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Båtsaumen 

Bindal Frivilligsentral var på tur til Bøkestadvannet i starten av  

september.  Mer enn 30 personer fra hele kommunen deltok.  

Det ble servert pølser i lompe, bålkaffe og lefse. Terje Bøkestad var 

kjentmann og fortalte om alt frivillig arbeid som er gjort ved  

Bøkestadvannet. Merete og Katrine Berg-Hansen organiserte turen.  
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Rådhuset 
er åpent fra kl 1000 til 1500. 
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året.   
 
Bindal folkebibliotek er åpent 
hver dag kl 1000—1400. 
 
Legekontoret 
Legekontoret tlf 75032560 
Nasjonalt legevaktnr:  
tlf 116 117. 
Øyeblikkelig hjelp tlf 113. 
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Folketallet i Bindal  
pr. 1.april 2022:  
         1.392.  

 

 

Åsmund Myrvang 
er tilsatt som land-
brukskonsulent i 
50% stilling fra 29. 
august. 
 
Frank Andreas 
Isaksen er tilsatt i 60% fast sti-
ling som barne- og ungdomsar-
beider ved Terråk skole. 
 
Mona Øvergård er tilsatt i vika-
riat i Bindal barnehage, avd. Ter-
råk. 100% stilling for perioden 
1.8.22-1.2.23. 
 
Ellen-Kristine Skjelsvik er tilsatt 
i vikariat i Bindal barnehage, avd. 
Terråk. 75% stilling for perioden 
1.8.22-31.7.23. 
 
Magnhild Myrvang er tilsatt i 
vikariat i Bindal barnehage, avd. 
Terråk. 60% stilling for perioden 
1.8.22 - 22.4.23. 
 
Bunta Phupalee er tilsatt i vika-
riat i Bindal barnehage, avd. Kjel-
la. 70% stilling for perioden 
1.8.22 - 31.12.22. 
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Abonnere på Båtsaumen ? 
Bindal kommune gir ut bladet Båtsaumen re-
gelmessig for å informere om kommunal akti-
vitet og annen lokal aktivitet i Bindal. I 2022 
vil det komme seks utgaver. Bladet legges ut i 
pdf-format på kommunens nettside. Prisen på 
abonnement er for tiden kr 300,- årlig, men kan 
bli økt. 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. 
 
Ønsker du å annonsere i Båtsaumen eller Menighetsbladet? 
Det koster kr 2.000,- for å være med i ett år, 6 nummer. 
 
Ta kontakt med Jens Christian Berg,  
 - e-post jens.chr.berg@bindal.kommune.no 

Politiske møter i 2022 
 

Formannskap/fondsstyret Kommunestyret                       
         
        20. september 
20. oktober    17. november 
30. november    15. desember 
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Kjære sambygdinger! 
Nå er atter en sommer på hell og vi går mot høst. Alle 
årstider har sin sjarm på hver sin måte. Vi har lagt bak 
oss en så våt sommer vi sjelden har sett maken til. Mye 
er glemt med det nydelige været vi har hatt de to siste 
ukene. Det våte været har gitt mange bønder problemer 
med andreslåtten. Jordene var så våte at de påfører store 
ødeleggelser ved innhøsting, ikke alle har fått slått all 

jorda. La oss håpe på en fortsatt fin høst. Været har også gitt utslag i an-
tall sommergjester til vårt distrikt. Likevel har det på finværsdager vært 
stor utfart på Heilhornet.  
Jeg håper dere alle har hatt en fin ferie og fått ladet batteriene. Etter to år 
med pandemi var det godt å få være med på både Nordlandsbåtregatta og 
Bindalseid-dagan i god gammel tradisjon. Det var stor deltagelse på  
begge arrangementene. Mange utflytta bindalinger var tilbake og gledet 
seg over at pandemien har fått en annen oppmerksomhet, slik at vi kunne 
møtes igjen. Selv om det er mange som fortsatt blir smittet og syke, er det 
ikke så mange som blir alvorlig syke. Samtidig er myndighetene spente 
på utviklingen utover høsten og vinteren. Det er fortsatt viktig at vi hol-
der oss hjemme når vi er syke. Jeg håper flest mulig takker ja til den fjer-
de vaksinedosen, det er ingen tvil om at den beskytter mot sykdommen.  
 
