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Tid for innhøsting 

Åpen brannstasjon 
 

Lørdag 21. september var brann-
stasjonene i Bindal åpne. Små og 
store fikk prøvekjøre brannbil 
med sirene, og fikk informasjon om brannsikkerhet i 
hjemmet. Les mer om dette hos Norsk brannvernfor-
ening: https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-i-
hjemmet/  

https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-i-hjemmet/
https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-i-hjemmet/


Båtsaumen 
 
Utgiver:  Bindal kommune 
     Bindal Rådhus 
  7980 Terråk 
  Tlf 75032500 
E-post:  postmottak@ 
  bindal.kommune.no 
Internett: www.bindal.                                
  kommune.no 
Ansvarlig  
redaktør: Knut Toresen 
Redaksjon: Jens Christian Berg 
Bladet legges ut gratis på kom-
munens nettside. Du kan abon-
nere på bladet i papirformat.  
Se side 3. Neste nr er planlagt 
utgitt i november 2019.  
 

Kontortiden er kl 0800 til 1545 
ved kontorene på Bindal råd-
hus fra 15. september og fram 
til 14. mai. 
Bindal folkebibliotek: er 
åpent for utlån i tiden 
kl 0800 – kl 1545. 
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. 
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Folketallet i Bindal  
pr. 1.juli 1.445.  

Vikarlege 
Raheel Shafiq,  
er vikar på Bin-
dal legekontor 
for Maria Strøm 
Slyngstad inntil 
videre. Maria har 
permisjon ett år 
for å fullføre sin 
spesialisering 
som lege. 
Raheel har tidli-
gere arbeidet 
blant annet ved 
sykehuset i Mol-
de og ved St. 
Olav i Trond-
heim. Han er ut-
dannet i Ungarn. 
Han har god erfaring med akutt hjelp. 
På fritiden liker han å spille fotball, 
fiske og å kjøre alpin. 
Han trives godt her, og begynner å bli 
kjent med bindalingene etter at han i 
sommer også vikarierte i fem uker. 
Han framhever spesielt at Bindal lege-
kontor er en trivelig arbeidsplass med 
gode kollegaer. 

Raheel Shafiq  
er 37 år. 
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Abonnere på Båtsaumen ? 
Bindal kommune gir ut bladet Båtsaumen regelmes-
sig 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 post-
mottak@bindal.kommune.no. Oppgi full postadresse. Vi 
sender deg faktura i posten. 

Møteplan for politiske møter 
 

Formannskapet/fondsstyret Kommunestyret 
17. oktober      24. oktober (konstituerende møte)  
      14. november    
27. november     12. desember  

 
Velkommen til åpning av Terråk skole 

Lørdag 23. november  
 

Åpen hall og skole fra kl 1500 
Åpningsseremoni i hallen kl 1800 
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Kjære sambygdinger! 
 
Høsten har gått fort, og vi er allerede midt i okto-
ber. Etter en våt start på september fikk vi ei uke 
med smak av sommer og senere mye godt vær. 
Elgjakta er i full gang og det felles dyr i alle deler 
av kommunen. For de jaktinteresserte er det en 
travel tid, mens andre har hatt det travelt med høs-
ting av frukt og bær.  Bøndene har fått gode av-
linger. 

 
Nå har vi hatt vårt siste kommunestyremøte og jeg har takket av 
med blomster alle de som forlater sine verv som folkevalgte. På 
vegne av Bindals befolkning vil jeg takke alle kommunestyre-
representantene for jobben dere har gjort for bindalingene i perio-
den 2015-2019. 
Jeg ønsker samtidig gamle og nye medlemmer velkommen i kom-
munestyret for konstituering den 24. oktober. 
Jeg håper på et godt samarbeid med mange konstruktive samtaler 
og gode innlegg. 
Administrasjonen er godt i gang med budsjettarbeidet, som blir 
lagt fram for det nye formannskapet den 27. november og kommer 
til behandling i kommunestyret 12. desember. 
 
