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Anita Hanssen har åpnet 
blomsterbutikk på Terråk, 
i samme lokaler som hun 
drev tidligere. På åpnings-
dagen var det et jamnt sig 
av kunder hele dagen, og 
Anita og hennes medhjel-
per Ellen Kristine Skjelsvik 
hadde hendene fulle. Anita 
vil tilby blomster, grønne 
planter og krukker. I tillegg 
har Karoline Velde et hjør-
ne med gaveartikler.

Blomsterbua vil være åpen 
hverdager fra klokka 1000 
til 1600, torsdager til 1800, 
og lørdager til 1300.

I begynnelsen av november    inviterte Bygger’n 
kundene på ”Høstmesse”, med kaffe, kaker og 
middag over tre dager. Byggevarebutikken på 
Terråk er nå en del av Talgøs nettverk og sat-
ser på kampanjer av og til for å få litt blest om 
butikken.

Lørdag 8. desember inviterer Bygger’n barn i 
alle aldre på juleverksted, med pepperkakeba-
king og fuglekassebygging, servering av gløgg 
og kaffe.

Anita Hanssen får blomster og lykkeønskninger fra ordfører Petter Bjørnli på åpningsdagen 8. november

Jørn Bergerud, May Britt Dyrli og Helge Nygård fra Talgø byr på mat. 
Håvard Bergerud og Hallfrid Øyen forsyner seg ved matbordet på Bygger’n

Blomsterbua åpen igjen

Høstmesse på 
Bygger’n

God Jul!



Viktige telefonnummer:

Bibliotekets åpningstider :

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:
   Kirsti Gerhardsen
Redaksjon:
  Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon: Prinfo Rønnes, 
 Mosjøen, 75 17 53 00

Bladet sendes gratis til alle husstan-
der i Bindal kommune, og kan leses 
på kommunens internettside.
Neste nummer er planlagt utsendt i 
februar 2013.

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 10.00–15.30
Onsdag: kl 10.00–15.30
Torsdag: kl 18.00–20.00
Fredag: kl 10.00–15.30

Bindalseidet filial:
Mandag kl 1600–1800
Torsdag kl 1100–1300 
og   kl 1600–1800

Vi er nå 1.559 innbyggere i Bindal 
(pr 19.11 2012)

Åpningstid  
Bindal Rådhus 
kl.0800 – 1545

Fra 14. september til 14. mai.

Nye tilsatte:
May Lene Øren er tilsatt 
som arkivar/konsulent, med 
ar-beidssted Bindal rådhus, 
sentraladministrasjonen. 

Hun begynte i stillingen 8. 
november. Øren har siden 
2007 vært barnevernskon-
sulent og har det siste året 
jobbet i den interkommu-
nale barnevernstjenesten på 
Sør-Helgeland. 

Tina Kristin Vassli Kveinsjø 
er ansatt som ny pedagogisk 
leder/avdelingsleder ved Bin-
dal barnehage avd. Kjella.

DAB-radio også i Bindal?
I følge nettsiden www.radio.no skal det settes opp ny radiosender 
for DAB og DAB+ på Terråk innen 31. mars 2013. For postnummer 
7982 er datoen 30. september 2013. Fram til 2017 vil sendingene gå 
ut i både FM og DAB. Etter hvert vil man gå over til DAB+, og man 
planlegger å skru av FM-nettet en gang etter 2017.

De kommersielle kanalene er: 
P4, P5, Klem FM, NRJ, Radio Norge, Radio 1.
 
NRKs DAB-kanaler: 
P1, P2, P3, mp3, Alltid Nyheter, Gull, Sàpmi, Klassisk, Sport, Super 
(barn), Båtvær, Jazz, Folkemusikk

Terråk pensjonistforening
 Møteplan for 2013

Foreningen planlegger å møtes på Senteret følgende tirsdager: 
15.  januar, 5. februar, 5. mars, 2. april og 7. mai. 
På junimøtet den 4. juni møtes vi på Bindal bygdetun "Plassen". 
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Kjære BindalingaPetter A. Bjørnli, ordfører

Tiden går fort i godt selskap og 
snart stunder det mot jul igjen. 
Høsten har vært stormfull og våt 
og vi har allerede fått smake snø-
en, selv om det i skrivende stund 
ikke er snø ute. Forhåpentligvis 
blir det hvit jul i år også. Siden jeg 
kom til Bindal for 8 år siden, har 
jeg opplevd å gå meg våt i skogen 
når jeg lette etter juletre, så det er 
ikke noe nytt at det er vått før jul. 