I forbindelse med at Arctic Race of Norway 2022 ble arrangert på Helge-
land, ble alle kommuner oppfordret til å markere sin identitet. Vi konklu-
derte med at Bindal er kjent for sin båtbyggertradisjon og færingen.  
JB Båtskyss stilte med Bragd og fraktet færinger innenfor Lande i Tosen-
fjorden. Vi fikk noen fine klipp av færinger med fulle seil på tv-
sendingen til 190 land. Hvilken betydning dette vil få i ettertid er vanske-
lig å si, men de som deltok hadde en fin tur på fjorden. Takk til alle dere 
som stilte opp med båt og mannskap. Jeg deltok på arrangementet i 
Brønnøysund sammen med Peacepainting, som var til stede sammen med 
fylkeskommunen i Mo i Rana, Brønnøysund og Trondheim. Det ble et 
stort flott arrangement som skaper omtale i alle typer media. 
 
Vi ønsker våre nye innbyggere på Hildringen velkommen til Bindal. Det 
er nå tilrettelagt med skolerute hver dag. Jeg håper det ordner seg med 
båtplass på Terråk så fort som mulig, og først og fremst for kommende 
vinter. 
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4. september arrangerte Trollfjell Geopark geologiens dag ved Kjelleidet 
camping. Takk til alle som møtte fram til en spennende dag, med histo-
rien om Heilhornets opprinnelse og mange andre spennende bergarter i 
område. Ikke var jeg kjent med at det finnes ei lita jettegryte nede i sjø-
kanten. Mye spennende for et geopunkt ved foten av Heilhornet. 
 
Oppstillingsplasser ved Holm ferjeleie er ute på anbud. Ved månedsskif-
tet september/oktober vil det bli kjent hvem som får anbudet. Jeg håper 
de kommer fort i gang med jobben og at det står ferdig som planlagt ved 
utgangen av 2023. 
 
Jeg må benytte anledningen til å takke alle bindalinger som har stått på 
under hele omstillingsperioden. Dere har vært med og bidratt til at Bindal 
kan vise til Norges beste framgang i NHOs årlige kåring i Kommune-
NM. Dette viser at det hjelper å stå på og at det gir resultater. Jeg håper 
dette gir inspirasjon til at vi sammen skal stå på videre, for nye etable-
ringer og videreutvikle dagens bedrifter. 
 
Takk til Plahtes Eiendommer som lot oss sette opp en plakett på uthus-
veggen til minne om den tragiske hendelsen ved markeringen den 14. 
september, på dagen 80 år etter hendelsen i Urvollan. Der lensmann Ar-
nold Fossem og lensmannsbetjent Alf Skogmo ble skutt og drept av 
Linge-soldater. Takk til alle dere som møtte opp og deltok på marke-
ringen og alle som var med og bidro til at det ble en vellykket minnes-
markering med taler, musikk og sang og servering. Oppmøte fra fjern og 
nær viser at denne historien og tragiske hendelsen har stor interesse og 
betydning for etterkommerne av de omkomne, men også de som bodde på 
gården Urvoll da hendelsen skjedde. 
 
Jeg ønsker alle en fortsatt fin høst med fine turer i skog og mark. Lykke 
til med jakta for alle dere som har interesse for det. 
 
Vennlig hilsen  
Britt ordfører 
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Søknad om spillemidler til idrettsanlegg 
 
Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv, 
nærmiljøanlegg og rehabilitering av anlegg skal registreres på 
en egen nettside: www.idrettsanlegg.no, men Bindal kommune 
ber nye søkere om å ta kontakt med kommunen før 15. okto-
ber for bistand med å fylle ut søknaden, og for å avklare plass 
på lokal prioriteringsliste.  
Frist inn til Nordland fylkeskommune er 15. januar 2023.  

