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NAV-kontoret i Bindal har fire ansatte; 
Wenche Dybvik, Lena Fuglstad, Randi 

Sjølstad og Astrid Brevik Iversen. 

NAV Bindal er på 
plass i nye lokaler 

Den 19. mars var det offisiell åpning 
for NAV Bindal, med samling av kom-
munale og statlige tjenester innenfor 
én dør. NAV-leder Wenche Dybvik 
og Jack Inge Sørelv, underdirektør i 
NAV Nordland, er glade for at NAV 
Bindal er på plass i nye lokaler.  Her 
ved åpningen av kontoret i mars. 
Se side 5.
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  Bindal Rådhus
  7980 Terråk
  Tlf. 75 03 25 00
E-post: postmottak@
  bindal.kommune.no
Internett: www.bindal.kommune.no

Ansvarlig redaktør:
   Knut Toresen
Redaksjon:
  Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon:
  Prinfo Rønnes Trykk, Mosjøen
Bladet sendes gratis til alle husstan-
der i Bindal kommune, og kan leses 
på kommunens internettside.  
Neste nummer er planlagt utsendt  
i juni 2009.

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

Terråk:
Mandag         stengt 
Tirsdag  kl 1000 - 1530 
Onsdag  kl 1000 - 1530 
Torsdag  kl 1800 - 2000 
Fredag  kl 1000 - 1530 

Bindalseidet filial:
Mandag  kl 1600–1800
Torsdag  kl 1100–1300 
og kl 1600–1800
Stengt i skolens ferie.

Formannskap 
Fondsstyret 
Fast utvalg for Kommune- 
plansaker styret

   tirsdag 28.04
onsdag 20.05 torsdag 18.06
onsdag 02.09  torsdag 17.09
onsdag 14.10 torsdag 05.11
onsdag 25.11 onsdag 16.12

Møteplan 
politiske 
møter 2009

Åpningstid 
kommunale 
kontorer
Fra 15. mai til 15. september 
er kontortiden 
kl 0800 til kl 1500 
ved kontorene i Bindal rådhus. 

Marit Røstad,
 som har arbeidet som daglig leder i 
Bindal Initiativ AS i to og ett halv år,  
er nå tilsatt som avdelingsingeniør i 
Bindal kommune.

«Sett elg»
På grunnlag av data fra hjortevilt-
registeret er det laget en brosjyre 
med resultater fra ”sett elg”-regis-
treringene i Bindal. Dataene viser 
utviklingen over tid for en rekke 
forskjellige observasjonstyper. 

Norges 
nasjonalbåt 
Norsk selskap til skibbrudnes red-
ning (NSSR) ønsker å kåre en nasjo-
nalbåt i Norge, på samme måte som 
vi har nasjonalfugl, nasjonalblomst, 
og nasjonsfjell. Nå kan det norske 
folk delta i kåringen, ved å stemme 
. Det kan skje ved tekstmelding 
(SMS) til 2225, med kodeord BÅT. 
Send for eksempel ”Båt nordlands-
båt”, hvis du mener nordlandsbåten 
er den beste kandidaten. 
 Stem på Nordlandsbåten! 

Folketallet 
i Bindal 
Pr . 1. januar 2009:     1.616

Tilsetting

Bindal kommune har lagt ut søk-
nadsskjemaer på kommunens nett-
side for serverings- og skjenkebevil-
ling, salgsbevilling, samt skjenking 
for en enkelt anledning.  Søknads-
skjema for ordinær skjenkebevil-
ling skal benyttes av de som driver 
serveringssted. De som ønsker å 
søke skjenkebevilling for en bestemt 
anledning kan velge mellom ambu-

lerende bevilling og bevilling for en 
enkeltanledning.  Rådmannen har 
myndighet til å gi bevilling for skjen-
king av øl og vin ved enkeltanlednin-
ger, og søknad må være kommunen 
i hende 14 dager før arrangementet.  
Mer informasjon om de ulike bevil-
lingene finner du på vår nettside 
www.bindal.kommune.no, under 
skjemaer. 

Søknadsskjema for serverings- og skjenkebevilling, 
skjenkebevillinger for enkelttilfeller, samt bevilling 
for salg er lagt ut på kommunens hjemmeside 
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Formannskapet vedtok i mars å 
gjennomføre følgende prosjekter, fi-
nansiert med vedlikeholdstilskuddet 
fra staten.
• Renovering av Terråk kai.
• Renovering og tilbygg branngarasje 

på Bindalseidet.

