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Heilhornan i septemberlys

Terråk skole hadde strandryddedag langs Langstranda og til
Rotholmen torsdag 29. september. Fantastisk innsats av mellomtrinnet! Ca 60-70 kg plastavfall ble samlet inn.
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Anne Grete
Vikestad er
tilsatt som vikar på
Bindal folkebibliotek ut 2022.

Bindal folkebibliotek
har oppdaterte åpningstider. Biblioteket er åpent fra kl. 10.00 til kl. 14.30
alle hverdager og vil være betjent
hver mandag, onsdag og torsdag.

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.

Mariam Alaboud og Igor Dubasov
har nylig bestått fagprøven som
helsefagarbeider.
Bindal kommune gratulerer.

Legekontoret
To leger er nylig tilsatt på legekontoret. Waldemar Vea Iversen og Jonas
Woll Jørandli begynte 1. oktober.
Trond Iversen fortsetter som kommuneoverlege inntil videre.
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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 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. oktober
30. november

17. november
15. desember
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Kjære sambygdinger!
September la vi bak oss med snev av sommer og
mye godt vær. Det har for mange gjort at
første høstmåned har flydd av gårde, og det er nesten så vi ikke skjønner at vi er kommet til oktober,
selv om dagene har blitt merkbart kortere. Elgjakta
er godt i gang, som for mange er årets høydepunkt. Personlig setter
jeg pris på at vi har så mange jaktinteresserte og spesielt at mange
liker å jakte på elg, som det har blitt svært mange av. Jeg håper alle
jegerne legger sin flid i å fylle kvotene.
Mange kan nyte godt av og glede seg over at vi har fått så mye
asfalt i Bindal. I disse dager legges toppdekket ferdig fra Årsandøy
til Juvika. Det er asfaltert ferdig til Røytvoll. Røttingslia har også
fått nye stikkrenner og asfalt, det samme skjer fra Kjelleidet til
Hollup. På strekningen mellom Bogen og Gutvik har det pågått
forberedelser for asfalt hele sommeren. Nå kan også folk på denne
strekningen glede seg over ny asfalt og fine veier. Også strekningen
Hestnes-tunnellen til Holm har fått nytt dekke. Vi må bare håpe på
at snøen ikke kommer før nærmere jul, slik at arbeiderne blir ferdig
med alt som er planlagt asfaltert i år.
Til nå er vi bedt om å bosette 14 flyktninger fra Ukraina, inklusive
de 4 som kom på eget initiativ tidligere i år. Vi har vedtatt å ta imot
15 personer for inneværende år. Gitt situasjonen vi er i, med manglende personell på flere områder, har vi tilbydd å ta imot 5 personer
høsten 2023. Jeg skulle gjerne ha ønsket at vi kunne tilbydd å ta
imot flere, gitt den situasjonen det ukrainske folket er i. Samtidig
er det viktig at vi kan gi de som kommer gode tjenester og oppfylle
de kravene de har. Vi sliter blant annet med kompetent personell til
voksenopplæring.
Nå kan vi glede oss over at det endelig kommer oppstillingsplassene på Holm fergeleie, det har vært en lang prosess. Firmaet Farbu &
Gausen AS fra Inderøy har fått anbudet. Jeg håper det kommer
raskt i gang og at de blir ferdig som planlagt i 2023.
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Det mest spennende hittil i høst har vært hvordan vi kommer ut i
statsbudsjettet. Med jevne mellomrom har statsministeren signalisert et stramt budsjett, gitt den situasjonen verden står i og de
mange faktorer, som høy prisvekst og faren for at renta stiger. Vi
som etablerte oss på 70-tallet, med 17-18% rente, hadde andre forutsetninger og forventninger enn folk har i dag. Ingen av de som
etablerer seg i dag har tatt høyde for renteøkninger i den størrelsesorden.
Med dette utgangspunktet får også vi i Bindal et strammere budsjett
å forholde oss til. Bare pensjonsutgiftene øker med 9 millioner for
kommende år. Bindal kommune kommer ikke verst ut i budsjettet,
men det er ingenting å rope hurra for. Alt som skjer med grunnrenteskatten kan også få stor betydning for våre inntekter. Kommuneadministrasjonen har en vanskelig oppgave med å legge fram et
budsjett i balanse for oss politikere. Vi må være forberedt på å ta
ned kostnader, vi kan ikke bare bruke fond.
Som medlem av samferdselskomiteen i Helgelandsrådet har jeg deltatt på Jernbaneforum. Det er mye spennende som skjer også på det
området, med samarbeid over landegrensene for å få mere gods fra
vei til jernbane. Det var også stort fokus på persontrafikken og
korrespondanse inn og ut av distriktene for å kunne reise kollektivt.
Det settes inn mye nytt materiell på Trønderbanen for å elektrifisere
den mellom Trondheim og Steinkjer. Dagens materiell i Trøndelag
vil da bli overført til Nordlandsbanen. Dette medfører blant annet at
de gamle lokomotivene utfases. Nord-Norge banen er under utredning. Det ses også på å få flere togavganger fra Grong og sørover,
samt pendlertog fra Trofors til Bodø, med mulig bussforbindelse fra
Brønnøysund til Trofors.
Jeg ønsker dere alle en fortsatt fin høst.

