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Barneløpet for de minste

UL Frams volleyballag
Erling Helstad, leder i UL Fram og Kenneth
Wermundsen, leder i Terråk IL, hjelper ordfører
Britt Helstad ved åpningen av bingen på Helstad.

Bøgdadag på Helstad
1. september ble bingen på Helstad
offisielt åpnet. Ungdomslaget Fram og
Terråk idrettslag har sammen bygd en
binge til glede for
store og små i
Hatten Opp– motbakkeløp for de aller sprekeste

Sykepleiernes
volleyballag
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Bladet legges ut gratis på kommunens nettside. Du kan abonnere på bladet i papirformat.
Se side 3. Neste nr er planlagt
utgitt i oktober 2018.
Bindal rådhus er åpent kl 0800
til 1545 fra 15. september og
fram til 14. mai. Det er åpent
til kl 1500 i sommerhalvåret.
Bindal folkebibliotek: er
åpent for utlån i tiden
kl 0800 – kl 1545 (1500).
Bibliotekar er tilgjengelig
tirsdag, onsdag og fredag
kl 0830 – kl 1430.
Telefontid på legekontoret
kl 08.30 – 09.00
og 11.30 – 12.00
Legekontoret tlf 75032560
Nasjonalt legevaktnr:
tlf 116 117.
Øyeblikkelig hjelp tlf 113.

Tiltaksprisen 2018
Det er frist 1. oktober for å foreslå
kandidater til tiltaksprisen.
§ 1. Tiltaksprisen i Bindal kommune
har som formål å stimulere til næringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting og utvikling i kommunen som omfatter miljø eller trivselstiltak
§ 2. Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles
bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har vist initiativ og gjort
en innsats utover det en kan forvente i
tråd med formålet med prisen.

§ 3. Prisen kunngjøres med forslagsfrist 1. oktober, og alle kan foreslå
kandidater til prisen.
§ 4. Prisen skal bestå av et diplom underskrevet av ordfører og rådmann,
samt en sjekk på kr. 5.000,- som belastes næringsfondet.
§ 5. Formannskapet er jury for tiltaksprisen med rådmannen som saksbehandler. Prisen tildeles på formannskapets siste møte før årsskiftet dersom juryen finner verdige kandidater.
Prisen utdeles av ordføreren ved en
passende anledning.
Send ditt forslag til
postmottak@bindal.kommune.no

Folketallet i Bindal
pr. 1. juli 2018: 1.472
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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 2018 vil det komme seks
utgaver. Bladet legges ut i pdf-format på kommunens
nettside. Vi tilbyr et abonnement der man betaler inn
kr 200,- årlig. 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.

Lån turutstyr
på kommunens
utstyrssentral
Bindal kommune låner ut utstyr til sine innbyggere.
Kom innom på Bindal rådhus, og lån telt, ryggsekk,
fiskestang, kokeutstyr og mye annet. Lånetid er inntil
en uke.
Møteplan for politiske møter
Formannskapet/fondsstyret