• Redskapsbu/søppelhus for Bindal 
rådhus.

• Autovern langs Oldervikveien på 
Terråk.

• Vedlikehold av den eldste delen av 
Bindal sykehjem.

• Noe asfaltering av kommunale 
veier. 

I februar møttes 22 husflidsinteres-
serte, og bestemte at det skal stif-
tes nytt husflidslag på Terråk. I in-
terimstyret var disse med: Solbjørg 
Nygård, Annlaug Helstad, Britt Hel-

stad, Ragnhild Otervik, Tone Sæter-
nes og Simone Plahte. Fylkeslederen 
fra Nordland Husflidslag var tilstede. 
Når dette leses, har det vært stiftel-
semøte.

Forhånds-
stemming til 
stortingsvalget 

Etter påske blir det innflytting i den 
nybygde brannstasjonen som Sys-
temhus har reist på Terråk, like ved 
Bindalsbruket.
 Bygningen er på 180 m², og inne-
holder garderober, dusj og en stor 
garasje.
 Formannskapet har nylig vedtatt 
å renovere branngarasjen på Bindals-
eidet.

Ny brannstasjon på Terråk

Regjeringens tiltakspakke

Terråk Husflidslag 
er stiftet

IL Kula –  
Sommer-
trimmen 2009
Sommertrimmen  
begynner lørdag 16. mai og  
avsluttes i midten av september.
 Se oppslag i neste Båtsaum om 
sommerens turmål.

Forhåndsstemming skjer i  
perioden 10. august og fram til 
11. september. Nytt i år er at 
man allerede fra 1. juli kan avgi 
forhåndsstemme (tidligstem-
megiving) på Bindal rådhus. Valg-
dagen er mandag 14. september.
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Til nå har 7 lag i Bindal registrert seg i det nye Frivillig-
hetsregisteret, og samtidig takket ja til å få Grasrotan-
delen fra Norsk Tipping. Det betyr at 5% av innsatsen 
blir utbetalt til lag i Bindal, istedenfor å gå til tippepre-
mier.
 Bindal kommune oppfordrer flere lag til å registrere 
seg, slik at de kan sikre seg denne ekstra inntektskil-
den.

Grasrotandelen og Frivillighetsregisteret

Fra Budstikka, april 1938, henter vi et 
vårdikt, signert E. Benjaminsen. 

Han brukte ofte pseudonymet 
”Dorian Red”, som vi møter i siste vers.

Vår i Harangsfjorden
Nu har vi vår i Harangsfjord,
Allting spirer og allting gror.
Vekk er vinterens sne og is,
På fjell og fjord er vårlig dis.

Atter har vi lange dager
Sol og lys snart natten jager.
Fugler synger, så lykkelig tilfreds,
Og det er orreleik på hvert nes.

Små glade smil vi ofte får,
Alle gleder sig, —for det er vår.
Alle Lofotfolk er kommet hjem
Og det er bra, - vi ventet dem.

Ventetia var vel lang og tung,
Lengst for dem som nu er ung.
Og alle de som ventet mest,
Må vel få en liten fest.

Når våren kommer lys og blid
Med orreleik ved midnattstid.
De beste ønsker får alle med,
Og den som ønsker er ”Dorian Red”.
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NAV-leder Wenche Dybvik ønsket 
velkommen til åpningen av NAV-
kontoret.
 Jack Inge Sørelv fra etable-
ringsprosjektet i NAV Nord-
land takket for et godt samarbeid 
med Bindal kommune i arbeidet 
med å etablere nytt NAV-kontor. 
Han siterte ordspråket om at skal 
du gå fort, kan du gå alene, men 
skal du gå langt, bør du gå sammen 
med noen. I NAV-reformen er det 
nødvendig å samarbeide.  Prosjekt-
perioden har vært tøff for de invol-
verte, med nytt mannskap og mye 
nytt som skal læres. Det finnes in-

gen ”NAV-
skole” der 
alt er ferdig 
tilrettelagt. 
Meste-
parten må 
læres gjen-
nom erfa-
ring, ”skul-
der ved 
skulder”-

