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Brannbil
Brannsjefen i den ukrainske byen
Kryvyih Rih (ca 600.000 innbyggere) takker Bindal kommune for
brannbilen de fikk i gave tidligere i år.

Rådhuset
er åpent fra kl 1000 til 1500.
Publikumsmottaket er betjent
mellom kl 1000 og 1400 hele
året.
Bindal folkebibliotek er åpent
hver dag kl 1000—1430.
Legekontoret
Legekontoret tlf 75032560
Nasjonalt legevaktnr:
tlf 116 117.
Øyeblikkelig hjelp tlf 113.

Folketallet i Bindal
pr. 1.juli 2022:
1.389

Brannsjef Kjell Andersen sammen
med sine ukrainske kollega.
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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 2023
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
Formannskapet/Fondsstyret Kommunestyret
Onsdag 30. november

Torsdag 15. desember
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Kjære sambygdinger!
Vi nærmer oss jul etter en mild høst med skiftende vær. Det ble lenge før vi fikk den første
frostnatta, noe som gjorde at vi fikk nyte de
nydelige høstfargene til langt ut i oktober.
Klokka er flyttet og dagene er blitt korte. Lange,
mørke kvelder har også sin sjarm, med tente lys og innekos for
alle som liker det.
Mange startet julebaksten tidlig og er i gang med juleforberedelser med familie og venner. Etter to år med pandemi kan vi
endelig planlegge julefeiring slik vi var vant til. Jula er et fint
avbrekk i mørketida. Vi må ikke glemme at ikke alle har gode
minner om juleforberedelser og julefeiring. Jeg håper alle er
flinke å ta vare på hverandre, og at ingen som ikke ønsker det
må sitte ensom på julekvelden.
Det meste av elgjakta er unnagjort, mange dyr er felt. Jakta
skal foregå helt til jul. Jeg håper det også i år er lagt vekt på å
få tatt ut de dyrene som foretrekker å oppholde seg i byggefeltene, ved skoler og barnehager.
Jeg ønsker å takke administrasjonen med kommunedirektøren i
spissen, for den store jobben det er å legge fram et budsjett og
økonomiplan i balanse til politisk behandling. Hvert år blir det
sagt at det er vanskelig. Med alle uforutsatte ting som skjer ute
i verden, og som har innflytelse på verdensøkonomien og på
nasjonalt nivå, må vi i år med rette si at det har vært utfordrende.
Med stigende priser, økende rente og økte pensjonsutgifter er
vi nødt til å se på driftsnivået vårt. Synkende folketall har også
stor betydning for våre inntekter. Det er samtidig viktig å se på
utvikling, bosetting og nye inntektsmuligheter.
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For Bindal handler det ikke bare om økonomi, det handler også
om rekruttering. Med gjentatte utlysninger etter leger, har vi
fått ansatt to leger i nordsjøturnus, Waldemar Vea Iversen og
Jonas Woll Jørandli. De har gjort avtale om å pendle hit en uke
i måneden.
I kommuneadministrasjonen har vi kommet til et generasjonsskifte. Stillingen som leder på plan- og ressursavdelingen er
lyst ut for andre gang, men det viser seg vanskelig å rekruttere.
Slik er det også med andre stillinger som lyses ut. Dette er ikke
spesielt for Bindal, det har blitt et nasjonalt problem at vi må
slåss om arbeidskrafta.
Det er nå bosatt 15 flyktninger fra Ukraina i Bindal. Jeg ber
våre innbyggere om å ta godt imot våre nye landsmenn og
gjøre de trygge i våre omgivelser. Det er en trist situasjon for
dem å måtte rømme heimlandet sitt pga krig. Jeg håper de f
inner seg til rette hos oss, og at vi kan gjøre hverdagen og jula
til en god og trygg opplevelse for dem.
Etter at det ble tatt kontakt vedrørende mammografiprogrammet for Bindal, har jeg jobbet opp mot kreftregisteret og helseforetaket, for at våre innbyggere skal få benytte sykehuset i
Namsos, Levanger eller Trondheim. Det viser seg vanskelig,
men jeg jobber videre opp mot beslutningstakere. Vi kan ikke
risikere at noen unnlater å møte på mammografi fordi vi blir
henvist til Bodø.
Jeg vil så takke alle ansatte og politikere for året som har gått,
dere gjør alle en god jobb.
Jeg ønsker alle våre innbyggere ei fredfull julefeiring og et
Godt Nytt år!