27. september hadde vi en liten markering og åpning av Valveita. 
Jeg vil takke alle som har bidradd til at vi nå igjen kan reklamere 
med at den gamle ferdselsåra fra sist på 1800-tallet kan brukes i 
turistøyemed. Jeg håper Magnor får mindre forbruk av propeller. 
Takk til Bogen feriehus for lån av hus, Morten Ulriksen for lån av 
båt og ikke minst dine roerferdigheter, Terje Årseth for dine emi-
nente konferansieregenskaper og Odd Walter Bakksjø for fin sang 
og musikk. Også takk til dere som kom og deltok, og spiste kake 
sammen med oss. 
 
Det er mye spennende som skjer på den politiske siden. For oss i 
Bindal er det svært spennende om vi får beholde konsesjonskraf-
ten. Det vil bli en katastrofe om vi mister over 15 millioner årlig i 
tillegg til at de har et ønske om å endre havbruksfondet.  
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Målet fra regjeringen er at inntektene skal deles på alle og at vi som 
legger til rette og avgir areal blir avspist med smuler. Her snakker 
vi om en over 100 år gammel avtale, som er lagt til grunn for all 
vannkraftutbygging i Norge. Dette vil føre til at det blir lite attrak-
tivt å avstå areal både til vanns og til lands i framtiden.  
 
Det meste er i endring fra Politi, NAV, tannhelse, tingretten, skatte-
oppkreveren, utdanning,  osv. osv… I tillegg får fylkeskommunene 
mindre penger, som medfører at det blir mindre til samferdsel , sko-
ler og utvikling. 
Det siste som kom vedrørende tilskudd til transport av fisk, vil også 
få følger for fiskere og fiskemottak i Bindal om det gjennomføres. 
Rørvik fisk har allerede sagt at det er være eller ikke være for dem. 
 
Jeg setter pris på at utbedringen av veien mellom Kjelleidet og Hol-
lup nå ferdigstilles, etter at det har stått stille i 2 år. 
 
Mange etterspør når rekkverket på brua over Kollstraumen blir re-
parert etter uhellet i mars 2019. Vi har ikke fått noen dato for når 
det skal skje. Men at det var vanskelig å få gjort noe med, da dette 
er ei verna bru som gjør det vanskelig å få det reparert. Jeg trodde 
trafikksikkerheten var viktigere enn verning. 
 
Til slutt vil jeg gratulere Adrian med en flott 4. plass i Stjernekamp. 
Vi er alle stolte av deg og takker for all spenning og fin underhold-
ning du har gitt oss i høst. Du er vår beste ambassadør for Bindal. 
Jeg vil også takke alle dere som har vært med og stemt ham videre i 
Stjernekamp. 
 
 
Ha en fortsatt fin høst og så håper vi at vinteren lar vente på seg. 
 
Vennlig hilsen 
Britt ordfører 
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Norges Håndballforbunds  
hederspris er tildelt  
Sissel Sørhøy fra Terråk IL 

Håndballforbundets begrunnelse:  
Denne prisen deles ikke nødvendigvis 
ut hvert år, men akkurat i år passer 
det utmerket, fordi: 

Denne personen etablerte lokalt hånd-
ballag allerede i 1976, mer enn 40 år 
siden. Fra dag én har vedkommende 
vært oppmann, trener og aktiv spiller. 
Dette i tillegg til full jobb og familie. 
I alle disse årene har den som omta-
les tatt på seg ansvaret for logistikk 
rundt kontakt med regionen, trans-
port, trening og det praktiske rundt kampaktiviteten, til og med sørget 
for å skaffe seg sertifikat for minibuss og kjørte selv lagene rundt i re-
gionen.  Dette ble gjort uten å være opptatt av kampresultater. Målet har 
vært at unge utøvere skal finne glede med håndballen og utvikle seg vi-
dere. Lagene i den lokale klubben har i 43 år trent i en gymsal, på stør-
relse med ¼ håndballbane, uten at det har vært til hinder for utvikling av 
lag og spillere.  