NAV Bindal åpnet
Ordfører Per-André Johansen og Jack Inge Sørelv fra NAV Nordland i ferd med å spleise sammen kommunale og statlige tjenester, er anskuelig-
gjort i form av en ekte tauspleis.  I bakgrunnen rådmann Knut Toresen. 

læring og ved å praktisere kompe-
tanse man egentlig ikke har.  I Bindal 
er ledigheten for tiden 2,2%. Fra 
august i år skal NAV-kontoret også 
ta over gamle Aetat sine oppgaver.  
Her kan det komme utfordringer 
framover også i Bindal. Etter hvert 
skal reiseoppgjør over på helsefor-
etakene. Dette har folk vært vant til 
å gå til NAV for å få hjelp til.
  Ordfører Per-André Johan-
sen gratulerte de involverte med 
dagen, og ønsket lykke til videre. 
Han skrøt av de ansatte som har 
holdt kontoret i gang i en hektisk 
prosjektperiode.  Svein Kolsvik 
sang Ralph McTells vise 
”Streets of London”, 
i norsk utgave av Finn 
Kalvik kjent som ”Bli 
med meg på en tur 
rundt i byen”.
   Fra Bindal kom-
mune og NAV Nord-
land fikk NAV-leder 
Wenche Dybvik en 
gave, i form av et ma-

leri av Irene Gulbrandsen.
 Dybvik avsluttet seremonien 
med å takke sine kollegaer for en 
flott innsats i en intens periode, 
som har bydd på mange utfordrin-
ger. Det har også vært artig, og 
arbeidsgleden ved å jobbe i felles-
skap har vært stor. Det har gått 
framover hele tiden. De ansatte 
har tro på NAV og har vært veldig 
motiverte for å lære nye ting.De 
viktigste verktøyene i perioden har 
vært å ha godt humør, og mulighe-
ten til å ”ringe en venn”. De har fått 
god hjelp fra erfarne folk rundt i 
NAV-systemet. 
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Forslag på kandidater til kulturpri-
sen i Bindal kan sendes til Bindal 
kommune innen 5. mai 
Retningslinjene for prisen er slik:
1. Bindal kommune v/ formann-

skapet deler ut en «Kultur-
pris». Prisen deles ut hvert 
år, dersom ikke annet blir 
bestemt.

2. Formålet med kulturprisen er 
å gi anerkjennelse til en per-
son eller forening/lag som har 
utmerket seg ved sin innsats i 
kulturlivet i Bindal.

3. Prisen gis til vanlig til en person, 
men kan i spesielle tilfeller 
deles. Prisen kan også gis til en 
forening eller et lag.

4. Kulturprisen overrekkes av 
ordføreren, sammen med et 
diplom.

5. Formannskapet tildeler prisen 
etter innstilling fra oppvekst- 
og kultursjefen.

6. Prisen lyses ut i avisene og i 
kultur-kalenderen med en frist 
for innsending av forslag til 
kandidater.

Tidligere vinnere er:
1994: Helge Spilling
1995: Ingulf Aune
1996: Sissel Sørhøy
1997: Olav Håkon Dybvik
1998: Eivind Christensen
1999: Anders Karl Botn
2000: Jann og Erling Alsli
2001: Halvor Kveinå
2002: Åbygda Ungdomslag
2003: Terråk idrettslag
2004: Bindalseidet skolemusikk
2005: Anne-Beate Solvang
2006: Skoleballet ved  

    Terråk skole
2007: Edgar Bøkestad
2008: Hans Theodor Kveinå

Våraksjon i uke 20 
(11. til 15. mai) 
Levering av inntil  
3 ekstra  sekker med 
restavfall. 

Til venstre på kartet ser 
du hvor konteinere for 
glass og metall er plas-
sert ut. 

Bindal 
Kulturskole
søknadsfrist 15. mai
Søknadsskjema er delt ut på 
skolene, og kan hentes fra Bindal 
kommunes nettside.

Pleie- og 
omsorgs-
avdelingen i 
Bindal
vil med dette få rette en stor takk 
til enkeltpersoner, lag og foreninger 
som har vist oss oppmerksomhet i 
form av gaver, besøk, underholdning 
og bidratt med frivillig arbeid gjen-
nom hele 2008.
 Et nytt år er godt i gang, men vi 
benytter likevel anledningen til å øn-
ske dere alle lykke til med 2009.