Onsdag 17. oktober
Torsdag 22. november

Kommunestyret
Torsdag 27. september
Torsdag 8. november
Torsdag 13. desember
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Kjære sambygdinger!
Sommeren er på hell, og vi går inn i vår første høstmåned. Etter en kald juni, varm og fin juli og med
vekslende vær i august, håper jeg alle har hatt en fin
ferie og ladet batteriene. Sjelden har vi hatt flere tropenetter etter hverandre enn det fikk vi oppleve i slutten av juli, og med flere varmerekorder.
Vi går en høst i møte med mange flotte farger og enda
mulighet for noen fjellturer før jakten på skogens konge starter. For
mange er det større enn å reise på ferie. Jeg ønsker alle jegere lykke til
med årets elgjakt, håper dere bidrar til at vi får mindre elg i hagene våre,
og angrep på rundballene til bøndenes fortvilelse til vinteren.
Det er lenge siden Bindal kommune har planlagt så mange prosjekter på
en gang, boliger og samlokalisering av eldresenteret på Bindalseidet og
oppgradering av sykehjemmet på Terråk. I tillegg begynner skole/hall
prosjektet på Terråk å ta form.
Brukstomta Næringspark er i gang med forberedelser og bygging av kai.
Mattilsynets hovedkontor i Oslo har opphevet vedtaket etter klagen på
avslag om etablering av Helgeland Lumpsucker i Brukstomta Næringspark. Dette gir mulighet for etablering etter ny behandling av søknaden.
I tillegg jobbes det med etablering av settefiskanlegg på Brukstomta Næringspark.
Plahtes Eiendommer har inngått avtale med Clemens Kraft AS om utbygging av Terråk-vassdraget, og håper på oppstart våren 2019.
Nå er mudringen av Kjærstadvalen og Årsetvalen fullført. Det tok lengre
tid enn ønskelig før siste delen ble ferdig, grunnet endelige svar på geologiske undersøkelser. Svaret og tillatelsene ble heller ikke helt det vi
ønsket oss og kostnadene ble større enn først antatt, men dette var det
beste vi kunne få til under rådende forhold. Jeg håper alle blir fornøyd,
selv om det var ønskelig å få tatt ut all massen under brua. Takk til alle
som har lagt til rette og bidradd til at vi igjen kan ferdes med mindre båter gjennom Valen.
Området rundt Coop-bygget i Terråk sentrum er nå ferdig opparbeidet.
Takk til dere som har bidratt til at det ble et fint område som skaper trivsel og bolyst. Det er viktig at vi alle bidrar til å holde det reint og ryddig
når vi bruker området.
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Takk til de som har planlagt og utført jobben med restaurering av taket
og tårnet på Vassås kirke. Det er et godt håndverk som er utført, og som
gav et vakkert resultat.
Gratulerer Mette og Aleksander Lundseng med etablering av gårdslakteriet. Lykke til med slakting og salg i fortsettelsen!
Jeg ønsker samtidig Carl Simeon Gangstø lykke til med trimstudio på
Bindalseidet og Terråk. Jeg håper vi blir mange som benytter oss av tilbudene.
Jeg må samtidig heie på de som bygger seg nye hus, det er ikke hvert år
at det bygges nye boliger i Bindal. I år får vi 3 nybygg, ett på Horsfjord,
på Horsberg og i Gangstø. Gratulerer til dere alle tre!
21. august hadde jeg min første vielse etter at det ble overført til kommunene fra 01.01.18 Det var for meg en høytidelig og fin begivenhet. Jeg
kommer aldri til å glemme dere, Niramol og Marian. Jeg ønsker dere lykke til i ekteskapet, og en fin tid i Bindal og Norge.
27. august hadde ordfører og rådmann møte med KMD vedrørende endelig beslutning om grensejustering på Austra.
Det kom ikke noe nytt eller konkret ut av det. Vi fikk redegjort og presisert konsekvensene for Bindal i den omfattende utredningen vi sendte
14.05.18 vedrørende grensejustering for Bindals del på Austra. De lovte å
sette seg ordentlig inn i saken og ta en beslutning tidlig denne høsten.
Jeg ønsker skoleungdommene våre lykke til med nytt skoleår, og spesielt
de som er reist på hybel for første gang. Husk å ta vare på hverandre og
bidra til at alle trives og får en god opplevelse av en ny epoke i livet.
Dere er alle velkommen tilbake til Bindal etter endt utdanning, enten som
grunder eller hos noen som måtte ha bruk for deres kompetanse.
12. september arrangeres det Kick-off for den nye turstien fra Vikestad
opp mot Heilhornet. Det er gjort en stor dugnadsinnsats med ny parkeringsplass og toalett på Vikestad, samt opparbeidelse av tursti opp til
Gundagammen. Jeg retter en stor takk til alle dere som har vært med å
tilrettelegge og bidra i dugnadsarbeidet. Det er flott å bo i en kommune
med så mange positive innbyggere, uten dere hadde ikke dette vært mulig
å realisere.