Som vanlig er det hektisk med 
budsjettarbeidet før jul. I år måt-
te vi regulere budsjettet med 9 
millioner. Staten sier de satser 
på kommunene og overfører re-
kord-mye penger, men dessverre 
så er lønnsveksten og de oppga-
ver vi må utføre større enn be-
vilgningene, slik at det stadig blir 
mindre å rutte med. At vi i tillegg 
blir færre innbyggere er med på 
å gjøre utfordringene større. Vi 
lever jo stort sett av rammeover-
føringene, og de baserer seg på 
antall innbyggere i kommunene. 
I så henseende er det positivt 

at vi må bevilge mer penger til 
Bindalspakken, fordi vi har brukt 
mer enn budsjettert til folk som 
får barn eller flytter til Bindal! 

Det ser likevel ut til at vi kom-
mer i havn med budsjettet uten 
de helt store negative konse-
kvenser, og vi slipper sannsynlig-
vis å si opp noen ansatte. 
Bindal er privilegert som har 
kraftinntekter og vi har dermed 
litt mer å rutte med enn mange 
andre kommuner. Heldigvis grei-
de vi å berge konsesjonskraft av-
talen med fylkeskommunen, noe 
som utgjør rundt 3 millioner kro-
ner pr år. 

Mye skjer for tiden, museet er i 
full ombygging og det er nå klart 
for å gå i gang med bygging av ny 
butikk og leiligheter på Terråk. 
Det prosjekteres nytt vann til Vi-
kagårdene. Før jul regner vi med 
å få avgjort konsesjonssøknaden 
på vindkraftutbyggingen, og selv 
om vi må regne med ankepro-
sesser i forbindelse med det, så 
synes jeg det ser lovende ut. Det 
vil ha stor innvirkning på de kom-
munale inntektene i fremtiden. 

Mobilutbyggingen går sin gang et-
ter at vi hadde det ute på anbud. 
I følge anbudet skal det være fer-

dig utbygd innen 31. januar 2013. 

Vi håper også å få avgjørelse på 
Terråkvassdraget om ikke så alt-
for lenge, det har vært nedprio-
ritert til fordel for monstermas-
tene i Hardanger, men nå jobber 
departementet med saken igjen. 

Det har vært et hektisk og tur-
bulent år for meg som ordfører, 
derfor er jeg svært takknemlig 
for den støtte jeg har følt og fått 
fra folk i Bindal. Alt blir så mye 
lettere når man går blant venner. 

I kommunestyret har vi også et 
svært godt samarbeidsklima. Det 
hender nok vi er uenige, men i 
saker som virkelig betyr mye for 
Bindal er vi stor grad enige, og 
vi har felles mål i det beste for 
Bindal. 

Jeg vil derfor takke både innbyg-
gerne i Bindal og kommunesty-
ret for et godt år, og ønsker alle 
sammen en riktig god julehøytid 
og et spennende nytt år! 

Glem ikke at det alltid sitter 
noen alene på julaften, kanskje 
kunne du invitere en venn? 

Vennlig hilsen  
Petter ordfører. 
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I juni var popgruppa Sirkus Eliassen 
i Bindal. Bindal Ungdomsråd ville 
hente et av Norges ”hotteste” band 
til Bindal, og fikk med seg kommune 
og sponsorer på en stor-spleis. Vel 

140 ungdommer fra Bindal og om-
egn fikk oppleve en skikkelig pop-
konsert på Terråk samfunnshus. 
Etter konserten var Bindal ung-
domsråd, riggere og bandet samlet 

på Mon Amour hos Karoline. Ung-
domsrådet har evaluert konserten, 
er godt tilfreds med den.

Terråk idrettslag inviterte barn og unge i Bindal til fotballskole de to siste skoledagene før sommerferien. 
Roar Strand var året fotballprofil, og deltok på trening med de unge, og med Bindal fotball sitt lag i 5. divisjon.