Hovedinntektskilden til håndballgruppa har vært, og er, å koke lapskaus 
under den årlige Nordlandsbåtregattaen. Det innebærer ca. 300 liter 
lapskaus pr. år i de siste 35 årene! Over 10 000 liter lapskaus er fortært. 
Foreldre og aktive barn deltar villig, men én har selvfølgelig vært pri-
mus motor hele denne tiden. Det handler om innkjøp av råvarer i god 
tid, gjerne på tilbud. Salter, koker og tar vare på kraft og kjøtt. Handler 
inn poteter og grønnsaker. Sørger for store kasseroller og lokale for ko-
king, slik at alle andre som hjelper til kommer til «dekket bord» når 
selve lapskausen skal kokes.  Håndballaget hadde fram til 1994 Rørvik-
hallen som hjemmebane. Det innebar 77 km på veien inkludert ferge, tur
-retur. Fra 1994 har Nærøyhallen på Kolvereid vært hjemmearena, men i 
år får Bindal endelig egen hall etter utallige år med venting.  

 

Sissel Sørhøy viser diplomet til Kenneth 
Wermundsen, leder i Terråk IL. Sissel 

mottok prisen tidligere i høst. 
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Ungdom fra Kroa-
tia, Spania og  
Bindal var i sep-
tember samlet en 
uke. Våren 2020 
blir det tur for 
ungdom fra Bindal 
til Zagreb i Kroa-
tia og seinere til 
Baena i Spania. 

14. - 23.september var 18 ungdommer og 4 ledere fra Spania 
og Kroatia på besøk i Bindal for å delta på Peacepainting sitt 
utvekslingsprosjekt “Giving colours to our human rights”. 
Sammen med ungdomsskoleelevene i Bindal ble de kjent med 
hverandres kulturer. Gjestene bodde hos norske vertsfamilier 
rundt i kommunen. Ungdommene hadde maleverksted, og 
deltok på vanlige skoledager på Bindalseidet og Terråk. Male-
riene ble stilt ut på åpne arrangementer på Bindalseidet og 
Terråk.  I april 2020 blir det nytt besøk til Zagreb, der ung-

dom fra Bindal får delta. 
Katrine Berg-Hansen og 
Catrine Gangstø i  
Peacepainting sier at stiftel-
sen ønsker å arrangere flere 
slike ungdomsutvekslinger 
framover. 

Giving colours to our human rights  



Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk      org.nr. 987 753 269    
  paanlind@online.no         Tlf 95215259  
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Deltagerne på onsdags-

kaffen hedret Steinar 

Vikestad på hans siste 
arbeidsdag hos oss. Han 

har tatt dem med rundt 

om i hele kommunen på "Bindalsquiz" og de har deltatt med stort 

engasjement. Vafler og kaffe har de selvsagt også fått. Han er en 
dyktig og trivelig kar som blir savnet her hos oss.  

Tusen takk for en flott innsats Steinar!  

Sjåførkurs 
I september deltok mange på 
oppfriskingskurs for eldre sjå-
fører. Kjell Oves trafikkskole i 
Namsos og Bindal frivilligsen-
tral organiserte kurset over to 
dager. 

Onsdagstreffet på Doktorgården. Vi har  kaffe og vafler  fra kl 1000 
og utover, alle er velkommen.  

Stavgang med lunsj foregår  på tir sdager . Vi går  ut kl 1215, og spi-

ser lunsj sammen kl 1315. Alle kan delta.  

Bingo på sykeheimen skjer  på torsdager .  
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Ny daglig leder 

 
Onsdag 23. oktober  

kl 1630 inviterer  
Venneforeningen til  

ettermiddagskos på  
Bindal sykehjem. 

 
Steinar Hansen og Randi 
Eriksen underholder med 

trekkspill og sang. Det blir 
høy allsangfaktor. 

Kaffe, kaker og åresalg 
blir det også. 

 
 

Øystein Urskog er 
25 år gammel og er 
bosatt på Lysfjord. 