Vennlig hilsen Britt
ordfører
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Trenger dere litt ekstra til jul?
- dere er ikke alene.

Bindal frivilligsentral i samarbeid med Bindal kommune kan
bidra med en matkasse med noe godt i.
Tiltaket er mulig gjennom gaver fra Joker Bogen, Bindalsbygg, Bindalssmolt AS, Bindal elektro og Coop Nordland.
Kontakt folkehelsekoordinator Rønnaug Helstad,
tlf 482 58 067, innen onsdag 7. desember.
Matkassene leveres i løpet av uke 51.

Status vedrørende flyktningarbeidet i Bindal kommune
I forbindelse med krigen i Ukraina vedtok formannskapet i Bindal kommune å gi mulighet til at 15 ukrainere kunne bosette seg i Bindal i 2022.
Per 17. november bor det 14 personer som defineres som flyktninger fra
Ukraina i Bindal. De nye ukrainske bindalingene er både småbarnsfamilier og voksne med utflytta ungdommer.
May Lene Øren startet 1. oktober i jobben som integreringskonsulent. Integreringskonsulenten har ansvaret for å ta imot de nyankomne
ukrainerne, med planlegging, praktisk bistand og veiledning i bosettingsog etableringsfasen. Veiledningen inneholder også blant annet oppfølging
av hverdagsintegrering. Integreringskonsulenten blir en koordinator mellom tjenestene i Bindal kommune og skal samarbeide med interne og eksterne instanser, frivillige organisasjoner og enkeltmennesker, samt saksbehandle etter lov om integrering og introduksjonsordning. Integreringskonsulenten skal videre gi oppfølging og veiledning av deltakere i målgruppen for introduksjonsprogrammet, som blant annet inneholder norskopplæring og plan for videre skolegang eller jobb.
Bindal kommune vil takke alle som allerede bistår med smått og stort i
integreringsarbeidet, og dersom du har lyst til å være med å bidra, kan du
kontakte Bindal frivilligsentral på e-post
frivilligsentralen@bindal.kommune.no eller May Lene Øren på
may.lene.oren@bindal.kommune.no eller på mobil 476 44 854.
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Ny plan for
«Leve hele livet»
Reformen Leve hele livet skal bidra
til at eldre kan mestre livet lenger, ha
trygghet for at de får god hjelp når de
har behov for det, at pårørende kan
bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å
skape et mer aldersvennlig Norge.
Satsningsområdene er knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og
overganger i tjenestene.
Samfunnsutviklingen i Bindal kommune har ført til en økende andel eldre, og en redusert andel yngre i befolkningen. Dette gjør at
fremtidens samhandling mellom tjenester og tjenestebehov i en viss
grad kan bli forskjøvet mellom kommunen og innbyggerne. Med
gode aktivitetsmuligheter i lokalsamfunnet, kan små endringer gjøre at Bindals eldre fortsatt får en god og aktiv alderdom. Bindal
kommunes plan har prioritert seks tiltak for planperioden.
Se Bindal kommunes nettsider der vår plan for 2023 til 2026 er lagt ut.