Sirkus Eliassen

Fotballskole med Roar Strand

Skoleelever i Bindal var samlet på Mattiasmoen i juni til fotballskole. 
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I høst er det dannet en reiselivsfore-
ning i Bindal. I interimstyret sitter 
Karoline Velde som leder, John Åge 
Rønning og Arnfinn Anda. Forenin-
gen skal i november ha sitt første 
ordinære årsmøte, og bestemme 
seg for aktivitetsnivå framover. Når 
dette leses, er det valgt et fast sty-

re, med en handlingsplan for kom-
mende år. Karoline Velde sier at 
flere i bransjen har kjent behov for 
å etablere et forum der man kan 
samarbeide. Vi ønsker å skaffe oss få 
oversikt over hva som finnes av til-
bud innen reiselivet, og vil se på hva 
vi kan samarbeide om, på produkt-

utvikling og markedsføring. Vi kan 
reise på studieturer og skaffe oss 
kompetanse. Medlemskontingenten 
vil bli satt forholdsvis lavt.

Ta kontakt med de tre i interimsty-
ret hvis du ønsker mer informasjon.

Da er årets Bindalseid-dager vel 
overstått, både med regnskap og 
evalueringer. Vi ønsker med dette 
å takke alle som har vært med og 
bidratt, både med dugnadshjelp og 
som besøkende. Uten all den gode 

hjelpa, både fra bygdafolk og ferie-
folk, ville arrangementet ikke vært 
mulig. 

Vi sitter igjen med gode minner og et 
meget godt resultat, noe som kom-

mer svært godt med både til veilys, 
parken og andre trivselstiltak i bygda.

Tusen takk!
Vennlig hilsen Hovedkomiteen 2012
Trine, Tove, Elling og Jim

Reiselivs-
forening

Bindalseiddagan 2012
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Førjulsdag på ”Plassen” 
Opplev ei trivelig førjulsstund på Bindal Bygdetun!
Søndag 9. desember kl. 13.00 – ca. 16.00.

• Julemarked. Salg av fine kortreiste gaveartikler
• Salg av nissegrøt, gløgg, kaffe og saft
• Gjett hvem nissen er? Premie!
• Loddsalg. Premie!
• Underholdning.

Bekledning etter vær!
Arr: Bindal Bygdetuns Venner 
og Helgeland Museum Gjett hvem som har gjemt seg bak nissemasken i år.

BiNDAl BygDETuN

Bindal Ungdomsråd består nå av Katrine Donal Botn, Maiken Vikan, Jørgen Kvarsvik, Jørgen Øyen Ander-
sen og Jonathan Skogseth (Jonathan var ikke med på bildet). I midten av november hadde ungdomsrådet 
møte på Bindalseidet, og møtte ordfører Petter Bjørnli. Jørgen Andersen og Katrine Botn deltok på Ung-
dommens fylkesting tidligere i høst. Der ble Jørgen valgt inn som vara til arbeidsutvalget. 

BiNDAl uNgDomSRÅD 
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Forslag til kommunal planstrategi 
og planprogram for kommunepla-
nen for Bindal gjøres med dette 
offentlig i h.h.t. plan- og bygnings-
lovens § 10-1 og § 11-14 som set-
ter krav om seks ukers høring 
og offentlig ettersyn for planpro-
grammet.

Planstrategien omfatter en drøf-
ting av utviklingstrekk i Bindal, 
samt sektorenes virksomhet og 
en vurdering av planbehovet i 
inneværende valgperiode. Plan-

programmet gjør rede for formå-
let med planarbeidet, planproses-
sen med frister og deltakere og 
opplegg for medvirkning.

Planprogrammet tar også for seg 
behov for utredning i kommune-
planen.

oFFENTlig ETTERSyN
Bindal formannskap har i møte 
24.10.2012 vedtatt å legge ut 
forslag til kommunal planstra-
tegi 2012-2015 og planprogram 

2012-2024 til offentlig ettersyn 
ved Bindal Rådhus og på www.
bindal.kommune.no i perioden 
30.10.2012-10.12.2012.

innspill sendes: 
Bindal kommune, 
7980 Terråk eller
e-post: postmottak@bindal.kom-
mune.no innen 10.12.2012.

PlANSTRATEgi

Bindal Båtsenter under ombygging
Skal stå ferdig til regattaen i juni 2013.