Ny arealplan 
 

Forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2034 er lagt ut til 
offentlig ettersyn og høring med hjemmel i plan- og bygnings-
lovens § 11-14. Høringsfristen er 30. september 2022.  
 

Planforslaget er sendt på høring til berørte organ.  
Det har vært tre folkemøter i løpet av september.  
Innkomne innspill fra høringsrunden innarbeides i planforslaget. 
Dersom det ikke er innsigelser eller omfattende endringer av plan-
forslaget, legges planforslaget frem for kommunestyret for endelig 
vedtak. 
Dersom det er innsigel-
ser eller omfattende 
endringer, må planen 
sendes ut på ny hø-
ringsrunde. 
(En innsigelse er en mar-
kering av en konflikt 
mellom kommunen og en 
annen myndighet som må 
løses før planen kan ved-
tas.) 
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Husker du? 
Her ser du det nybygde Bindal rådhus og det gamle helsehu-
set. Året er trolig sent 1987 eller tidlig i 1988.  I helsehuset 
fant du legekontor, helsesøster, tannlege, trygdekontor, fysio-
terapeut og leiligheter. Bindal Sparebank hadde også lokale 
der en periode. Det var også kafedrift. Det var folkebad med 
dusj og badstue. Huset ble bygd på femtitallet og revet i 1988. 

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

 
Vi svarer på telefon   55 55 33 33. 
Spørsmål om pensjon  55 55 33 34. 
 
Nav.no er åpent hele døgnet. 

nav.no
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Kursdag for barnehagen 
 

I august snakket Margrete Wiede 
Aasland om barn og seksualitet 
for de ansatte i Bindal barneha-
ge. 
Vel 25 barnehagearbeidere fikk hø-
re om barn og seksualitet, og om 
seksuelle overgrep mot barn. Aas-
land har undervist i disse  
temaene i mange år, og har skrevet 
flere bøker. 

 

Bindal har best framgang i NHOs årlige kåring 
Kommune-NM. 
 

Bindal klatrer innen kategoriene 
næringsliv (20,4 prosent),  
arbeidsmarked (17,6 prosent),  
demografi (17,2 pro-
sent), kompetanse (40,4 prosent) 
og kommuneøkonomi (– 0,4 pro-
sent). 
 
I Kommune-NM rangerer NHO kom-
munene etter attraktivitet og lokal vekst-
kraft basert på forhold ved næringsliv, 
arbeidsmarked, demografi, kompetanse, 
og kommunal økonomi.  

Bindal havnet på 320. plass da tallene for 2021 ble klare.  Det er 28 plas-
ser opp siden 2020 og 36 plasser opp siden 2015.  

 
https://kommunenm.nho.no/files/kommune_NM_rapport_2022.pdf 

NHO Nordland sendte bloms-
ter til ordfører Britt Helstad. 
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Fagdag for skolen 
 
Den 17. august var lærere og ansatte i helsesektoren i Bindal samlet på 
Bindalseidet. Tema var BTI—Bedre tverrfaglig innsats.  Målet å sikre 
tidlig innsats og et helhetlig kommunalt tjenestetilbud for barn, unge og 
deres familier.  
Innledere var følgende: Hilde T. Mørk fra Sør-Helgeland PPT og Hilde 
Rakvaag fra barnevernstjenesten på Sør-Helgeland, 
Are Dragsund og Arnstein Grunnan fra politiet på Kolvereid. 
Dagen ble avsluttet med diskusjonsoppgaver ledet av helsesykepleier 
Marit Brevik Johansen og lærer Åshild Dybvik. 

Helse– og vel-
ferdssjef Arnt 
Myrvold og opp-
vekst– og kultur-
sjef Siv Anita 
Myhre ledet 
samlingen. 

Hilde T. Mørk fra  
Sør-Helgeland PPT.  

Are Dragsund og Arnstein 
Grunnan fra Politiet på  
Kolvereid. 

