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ANNADOKKA
Ny øvingsdokke i gave til
helsepersonell i Bindal
Lag og foreninger i Bindal har samlet inn 40.000 kroner, slik at det nå
er kjøpt inn ei ny, avansert Annedokke som skal brukes til øving av
helsepersonalet. Dokka har flere
funksjoner enn de gamle dokkene,
den kan brukes til å øve hjertestans,
brannskader, kuttskader, bruddskader og man kan øve væskebehandling. Helsepersonell skal øve førstehjelp jevnlig, og når vi har denne
dokka slipper vi å låne fra Namsos,
som man måtte tidligere.
Det var Motorsykkelklubben i
Bindal som gav restbeholdningen
sin på kr 18.000, som startet kronerullingen. Deretter har flere andre
bidratt. Even Thorkildsen, Arnt Brevik og Johnny Busch, som er styre
for dokka, takker samtlige givere.
Dokka kan også lånes ut til kurs.
Kontakt ambulanspersonalet for Ambulansesjåførene Bjarne Holmberg og Trond Bangstad og Kommunelege I Even Thorkildsen med et
godt grep om Anne.
nærmere avtale.

Reindyr på Holmshatten
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Ordfører i 4 nye år
Utgiver: Bindal Kommune
Bindal Rådhus
7980 Terråk
Tlf. 75 03 25 00
E-post: postmottak@
bindal.kommune.no
Internett: www.bindal.kommune.no
Ansvarlig redaktør:
Edmun Skjelsvik
Redaksjon:
Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon:
Rønnes Trykk as, Mosjøen
Bladet sendes gratis til alle husstander i Bindal kommune, og kan
leses på kommunens internettsider.
Neste nr er planlagt utsendt
i i midten av desember 2003.
Hvis du bor utenfor kommunen,
og ønsker å få tilsendt bladet,
ta kontakt med Menighetskontoret.

Viktige telefonnummer:
Bindal Rådhus 75 03 25 00
Bindal Sykehjem 75 03 26 00
Legekontoret
75 03 25 60
Legevakt
75 03 43 33
Lensmann
75 03 19 20

Bibliotekets åpningstider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

STENGT
kl 0900 – 1545
STENGT
kl 0900 – 1545
kl 0900 – 1545

På Bindalseidet er åpningstidene slik:
Tirsdag kl 1600 – 1800
Torsdag kl 1100 – 1300
og
1600 – 1800

Kommunestyret hadde konstituerende
møte 22. oktober, og valgte da Magne
Paulsen som ordfører. Han er nå inne i
sin 6. periode som ordfører. Arne Hildring ble varaordfører.
Formannskapet består av Magne Paul-

sen, Arne Hildring, Lisbeth-Berg Hansen, Olaug Mikalsen og Per Heide.
I administrasjonsutvalget er Arne Hildring valgt til leder, Svanhild Thomassen er nestleder og Jørn Kveinå er
medlem.

Kommunal møteplan
2. halvår 2003
Formannskap/
Fondsstyret/
Faste utvalg for plansaker

Komitemøter

Kommunestyret

Onsdag 22. 10.
Torsdag 30.10.
Onsdag 12.11.
Onsdag 12.11.
Onsdag 19.11.
Onsdag 26.11.
Torsdag 11.12.
Onsdag 17.12.
Innkallinga til kommunestyremøtene legges nå ut på internett, på kommunens
nettsider. Se www.bindal.kommune.no

Samarbeid om
brannvern
Kommunestyret har takket ja til å
inngå samarbeid med Leka, Vikna
og Nærøy kommuner om brannvern og brannberedskap.

Høstkonserten
Fredag 7. november
er det Høstkonsert på Terråk samfunnshus.Terråk skolemusikk inviterer musikklivet i Bindal til høstens
mønstring av lokale krefter.