Øystein Tveråmo og Håvard Bergerud bygger om 
Båtsenteret til et moderne museum

Bindalsbygg/Systemhus fikk opp-
draget med å bygge om Bindal Båt-
senter. Huset skal utvides og opp-
graderes. Samtidig som byggearbei-
dene pågår gjennom vinteren, er et 
firma i Tønsbergtraktene, Skirnir, 

i gang med  å lage utstillingen som 
skal vises inne i huset. Her vil ut-
stillinger om både boreal regnskog, 
båtbygging og skogsdrift få plass. 

Øystein Tveråmo og Håvard Bergerud bygger om 
Båtsenteret til et moderne museum
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Peder Knophs vei 6, 7980 Terråk – Tlf: 75 03 17 44 - mobil: 482 99 650 –  
frivillighetssentralen@bindal.kommune.no – Org.nr. 987 753 269

Evaluering av årets TV- AKSJoN 21. oktober 2012
AmNESTy iNTERNATioNAl

Takk til de 25 som gikk med bøsser i Bindal.
Takk til alle dere som ga penger til Amnesty.

Det er 4. året Bindal Frivilligsentral har ansvaret for den årlige TV – AKSJONEN 
NRK Daglig leder og styret for Sentralen satt i hovedkomiteen. I Bindal var det 25 
bøssebærer den 21. oktober. Disse var fordelt på hele kommunen.

Bindal kommune og privat næringsliv fikk brev med ønske om å gi penger til TV- ak-
sjonen. Disse ga tilsammen kr. 26 018,25. Det var ikke vanskelig å få bøssebærere 
til TV-aksjonen. Opptellingssted var kommunekassen med Torstein Skarstad som 
hovedansvarlig.

Her er resultatet
Antall innbyggere : 1 562
Bøssebeløp : 46 572,00
Bøssebeløp pr.innb: 29,82
Totalbeløp : 72 590,25
Totalbeløp pr.innb: 46,46 Med vennlig hilsen Bindal Frivilligsentral
          Gerd Dybvik
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SØMNA 

OG

BIN
DAL

8. og 9. februar 2013 er det igjen klart for ungdommens Kulturmønstring. Denne 
gangen er Bindal invitert til Sømna, og mønstringen skal foregå på Berg skole.

Som vanlig møtes vi fredag kveld. Det blir lydprøver på scenen, sosialt opplegg og kvelds-
mat. For bindalingene blir det mulighet for å overnatte.

Selve mønstringen starter lørdag, med åpning av 
kunstutstilling kl 1300, og konsert på scenen fra 
kl 1400. Før klokka blir 1800 vil juryens valg være 
kjent. Begynn nå med å forberede ditt innslag! Få 
hjelp av din lærer på skolen, i kulturskolen eller en 
venn. Du kan delta med sang, dans, musikk, tegning, 
maling, fotografi eller skulptur. Du kan lage mat el-
ler trikse med jojo. Vi trenger også scenearbeidere, 
nettarbeidere og konferansierer. Meld deg på på 
nettsiden www.ukm.no fra 1. desember.

Hannah Skarstad deltok med tegning på UKM 
2012, og gikk videre til fylkesmønstringen i Bodø. 
Hun var også en av tre konferansierer.

Sørfjordgalleriet har åpen julebutikk i november og desember 
(stengt søndag og mandag). 

Gallerist Magne Olav Aarsand Brevik byr på lefser av alle slag, kortreiste julegaver 
og gaver av det mer eksotiske slaget. 
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Det nærmer seg tiden da elg og rå-
dyr ofte rekker ned til hovedveier og 
tettbygde strøk for å beite. Årsaken 
kan være mange. Mye snø og streng 
kulde fører til at dyrene vand-rer en 
del og oppsøker områder med min-
dre snø og lettere tilgjengelig beite.

Dette fører ofte til hyppig frekvens 

av påkjørsler. Det er ofte glatte vei-
er og mørketid, noe som gjør at re-
aksjonstiden er mindre og påkjørsel 
er uunngåelig, med de følger dette 
kan få for både mennesker og dyr. 
Vilt-nemnda og viltansvarlig i kom-
munen vil oppfordre der slike epi-
soder oppstår, om å ringe 02800, 
politiet, der det er trolige dyreska-
der og materielle skader. Det bør gis 
en god beskrivelse av situasjonen, 
hvilket, skadeomfang og at steder 
der påkjørselen skjer, blir registrert 
nøyaktig.