Bindal ungdomsråd har
hatt to møter i høst. De
møtes regelmessig for å
ta opp saker ungdom er
opptatt av.
Deler av Bindal ungdomsråd:
Nico Hagen, Ole Christian
Brønmo og Charlotte Larsen.
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Kulturkveld ved Bindalseidet skole
I slutten av oktober var det mange forventningsfulle og spente
1.-4.klassinger ved Bindalseidet skole. Særlig gjaldt dette de
åtte førsteklassingene som opplevde sin første kulturkveld.
Her skulle de presentere det de hadde øvd på siden skolestart.
De skulle til og med ta knekken på bjørnen. Ja, som indianere,
må vite. Om morgenen var barnehagebarn og de andre elevene
ved skolen publikum, om kvelden var det åpen forestilling
med fullsatt sal. -Har vært litt nervøs, sa Torbjørn.- Jeg likte
alt, -og kake.
Elevene skulle vise fram det de hadde jobbet med i høst. De
hadde øvd inn mange sanger og åpnet med Året rundt av Alf
Prøysen. 29 klokkeklare stemmer med innslag av kraftfulle og
livlige avslutninger ga oss småtrinns-stemning.
1.klasse ble intervjuet av sin kontaktlærer Kristine Kjeldsand
og skulle fortelle hva som var bra med å være på skolen. Skolelunsj, friminutt, innlæring av bokstaver var noe at det vi fikk
høre. -Lekser er ikke noe artig! sa Torbjørn.
2.klasse hadde jobbet med sansene og leste opp vers de hadde
skrevet om syn, hørsel, lukt og smak. En sang om sansene ble
også framført.
3.klasse fortalte og viste tegninger fra høsting av bær og fortalte hvordan de hadde fått til saft i utallige flasker som ble
solgt under arrangementet. De forklarte også hvordan saftkokeren fungerer. Kjøkkenhagen småskoletrinnet har der de høster av naturen, bidrar til bl.a. saft i store mengder, og det hele
flettes med kunnskap i flere fag som matematikk og kunst og
handverk. Her var mange flotte tegninger fra turene ut i naturen. 4.klasse hadde vært flere ganger ved Bøkestadvannet for å
sette garn og dra fisk. Fisken hadde de veid og målt lengden
på, og noen var også spist. -Den var god, sa en av elevene.
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En av lærerne, Eli Heide Aasaune, sier at kulturkveldene er en
del av Bindalseidet skoles entreprenørskapsarbeid der det å stå
fram for andre er en viktig del. Hvert trinn har ansvar for to slike arrangement hvert skoleår. Hun understreker at hun har tro
på satsinga ved at de tar små steg for hver gang. -Når elevene
går ut av skolen har de bidratt i 20 slike forestillinger. Det tror
jeg bidrar til tryggere barn.
Småskoletrinnet avsluttet med «Kanskje kommer kongen» før
alle ble oppfordret til å delta i «Bli med dansen». Da var det
godt for de aller minste å kunne danse og springe rundt i salen,
og det var tid for kaffe og saft med tilbehør for publikum.
Olaug Mikalsen

Båtsaumen
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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.
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 matpakke, 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.

Frivillig-treff
Bindal Frivilligsentral ønsker å bli bedre kjent med alle våre
lag og foreninger! Vi ønsker å invitere 2 representanter fra
hvert lag. Torsdag 24. november kl. 19 - 21 på Doktorgården
på Terråk. Vi disker opp med mat og «program». Gratis.
Hjelp oss gjerne å dele/tipse om dette.
Kan du tenke deg å delta?
For spørsmål, ta kontakt. Påmelding innen 21.
november til Merete (91747835).
Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk

org.nr. 987 753 269

frivilligsentralen@bindal.kommune.no
Merete telefon: 917 47 835
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Tusen takk til Nordvestrand aktivitetslag for nydelig servering den 25. oktober. 23 personer deltok på dagens tur i
kulturminneløypa. Vi fikk pizza, kaffe
og eplekake. Klara Flataker fortalte om
Holm i «gamle dager». Vi gikk en runde i kulturminneløypa, som Nordvestrand aktivitetslag holder ved like.