Terråk
idrettslag Basargevinster:
Terråk idrettslag minner om klubbdressen som er i salg fra Terråk S-Marked. Den finnes i størrelser fra 10 år,
og oppover og koster kr. 650 for medlemmer, og kr 750 for ikke-medlemmer. Støtt idrettslaget, og kjøp klubbdresss i julegave til familien!. Husk også
kontingenten for 2003. Du hjelper
idettslaget ved å betale den.

Terråk skolemusikk skal ha julebasar
søndag 30. november, og håper det
også i år finnes mange generøse givere
som vil hjelpe skolemusikken ved å gi
gevinster.
Gevinster kan leveres til Lill Brevik
eller Aud Olsen.
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Jul i Bindal
Ny utgave av Jul i Bindal kommer i
salg i slutten av november. Bladet vil
bli solgt i butikkene i Bindal, men kan
også bestilles fra Petter Dybvik eller
Magne Olav Brevik.
Bladet koster kr 50,-

To p p 1 0
Nå haster det med å levere inn trimkort for alle som har gått til topps i
løpet av sommeren og høsten.
Du kan godt bruke et vanlig ark,
der du skriver ned dato for når du
var på de forskjellige toppene.
Send trimkoret eller arket til
Bindal Rådhus, 7980 Terråk.
Hvis du ønsker årets krus må du
betale inn kr 100,- til Bindal idrettsråd, kontonr 4651.10.17300.

Våpenamnesti
Har du en pistol, maskinpistol, rifle
eller hagle liggende hjemme, men
mangler våpenkort? Da besitter du
mest sannsynlig et ulovlig våpen.
Fra 1. september 2003 kan du ta
med deg våpenet til lensmannskontoret, uten å risikere straff for brudd på
våpenloven. Du kan enten levere det
inn, få muligheten til å selge det lovlig
eller søke om å beholde våpenet.Ved
erverv betales behandlingsgebyr.
Dersom våpenet ditt er en hagle,
ervervet før 1. oktober 1990, er den
lovlig selv om den ikke er registrert.
Politiet ønsker likevel at du registrerer
våpenet, noe du foreløpig får gjort gratis.
Amnestiet utløper 31. august 2004.
LENSMANNEN I BINDAL

Innføring av maskinlesbare

PASS

Maskinlesbare pass er nå innført i
Nord-Trøndelag politidistrikt, og fra
29. oktober 2003 er vi i produksjon av
de nye passene. Normalt vil saksbehandlingstiden være 3 uker, men søknaden bør leveres senest 1 måned før
man skal ut å reise. Det kreves personlig oppmøte på lensmannskontoret.
Ved utstedelse av pass til barn under 18 år, må foreldrene/vergene gi
skriftlig samtykke. Ved felles foreldreansvar må minst en av foreldrene være
med passøker til lensmannskontoret
og ha med egen legitimasjon. Den av
foreldrene/vergene som ikke møter,
må sende med skriftlig samtykke. Full-

makten må være datert og ikke eldre
enn 3 måneder. Skjema fås på lensmannskontoret. Eneansvar for barn må
dokumenteres.
Krav til passfoto er innskjerpet. Bildene skal være av god kvalitet, helst
svart/hvitt, lys bakgrunn, uten hodeplagg og ikke eldre enn 3 måneder. Bildene bør tas hos fotograf.
Ved hastverk kan nødpass utstedes
gjeldende for kun en reise. Gebyret er
som for ordinært pass.
Ta gjerne kontakt med oss pr. telefon før du kommer.
LENSMANNEN I BINDAL

Tilskudd til naturforvaltning,
kulturminner, m.m.
Miljøverndepartementet har en rekke
tilskuddsordninger for naturforvaltningstiltak og kulturminnetiltak m.m.
Dette er tilskudd som kan søkes av
enkeltpersoner, lag og foreninger, kommuner og andre. Av aktuelle tiltak det
kan søkes tilskudd til nevnes bl.a.:
Tilskudd til fiskeformål
Tilskudd av sentralt viltfond til viltformål
Tilskudd til friluftstiltak
Tilskudd til forebyggende tiltak
mot rovviltskader
Tilskudd til kulturminnetiltak