Ved personskader skal man ringe 
nødnummeret 112. Lagre numrene 
112 og 02800 på din mobiltelefon.

Det oppfordres til at stedet der 
påkjørsel skjer, blir merket med 

en plastpose eller annet, slik at et-
tersøkspersonell lettere kan starte 
ettersøk, og eventuelt avlive skadet 
dyr eller friskmelde dyret.

Politiet er behjelpelig med å sette 
over til kommunens ettersøksper-
sonell straks du har opprettet kon-
takt. 

Det er svært viktig at uansett utfall 
av slike episoder, at denne innrap-
porteringen kan føre til en god og 
konkret informasjon for eventuell 
videre behandling av slike saker. Det 
oppfordre på det sterkeste at alle 
trafikanter kjører etter forholdene 
og har hjortevilt i tankene når de 
ferdes langs veiene.

Karl-Erik Solum

Viltpåkjørsler

Juleverksted Bindalseidet og Terråk 
Bindalseidet friskole:
Juleverksted 6. og 7. desember.
Avslutning før jul er fredag 17. desember kl 1800.

Terråk skole
Juleverksted 16. og 17. desember.
Åpen kafé. Frivillige hjelpere er hjertelig velkomne innom for en trivelig stund sammen med elevene. 
Vi baker pepperkaker og lefse på tradisjonelt vis. Siste skoledag er 21. desember. Da spiser vi grøt kl 1100.
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Året er snart omme, og det er tid 
for rapportskriving, og mange lurer 
vel kanskje på hva BIAS har brukt 
året til. 

BIAS har levert strategisk nærings-
plan til Bindal kommune, og den er 
nylig vedtatt. Dette er en 4-årsplan. 
BIAS har også levert en handlings-
plan som er til politisk behandling, 
og som legger føringer for bruk av 
næringsfondet i 2013, og hva som er 
prioritert næringsarbeid neste år. 

En viktig del av arbeidet i BIAS er 
etablererveiledning og annen veiled-
ning rettet mot etablerere og øvrig 
næringsliv i Bindal. I  2012 (pr 1/11) 
har 14 potensielle etablerere og næ-
ringsdrivende vært i kontakt med 
BIAS for å få råd og veiledning i for-
bindelse med ulike forretningsideer, 

samt veiledning for evt. oppstarts-
fase, og hjelp til søknader. BIAS as-
sisterer om nødvendig med forret-
ningsplaner med investeringsplaner  
og likviditetsbudsjett. 

Bias er definert som førstelinjetje-
nesten for næring for Bindal kom-
mune, og er kontaktpunktet for 
Innovasjon Norge. BIAS er for tiden 
prosjekteier til  prosjektet «Kom-
petansesenter for små kraftverk på 
Sør-Helgeland».  Det meste av res-
sursene har gått med til dette. Bias 
har startet reiselivsforening i Bindal, 
og i november avholdes første inspi-
rasjonsseminar for landbruket i Bin-
dal. Det blir flere neste år.

BIAS planlegger nå neste års «Bin-
dalskonferanse» på Horstad Gård, 
og yrkesveiledningsdagen for ung-

domsskoleelevene, der næringslivet 
møter bindalsungdommen for fram-
tidig rekruttering.

BIAS «produserer» med andre ord 
ikke nye arbeidsplasser, men er en 
medspiller og tilrettelegger for  per-
soner og bedrifter, og skal bidra 
med kompetanse i nyskapingspro-
sesser.  Sagt på bindaling: Det er 
du som bindaling som er skaperen, 
og BIAS skal være fødselshjelperen. 
BIAS skal skape gode prosesser og 
arenaer, og så håper vi at dette skal 
medføre ny næringsaktivitet. 

BIAS etterlyser flere gündere og 
gode ideer. Mer info om BIAS på 
www.bindal-initiativ.no 

Ha et kreativt 2013. 
magnar Bøkestad. 

Vurderer du livsstilsendring?
Vurderer du å slutte å røyke, snuse, bli mer fysisk aktiv eller endre kostholdet ? Frisklivssentralen tilbyr individuell 
veiledning innen disse temaene for de som ønsker det. Dersom du ønsker hjelp på veien kan vi være samtalepart-
nere. Vi bruker samtaleteknikken motiverende intervju. Motiverende intervju er en empatisk, brukerstyrt endrings-
fokusert samtalemetodikk. Metodikken legger stor vekt på å forstå den som skal slutte sitt perspektiv og at det er 
de selv som må ta egne beslutninger.