Vennlig hilsen Britt
ordfører
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Nye flyktninger
til Bindal
Per 30. september bor det fire personer som
defineres som flyktninger fra Ukraina i Bindal. Bindal kommune er
nylig bedt om å ta imot seks nye som vil
komme i løpet av oktober. Dette er to barnefamilier og de vil bli
bosatt på Terråk.
May Lene Øren har nylig startet i jobben som integreringskonsulent. Integreringskonsulenten vil ha ansvaret for å ta imot de nyankomne flyktningene, med planlegging, praktisk bistand og veiledning i bosettings- og etableringsfasen. Veiledningen inneholder
også blant annet oppfølging i forhold til hverdagsintegrering.
Integreringskonsulenten blir en koordinator mellom tjenestene i
Bindal kommune og skal samarbeide med interne og eksterne instanser og 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.
Har du lyst til å være med å bidra, kan du kontakte Bindal frivilligsentral på epost 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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Foredrag om tvangsevakuering under krigen
Professor Ingunn Elstad besøkte Bindal museum i oktober. Hun
snakket om hvordan befolkningen i Nord-Troms og Finnmark
høsten 1944 ble tvunget vekk fra sine hjem. Hus og gårder ble
brent av tyskerne, som fryktet russerne.
Folkeakademiet Bindal arrangerte.

NAV Nærøysund/Bindal

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

Vi svarer på telefon
Spørsmål om pensjon

55 55 33 33.
55 55 33 34.

Nav.no er åpent hele døgnet.
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50% vikarjobb som daglig leder i
Bindal frivilligsentral fra 21. november 2022
Er du på utkikk etter en spennende og sosial jobb? Vil du være med å
forme Frivilligsentralen? Se her!
Vi ser etter en person som er:
Idérik og løsningsorientert
Vant til å omgås mennesker i alle aldre
Har lokalkunnskap om Bindal
Har grunnleggende datakunnskap
Kan utføre kontorarbeid og jobbe strukturert
Har sertifikat og bil
Kan sette realistiske mål
Da håper vi at du søker!

Katrine

Personlige egenskaper vektlegges sterkt.
Oppgi referanser.
Lønn etter avtale.
Oppstart 21. november 2022.
Nærmere opplysninger får du hos de daglige lederne:

Peder Knophs vei 5
7980 Terråk
Eller på e-post til frivilligsentralen@bindal.kommune.no
Søknadsfrist 20. oktober 2022
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Verdensdagen for psykisk helse
Lørdag 8. oktober hadde Frivilligsentralen
markering for «Verdensdagen for psykisk helse»
med kaffe og kake på våre tre matbutikker.
Årets tema er: «Vi trenger hverandre- løft blikket»
Mange føler på en usikkerhet/utrygghet for situasjonen i verden og i samfunnet generelt. Med enkle små grep, kan vi
gjøre hverdagen litt bedre for oss selv og naboen.

Løft blikket!
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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.
Dansekurs for 3.-7. trinn
Michael og Maia fra Balance danseforening i Mosjøen kommer og vil lære oss kule dansetrinn. Dette passer for gutter og
jenter.
Lørdag 5. november i Bindalshallen på Terråk kl 10-15 og
søndag 6. november i hallen på Bindalseidet kl 10-14.
Påmelding til Merete, tlf 917 47 835 innen 2. november.
GRATIS.
Dette arrangeres i samarbeid med Kula IL, Kjella IL, Terråk IL og
Bindal kommune ved prosjektet «Bindalsbarn».