Jeg takker for denne gang med ønske om en fin høst!
Hilsen Britt ordfører
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Lokalradio på FM
I begynnelsen av
august fikk Bindal
besøk av Radio
Nordnorge.
Radiostasjonen har
som mål å sende
lokalradio fra NordNorge på FM.
I sommer har radioen derfor sendt
ut sin redaktør på en
lang turne gjennom
de fleste kommuner
i de tre nordligste
fylkene.
Radio Nord-Norge har fått
konsesjoner på det gamle
FM-nettet. Foreløpig har de
konsesjon for Vefsn, Rana,
Akershus og Oslo, men har
søknader for flere områder
inne. I Harstad går sendingene samtidig med Radio Harstad. Vi ønsker at kanalen
skal ha en samlende effekt
for Nord-Norge både med
debattanter og musikk, opplyser kanalen.

Ordfører Britt Helstad blir intervjuet av programleder
Jitse Buitink i Radio Nordnorge.
Kanskje vil kanalen gi
rom for ideer og utvikling av landsdelen. Senderen vår når også store
deler av østlandet, siden
mange nordlendinger bor
der, sier Jitse. Målet er å
skaffe ni arbeidsplasser
totalt til kanalen som
baserer seg på reklameinntekter. Den skal gradvis bygges ut til 12 timers
sendinger daglig fra seks
om morgenen til seks om
kvelden.

Det er nå kommet i gang
med timeendinger på ettermiddagstid, i tillegg til
morgensendingen.
- Foruten nordnorske artister følger vi norgesnyhetene, politiloggen i nord,
samt intervjuer med de
største artistene, sier Jitse.

FM-sendere i Båtsfjord,
Harstad og Mosjøen
sender på frekvens 104,7.

Radio Nordnorge reiser
rundt med radiostudio i
en campingvogn. Sendingene går ut via
mobilnettet.
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Avslutnings
-fest

Fem av flyktningene bosatt i
Bindal flytter i
høst til nye steder for fortsette
sin videre utdanning i Norge.
I august holdt
flyktningetjenesten
en markering av at
Filmon, Mulugheta og Mikael sammen med flyktningefem av våre bosatte Beraki,
konsulent Åshild Gillund. Fiori har allerede flyttet til Namsos.
flyktninger nå forlater kommunen.
Det som er fantastisk, er at alle disse fem har klart å gjennomføre grunnleggende norsk og samfunnskunnskap, samt norsk grunnskole, før introduksjonstida har utløpt. Det er en bragd!
De har møtt mange motbakker, men de vet at hardt arbeid fører dem fram
til de målene de har satt seg. Alle er nå godt i gang med videregående
skole, jeg er utrolig stolt av dem! Smilene, motet og positiviteten deres
vil jeg alltid huske – kanskje vil vi møte dem igjen, da som arbeidstakere
i det norske samfunnet.
Jeg ønsker dem lykke
til videre fra alle
Bindalshjerter.
Åshild flyktningekonsulent
«Gratulerer med nådde
mål i introduksjonsprogrammet» stod det på den
store kaka som ble servert
på festen.
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Steinar Vikestad ble
ansatt som vikar hos
oss i 50% stilling fra
14. august. Du treffer han
på telefon 482 82 760.

Onsdagskaffe med vafler hver onsdag fra kl 10.00 og utover.
Tirsdager er det stavgang fra
sentralen kl 10.30. Retur ca kl
11.30, da serveres gratis lunsj.
Dette er et lavterskeltilbud uten
krav til prestasjon.

Seniornett
- lær å bruke datamaskin,
nettbrett og smarttelefon.
På Bindalseidet skole hver onsdag kl 18.00-20.00. Samme tilbud finner du i Frivilligsentralens lokaler i Doktorgården på
Terråk, tirsdager 10.00-12.00.

Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk
paanlind@online.no

org.nr. 987 753 269
Tlf 948 11 116
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TV-aksjonen 2018
TV-aksjonen NRK 2018 går
til Kirkens Bymisjons arbeid for
å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TVaksjonen av stabelen søndag
21.oktober.
Som vanlig er Bindal Frivilligsentral ansvarlig for organisering av innsamlingen i Bindal.
Ta kontakt hvis du ønsker å
være bøssebærer.

Sommerskole

Flyktningenes sommerskole var som vanlig veldig innholdsrik. Alt fra
brannøvelse til bruk av digitale verktøy. Men årets høydepunkt var
nok korøvelsene med Elena. Elena er et fyrverkeri som engasjerer og
motiverer alle og enhver, så uansett om man liker å synge eller ikke så
ble øvelsene bestandig fylt med hjertelig latter og glede. Sang er en
fantastisk måte å lære norsk, få kjennskap til våre folkekjære låter og
bli kjent med nordmenn og norsk kultur på. Og noen av de ivrigste har
allerede begynt i Bindalseidet songlag.
Katrine, Flyktningetjenesten
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SUSANNE
LUNDENG

Konsert søndag
7. oktober kl 1900
på Toppen
Susanne Lundeng har med Susanne Lundeng, Bjørn Andor Drage og
seg et kremlag med dyktige Arnfinn Bergrabb. Foto Kristian Rødvand.
musikere på en miniturné på
Sør-Helgeland.
Det er en ny, uredd, sterk og sårLundeng ga ut sin første
plate i 1991, og har siden
gitt ut mange album med
tradisjonell folkemusikk fra
Nordland, og egne komposisjoner i grenseland mellom
folkemusikk og samtidsmusikk.

bar artist, musiker og låtskriver vi
får møte på Susanne Lundeng sin
10. utgivelse Det va nære på. For
første gang har hun skrevet og
synger egne tekster.

Etter at hun forrige gang fikk Spellemannprisen i folkemusikk for sin
utgivelse av nordlandsslåtter, er
Susanne på "Det va nære på" tilbake med band og har med seg musikerne Bjørn Andor Drage - tangenter, Arnfinn Bergrabb - trommer og
Are Simonsen - lyd/elektronikk.
Sammen har de laget et overraskende og dynamisk album der 70tallets progressivitet møter Susannes lyriske verden i et drivende
samspill.

Inngang kr 250,-

BINDAL
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Klovnen Knut kommer

Søndag 23. september kl 1800 på Toppen, Terråk.

LEKETØYS
I denne forestillingen gjør Klovnen Knut
et helhjertet forsøk på å sitte barnevakt
for verdens sureste baby. Her blir det
mating som ikke går helt etter planen,
strabasiøse bleieskift, og forsøksvis
høytlesing og godnattsang. Mellom slagene blir det tid til å kikke nærmere på
hva som gjemmer seg i husets lekekasse. Der finner Klovnen Knut interessante saker som byr på mye moro, magi og
en smule mystikk.
Knut Berntsen er utdannet førskolelærer, men jobber heltid som
klovn/gjøgler og tullekunstner. Det som gjør Klovnen Knut spesiell er
originalitet og allsidighet – variasjon i innhold og presentasjon, samt
evnen til å underholde både barn og voksne samtidig.
Passer for barn fra 3 år og oppover, men er morsom også for voksne.
Inngang kr 100,- for alle.

BINDAL
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Register for lag og organisasjoner i Bindal - kulturkalender

På kommunens nettside kan du nå registrere din organisasjon.
Når du har lagt inn de grunnleggende opplysninger, er det
mulig å registrere arrangement inn på kommunens oversikt
over hva som skjer her i Bindal. Dette kan organisasjonene
gjøre selv. Vi håper flest mulig lag registrerer seg med oppdaterte data. Det vil være nyttig for mange at vi får en mest
mulig oppdatert kulturkalender for Bindal.