Høres dette ut som noe for deg ? – ta kontakt med Frisklivsentralen på tlf 750 32 500.
Hilsen Rønnaug og marita

Bindal initiativ 2012 

Topp10 2012: 
I år har det vært noen færre besøkende på de fleste toppene som er med på Topp10. Med tanke på været som 
var i sommer, kan vi kanskje ikke forvente noe annet. Det er fortsatt ikke for seint å bestille Topp10-krus dersom 
du har bestått kravet om dette.
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Turkart Helgeland er en felles di-
gital turkartportal for kommunene 
Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Brønn-
øy, Vevelstad, Bindal, Sømna og 
Vega. I hovedsak består løsningen 
av to deler;
• Portalen, turkarthelgeland.no, 
bygd opp som en ordinær hjemme-
side, med sortering av ”turdata”.
• Kartsiden, der du kan navigere i 
kart, finne data visuelt, og planlegge 
ferdsel på en ny og innovativ måte.

Bindal kommune ønsker nå hjelp 
fra aktive turgåere til å samle ”kart-
spor” som kan legges inn i kartene. 
Vi vil ha inn alle Topp10-turene, alle 
lokale turstier, både merkede løy-
per og andre populære stier. Også 
lysløyper og skiløyper skal merkes 
i kartet.

Vi samarbeider med idrettslag og 
Terråk jeger- og fiskerforening, men 
ønsker samarbeid også med andre 

friluftsfolk og med reiselivsnærin-
gen. Vi har noen gps'er som kan 
lånes for å samle spor. Vi får hjelp 
fra Vefsn kommune med å overføre 
sporene til det digitale kartet.

Ta kontakt med Jens Christian Berg, 
Bindal kommune eller med Karl-
Erik Solum eller Elin Gangstø i Ter-
råk jeger- og fiskerforening hvis du 
har lyst til å være med på dette.

Det er tidligere gitt ut tre bind av 
”Bindal bygdebok—gård og slekt”. 
Det fjerde bindet er nå snart ferdig, 
og kommer i salg tidlig neste år. Ar-
beidet i sluttfasen har tatt litt lenger 

tid enn beregnet. Bind fire beskri-
ver områdene fra Kolsvika og inno-
ver Tosenfjorden, med Tosbotn, 
Lande, Vassbygda, Selfjorden og 
Harangsfjorden. Vi tar også med de 

gårdene som i 1964 ble innlemmet 
i Brønnøy. Boka vil bli presentert 
med eget arrangement når den er 
klar. Følg med på oppslag og kom-
munens nettside.

Bindal Bygdebok bind iV
Bindal bygdebok - gård og slekt
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I november fikk Kjella IL besøk fra 
Nord-Trøndelag skikrets. Paul Elve-
bø og Fridtjof Rannem fra anleggs-
komiteen ga råd til idrettslaget som 
ønsker å rehabilitere lysløypa ved 

Hollup/Aune. De to løypeeksper-
tene var også på Bindalseidet for å 
se på området der IL Kula ønsker 
å lage ny lysløype til erstatning for 
løypa i Kveinmarka. Også Åbygda IL 

har planer for rehabilitering av sin 
lysløype. Vi håper på gode snøfor-
hold i vinter, og mange fine dager på 
ski for alle bindalinger.

I januar 2013 starter Bindal kul-
turskole opp barnekor i to grup-
per på Terråk. En gruppe fra 1. til 
3. trinn, og en gruppe for 4. til 7. 
trinn. Øvingstid blir onsdag og tors-
dag rett etter skoletid. Ta kontakt 
med Bindal kulturskole eller Terråk 
skole for påmelding. 

Befaring av lysløyper

Barnekor
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I slutten av oktober var foreldre, 
elever og lærere samlet til kveldsar-
rangement på Terråk skole. Første 
del av kvelden ble brukt til aktivite-

ter ute og inne. Tom van Tuijl de-
monstrerte selvforsvar, noen lærte 
dans, og mange var ute i øsende 
regnvær og deltok på aktivitetsløy-

pa. Kvelden ble avsluttet med felles 
Bli Me-dans (se klipp på Youtube).

grunnskoleuka Terråk skole

Alle var med på Bli Me-dansen under kvelds-
arrangementet på Terråk skole i oktober.