Tilskudd til samisk kulturminnevernarbeid
Tilskudd til vern og sikring av fred
og verneverdige bygninger
Tilskudd tilkystkultur og fartøyvern
Tilskudd til kulturlandskap
Søknader skal sendes via kommunen og søknadsfristen for de fleste tilskuddene er 15. september.
Ytterligere informasjon, rundskriv
med nærmere orientering om ordningene og søknadsskjema kan fås ved
henvendelse til kommunen.

BINDAL FYSIKALSKE
7980 Terråk • Tel. 75 03 41 38
Vibeke Sørstad
901 46 349

Roar Eck
909 58 398

MUSKEL- OG SKJELETTLIDELSER
MANUELL LYMFEDRENASJE
Generell åpningstid:
Kl 08.30–15.30.
Tirs. & tors.: kl 12–16

ÅPNINGSTIDENE KAN VARIERE NOE.
Hvis vi ikke er tilgjengelig, vennligst bruk telefonsvareren. Vi ringer da tilbake snarest mulig.
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Delegert ansvar til kommunen
i landbrukssaker
Kommunene får delegert ansvar for juridiske og økonomiske virkemidler i
landbruket fra 1/1 04.
I behandlingen av St.meld. nr. 19
(2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt nivå,
vedtok stortinget at en rekke nye oppgaver innen landbruksforvaltningen
skal overføres til kommunene. Dette
omfatter både juridiske og økonomiske virkemidler.
De juridiske virkemidlene er:
Avgjørelsesmyndighet for kommunene
i saker etter konsesjonsloven (denne
myndigheten har kommunen i Nord-

land som en prøveordning også i dag)
Avgjørelsesmyndighet i alle delings- og
omdisponeringssaker etter jordloven.
Avgjørelsesmyndighet i alle saker
etter skogloven med unntak av fastsettelse av vernskoggrenser.
Økonomiske virkemidler omfatter
forvaltningen av flere tilskuddstyper
innenfor landbruket.
Av skogbruksmidler omfatter dette
tilskudd til ungskogpleie, første gangs
tynning, skogsveibygging, særlige miljøhensyn i skogbruket og andre næringsog miljøtiltak i skogbruket. Jordbruksmidler som kommunen får forvalt-

ningsansvar for er kulturlandskapsmidler, investeringsstøtte til miljøtiltak, og
tilskudd til områdetiltak.
I stortingets behandling av stortingsmeldingen er det en forutsetning
at lokale næringsorganisasjoner i landbruket skal trekkes inn i forvaltningen
av midlene. For den kommunale administrasjonen vil delegasjonen medføre
økt arbeidsbyrde og sterkere krav til
kompetanse men delegasjonen vil også
forhåpentligvis gi mulighet for bedre
lokal tilpasning av virkemiddelbruken.
Ivar Saus

Grunnskoleuka
i Terråk
skole
Flere av klassene var oppe på trappa og sang sammen med seremonimester Jarle Okstad, som tok fram
sine velkjente glansnumre. Her er
10. klassen i lystig sang.
Inntektene fra loddsalget gikk til
årets TV-aksjon. Det kom inn nesten 5.000 kroner.

En uke på høsten gjør alle
grunnskolene en vri på undervisningen.Ved Terråk skole begynte uka med «Skolejogg»
og «matpakkedag» på mandagen.Tirsdag var det åpning av
Bingen, og etterpå var det
mange aktiviteter i skolens
regi. Rebusløp i skogen med
lommelykt, der man lette seg
fram etter poster merket
med refleks var spennende.
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Å P N I N G AV B I N G E N

Initiativtaker Tore Kolsvik i Terråk idrettslag fikk mye ros for sin innsats for å få
til Bingen.Andre som har mange dugnads-timer på anlegget er Geir Skarstad,
Stein Lande,Arne Albert Bekkavik, Ove Valan og Knut Inge Edvardsen.