Spillemidler
Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv,
nærmiljøanlegg og rehabilitering av anlegg skal registreres på
en egen nettside: www.idrettsanlegg.no, men Bindal kommune
ber nye søkere om å ta kontakt med kommunen før 15. oktober for bistand med å fylle ut søknaden, og for å avklare plass
på lokal prioriteringsliste. Frist inn til Nordland fylkeskommune er 15. januar 2019.
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Fellestur til Namsskogan familiepark

6. august møttes 50 bindalinger i
Namsskogan familiepark. Turen ble
mulig gjennom tilskudd fra Barneog Familiedirektoratet. Slik kunne vi
tilby gratis buss, inngangsbillett og
et enkelt måltid til alle.

Midlene vi har fått gir oss også
mulighet til å arrangere flere utflukter utover høsten og inn i det
nye året.

I høstferien går turen til Namsos.
Der starter vi dagen med svømDet var fornøyde unger som lekte og ming i Oasen, med påfølgende
pizza og kino.
herja i parkens anlegg hele dagen.
Ungene fortalte med innlevelse fra
runden i dyreparken, sommerfuglene Nærmere informasjon kommer
på vår facebook-side og på oppi magen fløy ekstra raskt de første
turene i bob-banen. Sand ble flyttet slag. Denne gangen inviteres det
med hjelp av de elektriske gravema- ungdom fra 8. klasse, og til og
skinene og det var store smil, når de med videregående.
fikk fart på vannrakettene. Vi fikk
noen regnskurer, men det la ingen
Vi sjåast
demper på stemninga.
Hilsen Katrine og Åshild
i flyktningetjenesten
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Sceneinstruktørene i Nordland
Sceneinstruktørene er et nettverk av 8 profesjonelle instruktører
som arbeider i 27 kommuner i Nordland, oppdelt i 7 regioner. Nordland fylkeskommune er ansvarlig arbeidsgiver, med en Scenekunstleder som leder for ordningen, stasjonert i Bodø.
Dette er et gratistilbud for lag, foreninger, enkeltprosjekter og skoler som
vil produsere en teateroppsetning.
Sceneinstruktørene arbeider med lag og foreninger, skoler og prosjekter i
samarbeid med forskjellige kunst- og kulturaktører. Sceneinstruktørene
skal bidra til utvikling av interessen for scenekunst i fylket, samt inspirere til nytenking og modernisering av de uttrykk som produseres.
Sceneinstruktørene arbeider vært år med i snitt 150 grupper med 4000
deltakere. Disse presenterer sammen 300 forestillinger for et publikum
på 35 000 personer. Du finner rapporter om hva de arbeider med på fylkeskommunens nettsider.

Carek
Sceneinstruktøren på Sør-Helgeland
heter Cezary Szewczyk, til daglig Carek,
og kan treffes på tlf 901 65 893, eller
på e-post: cezary.tora@gmail.com.
Han blir flittig brukt av teater og revylag i
Bindal. Dette er gratis for brukerne, da Bin- Carek er utdannet sanger og
dal kommune og Nordland fylkeskommune skuespiller fra Teaterhøyskolen
spleiser på regningen. I høst er han invol- i Gdansk 1985. Han har jobbet
som sanger og skuespiller i
vert i arbeidet med julerevy på Sørhorspolsk teater i 7 år. Han har
fjord, skoleballet på Terråk skole og Kviins
spesiell kompetanse innen sang
konsertforestilling «Æ e nordlending Æ!».
- og musikkteater, dans, samt

absurd teater.

Båtsaumen
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Fransk vandrer på
gjennomreise

Baptiste Lecaudey haiker rundt i verden. Han kaller seg «Eventyreren fra
Normandie», og føler seg i slekt med
vikingene som reiste dit. Gange-Rolv
fra Giske ved Ålesund kan ha vært
vikinghøvdingen Rollo.