Kulturprisen

Vår-
rydding 
2009 
Retura – 
MNA
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Fra Bindal er det i år to 
ungdommer som har valgt 
å delta på humanistisk 
konfirmasjon.
 Johan og Einar Båtnes 
fra Harangsfjord deltar 
på kurs i forbindelse med 
humanistisk konfirmasjon. 
På kursene deltar ung-
dommer fra de fem kom-
munene på Sør-Helgeland, 
og det hele avsluttes med 
en seremoni på samfunns- 

huset i Brønnøysund lør-
dag 9. mai.
 Siste helga i mars 
reiste Johan og Einar til 
Mosjøen for å delta i rolle-
spillet ”På flukt” sammen 
med ungdommer fra hele 
Helgeland. Gjennom rolle-
spillet, som er utarbeidet 
av Røde kors, skal de lære 
om noen av de proble-
mene og utfordringene 
verdens flyktninger må gå 
gjennom.

Formålet med Humanistisk konfirmasjon 
er å styrke humanistiske verdier i samfunnet. Humanistisk 
konfirmasjon er et tilbud til ungdom som ønsker et kurs i 
livssyn og etikk og en høytidelig seremoni på dette grunn-
laget. Målsettingen for kurset er å styrke de unges evne til 
selvstendig tenkning og etisk handling, gjennom å fremme: 
• innsikt i egne opplevelser, holdninger og atferd 
• evne til refleksjon og til å stille kritiske spørsmål 
• bevissthet om livssyn 
• evne til omtanke, respekt, toleranse og til å ta 

ansvar.

Humanistisk konfirmasjon 2009
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Juni 2009:
”St.Hans” 
Det årlige St.Hans-arrangementet. 
Dagen markerer også starten på 
årets sesong. Salg av rømmegrøt, 
kake, kaffe, brus og saft. Muligheter 
for grilling.
Sted: Bindal Bygdetun
Tid: Tirsdag 23. juni. 
Kl. 17.00-19.00.  

Juni - august 2009:
”Sommeråpent”
Tradisjonell sommeråpent.  
Omvisninger.  
Åpen kafè og museumsbutikk.

Nytt for året: 
Nye bilder relatert til gården  
i Hildastua. 
Nye sjarmerende og nostalgiske  
varer i museumsbutikken  
i Lessjordstua. 
Periode:  23. juni - 2. august.  
Tid: Onsdag – søndag: 
  kl.12.00 – 17.00.   

Gamle båtmotorer/
stasjonærmotorer, 
store og små ønskes kjøpt for bevaring/restaurering. 
Alt av interesse. Vrak, deler etc. 
Spesiell interesse for eldre Wickmann og Brunvold.
Stein Erling Rosendal,   
Dalsvingen 12, 8618 Mo i Rana.   
Tlf. 751 69 237  /  950 33 048   
e-post: se-rosen@online.no 

Helgeland Museum 
- avdeling Bindal

Juli 2009:
”Skogen, båten og fol-
ket”
Brevfortelling omkring lo-
kale båtbyggertradisjoner 
med Tutta Anna Laukholm 
i rolle og Dagrun Agnes 
Gangstø på fløyte. Fore-
stillingen vil bli  
vist i Vassås kirke.  
Arrangement i samarbeid 
med Bindal Bygdetuns ven-
ner. 
Salg av kake, kaffe, brus og 
saft på Bindal Bygdetun et-
ter forestilling.
Pris: forestilling 
100,- for voksne  
barn u/16 år 50.-/ 
barn u/6 år gratis.
Sted: Vassås Kirke og  
 Bindal Bygdetun 
Tid: Søndag 19. juli kl. 
18.00

August 2009:
”En gammeldags skoledag”
Opplev en skoledag i gamle dager 
sammen med Tutta Anna Laukholm 
og Ingulf Aune. En opplevelse både 
for store og små. Arrangement i 
samarbeid med Bindal Bygdetuns 
venner. Salg av kake, kaffe, brus og 
saft. 
Sted: Bindal Bygdetun  
Tid: Søndag 16. august 
kl. 13.00