«Grendaturneen» har besøkt
Årsandøya. Takk til ungdomslaget
som ordnet nydelig kjøttkakemiddag,
kaffe og kaker. Olav Håkon fortalte litt
om Årsand og Årsandøya. Steinar hadde forberedt quiz med tema Årsandøya» som vi fikk bryne oss på. Nærøysund trekkspillforening spilte opp i
dans. Det var full rulle på dansegulvet
og stemninga var meget god. Takk til
alle som kom, og som bidro!

Under Tv-aksjonen hadde vi
stand på rådhuset. Takk til alle
som kom og spiste vafler med
oss!

Steinar Vikestad er ansatt i 50% vikariat i ett år,
mens Katrine har permisjon. Han har startet opp
«bindalsquizen» onsdager kl 11, som en del av onsdagskaffen. Kaffe fra kl 1000 og quiz fra kl 1100.
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HandleturPsykolog
til jul!med sovepose
Bindal frivilligsentral arrangerer felles handletur til Kolvereid torsdag 8. desember. Vi satser på å leie minibuss.
Den går fra Bindalseidet (Coop) kl 10.00. Fra Bogen 10.15. Fra
Bindal helsetun, Terråk kl 10.40. Skyssen koster 200 kr pr. pers.

Vi ser for oss ei kaffestund på Coop cafe på formiddagen
Kl 13.00 serverer frivilligsentralen på Kolvereid sodd.
Kr 100 pr. pers

Vi kan hjelpe til med handling dersom noen trenger det.
Påmelding innen fredag 2.des til Steinar Vikestad: 48282760
Vi gleder oss til en sosial og trivelig tur! Lurer du på noe? Ta kontakt.
Hilsen Steinar og Merete – Bindal Frivilligsentral

Adventslunsj på Horsfjord
Kjella skole mandag 12.des kl 11.30
Kjella husflidslag serverer adventslunsj med kakao og kaffe.
Det koster 100kr. Inntekta går til husflidslaget.
Det blir «jule/Kjella-quiz». Kanskje får vi testet sangstemmen
også
Hjertelig velkommen til alle bindalinger! Trenger du skyss? Ta
kontakt med Merete: 91747835
Bindal Frivilligsentral sin 7.s topp på «grendaturneen»
er Horsfjord!
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Utstyrssentral
På Bindal rådhus finner du utstyrssentralen, der du kan
låne utstyr for vinterbruk, f. eks. skøyter og ski.
Vinterutstyr
Hockeyskøyter (fra str. 29 – 43) – totalt 21 par
Hjelm (small og medium) – 8 stk
Skisko (fra str. 27 – 45) – totalt 19 par
Smørefri ski (fra 110 – 192 cm lange) – 10 par
Skistaver (fra 90 – 155 cm lange) – totalt 14 par
Fjellpulk
Rattkjelker – 2 stk
Utstyrssentralen i Bindal er som et bibliotek. Her kan du som er
innbygger i Bindal kommune låne sport- og friluftsutstyr helt gratis.
Sentralen har mye utstyr, for alle sesonger. La ikke mangelen på
eksempelvis telt, kano, redningsvest, ski eller pulk begrense deg.
Utstyret får du låne i serviceavd. på rådhuset. Åpningstid: 10.00—
15.00.
Tlf: 750 32 500 og e-post: postmottak@bindal.kommune.no
Utstyrssentralens mål er å
tilrettelegge så alle innbyggerne i kommunen kan
være i mer aktivitet og prøve på nye aktiviteter. Vi har
spesielt fokus på barn og
unge. Utstyrssentralen har
blitt til gjennom et samarbeid mellom Bindal kommune, Barne- og familiedirektoratet og Nordland
fylkeskommune.
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Viltkveld
I samarbeid med storviltområdene i Bindal arrangerte viltnemnda i
kommunen en viltkveld på Årsandøy den 5. oktober.
Det var foredragsholdere fra Naturdata og Norsk hjortesenter.
De 30 deltakerne ga gode tilbakemeldingene.
Foredraget fra Norsk hjortesenter oppsummerer status for Bindal
slik:
Bestandsutvikling
Svak vekst i bestanden
Færre okser pr ku
Færre kalver pr ku
Færre kyr med tvillingkalv
Slaktevekter går nedover
Årsak/tiltak for å endre
Lav andel kalv og ungdyr i uttak
Overvekt av hanndyr i uttak over tid
Trolig lav gjennomsnittsalder i bestand
Bør øke andel kalv og ungdyr i uttak
Bør ha ei overvekt av hunndyr i samla uttak