I august var Baptiste Lecaudey innom
Bindal på sin reise gjennom Europa.
Målet i høst er å komme seg til Lofoten
der han skal arbeide som frivillig på en
gård. Dette skjer gjennom «Work
Away», en organisasjon som legger til
rette for frivillig arbeid.
I Bindal fikk han kost og losji to netter
gjennom ordningen «Couch Surfing»,
som kobler sammen reisende og vertskap til et gratis bytte av tjenester.
Baptiste sender regelmessig hjem til
Frankrike, til en skole for handikappete
barn, rapporter med film og bilder fra
sin reise. Han begynte reisen i juli fra
sitt hjemsted i Normandie, og har besøkt Belgia, Nederland, Danmark og
Sverige, og tenker seg videre til Finland og Russland.

Følg Baptistes reise på Facebook: l'aventurier normand
Og les om hans prosjekt her:
https://laventuriernormand.wordpress.com/le-projet/

Les mer her:
workaway.info

Den sørsamiske bokbussen kommer til Bindal
Tirsdag 11. september
Tirsdag 30. oktober
Tirsdag 20. november
Bindalseidet skole
- kl 0900 til 0930.
Kjella barnehage
- kl 1015 til 1045
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www.bindalutvikling.no

Nye brosjyreholdere har blitt satt ut i
sommer på fem steder hvor det selges mat
og drikke. På Smestad Auto er driver
Rune Gangstø fornøyd med både stativet
og kartet. Kenneth Wermundsen støtter
ham. Kart og stativ er finansiert og utarbeidet av Bindal kommune og Bindal Utvikling.
Det har vært evalueringsmøte etter sommersesongen 2018. Stort sett er tallene
de samme som eller bedre enn i 2017.
Det må vi si oss fornøyd med. Konklusjoner er, enkelt fortalt;
-hvis mulig fortsette med sanserike opplevelser
- det tar tid å bygge nye konsept.
- mange bedrifter syns det hadde vært
flott med individuell hjelp. (SMButviklingsprosess.)
- nettsider, synlighet digitalt, og ny runde med mobilfilmingkurs er ønskelig i
2019.
Hver enkelt bedrift presenterte også
status, og fremtidsdrømmer.
Den 21. juni hadde Bindal Utvikling
generalforsamling. Driften er god, og
det er mange prosjekt. For 2017 hadde
Bindal Utvikling et overskudd på nesten 400.000,-. Det gir rom for økte aktiviteter i 2018. Formannskapet er generalforsamling for Bindal Utvikling
AS.
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NorseAqua ved Martin Munkeby presenterte deres praktiske innovasjonsmetodikk på en samling i august. Hver bedrift presenterte sine
framtidstanker.

Terråk Gjestegård har fått kr 24.000,- i
tilskudd for oppgradering av vindusfasade og spisested.
Bindal Utvikling har bevilget 50.000,- til
forstudiet ‘Tare 2020’ som NorseAqua står
Adrian
bak.

Det ble i juni gjennomført mobilfilmingskurs med firmaet Camrat fra Steinkjer.

IL Kula og Bindalseidet grunneierlag har
sammen med Trollfjell friluftsråd organisert klopplegging av stien fra Vikestad til
Gundagammen.
Anja Tjelflaat

Program-/prosjektleder
omstillingsprogrammet
Bindal Utvikling AS
Mobil+47 93203600
E-post anja@bindalutvikling.no

Marit Røstad

Administrasjon- og prosjektkoordinator
Bindal Utvikling AS
Mobil +47 900 83 939
E-post: marit@bindalutvikling.no
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Jakt