Den nye fotballbingen på Terråk
ble åpnet tirsdag 21. oktober.
Idrettslaget fikk gratulasjoner og ros fra både ordfører og
Trøndelag fotballkrets for det
effektive arbeidet med å lage en
binge som kan brukes til fotball,
håndball, kurvball og annen lek.
En del lokale bedrifter har bidratt med midler, men idretts-

laget ønsker seg fortsatt mer
økonomisk støtte.
Ordfører Magne og Margit
fra fotballkretsen fikk æren av å
åpne anlegget ved å sette inn
hvert sitt straffespark. Deretter
var det fotballkamper mellom
foreldre og lærere, og ungdomsskoleklassene.

Gamle foto til Bygdeboka
Bygdebokredaksjonen etterlyser flere gamle fotografier til bind av 3 av bygdeboka, som omhandler området fra Sørfjorden, innover mot
Terråk, Åbygda og Helstad/Bangstad. Særlig er
det gårdene Sandvika og Stranda (gårdsnummer 42 og 46) som vi har få bilder fra. Ta kontakt med Edgar Bøkestad, tlf 75031501, eller
med kulturkontoret hvis du har gamle bilder, eller tips om hvor de kan finnes.

E L G - J A K T A
Når dette leses er nok elgjakta på det
nærmeste slutt. Så langt i jakta er tilbakemeldingene noe varierende. I de ytre
delene av kommunen meldes det om
mye elg. Det samme er tilfelle for deler
av områdene nord for Bindalsfjorden. I
indre deler av kommunen er signalene
så langt at det er sett noe mindre elg
enn tidligere år. De rapporter om fel-

ling som hittil er kommet inn viser en
fin aldersfordeling, men for stor overvekt av hanndyr i uttaket. Forhåpentligvis vil dette rette seg noe når alle
rapporter er kommet inn.
Ellers ser jakta så langt ut til å ha foregått i fred og fordragelighet. Det er
meldt om få skadeskytinger og pålagt
ettersøk er gjennomført i de tilfetter

dette har skjedd. Fra kommunens side
er inntrykket at dagens elgjegere er
kunnskapsrike og ansvarsbeviste personer som har et langsiktig perspektiv
på den forvaltningsoppgaven de utfører. En grundigere oppsummering av
jakta vil komme når jakta er avsluttet.
Ivar Saus
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KURS I
BINDAL

Folkeuniversitetet
Studieforbundet

Kurs

Sted:

Tid:

Akvarell maling
Bunadscape
Generell studiekompetanse via nett
Glassmaling, treskjæring, porselensmaling
Karveskurd
Lappeteppe
Oljemaling
Service/kundebehandling
Skinnfell
Sølvarbeid
VHF—radiotelefoni
Knivmaking
Internkontroll av mat
Etterutdanning av sykepleiere

Heilhornet gjestegård
Terråk skole
Bindal
Bindal
Terråk skole
Terråk skole
Heilhornet gjestegård
Heilhornet gjestegård
Terråk skole
Terråk skole
Terråk skole
Terråk skole

Oktober 2003 og februar 2004
Høst 2003
Kontinuerlig
Ved nok påmeldte
Ved nok påmeldte
Høst 2003
Oktober 2003 og februar 2004
Ved nok påmeldte
Ved nok påmeldte
Høst 2003 eller februar 2004
Ved nok påmeldte
Høst 2003
Ved nok påmeldte
Ved nok påmeldte

Se også på www.fu.no for mer informasjon om folkeuniversitetet og omtale av andre kurs i regionen.
Ta kontakt med studiekonsulent