Med varme og vann-
tette klær går det 
fint å være ute.
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Terråk
Lørdag 1. desember er det julebasar på Terråk sam-
funnshus kl 1400, med tenning av juletreet i sentrum 
kl 1800.

Bindalseidet
Bindalseidet skolemusikk arrangerer Julegrantenning på 
Bindalseidet, Lørdag 1. desember kl 15.00 i parken. Et-
terpå blir det underholdning, kaffe og kakesalg i gym-
salen.

Juletrefest
på Solvang, Holm 2. juledag . Se oppslag

Juletrefest
på Bindalseidet friskole 3. juledag
kl 1600. Arr: 8. klasse

Juletrefest
i Åbygda 4. juledag. Se oppslag.

Juletrefest
på Terråk 3, juledag. Se oppslag

Søndag 2. desember kommer 
Halvdan til Terråk samfunns-
hus. Han har med seg band, 
og vil spille sanger fra sin nye 
plate «Gjør det så gjerne», og 
gamle favoritter.

Arrangør er Terråk idrettslag.

Billettpris: 
Voksen 350,-  
Barn 200,- (under 16 år)
Dørene åpnes 16.30
Konsertstart 18.00 

Velkommen!

Adventsarrangement

Halvdan Sivertsen til Bindal
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Topp 10

Bygdekinoen

BassengTider

Bygdekinoen fortsetter med forestillinger på Vonheim, 
Sørhorsfjord og Terråk samfunnshus en gang i måneden.

TERRÅK: 
Fredag 30. november
kl 1800 Reisen til Julestjernen (Alle)
Kl 2000 The Twilight Saga Breaking Dawn del 2 (11 år)

SøRHoRSFJoRD:
12. desember.
kl 1800 Reisen til Julestjernen (Alle)
Kl 2000 Hobbiten – en uventet reise 3D
         VERDENSPREmiERE!

Følg med på www.bygdekinoen.no for oppdatert program. 

Terråk
Torsdag 
1700–1800 Familiebading + 1–4. kl 
1800–1900 5–7. kl 
1900–2000 8. klasse 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 

Barn kr. 20,-      Voksne kr. 40,-

Det er mulig å leie bassenget. Man må da sørge for badevakt selv. 
Prisen for enkeltutleie til personer, bedrifter, lag og foreninger er kr. 300,- pr. time. 

Fra nyttår vil prisen gå 
opp til kr 50,- for voksne

Julebasar
Terråk skolemusikks tradisjonelle julebasar er lørdag 
1. desember på Terråk samfunnshus, med tenning av 
juletreet i Terråk sentrum ca kl 1800.

Basar
Søndag 2. desember kl 1500 er det basar på forsam-
lingshuset Solvang på Holm. Åresalg, loddsalg på bok, 
mange fine hjemmelagede gevinster. Kaffe og god mat.
Arrangør er Nord-Vedstrand aktivitetslag

Halvdan Sivertsen
Søndag 2. desember kommer Halvdan med band til 
Terråk samfunnshus. Halvdan har en lang karriere som 
visesanger, var med i Gitarkameratene, og sist vår med i 
tv-programmet "Hver gang vi møtes", og har nylig gitt ut 
ny plate. Arrangør er Terråk IL
Konserten starter kl 1800. 

Julekonsert
Fredag 7. desember kl. 20.00 i Vassås kirke. Konsert 
med Bindalseidet songlag, Ytre Bindal mannskor og Leka 
blandakor. Søndag 9. desember er det konsert på Leka.

Vi synger Julen inn
Tirsdag 18. desember kl 1930 i Solstad kirke.

Førjulstreff - ungdom
Lørdag 22. desember kl 1600 på Kula Kafé. 

FEST
Fest på Åsen, Åbygda 2. juledag.
Se oppslag.
Fest på Granheim, Skjelsviksjøen 3 . juledag.
Arr: Ul Fremskridt
Fest på Toppen 3. juledag.
Påmelding. Se oppslag.
Fest på Vonheim 4. juledag

2013:
Terråk helselag har basar på Toppen 
søndag 27. januar kl 1530.

UKM
Ungdommens kulturmønstring i samarbeid med 
Sømna kommune, på Berg skole, 8. - 9. februar.

Kulturkalender vinter 2012
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