I Bindal pågår elgjakta i år fram til 23.
desember. Jakta starter 25. september.
Hjortejakta er fra 1. september.
Jakt på rådyrbukk startet 10. august.
I år er det tildelt 317 elg, 15 hjorter og fri tildeling på rådyr.
Skrantesyke
Flere kommuner på Helgeland har blitt trukket ut og fått pålegg om å teste hjortevilt for skrantesyke. Det er en prionsykdom som er dødelig for hjortedyr.
Miljødirektoratet pålegger jegere i nasjonale kartleggingsområder å teste felte hjortevilt for skrantesyke. En ny type skrantesyke, ofte kalt atypisk skrantesyke, er funnet hos tre elg i Trøndelag og én hjort i Møre og Romsdal. Det er uavklart om denne er smittsom.
Årlig felles rundt 100.000 elg, hjort, villrein og rådyr. I 2018
skal 30.000 døde hjortedyr testes for skrantesyke. Elg og hjort
over 2 år skal testes, mens fallvilt over 1 år også skal testes.
Kommunene som har fått pålegg av Miljødirektoratet om å
teste de felte dyra i 2018 er Grane, Hattfjelldal, Leirfjord,
Brønnøy, Sømna og Bindal. Alle disse kommunene er tilfeldig utvalgt.
Viltportal
Kommunen har laget et skjema på nettsiden, der vi ønsker tilbakemeldinger fra folk om ulike observasjoner av vilt. Ser du
dyr som oppfører seg snodig, eller bærer preg av sykdom, kan
du sende inn en melding til kommunens viltnemnd.
Settogskutt
Husk også nettsiden settogskutt.no der du kan registrere sett
og felt elg, hjort, villrein og rådyr, og CWD-prøver fra elg,
hjort, rådyr og villrein.
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Carl Simeon Gangstø og Malin Gangstø åpnet treningsstudio
på Bindalseidet og Terråk i september. De tilbyr også fysioterapi og ridefysioterapi.
Treningsstudioene er åpne alle dager fra kl 0400—2300

Mandag, onsdag og fredag er behandlingsstedet Terråk , tirsdag og torsdag på Bindalseidet.
Kveinveien 44
7982 Bindalseidet
Telefon: 47 95 91 91
Epost: sunnaktiv.fysio@gmail.com

Stokkvikveien 2
7982 Terråk
www.sunnaktiv.no

Kystlandbruket—
hva nå?
Under Sopin-festivalen på Kolvereid fredag 21. september, inviteres landbruket i Ytre Namdal til å diskutere framtida for
kystlandbruket. Kl 1100 på Bakkalandet hotell på Kolvereid.
Det blir foredrag og gruppearbeid om følgende tema:
Melkeprodusjon, rekruttering og eierskifte, samhandling blå og
grønn sektor, hvordan ser landbruket ut om ti år?
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Hva er en UngdomsLos?
Malin er en støttespiller for Bindalsungdom
som er ferdig med ungdomsskolen og knutepunkt mellom ulike offentlige aktører.
På systemnivå ar beider Malin med å koor diner e
tjenester som oppfølgingstjenesten, NAV, opplæringskontor m.m. Målet er at ungdom som velger å avslutte sitt skoleforløp raskt kan få støtte og veiledning
Malin Holm Gangstø

På individnivå vil Malin vær e en motivator for ungdommer som
vurderer å avslutte eller har avsluttet sitt skoleforløp på videregående
skole, som lærling/lærekandidat, eller som står uten skoleplass og jobb.
Har du behov for en samtale om hvilke muligheter du har? Kjenner du
noen som er skolelei og i villrede om neste steg? Kanskje har du en sønn
eller datter som har kommet hjem litt for tidlig? Ta kontakt med Malin!
Malin vil ikke ha tradisjonell kontortid og tar samtalen der det passer deg
best! Ta kontakt på SMS eller Messenger når som helst og Malin svarer
fortløpende!
E-post: malin.holm@bindal.kommune.no
Mob: 476 70 635 - telefontid mandag og torsdag kl. 08.00 – 15.00
Facebook: Ungdomslosen Malin

Husflidsdagen 2018

Kjella husflidslag inviterer til Husflidsdagen på Kjella skole søndag 9.
september kl 1600.
Det blir aktiviteter for store og små.