Ny daglig leder ved Bindal frivilligsentral 

Øystein Urskog har nå begynt som 
daglig leder i 50% stilling, sam-
men med Paula Lindrupsen som 
fortsetter i den andre halve leders-
tillingen. 
Urskog er bosatt på Lysfjord,  
sammen med to barn og samboer. 
Han har vokst opp på Fauske, og 
har tatt utdanning i Bodø. Der tok 
han en mastergrad i akvakultur, i 
tillegg til en bachelorgrad i ledelse 
og økonomi.  
Han har bestandig vært glad i å 
danse, og er faktisk juniorverdens-
mester i boogie-woogiedans 
(swing). 
Urskog håper frivilligsentralene 
fortsatt vil overleve også i de små 
bygdesamfunnene etter 2021, når 
kommunene skal overta finansie-
ringen.  
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Influensavaksine 

Bindal helsestasjon tilbyr vaksinering  
tirsdag 15. oktober og torsdag 24. oktober kl 1000—1400. 
Kontant betaling, kr 150,-. 
 
Influensavaksine anbefales spesielt for:  
 Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med an-
nen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensa-
sesongen. 
 Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
 Alle fra fylte 65 år 
 Barn og voksne med: 
 Diabetes type 1 og 2 
 Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt  
eller nyresvikt 
 Kronisk nevrologisk sykdom eller skade 
 Nedsatt immunforsvar 
 Svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
 Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa ut-
gjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege 
I tillegg anbefales influensavaksine til: 
 Helsepersonell som har pasientkontakt. 
 Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter 
 Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med 
levende griser. 
Det gis også pneumokokkvaksine. 
 
Marianne Ø. Berg-Hansen 
ledende helsesykepleier, Bindal helsestasjon 
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Jakt på hjortevilt 
I Bindal starter jakta 25. september og varer til 23. 
desember. I år er det tildelt 317 elg, 15 hjorter og fri 
tildeling på rådyr. 

 

Førstehjelpskurs til  
foreldre 
 
Bindal helsestasjon planlegger  
førstehjelpskurs til foreldre. 
 
- Tirsdag 22.oktober planlegges det kurs på Bindalseidet skole 
kl 17.30 - 19.00. 
- Torsdag 24.oktober planlegges det kurs på Terråk, Bindal 
Rådhus. 
 
Tema: 
- Førstehjelp til barn 
- Det vil bli praktiske øvelser mht. hjerte- og lungeredning, 
samt fjerning av fremmedlegeme i halsen. 
- Barnesykdommer og andre spørsmål som foreldrene vil ta 
opp. 
Ambulansepersonell og helsesykepleiere vil delta på kurset. 
 
Påmelding til Bindal helsestasjon tlf.75032567 eller på SMS 
tlf. 41435679 innen torsdag 17.10.19. 
 
Marianne Ø. Berg-Hansen 
ledende helsesykepleier, Bindal helsestasjon 
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Bindal kommunes kulturpris 2019 til Solbjørg Sagmo 
 
Det passer fint å få dele ut kulturprisen i Vassås kirke, det er så  
riktig å gjøre det i forbindelse med dette arrangementet.  Det er  
akkurat i mottakerens ånd. 
 
Vinneren i år har utmerket seg med en spesiell interesse over flere 
tiår, både i yrkeslivet og med sitt samfunnsengasjement i kulturli-
vet. Innenfor alle områder har vedkommende utvist et spesielt enga-
sjement og har alltid brukt sin tid for at resultatet skulle bli det bes-
te. Dag Christer Brønmo sier at vedkommende har æra for at han 
driver med sang og musikk i dag. Der er ikke et dårlig skussmål å 
få.  
Vedkommende har vært aktiv som dirigent for både kor og korps i 
en årrekke, og lagt ned en stor innsats for kulturlivet i Bindal. Sam-
let kan det dreie seg om 40 år.  
I år går prisen til Solbjørg Sagmo! 
I din dirigenttid for Bindalseidet songlag gjennom 23 år var du  
drivkraften for mange store prosjekter. For å nevne noen; Evert 
Taube, Bør Børson og The Beatles. 
 
 

Solbjørg Sagmo mottok kulturprisen under Bindalseidet songlags konsert i 
Vassås kirke 20. september. Ordfører Britt Helstad til venstre. 
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Etter at Solbjørg slutta som dirigent for Bindalseidet songlag, star-
tet hun opp Ytre Bindal mannssangforening fordi hun syntes det 
var så trist at det ikke var korsang i kirka på juleaften. 
Hun har stilt opp og hatt ekstra øvelser hvis noen hadde fravær fra 
øvelsene, da hun bestandig var opptatt av kvalitet. 
Både Bindalseidet songlag og Ytre Bindal mannssangforening har 
sunget på et relativt høyt nivå under hennes dirigenttid. 
 