Hilde Rakvaag 
fra barneverns-
tjenesten på 
Sør-Helgeland. 
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Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk      org.nr. 987 753 269    
frivilligsentralen@bindal.kommune.no       

Katrine tlf 976 53 077      Merete telefon: 917 47 835 

 

Som en del av vår forsinkede 30 årsmarkering, og markering av frivillig-
hetens år, vil vi dette høsthalvåret dra på «Grendaturné» hvor vi inviterer 
folk til kommunens mange bygder. 1. september var vi ved Bøkestadvan-
net. Terje Bøkestad informerte om stedet og om hvordan Bøkestad ut-
markslag jobber for å få med frivillige til utførelse av div. oppgaver. In-
spirerende! 
13.september var vi i Harangsfjord. Tusen takk til fastboende som sto for 
rømmegrøt, kaffe og kaker. En ekstra takk til Berit Eide for sitt engasje-
ment og guiding.  
Neste stopp på «grendaturnéen» blir til Åbygda mandag 26. sept. Da kan 
du bli med på guidet tur til gravfelter og utgravningen ved Fuglstad med 
Odd Walter fra Bindal museum. Oppmøte på Åsen kl 11. Etterpå blir det 
kaffe og enkel servering på Åsen ca kl 12:30. Da vil Ingulf Aune komme 
og fortelle historier og om livet i Åbygda. Man kan selvsagt komme på 
kaffe selv om man ikke er med på tur! 
Videre skal vi til Plassen/Vassås, Holm, Horsfjord og Årsandøya. Følg 
med på oppslag og facebook, for dette er en unik mulighet til å bli enda 
bedre kjent i vår vidstrakte kommune! Vi er som vanlig behjelpelig med 
skyss, bare ta kontakt. 

Vi vil i samarbeid med idrettslagene arrang-
ere Streetdance workshop for barn og unge i 
løpet av høsten. Følg med! 

mailto:frivilligsentralen@bindal.kommune.no
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Faste tilbud: 
Onsdagskaffen hver onsdag fra kl 10.00- 13.00 
på Doktorgården. Vi har god plass for tida. Tips 
gjerne andre om tilbudet. Vi kan ordne med skyss, 

bare ta kontakt. 
Det blir også kafé i Parkveien, Korneliestua og 
andre steder i kommunen utover høsten. Se opp-
slag etter hvert.  
 
Turgruppa Labb og jabb. Tid og sted avtales fra uke til uke, så ta 
kontakt med Merete 91747835 for å få tilsendt informasjon. Fysisk 
aktivitet, sosialt lag og felles mat-/kaffepause. Vi møtes på tvers av 
generasjoner.  

 
Stavgang tirsdager fra kl 11.30 på Doktorgården. Ta med matpak-
ke, vi serverer frukt og drikke. Selv om du ikke er med på tur, så er 
du hjertelig velkommen til å drikke kaffe med oss/spise matpakken 
din på Doktorgården kl 12:30. 
 
Ledsagerordning for folk som trenger følge til sykehus. Vi har 
11 ledsagere spredt rundt om i kommunen, en mye benyttet 
ordning. 

 
Strikkeklubben møtes annenhver onsdag (oppstart 14.sept). 

 
Porselensmalinga Kari Båtnes er kontaktperson. Kom og bli 
med da vel og prøv ut en ny hobby. 

 

Musikk-quiz i Kornelie-
stua på Horsfjord. 
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Psykolog med sovepose  
Årets TV-aksjon går til Le-
ger Uten Grensers arbeid 
for å gi livreddende helse-
hjelp og medisiner til men-
nesker som trenger det 
mest. I år går TV-aksjonen 
av stabelen 23. oktober  

Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behand-
let av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til 
helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å 
forebygge og behandle sykdommer som rammer mennes-
ker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksu-
ell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn. 

Manglende folkehelse får store konsekvenser for både 
samfunn og enkeltmennesker. Barn får ikke vokse 
opp, familier mister sine kjære, unge får ikke utdanning 
og folk faller utenfor arbeidslivet. Uten tilgang til legehjelp, 
vaksiner eller medisiner mister millioner av mennes-
ker livet hvert år. Ofte er dette mennesker i sårbare livssi-
tuasjoner.   

