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Bibliotekets åpningstider :
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  Bindal Rådhus
  7980 Terråk
  Tlf. 75 03 25 00
E-post: postmottak@
  bindal.kommune.no
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Ansvarlig redaktør:
   Knut Toresen
Redaksjon:
  Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon:
  Rønnes Trykk as, Mosjøen
Bladet sendes gratis til alle hus-
stander i Bindal kommune, og 
kan leses på kommunens inter-
nettside. Neste nr er planlagt 
utsendt i februar 2008.

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 og tirsdag stengt 
Onsdag  1000 - 1530
Torsdag  1800 - 2000           
Fredag  1000 - 1530     

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

Nye tilsatte
Tor Inge Bruvoll er ansatt ved 
Plan-og ressursavdelingens ute-
avdeling fra 01.01.2008.
 Bruvoll har tidligere arbeidet 
ved Bindalsbruket og som snekker. 
 Han er 41 år gammel og bor på 
Terråk. 

Åpningstider 
i ROMJULA

Valget er over og resultatene viser 
framgang for noen og redusert opp-

slutning for andre. Allikevel de partiene 
som stilte på liste ble representert i det 
nye kommunestyret.
 Som ny ordfører vil jeg rette en 
stor takk til de som nå forlater politik-
ken, og ønsker de nyvalgte velkommen. 
Personlig er jeg ydmyk og svært glad 
for den tillitten velgerne har gitt oss. 
Det gir mot og styrke til å stå på.
 Etter at jeg tiltrådte som ordfører 
har mye av tiden min blitt brukt til 
reising både i vår flotte kommune men 
også andre steder utenfor kommune-
grensa. For meg er det viktig å være 
mye ute blant folk.
 Behandling av budsjettet for 2008 
står for tur. Det blir det første for det 
nye kommunestyret. 
 Målet er å kunne levere tjenestene 
med en kvalitet dere som innbyggere 
har krav på. Vår største utfordring er 
fortsatt at vi blir stadig færre Binda-
linger, dette er en trend vi må stoppe! 
For hver Bindaling vi mister svekkes 
også kommunens økonomi.
 Min utfordring til dere er : Ingen 
er bedre ambassadører for Bindal enn 

dere, gå ut og fortell folk hvor godt det 
er å leve ”I vårres kommune”. 
 For at vi som politikere skal gjøre 
en god jobb er vi avhengig av god kon-
takt med befolkningen, det er en viktig 
forutsetning. Min drøm er at vi alle 
skal bli like glade i kommunen vår som 
jeg er, selv om vi har ulikt ståsted og er 
i ulike livsfaser.
 Ett lokalsamfunn består av mang-
fold og det er vi som lever og bor i lo-
kalsamfunnene som må skape innhol-
det. Har du kommentarer eller spørs-
mål til meg så ikke nøl med å ta kon-
takt. Send epost til ordforer@bindal.
kommune.no. Du kan selvsagt ringe 
eller skrive brev på vanlig måte.
 I førjulstida når mørket tar mer 
og mer av døgnets 24 timer – har vi 
vintersolvervet å se fram imot. Da snur 
det og vi kan se lysere tider i møte. 
Men først skal kommunestyret få bud-
sjettet på plass – det blir nok en svær 
jobb – og så kan vi synge ”O – jul med 
din glede og barnlige lyst” – 
 Med disse ord vil jeg ønske 
hver især en riktig God Jul og et 
fredfylt nytt år.

Hilsen fra 
Ordføreren

De kommunale kontorene i Bindal 
Rådhus har åpent fra kl 1000–1400 
i romjula (27. og 28. desember.)

Turnusleger
Sara Wærlund har vært turnus-
lege i Bindal siden august, og skal 
være her fram til midten av januar.
Gry Ingrid Larsen kommer i 
midten av februar 1008. 
Henrik Brochmann er tilsatt i 
40% som kommunelege. 
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Edgar Bøkestad er tildelt Bindal 
kommunes Kulturpris for 2007. 
Edgar mottok prisen under Høst-
konserten, som ble arrangert på 
Vonheim i oktober. 