Det har også vært arrangert store sangerstevner i Bindal som et  
resultat av at koret har hatt en kompetent dirigent. 
Hun har i senere tid også stilt opp som dirigent både for songlaget 
og skolemusikken når det har vært behov av ulike årsaker. 
 
Solbjørg er selvlært dirigent, og har brukt mye tid på sine forbere-
delser. Arbeidet har vært preget av grundighet og systematikk. 
Dette har preget henne og preger henne fremdeles. 
 
Hun har også vært politisk engasjert, og vært varamedlem til kom-
munestyret i 3 perioder.  
Ut over dette har hun hatt flere styreverv i lag og foreninger. 
Hun har ledet barneidrett og voksentrim i regi av IL Kula 
I dag er hun leder av Bindalseidet pensjonistforening, og har hatt 
dette vervet i flere år. 
  
Hennes arbeid har vært preget av et sterkt positivt engasjement, og 
hennes kulturinnsats kan stå som eksempel for andre. 
  
Solbjørg Sagmo fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv i 2008. 
 
Nå er det tid for at du tildeles Bindal kommunes kulturpris. 
 
GRATULERER! 
 
(Fra ordførerens tale ved utdelingen i Vassås kirke.) 
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Bokåret 2019 
 

Den 1. oktober satt alle 
sjetteklassinger i Nord-
land og tegnet. Som en 
del av Bokåret 2019, var 
elevene invitert til  
«Å tegne en bok». 
De åtte elevene på Terråk 
og de ti elevene på Bin-
dalseidet skoler på sjette 
trinn deltok i opplegget. 
Tegningene ble sendt inn 
og kan sees på nettsiden 
til Scene 8 (scene8.no). Tre 
skoleklasser i Nordland 
vil delta i en trekning av 
tre premier på kr 3.000,- 
og et besøk av en bokil-
lustratør.  

Birger Brevik går i 6. klasse ved Terråk  
skole og liker bøkene til Arne Svingen. 

Barn i Bindal har deltatt i Sommerles, 
lesekampanjen for barn fra 6 til 13 år. 
Til sammen 742 bøker og hele 66.712 
sider ble lest her i Bindal. Det var 54 
deltakere, og det betyr at litt over halv-
parten i den aldersgruppen var med. 
Hver leser har da lest 13,7  bøker i  
løpet av sommerferien. 
 
Hilsen Kristin på folkebiblioteket 

Et utendørs arrangement var 
planlagt i september som en 
avslutning på folkebibliote-
kets leseravstemning under 
navnet «LitteraTUR».  
 
Vi kommer tilbake med en 
ny dato seinere i høst. 

SOMMERLES 

http://scene8.no/
http://scene8.no/
http://scene8.no/
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Den sørsamiske bokbussen kommer til Bindal  
 

Dette er siste gangen bokbussen kommer til oss, da Sametinget ikke har 
funnet penger til fortsatt 
drift. 

 
Tirsdag 19. november 
 

Bindalseidet skole   
- kl 0900 til 0930. 
 
Kjella barnehage 
- kl 1015 til 1045 

Forfatterbesøk 
Anne-Grete Leine Bientie besøkte Terråk skole 
1. oktober. Hun er forfatter og bor på Snåsa. 
Hun er gift med den sørsamiske presten og sal-
medikteren Birna Bientie. Ved skolebesøket les-
te hun fra sin bok «En skikkelig flink liten rein- 
gjeter«, som er illustrert av Meerke Laimi Tho-
masson Vekterli. Boka handler om den lille gut-
ten Jakob som må ta ansvaret helt alene for rein-
flokken. Boka er basert på sanne hendelser og er 
henta fra nærområdet her på Sør-Helgeland.  
Jakob i boka er faktisk bestefaren til Birna, og 
handlingen i boka skjer i området øst for gården 
Finnlia i Bindal. Anne-Grete leste utdrag fra bo-
ka, og leste også litt fra den sørsamiske origina-
len.  
Birna Bientie fortalte om sine røtter i Bindal. 
Etter foredraget svarte de på spørsmål fra eleve-
ne. Birna kunne fortelle at hans bestefar som er 
beskrevet i boka, ble en gammel mann på over 
åtti år. 

