 9. mars 2021. Les mer og
søk på www.gjensidigestiftelsen.no
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Skiløyper i Bindal
Idrettslagene i Bindal
kan nå tilby lysløyper
med oppkjørte spor
på fire steder i kommunen.
Du finner lysløyper i
Åbygda, på Terråk, ved
Storenget på Bindalseidet og
på Hollup. Det kjøres også opp skispor mange andre steder, så
kle på deg gode klær og finn fram skiene.
Følg løypestatus på nettsidene skisporet.no og loyper.net.

Utlånssentral

På Bindal rådhus kan du låne både ski og skøyter.
Vi har også diverse annet turutstyr til utlån.

Du finner en oversikt
på vår nettside
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Turnéteateret i Trøndelag viser

Best før på Norveg, Rørvik tirsdag 23. mars.

Komedien Best før geleider oss gjennom en middelaldrende manns tanker. Det handler om de valgene
han tok, og de han ikke tok. Bli med på denne heisaturen av en forestilling gjennom livet til en mann
som kanskje ligner deg, eller din mann?

Riksteateret viser Pang!
på Kolvereid søndag 25. april.

Gled deg til en annerledes komedie!
Pang! er blitt spilt på scener over hele
Europa, og endelig blir det mulig å oppleve dette kritikerroste teaterstykket
med Riksteatret på kulturhusscener over hele landet. Her sparkes det i
alle retninger, og ingen kan føle seg trygg!

Riksteateret viser
Tobias og dagen det smalt

på Kolvereid torsdag 8. april
kl 1800.
Forestillingen ble kåret til "Årets
beste barneforestilling" med
Heddaprisen 2018. Forestillingen
passer for familier, foreldre,
lærere, klasser - og alle barn fra 6 år.
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Kulturkalender vinteren 2021
Bygdekinoen våren 2021
Toppen, Terråk
Mandag 8. mars
Kl 1800 - ikke bestemt
Kl 2000: Nordlands Jeanne d’Arc, 9 år
Deretter 3. mai og 31. mai.

Skolene i Bindal har
vinterferie i uke 9,
altså 1. til 5. mars.
Adrian Jørgensen
er på turné og fredag
5. mars spiller han og
bandet i Kulturhuset
i Nærøy.

Vonheim, Sørhorsfjord
Onsdag 24. februar
Kl 1745 Lassie kommer hjem, 6 år
Kl 2000 The Marksman, 12 år
Onsdag 24. mars
Kl 1800 Tom & Jerry
Kl 2000 –ikke bestemt
Deretter 21. april, 19. mai.

Band:
Jens Martin Olsen – Perk/kor
Kristoffer Finnanger Lysgård – Gitar/
kor
Anders Brønstad – Gitar
Kenneth Aksnes – Bass/kor
Daniel Hovik – Tangenter/kor
Magnus Galguften - Trommer

SinkabergHansen har i år satt av kr 300.000,- til frivillig barne–
og ungdomsarbeid i kommunene Nærøysund, Bindal, Leka,
Brønnøy og Herøy. Vi er fleksible på hva slags
ideer, prosjekter og aktiviteter som støttes.
Søknadsfrist er 28. februar.
Send søknaden til e-post:
post@sinkaberg-hansen.no
Merk meldingen «Støtte 2021».