September 2009:
”Skjømringkveld”
Kom «å kur skjømring» - og opplev 
en fortellerstund sammen med 
Tutta Anna Laukholm og Olav 
Håkon Dypvik. Arrangement i 
samarbeid med Bindal Bygdetuns 
venner. Salg av kake, kaffe, brus  
og saft. 
Sted: Bindal Bygdetun  
Tid: Søndag 20. september. 
kl. 18.00.
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Dersom du er på Terråk og har tid 
til overs, venter på legetime, skyss 
heim eller har lyst på en prat, da 
er du hjertelig velkommen til Frivil-
lighetssentralens lokaler i den gamle 
Doktorgården. 
 Huset er åpent for alle, du 
trenger ikke å ha ærend for å stikke 
innom. 
 Det er kjøkken i 1. etasje. Det 
kan du også bruke. 
 Frivillighetssentralen ønsker 
å informere alle i Bindal om at 
Doktorgården kan benyttes som 
”venterom”.
 Selv om ”ho Gerd” ikke skulle 
være tilstede, er det bare å stige på. 
 Dette skal være et åpent hus for 
alle. 
 Fra mandag til fredag er det 
åpent fra kl. 9.00-15.00.
 Skulle det være behov, vil vi ha 
det åpent lengre 
 I ”Doktorgården” har vi også 
ei lita Loppebu. Vi tar imot brukte 
saker og ting, men ikke klær. Selv-
følgelig ønsker vi at noen vil komme 
og handle hos oss. 

Slik kan ”Doktorgården” 
også brukes

• Vil du bruke litt av din tid sammen 
med andre i ditt lokalmiljø? 
• Vil du treffe mennesker? 
• Vil du være med å sette dine egne 
og andres ideer ut i livet? 
Mange har gjort Frivillighetssentralen 
til en spennende møteplass 

Frivillighetssentralen  
samarbeider med andre lag 
og foreninger. 
For at vår Frivillighetssentral skal 
være best mulig tilpasset forholdene 
i Bindal og være til glede og nytte 
for så mange som mulig, er vi av-
hengig av tilbakemeldinger. 

Åpningstider:
 mandag – fredag: 09.00- 15.00 
 Tlf. 75 03 17 44 
 Mobil. 482 99 650 
 frivillighetssentralen@ 
 bindal.kommune.no 

 Vi er takknemlig for alle ideer til 
frivillige tiltak eller aktiviteter som 
kan gjøre vårt nærmiljø bedre. 
 Årsmeldinga for 2008 kan du få, 
dersom du tar kontakt med Frivil-
lighetssentralen. 
 Det jobbes med å få laget ei 
hjemmeside for Frivillighetssentra-
len, da skal alle ha anledning til å gå 
inn å se hva som skjer i regi av Sen-
tralen.  Vennlig hilsen Gerd 

B Y G D E K I N O E N
Bindal er så heldig at vi har to vis-
ningssteder på Bygdekinoens rute. 
Annenhver uke kommer maskinist 
Jan Ove Brøndbo fra Høylandet til 
Terråk og Sørhorsfjord for å vise 
film. Filmprogrammet settes opp 
i Oslo, og filmene er vanligvis helt 
ferske. Noen ganger får vi filmene 
hit bare en uke eller to etter nor-

gespremieren. Bindal har hatt besøk 
av Bygdekinoen siden 1996, da den 
kommunale kinoen på Terråk ble 
nedlagt. Besøk av Bygdekinoen kos-
ter kommunen ca 20.000 i året, litt 
avhengig av besøket. Dersom det er 
bra besøk på en film, får den lokale 
arrangøren beholde en del av billett-
inntektene.

 I 2008 var det best besøk på 
disse filmene:
1 Kautokeino-opprøret 214*
2 Mamma Mia 104
3 Lange flate ballær 2 56
4 High School Musical 3 48
5 Fritt Vilt 2 43
* Inkludert en skolekinoforestilling.
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Lørdag skal lagene danse på ulike 
steder i kommunen. Noen skal til 
sykeheimen, noen til eldresentret 
på Bindalseidet, og noen danser 
utenfor Bindalsbygg. I forbindelse 
med framvisningen ved Bindalsbygg 
blir det arrangert torgdag med nær-
ingslivet i Bindal. Stemnet avsluttes 
søndag med stemnetog. Der går vi 
til sykeheimen, og satser på å danse 
litt utenfor der.
 Videre går toget til uteområdet 
bak Bindalsbygg der hovedstemnet 
vil foregå. Da skal alle gruppene dan-
se det vi har øvd på i løpet av våren.
 Dette er en fin framvisning med 
fine barn i ulike dansedrakter. (Vi får 
laget egne drakter som vil bli brukt 
denne helga).