Her er utdrag av ordførerens tale 
ved tildelingen:
"Vinneren av årets kulturpris går til en 
person som ble født februar 1943. Han 

flyttet sørover i 1965, men kom flyt-
tende tilbake i 1991. Han er en person 
som sjelden eller aldri sier nei når han 
blir spurt om en tjeneste. Han er alltid 
blid og er en humørspreder utenom det 
vanlige.
 Han er en av foregangspersonene 
i Heilhornet skytterlag. Han var til og 
med formann i laget noen år da han 
bodde på Østlandet. Elgjakt er en av 

Skolens ferier
Juleferie. Siste skoledag før jul er 
fredag 21. desember. Første skole-
dag etter ferier er torsdag 3. januar.
Vinterferie og påskeferie blir slått 
sammen til en 2 ukers ferie i 2008. 
Påskeferien er i uke 12, og vinterfe-
rien er i uke 13.

Dette skjer på 
Kjella friskole
Juleverksted:  7. des.
Julegrøt: 17. des.
Juleavslutning: 21. des. 
Juletrefest:  29. des.  
 (6. juledag)

Kulturprisen 2007Kulturprisen 2007

hovedinteressene, selv med dårlige 
knær og følgelig begrenset gåing.
 Har vært med i styret for IL Kulas 
idrettsskole i 9 år. Er fotballinteressert, 
men selv ingen storspiller. Var fore-
gangspersonen da guttelaget til IL Kula 
deltok i Norway cup.
 Interessert i gamle ting og har sam-
let museumsgjenstander siden 1993. 
Fjøset på småbruket ble omgjort til 
gårdsmuseum i 1995. Museumet har 
vært en av attraksjonene under Bindal-
seiddagan.
 Er lidenskapelig lokalhistorisk inter-
essert. Er ofte oppe tidlig på morgenen 
(4-5 tiden) og arbeider med det lokal-
historiske materiale.
 Han har stått for innsamling av 
gamle personbilder og stedsbilder til 
kommunens bygdebøker.
 Har over 4 000 personbilder av i 
hovedsak tidligere bindalinger.
 Han er nå aktiv med i utarbeidel-
sen av Bindal bygdebok, bind III som 
planlegges utgitt til sommeren dersom 
det hele går som vi håper.  Var også 
med på bind I og II
 Holder på med bildeboksamling av 
stedsbilder (over 2 000) som planleg-
ges utgitt i bok. Har vært den som i 
hovedsak har vært omkring og samlet 
bildene og tatt nye bilder.

Årets kulturpris går som dokker forstår 
til Edgar Bøkestad"

Årets kulturprisvinner Edgar Bøkestad.

Bindalseidet  
friskole
Tradisjonelt Juleverksted 
tirsdag 4 og onsdag 5.desember 
Juletrefest 3.juledag kl. 16.00 
8.klasse har ansvar. 

  
 Julekonsert 
«Maria - Rosa og Lilja» 
i Solstad kirke 
torsdag 6.desember kl. 19.30 
Arr. Bindalseidet songlag 
Medvirkende Fønix barne og ung-
domskorps, Bindalseidet skolemu-
sikk, Ytre Bindal mannsangforening, 
barnekor og solister 

Bindalseidet  
skolemusikk
Julegrantenning  
søndag 2.desember kl. 17.30  
Bindalseidet friskole, gymsalen 
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Magne Paulsen mottok 
Kongens fortjenesteme-
dalje i sølv på sitt siste 
kommunestyremøte i 
oktober. På vegne av 
Fylkesmannen i Nord-
land, kunne  Sømna-

ordfører Edmund Dahle 
overrekke utmerkelsen 
til en overrasket Paul-
sen, som takket av 
etter 6 perioder som 
ordfører.