VEVPRODUKTER
FRA SØR-HELGELAND

Bestill julegavene nå!
Gi et åkle som gave ved bryllup, jubileer, eller
som utsmykning til nye bygninger. Du kan selv
være med på å velge ut farger og bestemme størrelse.
Ta en tur innom og se på alle mønstrene som
har vært i bruk, eller se noen av dem på internettsidene., her: www.bindal.org/abs
Anne-Beate Solvang
Toppenåsen 4
7980 Terråk
Telefon 75034164
Epost: asolvang@eunet.no

Håndballgruppa serverte varm saft til deltakerne på rebusløpet i lysløypa på Terråk.Anja Bangstad og Anniken Hansen Valan skjenker saft og deler ut twist.

F a m i l i e d a g
Terråk idrettslag arrangerte familiedag i lysløypa søndag 26.
oktober. Nærmere 100 store og
små søndagstrimmere deltok i
rebusløp og kasting på blink

med fiskestang. Litt surt var det,
så det var godt å komme inn i
skihuset til varm kaffe, sjokoladekake og vafler etter turen.
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B i n d a l s e i d e t S o n g l ag p å b e s ø k t i l P r a h a
Elven Moldau, eller Vltava som tsjekkerne skriver det, deler Praha i to.

Songlaget gjestet Tsjekkias hovedstad 4 dager i begynnelsen av oktober. 24 kormedlemmer og noen
ledsagere, fra Bindal og Gravikområdet fikk se en av Europas vakreste byer på en kort og hektisk
tur.
Koret opptrådte også på en
folklorerestaurant i den gamle industribyen Kladno, noen mil uten-

for Praha. Her fikk de norske
sangerne presentert smakebiter
fra bøhmisk folkedans og folkeviser. Et timannsorkester med sangere og dansere underholdt i flere
avdelinger. For nordboere ligner
musikken mye på tyrolermusikk.
‘Blant publikum var også andre
tilreisende fra Tyskland og Tyrkia.

Koret fikk guiding på borgen Hradcany
av en svensktalende omviser.

På Karlsbroen i
Praha finnes
mange fine
skulpturer.
Her ser vi 3
fortapte
sjeler bak
gitter.
Heldigvis
slapp
kormedlemmene unna
en slik
skjebne.
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KOMMUNESTYREVALGET OG
FYLKESTINGSVALGET 2003
I Bindal har det vært tradisjon med
valgting over bare en dag og slik var
det også ved årets valg 15.9.2003.
For kommunen sett under ett var deltakelsen på hele 78,6%, som tilsvarer
3.plass på landsbasis.
Ved årets kommunestyrevalg forelå
det fire valglister. Disse var:
• Arbeiderpartiets liste - oppnådde
45,39% og 8 mandat (1 mindre
enn i 1999)
• Liste for Venstre, Senterpartieet og
Høyre – oppnådde 32,20% og
5 mandat (1 mindre samlet, enn
i 1999).

Kretsvis var frammøtet slik:
Terråk valgkrets....................82,55%
Bindalseidet valgkrets..........79,56%
Åbygda valgkrets ..................79,16%
Harangsfjord valgkrets .......68,29%
Kjella valgkrets......................68,18%

• Sosialistisk Venstrepartis liste – oppnådde 13,01% - og 2 mandat
(uendret).
•Alternativ valgliste – oppnådde
9,41% og 2 mandat (stilte ikke
liste i 1999.)

Hvordan stemte bindalingene ved fylkestingsvalget i år?
Valgprotokollen viser følgende
fordeling mellom partiene:
Arbeiderpartiet
307 st.
Sosialistisk Venstreparti 161 st.
Senterpartiet
146 st.
Fremskrittspartiet
68 st.
Venstre
53 st.
Høyre
51 st.
Kristelig Folkeparti
41 st.
Kystpartiet
22 st.
Pensjonistpartiet
15 st.
Rød Valgallianse
14 st.
Miljøpartiet De Grønne 1 st.