Med årets TV-aksjon skal vi bidra til å forebygge epidemier 
og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bang-
ladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske 
republikken Kongo og Sierra Leone. Vi skal gi vaksiner, til-
gang på livreddende medisiner og legebehandling. I sam-
arbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av 
TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot 
glemte, dødelige sykdommer.  

TV-aksjonen 2022 skal gi medisinsk behandling til dem 
som trenger det mest. Sammen redder vi liv! 
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Det blir viltkveld med  
tema hjorteviltforvaltning  
onsdag 5.oktober på 
Årsandøy ungdomshus. 
 
 
 
Bindal viltnemnd arrangerer viltkveld med tema hjorteviltfor-
valtning onsdag 5.oktober på Årsandøy ungdomshus. 
Oppstart kl. 18:00 med varighet til ca. kl. 22:00. 
 
Program for kvelden: 
 
Rapport vedrørende ny beitetaksering i Bindal 2022 –  
v/Solum/Gangstø. 
Naturdata v/Ane Tangvik – gjennomgang av elgrapport,  
statistikk og analyse av bestandsutviklingen over tid for Bin-
dal/Austra. 
Norsk hjortesenter v/Magnus Frøyen – bestandsutvikling/
utfordringer/ulike avskytningsmodeller/bestandsplanlegging. 
 
Det blir kaffe/drikke og enkel servering. 
Alle er hjertelig velkommen ! 
 
Bindal kommune 
Viltansvarlig/Viltnemnd 
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Influensavaksinering høsten 2022 
 
Det blir tilbud om vaksinering mot influensa i månedsskiftet okto-
ber/november. 
 
Terråk skole, hallen: 
Mandag 31.10.2022 kl. 10.00.-14.00 
 
Bindalseidet skole, hallen: 
Torsdag 03.11.2022 kl. 10.00 – 14.00 
 
Kjella, Vonheim: 
Mandag 07.11.2022 kl. 10.00-13.00 
 
Pris: 
Influensavaksine: kr 150 
Pneumokokkvaksine: kr 500 
 
Vi tar imot kontant eller Vipps 625156, vi har ikke kortterminal. 
OBS: 
 
Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende 
nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand kan ikke komme. 
 
Influensavaksinen anbefales til følgende: 
· Alle fra fylte 65 år 
· Beboere på sykehjem og aldersboliger 
· Gravide fra 12. svangerskapsuke 
· Helsepersonell 
Barn og voksne med: 
· Diabetes mellitus, type 1 og 2 
· Kronisk luftveissykdom 
· Kronisk hjerte- og karsykdom 
· Kronisk leversvikt 
· Kronisk nyresvikt 
· Kronisk nevrologisk sykdom eller skade 
· Nedsatt immunforsvar 
· Svært alvorlig fedme (BMI over 40) 
· Annen alvorlig eller kronisk sykdom 
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Tiltaksprisen 2022 

 

Det er frist 1. oktober for å foreslå kandidater til tiltaksprisen. 

§ 1. Tiltaksprisen i Bindal kommune har som formål å stimule-
re til næringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting 
og utvikling i kommunen som omfatter miljø eller trivselstil-
tak 
 
§ 2. Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner 
eller enkeltpersoner som har vist initiativ og gjort en innsats 
utover det en kan forvente i tråd med formålet med prisen. 
 
§ 3. Prisen kunngjøres med forslagsfrist 1. oktober, og alle kan 
foreslå kandidater til prisen. 
 
§ 4. Prisen skal bestå av et diplom underskrevet av ordfører og 
rådmann, samt en sjekk på kr. 5.000,- som belastes nærings-
fondet. 
 
§ 5. Formannskapet er jury for tiltaksprisen med kommunedi-
rektør som saksbehandler. Prisen tildeles på formannskapets 
siste møte før årsskiftet dersom juryen finner verdige kandida-
ter. Prisen utdeles av ordføreren ved en passende anledning. 
 