Thomas Brøndbo og 
Terråk barnekor
Terråk barnekor inviterer barnekor i 
ytterdistriktet til stor konsert med
Thomas Brøndbo

lørdag 18. april 
på Terråk samfunnshus.

 Det blir intensiv øving hele lørdagen
defilering i sentrum kl 1100, og en fel-
les konsert kl 1600. Kor fra Sømna og 
Nærøy er påmeldt.

Fylkesstemnet for barn   5. - 7. juni 2009

Terråk barnelag danset på stemnet på Namsskogan i 2008.

 Tidspunktene for de ulike fram-
visningene vil bli annonsert med 
oppslag når det nærmer seg. Vi hå-

per at mange kommer både lørdag 
og søndag, og ser på danseglade 
barn.  Terråk barnelag.
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Husdyrgjødsel kan bare spres på 
godkjent spredeareal. Alle land-
bruksforetak med husdyr skal ha en 
plan for bruk av husdyrgjødsel. 
 Spredetidspunktet er av stor be-
tydning for virkninga av husdyrgjød-
sel. Husdyrgjødsel skal spres i vekst-

sesongen, fortrinnsvis om våren. 
Mest effekt oppnås ved at den spres 
i voksende kultur. Den beste spre-
detida på eng er når graset er kom-
met i vekst og er 7 – 8 cm høyt. 
 Bindal kommune har vedtatt lo-
kal forskrift for spredning av husdyr-

gjødsel med virkning fra 1.10.2008. 
Planlegg spredning fra våren.
 Siste frist for spredning er fast-
satt til 15. september.
 Se kommunens nettside der du 
finner hele forskriften. 

Det planlegges et treårig prosjekt 
på Sør-Helgeland. Målet er å løse 
utfordringer det offentlige er på-
lagt med hensyn til sysselsetting, 
omsorg, læring, aktivisering osv. 
Det er også et mål å hjelpe de gård-
brukerne som ønsker å starte / 
utvide et slikt tilbud og knytte nett-
verk mellom dem. 

• Informasjon om prosjektet v/Fag-
konsulent Alf Trygve Nilsen fra 
Landbrukskontoret i Brønnøy 

”Inn på tunet” skal skape aktivite-
ter og arbeid tilpasset ulike men-
neskers behov på gårdsbruk. Eks. 
arbeidstrening for personer med 
spesielle behov, skoletilbud for 

elever, barnehage/skolefritidstilbud 
og psykiatriske tilbud. Det kan være 
et supplement til ordinære tilbud 
innenfor sosial- og helsesektoren 
eller undervisningstilbud som skole-
sektoren kan gi. 
 Se mer om IPT på:
 hppt://www.innpåtunet.no/ 
 hppt://www.bondelaget.no/ 

Orienteringsmøte
«INN PÅ TUNET» 

STED: 
Rådhuset i Bindal, 
kommunestyresalen 
DATO: 
fredag 17. april
TID: 
kl.10.30–12.30

Spredning av husdyrgjødsel

• Mandag 4. mai kl 18.00 
Vassås kirke 

 GEIRR LYSTRUP synger 
sammen med 1. og 2. klassin-
gene i Bindal.

• Utstilling med 50 malerier 
fra ”Barn av regnbuen”-
prosjektet. Biskop Tor B. 
Jørgensen taler om fred, for-
soning og miljø – på tvers av 
religioner. 