Telenor melder at de er forsinket i 
arbeidet med å oppgradere sine te-
lefonsentraler til ADSL. Opprinnelig 
skulle sentralene på Holm, Skjelsvik-
sjøen, Helstad og i Åbygda bli bygd 
ut innen utgangen av oktober 2007. 
Så kom Telenor med datoer i midten 
av november for alle 4 sentralene. I 
begynnelsen av november opplyser 
Telenor at det er sannsynlig at sen-
tralene ikke er klare før helt mot 
slutten av året.
 Bindal kommune har avtalt å 
dekke deler av utgiftene med å byg-
ge om sentralene.
 Det står igjen to sentraler, 
Årsandøy og Skotnes (Harangs-
fjord). Bindal kommune arbeider 
med å se på hvordan disse sentrale-
ne kan bygges ut. Likeledes arbeides 
det med å få til løsninger for de som 
bor lenger enn 5 km fra telefonsen-
tralene, da Telenor ikke garanterer 
at ADSL rekker lenger ut.

Bredbånd forsinket

 Her kan det komme på tale å 
bruke radioteknologi (Wimax).
 Nordland fylkeskommune har 
fått store midler fra staten for å 
bidra til utbygging av de siste ”hvi-
te flekkene” på bredbåndskartet. 

Sør-Helgeland regionråd har sendt 
søknad om tilskudd til å bygge ut 
de fleste av de sentralene som står 
igjen, og til å etablere en høyhastig-
hetsforbindelse mellom kommune-
sentrene i regionen.

Julen er høytid også for bo-
ligbranner. For å sette fokus 
på brannsikkerhet i hjem-
met, arrangeres Aksjon bo-
ligbrann i desember.
Bindal kommune i samar-
beid med Bindal kraftlag vil 

i perioden 4-6 desember 
besøke endel husstander i 
BINDAL. Dette er ikke et 
tilsyn, men et frivillig tilbud 
om gjennomgang av brann-
sikkerheten i hjemmet.

Aksjon boligbrann 2007

Magne hedret med medalje
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Terråk skole hadde besøk av 3 musi-
kere med Joik på programmet i ok-
tober.  En hel dag var satt av til å bli 

kjent med den samiske musikktradi-
sjonen, og elevene fikk være med på 
å lage og framføre nye joiker. 

Inga Juuso, Martin Smidt og Asbjørn 
Berson sang joiker fra lulesamisk og 
sørsamisk tradisjon. 

JOIK  på Terråk skole

FRIVILLIGHETS-SENTRALEN
i Bindal

Tirsdag 30. oktober inviterte Frivil-
lighetssentralen i Bindal til - ÅPENT 
MØTE OM DEMENS. Foredrags-
holdere var Aud – Karin Haubakk 
og Svanhild Rasmussen, begge fra 
Kløveråsen Utrednings- og kompe-
tansesenter for demens i Nordland, 
Bodø. Mange bindalinger fattet 
interesse for temaet og møtte opp. 
Tanken er å tilby pårørende av de-
mente et sosialt nettverk og støtte 
gjennom samtalegrupper.

Hvorfor er  
gruppefellesskap viktig?
• Pårørende trenger støtte og 
 fellesskap
• En god gruppe er bedre enn 
 individuelle samtaler

• Enhver er ekspert på sin 
 egen situasjon

Noen aktuelle målsettinger kan 
være at deltakerne får:
• Kunnskap om demens
• Praktiske råd og tips om  
 offentlige hjelpeordninger og  
 økonomiske spørsmål
• Støtte og styrke til å mestre  
 hverdagen
• Bearbeide sine følelser knyttet 
 til omsorgsrollen
• Hjelp til å bryte sosial isolasjon
• Ideer til meningsfullt samvær  
 med person med demens
• Forberede seg til nye  
 utfordringer som sykdommen  
 kan føre til.

Vi holder
kurs i å sy skinnfell
Er du interessert i å lære det, da kan 
du ta kontakt med Gerd på Frivillig-
hetssentralen. 
Kurset starter i januar 2008.

Siden dette er siste nummer av 
Båtsaumen dette året vil vi
ønske alle i Bindalen 
ei riktig God Jul og
et Godt Nyttår!