Anne-Grete Leine 
Bientie er forfatter. 

Birna Bientie har  
røtter i Bindal. 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Meerke_Laimi_Thomasson_Vekterli&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Meerke_Laimi_Thomasson_Vekterli&action=edit&redlink=1
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Bindal Utvikling AS www.bindalutvikling.no 

Bindal Utvikling har støttet og jobbet med totalt 107 prosjekter i Bindal 
siden 2015. Prosjektene er fordelt på de tre innsatsområdene og støtten er 
gitt i form av myke midler. Det vil si forstudier og forprosjekt som har til 
formål å bygge innsikt og kompetanse hos næringslivet, og/eller avklare 
viktige suksessfaktorer for å lykkes i en hovedprosjektfase. 
 
På denne måten er svarene på 
mange spørsmål avdekket og et 
beslutningsgrunnlag er på plass, før 
de store investeringene gjøres. 
 
Gjennom Bindal Utvikling er det 
skapt ca 30 arbeidsplasser i Bindal 
i omstillingsperioden.  
 
Næringsliv, gründere og frivillige lag og foreninger har skapt verdier for 
nesten 36 m nok gjennom disse prosjektene. Det er sammen vi blir best! 
 
Bindal Utvikling har sådd bredt og vil i tiden fremover ha økt fokus på å 
sikre realisering av de prosjektene med stort potensiale for etablering av 
arbeidsplasser her i Bindal. 
 
«Styret er tilfreds med engasjementet fra flere  
bedrifter, knyttet til aktivitet og etablering av  
arbeidsplasser i Brukstomta Næringspark. Bindal 
Utvikling har bidratt med å tilrettelegge for  
aktuelle bedrifter og har stor tro på positive ring-
virkninger for hele Bindalssamfunnet.»  
 
 sier styreleder i Bindal Utvikling, Marit Dille. 

http://www.bindalutvikling.no
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Adrian 

Innovasjonsloftet 
brukes 

 

I løpet av sensommeren og 
høsten har det tidvis vært 
høy aktivitet på loftet.  
Brukerne er etablert næ-
ringsliv, gründere, Idretts-
lag, studenter, lag og fore-
ninger. Lokalene er utstyrt 
med kommunikasjonsutstyr 
og arbeidsplasser som  
muliggjør også digitale 
kurs, møter og forelesning-
er «hjemmefra».  

Ønsker du å benytte lokale-
ne, ta kontakt på  
tlf : 90 66 11 52 eller  
på e-post:  
monja@bindalutvikling.no. 

Lærerstudenter 

Terråk idrettslag driver  
klubbutvikling 

Følgende prosjekter har fått støtte i høst 
 
Nylenna AS – Kompetanse og sertifisering i etableringsfasen    15.000,- 
Aqua Solutions – Prosjektstøtte under etablering                        45.000,- 
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Fremtidig organisering  
Bindal Utvikling arbeider med avslutning av omstil-
lingsarbeidet og hvordan næringsapparatet skal være 
organisert i fremtiden. I denne prosessen er det viktig 
for oss å være i dialog med næringslivet, for å utarbei-
de en plan for avslutninga av omstillingsprogrammet 
og videreføring av den kompetansen som er bygget 
opp i selskapet. 
 
På vegne av Bindal Utvikling har T:lab utarbeidet en undersøkelse 
til næringslivet og en til øvrige interesserte, som ble sendt ut tidlig 
i september. Vi ønsker gjerne takke alle som har deltatt og gitt 
mange konstruktive innspill knyttet til svakheter og styrker med 
dagens næringsapparat, og hvilke behov næringslivet har for ut-
viklingsstøtte i tiden fremover.  Foreløpige resultater viser et klart 
ønske fra næringa om et eget næringsselskap med blant annet nett-
verkskompetanse. 