Oppfordringen til jegere i Bindal er dermed:
Skyt mer kalv
Skyt mindre bukk/okse
Skyt mindre spissbukk/piggokse
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Vaksinering mot korona og influensa
Koronavaksinering for de som ønsker påfyllingsdose
mot korona og sesonginfluensa skjer fredag 25.
november kl 10.00 – 14.00 på Bindal rådhus.
Hva slags regler og anbefalinger gjelder nå?
•
•
•
•
•

Det er ikke regler for karantene eller isolasjon.
Du trenger ikke teste deg for korona, selv om du har symptomer.
Du bør holde deg hjemme om du er syk med luftveissymptomer.
Du trenger ikke registrere positiv selvtest.
Du trenger ikke ta PCR-test. Behøver du dette for dokumentasjon i
koronasertifikatet, må du betale for det selv.

Nabil Abusharekh er ny fysioterapeut i
Bindal. Han skal arbeide på Bindal
Fysikalske på Terråk en periode framover.
Han er opprinnelig fra Gaza i Palestina, men
har bodd i Norge i snart 20 år.
I løpet av denne tiden har han tatt videreutdanning og jobbet på forskjellige
steder.
Bindal fysikalske har beklageligvis mistet sitt kjente og kjære telefonnummer. Vi er nå å treffe på mobil.
Vibeke tlf 90146349
Nabil tlf 48625557

Båtsaumen
Side 16

Informasjonsblad for Bindal kommune

Lørdag 19. november er det førjulsmarked på Årsandøya ungdomshus kl 14.00-17.00. Salg av grøt med spekemat, kaffe og kaker.
Loddsalg.
Salgsboder i år (flere er forventet) :
Åbogen Gartneri
Hatten 4H
Helgeland museum
Heidi Dybvik, Juvika dyrebutikk
Bindalseidet sanitetsforening

Marita Skotnes
Elin Vareide - Oriflame
Karina S. Bekkavik
May Høgsnes -Tupperware
Audhild Ekremsæter - lefser

Førjulskveld på museet

Tirsdag 6. desember kl 1800.
Kom og senk skuldrene en kveld i førjulsstria! Tove Rørmark fra
museet i Sømna forteller om gamle juletradisjoner.

Vi serverer gløgg og julekaker. En liten allsang eller to blir det og.
Marianne Mathisen
La vaskebøtte
og bakst hvile for en time eller to denne kvelden!
Inngang kr. 100,-

Kaffe-treff
første fredag
hver måned

KONTAKT: Odd Walter Bakksjø,
avdelingsleder, Mobil: 959 73 650,
E-post:Katharina
od.ba@helmus.no
Postadresse:
Helgeland museum, avd. Bindal
Øvergård
Oldervikveien 5, 7980 Terråk.
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Bindalsbarn og ungdom—med vind i seglan
Bindal kommune har siden 2019 drevet prosjektet Bindalsbarn
og ungdom—med vind i seglan. Prosjektet varer ut 2024.
Gjennom felles opplevelser er målet å styrke samholdet på
tvers av bosted og gi barn og unge et større nettverk når de
fortsetter på videregående skole. Korona satte mange begrensninger, men nå er vi i full gang.
Førskolebarna fra hele kommunen har i høst treftes både fysisk
og digitalt. Enkelte skoletrinn har treftes for fellesdager både i
vår og høst. Bindalsbarn har i høst bidratt med god lunsj til fotballskolen og ulike arrangement i den kulturelle skolesekken
der alle elevene var samlet. Skolene er nå i full gang med å
planlegge fagdag 30. november. Her kan du bare glede deg til
en kulturell opplevelse sammen med elevene i 7.—10. trinn i
Bindalsskolen og Kristian Raanes.