Send ditt forslag til  
postmottak@bindal.kommune.no 
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KRIGSSEILERE FRA NORD  
 

ROGER ALBRIGTSEN (f. 1971) er forfatter, fo-
redragsholder og frilansjournalist fra Evenes i 
Nordland. Han er i dag bosatt i Lakselv i Finn-
mark. Albrigtsen kommer våren 2022 med 
tredje og siste av bøkene i serien 
«Krigsseilere fra nord». Dette blir hans tiende 
krigshistoriske sakprosautgivelse. 
 

KRIGSSEILERE FRÅ NORD er en serie på tre bøker om krigsseilaser  i perio-

den 1939-45. Den første boka handler om finnmarkinger, den andre om krigs-

seilere frå Troms og den tredje og siste om krigsseilere frå Nordland. Med ut-

gangspunkt i personlige historier, dokumenter og fotografier, samt sjøforklaring-

er og tyske ubåt-logger gir de en sterk skildring av den brutale virkeligheten til 

krigsseilerne, som levde under et konstant press og med nervene på høykant 

døgnet rundt. Når som helst kunne de bli truffet av en torpedo eller gå på ei 

mine som lå og ventet i det mørke og til tider opprørske havet. De som overlev-

de krigen, fikk ofte senskader, posttraumatisk stress og store nerveplager. Av 

349 krigsseilere frå Finnmark omkom 52. 

 

I foredraget fortelles de dramatiske historiene til krigsseilerne fra Nord-
Norge, i Ute- og Hjemmeflåten.   
 
 
 
 

Bindal museum, søndag 30. oktober kl 1800 
Inngang kr 100,- 
Arrangør: Folkeakademiet Bindal 
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TVANGSEVAKUERINGA  

INGUNN ELSTAD (f. 1953) er professor emerita ved Universitetet 
i Tromsø UIT – Norges arktiske universitet. i 2020 utkom 
«TVANGSEVAKUERINGA – bakgrunn, gjennomføring, overle-
ving» på Orkana akademisk. Boka bygg på lokalhistorisk littera-
tur, tyske, norske og britiske arkivkjelder og forskning, og er 
den mest fullstendige og dokumenterte framstillinga av tvangs-
evakueringa til no. 

Bindal museum, tirsdag 11. oktober kl 1800 
Inngang kr 100,- 
Arrangør: Folkeakademiet Bindal 

Tvangsevakuering av barn, sjuke og 

gamle  

Tvangsevakueringa frå Nord-Troms og 

Finnmark vart ein humanitær katastro-

fe. Landet skulle gjerast folketomt, og 

dei svakaste var i fronten. Tyske solda-

tar på retrett bar sengeliggande sjuke 

frå gamleheimane til evakueringsfar-

tøya. Pasientar og bebuarar på 25 sju-

kestuer, sjukeheimar og gamleheimar 

vart frakta sørover under til dels uhyg-

gelege forhold.  
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Marianne Mathisen 

Katharina  
Øvergård 

KONTAKT: Odd Walter Bakksjø,  
avdelingsleder, Mobil:  959 73 650,  
E-post: od.ba@helmus.no 
Postadresse: Helgeland museum, avd. Bindal 
Oldervikveien 5, 7980 Terråk. 

Kaffe-treff 
første fredag  
hver måned 

Tirsdag 20. september serverer Bindal historielag klubb og duppe 
på bygdetunet - "Plassen"! Kaffe og kaker attpå. 200 for voksne og 
100 for barn opp til 12 år. Vipps-betaling foretrekkes, ellers kon-
tanter! Husene vil være åpne for besøk denne ettermiddagen. 
 
Pensjonistforeningen ønsker også å ha en dag med middagsserve-
ring i høst, og planlegger å lage fårikål 18. oktober! 
 
Det er det vi har så langt denne høsten - men vi får besøk av Tove 
Rørmark fra avdeling Sømna en gang før jul, og hun vil snakke 
om gamle juletradisjoner.  
 
Tirsdag 11. oktober holder Ingunn Elstad foredrag om tvangeva-
kueringa under krigen. 
 