27. september deltok Bindal Utvikling på offisiell åpning av Valveita i 
strålende høstsol. Ordfører i Bindal, Britt Helstad, og påtroppende Nær-
øysund ordfører, Amund Hellesø, åpnet Valveita med snorklipping fra en 
Bindalsfæring ført av Morten Ulrichsen. Bindal Utvikling bevilget 
90.000,- i forprosjektfasen for dette prosjektet, som ikke hadde blitt rea-
lisert uten en ildsjel, Magnor Dolmen, som tok eierskap for å realisere 
hovedprosjektet. 

Åpning av Valveita  
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Bindalseidet svømmebasseng 
- Åpent etter høstferien, fra 16. oktober. 
 
Onsdager 
Kl 1700—1900   Åpent for alle (barn fra og med 4. klasse kan komme     
   uten foresatt). 
Kl 1900—2000   Åpent for alle fra og med 8. klasse. 
 
Torsdager 
Kl 1700—1800   Baby- og småbarnsvømming. 
Kl 1800—1900   Familiebading. 
Kl 1900—2030   Varmbading med trim. 
I skolens ferier og fridager er bassenget stengt. 
 

Inngang kr 30,- for barn og kr 50,-  for voksne. Bruk badehette. 

Bindalsdagen 2020? 
Ingen arrangører søkte om å arrangere Bindalsdagen i 2019. 
Bindal kommune vil derfor lyse ut muligheten på nytt.  
Søknadsfristen er 31. desember 2019. 
 
Bindalsdagen er et konsept som Bindal kommune bruker for å 
synliggjøre alt som skjer rundt i kommunen, av kulturliv, næ-
ringsliv og annet. Dagen skal virke samlende for befolkningen 
i kommunen, og skal bidra til å styrke omdømmet til Bindal 
som et levende samfunn med et rikt kulturliv. 
Ideen om Bindalsdagen ble første gang lansert i 2008. Målet 
var å få til et samlende arrangement for hele Bindal. Det var 
kommunestyrets medlemmer som var arrangør dette året. 
Les mer om Bindalsdagen på kommunens nettside. Søknaden 
skrives som et brev som forteller hvordan søker tenker å gjen-
nomføre arrangementet i henhold til retningslinjene som ligger 
på nettsidene. 
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KONTAKT: Odd Walter Bakksjø, avdelingsleder, 
Mobil:  959 73 650,  
E-oost: odd.bakksjo@helgelandmuseum.no 
Postadresse: Helgeland museum, avd. Bindal  
Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK 

De såkalte ringtunene i Norge danner viktige kilder til rettsutviklingen i 
Nord-Europa. De kan kaste lys over formasjonsprosesser av større retts-
fellesskap i en periode da tilsvarende materiale ikke finnes andre steder i 
Nord-Europa. Det er kjent omkring 30 ringtun i Norge fra ca. 200 til 
omkring 900 e.Kr. Et ringtun er en samling hustufter beliggende rundt 
en oval halvsirkelformet åpen plass (tun). De har i senere år blitt tolket 
som former for representasjonsting.  
Frode Iversen, professor, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo   

ÅPNINGSTIDER Bindal museum:  
Mandag stengt  
Tirsdag kl. 9.00 - 14.00  
Onsdag-fredag kl. 10.00 - 15.00  
Lørdag-søndag stengt  

Pensjonistkaffe 
første fredag  
hver måned 

Historisk vandring  
Vi inviterer til historisk vand-
ring fra Vassås kirke til det ny-
oppdaga ringtunet ved foten av 
Mulingen, søndag 20. oktober 
kl 1300, etter gudstjeneste og 
kirkekaffe i Vassås kirke. Det 
blir guiding og informasjon 
underveis. På retur blir det  
mulighet til å gå ned til Nord-
sjøen og se nausttufter og grav-
hauger der.  

Ringtunet ved Vassås 

Nordsjøen 

Vassås 

Til Mulingen 
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Julemarked 
Søndag 24. november arrangerer Bindal Museums Venner det  
tradisjonsrike førjulsmarkedet på museet på Terråk. Det er flyttet 
noe fram i år i forhold til før, grunnet håndballkamper og andre 
arrangement i desember. Det blir salgsboder og salg av grøt, gang 
rundt juletreet - og nissen kommer nok også, sjøl om det er tidlig 
(han er varslet). 
 