Quiz, spikking, brodering, regning

Utstilling av broderier

Loddsalg med fine premier

Salg av tradisjonelle desserter, kaffe og kake.
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Konsert med
Henning Sommerro
og Elena Yakovleva
Fredag 30. november
i Vassås kirke.
Henning Sommerro ble landskjent med gruppa «Vårsøg» på
syttitallet, og har siden vært en aktiv musiker, komponist og
arrangør. Elena Yakovleva er rektor i Bindal kulturskole, utdannet fiolinist og har spilt i Nordnorsk symfoniorkester i
mange år. De to har tidligere samarbeidet på turneer i Norge,
og inviterer nå til konsert i Vassås kirke sammen med Bindalseidet songlag.

Peacepainting
Stiftelsen Peacepainting fikk i år fra
statsbudsjettet en million kroner til å
holde maleverksteder som en del av
integreringsarbeidet for flyktninger.
Styret for Peacepainting arbeider nå
for å prøve å få statlig støtte videre.
Stiftelsens nye logo er laget av Daglig leder Catrine Gangstø har
NowaUtstyrssentral
Designverksted på Rørvik.
sammen med ulike kunstnere i år avholdt verksteder i flere kommuner i Finnmark, Nordland og
Telemark. Les mer på stiftelsens Facebook-side og på nettsiden: Peacepainting.org.
Stiftelsen har også opprettet et datterselskap, Peacepainting
Center AS, som skal arbeide med å få bygd et eget fredssenter
i Bindal.
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Kulturkalender høsten 2018
Jubileumsfeiring lørdag 8. september

Kjella idrettslag fyller 50 år nå i
2018. Det blir treff ved skistua vår på
Hollup. Vi starter kl 11.00 og holder
på sånn ca til kl 14.00. Programmet
blir bestående av natursti, dart/
ballonger, luftgevær, grilling på bålpanne, loddsalg, premieringer.
Kaffe, kaker, pølser, brus m.m.
Litt historie om laget ved leder
Gunnhild Gutvik i Kjella I.L.
Familiedag i Åbygda
Søndag 9. september kl 1100 på
Åbygda stadion. Natursti med mange
oppgaver. Passer for alle. Salg av
middag, kaffe og kaker. Alle er velkommen! Åbygda idrettslag.
Høstkonserten ar r anger es på Vonheim ungdomshus søndag 28. oktober kl 1600. Arrangør er UL Fønix
skole- og ungdomskorps i samarbeid
med Bindal kommune.
Seniordansen er i gang igjen.
Mandag 10. september er vi på Bindalseidet eldresenter fra kl 1800 til
2000.

Basseng
Bassenget på Bindalseidet åpner igjen etter høstferien som
er i uke 41. Det betyr at man
kan svømme fra og med ca 18.
oktober.
Bygdekinoen
Sørhorsfjord
Onsdag 26. september
Kl 1800 Månelyst i Flåklypa
Kl 2000 Skjelvet, 15 år
Terråk
Mandag 10. september
Kl 1800 De Utrolige 2
Kl 2000 Skjelvet, 15 år
Åbygda
Basar i Åbygda søndag 18. november.
Familiejulebord på Åsen lørdag 8. desember.
Juletrefest søndag 30. desember.

Grottetur til Jenshola onsdag 12. september kl 1600. Terråk jeger– og fiskerfore-

ning inviterer til tur for barn i alle aldre og deres familier. Turen går til ei grotte sør for
Terråk, som kalles Jenshola. Vi starter fra industriområdet på Terråk kl.1600.
Opplev spennende «Jenshula» og ta kveldsmaten rundt bålet. Turen er ca 2 km lang, og
går etter sti. Når vi kommer frem, går vi inn og utforsker grotta. Vi fyrer opp bål og spiser kveldsmat ved hula etterpå. Ta med din egen matpakke. Vi har også noen overraskelser. NB! Trenger ikke være medlem av TJFF for å delta på turen. Ved spørsmål ta kontakt med Therese Danielsen 404 83 723 eller Ann Katrin Nilsen 909 28 507.