Følgende ble valgt som kommunestyrerepresentanter for
valgperioden fram til høsten 2007:

Fylkestingsvalget

Fra Arbeiderpartiets liste:
Magne Paulsen
Lisbeth Berg-Hansen
Steinar Skarstad
Geir Inge Pettersen
Frode Næsvold
Svanhild H Thomassen
Oddvar Fossum
Stig Nygård

Nordland fylkesting består
fortsatt av 53 representanter

327 stemmer
260 ”
106 ”
99 ”
88
”
85 ”
84 ”
61 ”

Fra valglisten for Venstre, Senterpartiet og Høyre:
Olaug Mikalsen (V)
189 stemmer.
Jørn Kveinå (H)
113 ”
Ole Gutvik …(V)
98
”
Eli Horsberg (V)
71
”
Kurt Anders Brønmo (SP
67
”
Fra Sosialistisk Venstrepartis liste:
Per Heide
Gunhild J. Gutvik

101 stemmer
70 ”

Fra Alternativ liste:
1.Arne Hildring
2. Oddrun Dahle Liasjø

83 stemmer
26
”

Bindal kommune ble ikke representert i det nye fylkestinget, men fikk to vararepresentanter idet
Marit Enkerud,Terråk, ble 5. vararepresentant for SV
som fikk 9 representanter.
Videre ble Jørn Kveinå, Bindalseidet, 9. vararepresentant for Høyre som fikk 6 representanter.
Ellers fikk Vega 1 fylkestingsplass (Martin Skjefsstad –
A),Vevelstad 1 (Inger Robertsen SV) og Brønnøy 2
(Grete Bang A, og Inger-Lise Wågan, Sp).
Sømna ble ikke representert i det nye fylkestinget.
Det er ellers verd å merke seg at ordningen med
utjevningsmandater er fjernet ved lovendring.
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Kommuneintegrator
10. og 11. oktober ble det
avholdt «Ildsjelkonferanse» på
Kolvereid.
Jeg meldte meg på til denne
konferanse av ren nysgjerrighet
og angrer ikke et sekund. Det
var på forhånd annonsert med en
gnistrende konferanse, og det ble
det. Bare å få høre hva de to representanter for «Via Fantasia» (fra Hedemark) hadde å berette og oppleve
hvordan det ble formidlet, var verd turen til Kolvereid.
En del av konferansen var gruppearbeide, ledet av «Via Fantasia». Jeg ble
plassert i gruppe sammen med to «ildsjeler» fra Ytre Vikna og en «ildsjel» fra
Kolvereid og vil her i Båtsaumen gjerne presentere vår gruppes produkt,

som
kanskje også Bindal kommune kan ha
interesse av og med tid og stunder ta i
bruk. Det er Norges første Integrator
(det motsatte av separator). Med rehabiliterings-senter for bygdedyr. Tanken
bak dette er å samle de krefter som
finnes i kommunen i et forum, som
skal fremme interessen for kommunen
hos de som; er bosatt, men ennå ikke

har funnet seg til rette, er innom på
ferie, er innom i vikarjobb, eller
lignende.
Denne Integrator må ha en
«direktør». Det må være en
person som er flink til å formidle Integratorens produkter
utad og samtidig få rede på hvilken ressurs hver enkelt som skal
integreres i kommunen er i besittelse av, og gi den rom. F.eks. en ivrig
bowler, en «barmhjertig samaritan» eller en driftig kro-vert, det er bruk for
alle.
I Bindal har det vært enklest med
to «direktører», men hvorfor ikke
denne gangen bli enige om en felles
«direktør» for ytre og indre del av
bygda, gjerne bosatt midt i mellom.
Med hilsen Willy Bjørnli

Musikkverkstedordningen

Bygdeavisa «Budstikka» kommer nå ut som bok. Den ventes å være ferdig for utgivelse i løpet av november. Undertegnede vil stå for salget og
vil besøke flere steder i Bindal. Kan også bestilles på tlf. 75 02 09 28.
Willy Bjørnli