De som ønsker å stille med salgsvarer, tar kontakt med leder Eva 
Otervik eller museet direkte. Vi ønsker alle slags produkter vel-
kommen - all slags husflid, bakst, lokalmat, gaveartikler - og det er 
gratis for alle utstillere. 
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Grete Storbæk Eriksen 
Eriksen hadde konsert på Bindal 
sykehjem og på Bindal museum 
mandag 7. oktober. Hun sang  
tekster av Halldis Moren Vesaas, 
Einar Skjæråsen og egne viser. 

I november blir det konsert 
med viser av Trygve Hoff 
på Bindal museum. Paal 
Sandø, Ragnhild Glad og 
Espen Sandø fra Elveblest 
musikkteater framfører de 
meste kjente visene av 
Hoff.  
 
 
Torsdag 14. november kl 1900 
Inngang kr 200,-  
Kontant og VIPPS. 

Konsert 
Elin Furubotn og Torbjørn Økland 
spiller søndag 27. oktober kl 1900 
på Bindal museum. 
Inngang kr 200,-.  
Kontant og VIPPS. 

Elin Furubotn 
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Thomas Brøndbo debuter te i fjor  som " julemusikant" . I år  
drar han ut igjen, der ti kirker omkring i Trøndelag og Nord-
land skal besøkes. "Heim et annet sted på jord" er navnet på 
turnéen, og akkurat hjem/heim er den røde tråden på konserte-
ne. Konserten inneholder sanger som garantert vil få fram den 
gode julestemningen.  
Musikere: Stig Hollup, Terje Tranås og Eirik Øyen. 

Mandag 2. desember kl 1930 Vassås kirke 

B-Gjengen har  jule-
konsert i Terråkhallen 
lørdag 14. desember. 
De spiller også i Trond-
heim 9. november og 
på Kolvereid den 13. 
desember. Som vanlig 
har de med en gjeng 
med gjestesolister. 



Kulturkalender høsten 2019 
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Bygdekinoen 
Sørhorsfjord  
Onsdag 6. november  
Kl 1800 Operasjon Mumie 
Kl 2000 De dødes tjern 
Onsdag 4. desember  
 
Terråk—på Toppen 
Mandag 4. november  
Kl 1800 Operasjon Mumie 
Kl 2000 De dødes tjern 
Mandag 2. desember  
 
 

Vi inviterer til Luciakonsert i 
Vassås kirke fredag 13.desember 
kl.18.00. Hilsen Vassås kirkes 
barnekor 
 
B-Gjengen har julekonsert  lørdag 
14. desember i hallen på Terråk. 
De spiller også i Olavshallen i 
Trondheim 9. november og på 
Kolvereid 13. desember. 
 

 

Halloween-party på Holm lørdag 2. 
november for barn og voksne på for-
samlingshuset.  
 
Farsdagsmiddag søndag 10. novem-
ber på Helstad. 
Helstad/Bangstad Vel. 
 
Basar på Holm søndag 17. novem-
ber kl 1500. Nordvestrand aktivitets-
lag. Masse flotte hjemmelagede ge-
vinster. 
 
Åbygda 
Basar på ungdomshuset i Åbygda 
søndag 17. november. Åbygda UL. 
 
Konsert og pubkveld med Levanger-
oktetten lørdag 19. oktober  kl 1900 
på Toppen. 
 
Konsert med Elin Furubotn og Tor-
bjørn Økland på Bindal museum 
søndag 27. oktober kl 1900. 
 
Oktoberfest på Terråk gjestegård 
lørdag 2. november.  
 
Violet Road på Vonheim torsdag 7. 
november kl 1900 Akustisk konsert 
med et av Norges beste band.  
 
Thomas Brøndbo har  konser t i 
Vassås kirke mandag 2. desember  
kl 1930.  
 
Vi synger julen inn søndag  
15. desember kl 1600 i Vassås kirke. 
 

Ønskekonsert 
med Kviin lørdag 26. oktober  

kl 1900 på Toppen. 