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
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Grendaturnéen har hatt
flere trivelige stoppesteder i
høst. I september var vi i
Åbygda hvor Odd Walter
fra Museet guidet oss på
gravhaugene og utgravingsfeltet på Fuglstadmoan.
Torny Myrvang og ungdomslaget serverte nydelig
ertersuppe og vi hadde en
riktig så koselig stund på
ungdomshuset på Åsen. Ingulf Aune toppet det hele med artige historier
fra bygda, og latteren satt løst!
4.oktober var vi på bygdetunet Plassen, hvor de spreke tok en tur i kulturløypa. Odd Walter stilte med sin rike kunnskap og gode formidlingsevne
også denne gangen. Tusen takk for det! Etterpå var det kaffe og vaffel på
Plassen. Audun Gangstø fortalte om livet på «Plassen». Takk til Ludmila
fra Ukraina som hjalp til med vaffelsteiking!
Grendaturnéen fortsetter med 3 stopp til før jul. Vi oppfordrer alle til å
benytte anledningen til å besøke andre grender enn der du bor.
HOLM: Tirsdag 25. oktober. Kl 11 er det tur til den gamle kirkegården
og kulturløypa for den som ønsker det. Oppmøte ved grendahuset.
Kl 12:30 tar Nordvedstand aktivitetslag imot oss med varm mat og god
stemning og litt historiefortelling på grendahuset. 100 kr – inntekta går til
laget.
ÅRSANDØYA: Onsdag 2. november. Ungdomslaget på Årsandøya server kjøttkakemiddag kl 15.00 Det blir kaffe og kaker med påfølgende
dans til «Nærøysund trekkspillforening». Påmelding til Merete
(tlf: 917 47 835) innen 27.oktober. Plass til 70 personer – førstemann til
mølla! Kr 200 pr pers.
HORSFJORD: Vi avslutter grendaturnéen for denne gang på Horsfjord
med en adventslunsj. Mer info kommer etter hvert.
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Psykolog med sovepose

På oppdrag fra Bindal kommune organiserer Bindal frivilligsentral
årets TV-aksjon! Årets mottaker er Leger uten grenser. Tv-aksjonen
er 23. oktober, men det er ingenting i veien for å gi ditt bidrag
allerede nå.
Her har vi opprettet en spleis som du kan bruke.
https://spleis.no/bindal
Du kan også opprette din egen digitale bøsse på
spleis.no/tvaksjonen
Andre måter du kan bidra på er:
- Vipps til 2133
- Send sms med kodeord TVA til 2133 (300,- kr)
- Sette inn ditt bidrag på innsamlingskonto: 8380 08 09005
- Kom og spis vafler med oss på rådhuset torsdag 20. oktober

Politikontakt
Politioverbetjent Morten Silderen Halvorsen er politikontakt for Bindal,
Leka og Nærøysund. Ta kontakt for avtale. Han kan gi råd og veiledning. Han har ikke faste kontordager i Bindal.
Telefon: 400 38 535, hverdager kl. 08-15.00
E-post: morten.silderen.halvorsen@politiet.no
.
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Tilskuddsportalen er et digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskudd. Tilskuddsportalen gir en god oversikt over ulike tilskudd. Tilskuddsportalen består av to portaler: En for kommuneansatte og en for frivillige i lag og foreninger samt organisasjoner.
Bindal kommune abonnerer på Tilskuddsportalen, slik at er den gratis å bruke for lag og foreninger i kommunen. Alt du trenger å gjøre
er å registrere deg.
Det finnes veldig mange tilskuddsordninger. Har du en god idé til et
prosjekt, så sett av
noen minutter til å lære
deg å bruke systemet.
Det kan lønne seg.
Det ligger opplæringsvideoer inne i portalen
for deg som har liten
eller ingen erfaring fra
før med tilskudd. Hvis
du er en erfaren tilskuddsjeger kan det
hende du også plukker
opp noen nye tips.

Du finner Tilskuddsportalen her: https://tilskuddsportalen.no/
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Influensavaksinering høsten 2022
Det blir tilbud om vaksinering mot influensa i høst.
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 kontanter (eksakt beløp!) 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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Vaksinering mot korona
Koronavaksinering for de som ønsker påfyllingsdose
blir fredag 25. november kl 10.00 – 14.00
ved Bindal helsestasjon.
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.