Formål:
Formålet med ordningen er å støtte virksomheter som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor rock,
jazz, folkemusikk og verdensmusikk.
Hvem kan søke:
Eksempler på hvem som kan søke:
- bandsammenslutninger/storband/lag
- ikkekommersielle spillesteder
- musikkorganisasjoner
- musikkråd
- musikk/kulturskoler
- andre musikkorganisasjoner/institusjoner
MVO støtter utstyr til øvings- og framføringslokaler, opplæring/kortere kurs,
bygningsmessige tilretteleggelser, og ikkepersonlige instrumenter.
Det er søknadsfrist 15. november
Få søknadsskjema på kulturkontoret,
eller på internett: www.mvo.no fra Norges Musikkråd.
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KULTURKALENDER HØSTEN 2003
Basar

BYGDEKINOEN

Det blir basar i ungdomshuset på Årsandøya
søndag 9. november, kl 1400, underholdning.
Arr. UL Framsteg

Se på internett:
www.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen/nordland.html
for oppdatert filmprogram.

Søndag 30. november kl 1500 er det den årlige
basaren på Solvang forsamlingshus på Holm.
Nord-Vedstrand aktivitetslag lover mange fine heimlaga
gevinster og god kaffe med kaker attåt.

TERRÅK
Tirsdag 28. oktober
Kl 1800 Nasse Nøff
Kl 2000 American Pie – Bryllupet
Tirsdag 11. november
Kl 1800 Sinbad – legenden på de sju hav
Kl 2000 Mors Elling 7 år
Tirsdag 25. november
Kl 1800 Oppdrag Nemo
Kl 2000 S.W.A.T.

Kjella Helselag har Julebasar lørdag 15. november.

Julebasar
Terråk skolemusikk inviterer til julebasar på
Terråk samfunnshus
søndag 30. november kl.14.00.

Julegrantenning
Bindalseidet og Terråk
SØNDAG 30. NOVEMBER.
Se oppslag for tidspunkt.

NORDHORSFJORD
Onsdag 29. oktober
Kl 1800 Nasse Nøff
Kl 2000 American Pie—Bryllupet
Onsdag 12. november
Kl 1800 Sinbad—legenden på de sju hav
Kl 2000 Mors Elling
Onsdag 26. november
Kl 1800 Oppdrag Nemo
Kl 2000 S.W.A.T.

Alle
11 år
7 år
7 år
15 år

Alle
11 år
7 år
7 år
7 år
5 år

Terråk Pensjonistforening

Restaurantaften
Lørdag 1.november er det Restaurantaften med
Velfjordrevyen på Ungdomshuset Vonheim.
Arrangør er UL Fønix. Dans til Sexy Saus Sisters.
Servering (øl, vin).

Julefester
4. juledagsfest på Vonheim på Sør-Horsfjord,
med UL Fønix sin egenproduserte julerevy.
3. juledag spiller Hans Kåres på «Granheim»
Skjelsviksjøen.
5. Juledag spiller 3 Megabyte på Toppen,Terråk.

Julebord tirsdag 9. desember kl 1700 på
Terråk Gjestegård. Påmelding til Ivar P. Helstad
innen 30. november.

Bindalseidet svømmebasseng
Bassenget er åpent fra 1. oktober.
Onsdag kl.1800-1900 Åpent for alle
kl.1900-2000 Åpent for alle
kl.2000-2100 Åpent for alle
kl.2100-2200 Åpent for alle f.o.m. ungd.skolen
Torsdag kl.1700-1800 Baby og småbarnsvømming
kl.1800-1900 Familiebading
kl.1900-2100 Varmbading
kl.2100-2200 Åpent for alle f.o.m. ungd.skolen
Billettpriser: Barn kr 10,- • Voksne kr 35,-.