Søndag 30. oktober inviterer Folkeakademiet Bindal til foredrag 
med Roger Albrigtsen, som snakker om krigsseilerne. 
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Nordland Teater: 

Kappeland   
-Minner som vi helst vil glemme 

Bindalshallen søndag 6. november 
 
Majavatn-affæren 
Majavatn-tragedien kostet 24 unge menn fra Helgeland og 10 
motstandsmenn i Trondheim livet. 
I 1942 kom tyske Gestapo på sporet av motstandsbevegelsen, og 
det hele kulminerte med trefninger ved Tangen gård høsten 
1942, bedre kjent under navnet Majavatn-affæren. Dette førte til 
en lokal opprulling hvor 24 menn fra Helgeland og 10 motstands-
menn i Trondheim ble henrettet i Falstad leir 8. og 9. oktober 
1942. 
 
Forestillingen er forankret blant befolkningen på Majavatn gjen-
nom møter og intervjuer. «Kappe land» er navnet på en gammel 
barnelek, hvor målet var å stjele land med en kniv. I vår historie 
blir vi minnet på hvordan internasjonal storpolitikk kan påvirke ei 
lita fjellbygd i Nordland.   

 
Av: Ketil Kolstad 
Regi: Hanne Brincker   
Medvirkende: Bernt Bjørn, Katja Brita 
Lindeberg, Kristoffer Hjulstad  
og Rune S. Løding 

Varighet: 80 minutter 

PRISER:  
Ordinær: 330,- 
Ung (under 30): 210,- 
Honnør: 280,- 
Ledsager (bevis må foreligge) 0,-  

https://no.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://no.wikipedia.org/wiki/Falstad
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Trollfjell Geopark inviterte til «Geologiens dag» på 
Kjelleidet i begynnelsen av september. 
Langs fjæra nedenfor Kjelleidet camping kan du finne spor etter 
voldsomme hendelser for millioner av år siden. Her finner du myk 
marmor og hard granitt foldet sammen i vakre former.  
Heilhornet består av granitt. Magma som steg opp for over 400 mil-
lioner år siden størknet og ble siden slipt ned av gjennom flere isti-
der. Les mer på nettsiden til Trollfjell: «www.trollfjellgeopark.no» 
 

Geologiens dag på Kjelleidet 

Bergliot Kulsrud Storruste, Camilla Pedersen og Charlotte Olsen  
fra Trollfjell friluftsråd/Geopark. 
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Riksteateret viser på Kolvereid: 
 
Mio, min Mio 
Tirsdag 20. september kl 1800 

Mio, min Mio er historien om den foreldreløse gutten som 
blir prins Mio. En storslått og vakker fortelling om savn og 
ensomhet, vennskap og ondskap og det sterke båndet mellom 
barn og foreldre.  

Vises i Nærøysund Arena. 
 
Ved målet 
Torsdag 3. november kl 1900 
Ved målet" er en sterk historie om en datter som lever sam-
men med moren sin. Moren klarer ikke å gi slipp på datteren, 
og den voksne jenta kommer seg ikke videre. Hvert år, på den 
samme dagen, reiser de til det gamle huset ved havet. Slik har 
det vært så lenge de kan huske. Bare de to. Alene sammen. 
Når en ung forfatter kommer på besøk, slår mønsteret  

sprekker. Vises i kulturhuset. 
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Urvollan—80 år etter  
 
 

14. september 1942 ble lensmann Arnold Fossem og lensmannsbe-
tjent Alf Skogmo skutt og drept på Urvoll gård, av motstandssolda-
ter fra kompani Linge. Linge-soldatene var på flukt fra Tangen gård 
ved Majavatn etter en trefning med tyske soldater der. Majavatn-
affæren førte til at 24 menn, de fleste fra Helgeland, ble henrettet i 
oktober samme år.  