VI HOLDER STENGT 
i uke 51 og uke 52 

Nytt  
fra Ta kontakt med Frivillighetssen-

tralen dersom du/dere ønsker å 
delta i en samtalegruppe.
Tlf.: 75 03 17 44
mobil.:  48 29 96 50
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Fredag 8. og lørdag 9. februar 
2008 planlegges lokal mønstring av 
Ungdommens kulturmønstring på  
Sømna. Den-
ne gangen er 
ungdom fra 
Bindal invitert til 
Sømna, etter at vi i fjor hadde 
felles mønstring i Bindal.
 Fredagskvelden går med til øving 
på scenen i Sømnahallen, montering 
av utstilling og å bli kjent med søm-
naungdommen. Det er åpent disko-
tek. Det blir overnatting på Sømna. 
Lørdag blir det mulig å bade i bas-
senget før mønstringen starter kl 
1300 og varer fram til ca kl 1700.
 Målet med UKM er å stimulere 
og synliggjøre ungdommens kreati-
vitet og kunstneriske utvikling, ved 
å gi ungdommer mulighet til å vise 
fram seg og sin kulturaktivitet. 
Kulturmønstringen består av scene-
opptredener, utstillinger og verk-
steder. Før en sceneframføring får 
deltagerne være med på en teknisk 
prøve, stille inn lyd og 

lys etc. 
Deretter kom-

mer selve sce-
nemønstringen. Hver 

deltager/gruppe får ca. 10 
minutter på scenen. De 
som deltar med utstillings-
objekter (tegninger, tegne-

serier, skulpturer, etc.) blir 
presentert på en vernissasje 

(et fint ord som betyr åpning 
av en kunstutstilling), og utstil-

lingslokalet er åpent for publikum 
under hele mønstringen.
 Alle ungdommer under 20 år 
kan melde seg på lokalmønstringen 
i sin kommune, og alle får være med. 

Ungdom fra Bindal som 
går på skole i Brønnøy-
sund, eller andre steder, 
kan delta på mønstringen 

der de går på skole.
 Påmelding skjer via UKMs inter-

nettsider. Det er ingen begrensning 
i genre eller utrykksform for delta-
gerne - alt er lov. Nedre aldersgren-
se er 10 år. For å gå videre til fylkes-
mønstring må man være 13 år. 

Meld deg på!
Påmelding er mulig fra 1. november. 
Gå inn på www.ukm.no og velg På-
melding. Snakk med en lærer eller 
en venn hvis du trenger hjelp. Arran-
gør av UKM er Bindal Kulturskole, 
Bindal kulturkontor, Bindal Ung-
domsråd i samarbeid med Sømna 
Kulturskole og andre krefter.

Ungdommens Kulturmønstring for Sømna og Bindal

Henvendelser til likningskontoret 
på Sør-Helgeland skal fortrinnsvis 
rettes til likningskontoret i Brønn 
øysund. Skatteoppkrever (kom mu-
nekassen) vil inntil videre utføre en-
klere tjenester for skatteetaten, så 
som utlevering av skjema, ta imot og 
videreformidle skjema med krav om 
endring av skattekort, flyttemeld-
inger og lignende. De vil også i noen 
grad kunne besvare enklere spørs-
mål. 
 I tillegg har ligningsetaten på Sør-
Helgeland en avtale med Namdal lik-
ningskontor der publikum ved fysisk 

frammøte kan få bistand/utført føl-
gende tjenester: 
 Rådsøking/hjelp i saker  
 av kompleks karakter 
 Likningskontoret/etatskontoret 
skal i tillegg rettlede/formidle  
tjenester som: 
• Rettlede i utfylling av skjema/ 

videreformidling av henvendel-
ser om skattekortendringer 
samt skrive ut kopi av skatte-
kort ved skattyteres frammøte. 

• Rettlede i utfylling/videreformid-
ling av henvendelser vedrørende 
folkeregistersaker. 

• Foreta utskrifter av likningen/at-
tester og lignende.

 Oversende brev/selvangivelser 
som måtte komme inn til Sør-Helge-
land likningskontor. 
 
 Ved Namdal likningskontor blir 
det ikke utført saksbehandling eller 
besvarelse av telefoniske henvendel-
ser fra innbyggerne i Bindal. Telefo-
niske henvendelser skal henvises til 
veiledningstelefonen for skatteeta-
ten i Nordland på telefonnummer 
815 81 817. 