Geirr Lystrup har gitt ut en rek-
ke bøker og plater, og han er en 
av våre mest allsidige trubadurer. 
Fem ganger har han fått Spel-
lemannprisen. Sist for barneplata 
”Sangen om Yebo”. Denne cd-en 
var den første av i alt tre plater 

i samarbeid med Forut. Disse 
sangene er blitt populære i barne-
hager og skoler over hele landet. 
Han har også skrevet fortellinger 
og drama, bl. a. «Maurits og den 
store Barnålkrigen» og «Brakar 
og Joanna». Som låtskriver er 
Geirr svært allsidig.
 Til hundreårsjubileet for 
Tarjei Vesaas satte han musikk 
til et tjuetalls Vesaas-dikt, ”Ør 
og levande”, et bestillingsverk fra 
Vinje Songlag. Som tekstforfat-
ter har Geirr samarbeidet med 
mange, bl. a.  Per Oddvar Hildre 
og «Det Norske Kammerkor». 
Fem cd-er skrev han  for dem. 

Konsert og Barnekunstutstilling
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KULTURKALENDER VÅR/SOMMER 2009

KONSERTER
Lørdag 18. april kl. 16.00, 
Terråk Samfunnshus
Barnekor-konsert med Thomas Brøndbo 
og Barnekor fra Sømna, Nærøy og Bindal.
Arr. er Terråk barnekor

VÅRKONSERTEN
fredag 24. april kl 1900 på Vonheim. 
Arrangør er Bindalseidet skolemusikk. 

Mandag 4. mai i Vassås kirke kl 1800.
”Barn av regnbuen” viser barnekunst i Bindal. 
Konsert med Geirr Lystrup og 1. og 2. klassinger 
fra Bindal. Biskop Tor B. Jørgensen taler om fred, 
forsoning og miljø. 

NORDLANDSBÅT-
REGATTAEN 2009
Fredag 26. juni utefest med VAGABOND
Lørdag 27. juni utefest med FURULUNDS

BADETIDER
Bassengene er åpne fram til 1. mai. Vi tar sikte på å 
åpne bassengene igjen i oktober, etter høstferien. 
TERRÅK FOLKEBAD
Tirsdag 1400–1600 Lærere/assistenter 
   Terråk skole
  1800–2000 Lærere/assistenter  
   Terråk skole
  2000–2100 Kajakklubben 
Torsdag 1700–1800 Familiebading + 1.–4. kl.
  1800–1900 5.–7. kl
  1900–2000 8. kl. og eldre + voksne
Fredag  1400–1700 Fysioterapeut
  1700–1800 Varmbading for./barn 
   opp til 6 år 
  1800–1900 Varmbading voksne

BINDALSEIDET
Onsdag  1800–1900 Åpent for alle 
  1900–2000 Åpent for alle 
Torsdag  1700–1800 Baby og småbarnsvømming 
  1800–1900 Familiebading 
  1900–2030 Varmbading 
  2030–2130 Åpent for alle f.o.m. 8. kl
Billettpriser: Barn kr 15,-  • Voksne kr 35,-.

FESTER I PÅSKEN
Skjærtorsdag 9. april.
Rekeaften på Granheim, Skjelsviksjøen
Kveinås spiller. Forhåndssalg av billetter på 
Coop Marked Bindalseidet.  Arr.: UL Framskridt. 

Påskeaften 11. april, Toppen Forsaml.hus
”Rhymes” spiller (med bindalingene  
Stian Kjellsand og Jon Magne Grønbech).

Arrangør er Bindal Fotball. 

DANS
Fredag 5. juni
Ingemars spiller på utefest på Terråk 

Arrangør er Terråk IL.

ANNE NØRDSTI TIL BINDAL
9. oktober
blir det en stor dansekveld på «Toppen» med 
Anne Nørdsti.  Arrangør er Terråk IL. 

1. MAI PÅ TERRÅK
Det blir tradisjonell markering av dagen på 
Terråk. Det er Fagforbundet i Bindal som ar-
rangerer, i samarbeid med Bindal Arbeider-
parti og Fellesforbundet i Bindal. 

17. MAI
Det feires tradisjonelt på Terråk, Bindalseidet, Kjella, 
Åbygda, Helstad, Skjelsviksjøen og Holm. 
Se oppslag lokalt for nærmere informasjon  
om klokkeslett osv.

TERRÅK PENSJONISTFORENING
MØTEPLAN
7. april – Medlemsmøte på Senteret kl 1600
5. mai –  Medlemsmøte på Senteret kl 1600

FEST OG SKIRENN
• Fest i Åbygda onsdag 8. april. 
 Pettersen og Hellesø spiller til dans.
• Påskeskirenn kl 1300 samme dag. 

Arrangør er Åbygda IL. 