14. september var det minnemarkering i Urvollan. Det 
har gått 80 år siden lensmannen og hans betjent ble 
skutt i den mest dramatiske hendelsen i Bindal under 
krigen.  
Vel 80 personer møtte opp til avduking av minneplakett og tale av 
Olav Håkon Dybvik. De gamle husene på gården forsvant på 1990-
tallet og i dag har Plahtes eiendommer utleiehytte samme sted. 
Etterkommere etter folket på gården og de to som døde den dagen i 
1942 var til stede under markeringen. 

Olav Håkon Dybvik forteller om de dramatiske dagene i september  
1942 i Urvollan. 
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Foto Eskil Skarstad. 

Kjella IL har dugnad. Det legges nytt tak på gapahuken i lysløypa. 

Gamle bøker  
gis bort   -  gratis 
 
Bindal folkebibliotek rydder i 
sine hyller og gir bort bøker.  
I løpet av høsten blir det satt ut 
bokkasser på butikker og andre 
møtesteder i Bindal. Ta kontakt 
med biblioteket hvis du ønsker 
å se gjennom hva vi har. 
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Basseng 
 

Folkebad Terråk 
Bassenget åpner etter høstferien og holder åpent fram til jul. 
Det må gjøres nødvendig vedlikeholdsarbeid, som trolig vil 
starte i februar/mars 2023. 

Torsdager: 
17:00 – 18:00 Familiebading (1. – 4. trinn) 
18:00 – 19:00 Mellomtrinnet (5. – 7. trinn) 
19:00 – 20:00 Åpent for alle f.o.m ungdomstrinnet 

Fredager: 
17:00 – 18:00 Foreldre/Barn til og med 1. klasse 
18:00 – 19:00 Voksenbading 

Priser: 
Voksne   kr. 50,-     Barn        kr. 30,- (Kontant eller Vipps) 

Folkebad Bindalseidet 
Onsdag  
1800-1900: Åpent for alle 
1900-2000: Åpent for alle 

Torsdag  
1700-1800: Baby- og småbarnssvømming 
1800-1900: Familiebading 
1900-20.30: Varmbading 

Lørdag:  
1200-1300: Åpent for alle 
1300-1400: Åpent for alle 
1400-1500: Åpent for alle 

Barn under 5.klasse må være sammen med en voksen. 

Priser: 
Barn: 30 kr  Voksne: 50 kr  (Kontant eller Vipps) 

NB! Vi bruker badehette i bassenget. Badehette kan kjøpes i bassenget-  
kr 100,- pr. stk. 

 

 



Kulturkalender høsten 2022 
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Høstbasar  
søndag 13. november  
kl 1500 på Vonheim. Da blir 
det bingo, tombola og loddsalg, 
kaffe- og kakesalg.  

Trine Rein og  
Adrian Jørgensen 

(+Kviin) 
Julekonsert i  

Solstad kirke fredag 2. 
desember kl 1800 

Billetter på Ticketmaster 

Bygdekinoen 
Terråk 
Mandag 19. september 
Kl 1800 Olsen banden - siste skrik 
Kl 2000 Ticket to paradise 
 
Mandag 17. oktober 
Kl 1800 Helt super 
Kl 2000 Krigsseileren 
 
Mandag 14. november 
Kl 1800 Teddybjørnens jul 
Kl 2000   
 
Mandag 12. desember 

 
Sørhorsfjord 
Onsdag 21. september 
Kl 1745 DC Superkjæledyrligaen 
Kl 2000 Ticket to paradise 
 
Onsdag 5. oktober 
Kl 1745 Helt super 
Kl 2000 Krigsseileren 
 
Onsdag 19. oktober 
Onsdag   2. november 
Onsdag 16. november 
Onsdag 30. november 
Onsdag 14. desember 

Tirsdag 11. oktober kl 1800 fore-
drag om tvangsevakuering i 
Finnmark ved Ingunn Elstad på 
Bindal museum. 
 
Fårikål på Bindal museum tirsdag 
18. oktober. Arrangør er   
Terråk pensjonistforening. 
 
Søndag 30. oktober kl 1800. 
Foredrag om krigsseilere fra 
nord ved Roger Albrigtsen på 
Bindal museum. 
 
 