Sør-Helgelands likningskontor – Bindal
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I september var det 8 år siden  
Barnelaget startet opp med Gro An-
nie Støvik Lande som leder.  

Mange barn/unge
Første høsten  (1999) deltok det ca 
30 barn i ei gruppe. Året etter ble 
det behov for 2 grupper, og fra høs-
ten 2004 har det vært 3 grupper:

”Lissgruppa”  
1,5 år til skolealder

”Mellomgruppa”  
1- 4 klasse

”Storgruppa”      
5 klasse  og oppover.

Denne høsten er det 45 barn som 
danser  hver mandag ettermiddag! 
Totalt har over 60 barn danset tro-
fast ukentlig gjennom årene.  De eld-
ste går nå i 9.klasse og har vært med 
helt siden starten. ”Storgruppa” har 

D   NSEGLEDE

Fylkesstevner
Barnelaget har deltatt på fylkesstev-
ner 3 ganger: i Nordli -04,  Jøa -06 
og i juni -07 på Steinkjer. Da møtes 
danseglade barn fra hele regionen.  
Denne våren blir det Nordisk stev-
ne, og våren 2009 er planen at Ter-
råk barnelag skal arrangere Fylkes-
stevnet her på Terråk. Dette blir en 
stor utfordring som vil kreve mange 
frivillige (!!)  og det i samme år som 
barnelaget har 10 års jubileum. På 
stevnene øver man til felles opptre-
den, har felles måltider, underhold-
ning og festaften.

Viktig erfaring
Barna  som danser, får bevege seg 
til rytmer, de synger, klapper og 
holder om hverandre. De får gle-
den av å opptre, hjelpe hverandre 
og møte nye dansevenner. Det er 
håp om at disse ungdommene vil 
kjenne danseglede også i tenårene 
og voksenlivet.  

Båtsaumen vil på vegne av foreldre 
og andre rette en stor takk til Gro 
og hennes medhjelpere som trofast 
møter opp hver mandag ettermid-
dag – år etter år !

i høst danset Hip-Hop/Streetdance 
sammen med Lisa Gangstø.  En helt 
ny dansestil i rekka med sangleiker, 
folkedans, swing med mer. 
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Onsdag 31. oktober hadde barne-
trinnet morgensamling på Kjella fri-
skole. 1. – 3. klasse sang om krop-
pen sin og avsluttet med en Leselø-
verock i forbindelse med leserystak-
sjonen ”Lesekompis” de har hatt. 4. 
klasse fremførte ”Hang down your 
head Tom Dooley” inkludert selv-
lagde vers om hver enkelt elev i 4. 
klasse. Til sist leste de opp diktet 
”Noen trenger deg” og handlet om 
hvor viktig det er å ta vare på hver-
andre.

 Fredagen etter (2. november) had-
de ungdomstrinnet sin morgensam-
ling. Her fremførte de ”Seks tusen 
høl” av Hellbillies som forøvrig er å 
finne på deres nye plate. ”I’m beau-
tiful” av Christina Aguilera og ”I’m 
yours” av Jason Mrez ble også vak-
kert fremført.

Kulturkaffe 

på Kjella
Torsdag 1. november arrangerte 
elevbedrifta MusicForLife kultur-
kaffe på Kjella friskole. Bedriften 
består av alle i 10.klasse på friskolen. 
De sto selv for servering, musikk 
og konkurranse. Elevbedrifta Food 
Cookers (8.&9.kl) og Barnevakten 
(8. kl) hadde laget seg stand og gav 
ut brosjyrer som sin bedrift. Mye 
god mat og musikk gjorde kvelden 
koselig.

Morgensamlinger  

på Kjella
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Nok en gang har Magne 
Olav Aarsand Brevik sam-
let gaveartikler av alle slag 
i Sørfjordgalleriet. Gal-
leriet er åpent de fleste 
dager før jul, unntatt søn-
dager. 
 I år har Magne sågar 
hentet julegaver helt fra 
India. I høst har galle-
ridriveren vært på reise, 

og blant annet besøkt 
Calcutta. Overskuddet 
av årets julemesse vil bli 
gitt til et hjem for døende 
i den indiske byen.  På ny-
året reiser Brevik tilbake 
til Calcutta for å jobbe 
der en periode.  Helga 
Dypvik (bildet) er en av 
flere trofaste hjelpere 
som passer butikkene. 