KONSERT
i Bindalshallen med
Kristian Raanes
30. november
kl 17.30.
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Da var ei artig dansehelg over
Takk til Michael og Maia fra «Balance danseforening i Mosjøen» som kom og hadde danseopplæring for 3.-7.kl. Meget godt oppmøte! Lørdag var vi på Terråk. Da koste vi oss
med taco til lunsj. Søndag var vi på Bindalseidet. Der spiste vi tomatsuppe med tilbehør.
«Bindalsungene» deltok begge dager. Artig å
bli litt kjent med hverandre. Tusen takk til positive foreldre som
stilte opp på kjøkkenet!
Denne helga var et «spleiselag» mellom Bindal frivilligsentral, Kjella
IL, Terråk IL, Kula IL og Bindal kommune v/ prosjektet
«Bindalsbarn». Takk for samarbeidet!

HOVEDKONKURRANSE 2022

Alle som bruker TellTur og registrerer turmål samler automatisk poeng i hovedkonkurransen. Hvis du oppnår minimum 150 poeng denne sesongen mottar du årets premie som
er en praktisk vanntett bag fra Trollfjell!
Sluttdato: 31.12.2022.
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Advents- og julearrangement

Lørdag 26. november
Bindalseidet: Bindalseidet skolemusikk ønsker velkommen
til julegrantenning i parken kl 1500. Underholdning av skolemusikken. Salg av kaffe og kaker i hallen. Åresalg, loddsalg.
Søndag 27. november
Terråk: Adventsstund på Toppen kl 1400. Grøtsalg, kaffe og
kaker, Salg fra lokale utstillere.
Kl 1630 går vi i fakkeltog ned til sentrum der vi blir med på
julegrantenning, - kanskje kommer nissen?

Hatten 4H Høstfest
Hatten 4H hadde høstfest lørdag 5. november på Åsen i Åbygda. Ungdomshuset ble fylt med medlemmer, familie og venner.
Det ble presentert 19 prosjekt. De omfattet alt fra friluftsliv,
fotografering og til fagbrev frisør. To medlemmer hadde også
laget ei parkourløype i storsalen. 10 medlemmer deltok for
første gang på fylkesleir på Oppdal i sommer (avlyst i to år pga
korona), og fortalte med stort engasjement om sine opplevelser.
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Kulturkalender høsten 2022
Basar i Åbygda søndag 20.
november kl 1400 på Åsen.
Basar på Holm søndag 20.
november kl 1500. Mange flotte
gevinster. Servering. Arrangør er
Nordvestrand aktivitetslag
Basar på Bindalseidet skole
lørdag 3. desember kl 1500-1800.
Arrangør er Bindalseidet sanitetsforening.
Terråk gjestegård inviterer på
julebord og julequiz fredag 9.
desember.

Mormors Stuer inviterer til
åpent julebord lørdag 10. desember. Bordbestilling: 930 74 193
eller e-post:
post@mormorsstuer.no.
Juletrefest på Helstad 3. juledag
(tirsdag 27. desember) kl 1500.
Arr: Ul Fram.

Adrian Jørgensen
og Trine Rein
(+Kviin)
Julekonsert i
Solstad kirke fredag 2.
desember kl 1800
Billetter på Ticketmaster

Bygdekinoen
Terråk

Mandag 12. desember
Kl 1800 Pus med støvler
Kl 2000 Ikke bestemt

Sørhorsfjord

Onsdag 30. november
Kl 1745 En annerledes verden
Kl 2000 Dekksguten
Onsdag 14. desember
Kl 1745 Pus med støvler
Kl 2000 Avatar: The way of Water

Vi synger julen inn søndag 18.
desember kl 1600 i Vassås kirke.
Arrangør er kirkemusikalsk råd.
Juletrefest i Åbygda 2. juledag kl
1400 på Åsen.