Les mer på www.helsenorge.no/koronavirus

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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Årets førjulsmarked går av stabelen lørdag 19. november på
ungdomshuset på Årsandøy. Markedet har vokst og arealet på
museet har krympet, og det er derfor vedtatt at førjulsmarkedet
skal "ambulere", og benytte seg av ulike steder i Bindal fra år til år.
Terråk pensjonistforening servere fårikål på museet tirsdag 18.
oktober kl 1400-1630. Betal med VIPPS eller kontanter.
Søndag 30. oktober kl 1800 er det foredrag
med Roger Albrigtsen; Krigsseilere fra nord.
Folkeakademiet Bindal arrangerer, i samarbeid med museet.

Marianne Mathisen

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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Nordland Teater:

Kappeland

-Minner som vi helst vil glemme

Bindalshallen søndag 6. november kl 1900
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 motstandsmenn i Trondheim ble henrettet i Falstad leir 8. og 9. oktober
1942.
Forestillingen er forankret blant befolkningen på Majavatn gjennom 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.
Varighet: 80 minutter

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

PRISER:
Ordinær: 330,Ung (under 30): 210,Honnør: 280,Ledsager (bevis må foreligge) 0,-
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Hvordan finne postliste og møteinnkallinger

På kommunens nettside (bindal.kommune.no) kan du velge Innsyn. Da
kommer du til en side hvor du kan velge å se postliste for inngående og
utgående brev til og fra kommunen. Du får også se alle dokumenter som
ikke er unntatt offentlighet.
Hvis du vil se saksdokumenter til et møte, velger du blant de datoene som
er markert med en runding. Klikk deretter på feltet med uthevet dato.

Klikk på Møteinnkalling hvis du vil se
hele innkallingen med alle saker.
Nedover på siden kan du velge å gå
inn på enkeltsaker.
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Teater Marintim viser

Og du som gav meg feil kurs
Et musikkteaterspill om Sanct Svithun-forliset i 1962

Musikkteaterspillet ”Og du som gav meg feil kurs” forteller historien om det dramatiske forliset til hurtigruteskipet Sanct Svithun i
stiv kuling på Folla-havet utom Vikna søndag 21. oktober 1962. 41
mennesker omkom, mens 48 ble reddet ved heltemodig innsats
av lokale fiskere og andre redningsmenn med båter.
Handlingen i stykket følger Sanct Svithuns siste seilas fra avgang i
Trondheim til grunnstøting ved Nordøyan fyr, fra redningsdåden til
minnegudstjenesten i Rørvik kapell.
Tekst og musikk: Ola Grøvdal og Rolf Anker Pettersen
Regi: Liv Hege Nylund

Rørvik kirke 20.- 23. oktober 2022
Premiere torsdag 20. oktober klokken 19.30
Forestilling fredag 21. oktober klokken 19.30
Forestilling lørdag 22. oktober klokken 16.00
Forestilling lørdag 22. oktober klokken 19.30
Forestilling søndag 23. oktober klokken 19.30

Billetter på Hoopla.no
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Kulturkalender høsten 2022
Høstbasar søndag 13. november
kl 1500 på Vonheim. Da blir det
bingo, tombola og loddsalg, kaffeog kakesalg.
Farsdagsmiddag på Helstad søndag 13. november kl 1400-1700.
Helstad/Bangstad velforening
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.
Vi synger julen inn søndag 18.
desember kl 1600 i
Vassås kirke.
Arrangør er kirkemusikalsk råd.

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

Bygdekinoen
Terråk

Mandag 17. oktober
Kl 1800 Helt super
Kl 2000 Krigsseileren
Mandag 14. november
Kl 1800 Teddybjørnens jul
Kl 2000
Mandag 12. desember
Kl 1745 Pus med støvler

Sørhorsfjord

Onsdag 19. oktober
Kl 1745 Myke poter
Kl 2000 Jentetur
Onsdag 2. november
Onsdag 16. november
Kl 1745 Teddybjørnens jul
Onsdag 30. november
Kl 2000 Dekksguten
Onsdag 14. desember
Kl 1745 Pus med støvler
Kl 2000 Avatar: A way of Water