Jule-
messe på 
Sørfjord-
galleriet 

Husflids-
produkter.
I tillegg til duker, 
klesplagg, sjal 
og smykker fra 
India, selges det 
lokal produsert 
husflid på galle-
riet. Du finner 
votter, tøfler, 
kermaikk. Som 
vanlig er det 
også lefser av 
mange slag å få 
kjøpt. 
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Idrettsskolen 
Bindalseidet
Karuselløp
1. Lysfjordvannet    20. oktober
2. Fakkelmarsjen 25. november
3. Vassbakka 17. februar
4. Kula-dilten 16. mars
5. Idrettslekene 8. juni

Kjella husflidslag 
har følgende tirsdager 
hvor de møtes før jul:
20. november
4. desember
18. desember

Terråk 
Pensjonistforening
Vi har julebord 
på Terråk gjestegård 
den 4. desember kl 1700. 

Januarmøtet
holdes på Senteret 
8. januar kl 1600.

Årsmøtet
blir den 5. februar kl 1700 
på Terråk gjestegård.

Vårt lokale julehefte kommer i år 
for 6.gang. Bladet kan kjøpes i bu-
tikkene i Bindal, og på Sørfjordgal-
leriet. 
 Av innholdet kan vi nevne at 
Svein kKolsvik skriver om Lofot-

fisket. Hild D. Dypvik har skildret 
den siste driveren av fjellgården 
Svarvå i Nærøy, Peder Bergersen. 
«Positivprisen» går til Ola Gutvik. 
Her er også noveller, oppskrifter 
og dikt. 

Jul i Bindal

Tilskudd fra  
Miljøverndepartementet
til friluftsliv, kulturminnevern, naturforvaltning og andre tiltak.
Informasjon om ordningene og søknadsskjemaer finnes på  
www.regjeringen.no . Se under Miljøverndepartementet og rundskriv.
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KULTURKALENDER VINTEREN 07/08
Fest

Fest på ungdomshuset i Åbygda  
2. juledag (26.12.) «Bjarne Myrvangs duo» spiller.
Arr: Ungdomslaget i Åbygda

Fest på ”Granheim”Skjelsviksjøen
3 juledag (27.12.)  Musikk av Kveinås.
Arr.: U/L Fremskridt

Fest på ”Toppen” Terråk,  
3 juledag (27.12)  Musikk: Fullt hus .
Påmeldingsfest.  Se oppslag. 
Arr.: Toppen

Fest på ”Toppen” Terråk,  
5. juledag (29.12)  Musikk: Black and Blonde. 
Arr.: Toppen Bygdekinoen

Følg med på www.bygdekinoen.no 
TERRÅK:
Søndag  9. desember
Kl 1800 Det gylne kompasset

VONHEIM
Onsdag  12. desember
Kl 1800 Det gylne kompasset

Julegrantenning

SØNDAG 2. DESEMBER  
er det Julegrantenning
Kl 15.00 på Kjella
Kl 17.30 på Bindalseidet.

Åpningstider Svømmebasseng
TERRÅK
Onsdag kl 1700 - 1800  Familiebading
 kl 1800 - 1900  8 - 10. klasse
 kl 1900 - 2000  Voksne
Torsdag kl 1700 - 1800  1 - 4. klasse
 kl 1800 - 1900  5 - 7. klasse
 kl 1900 - 2000  Åpent for alle
Fredag kl 1700 - 1800  Voksen og barn opp til 6 år
 kl 1800 - 1900  Varmbading for voksne

BINDALSEIDET:
Bassenget åpner i løpet av november.
Onsdag kl.1800 - 1900 Åpent for alle
 kl.1900 - 2000 Åpent for alle
  
Torsdag kl.1700 - 1800 Baby og småbarnsvømming
 kl.1800 - 1900 Familiebading
 kl.1900 - 2030 Varmbading
 kl.2030 - 2130 Åpent for alle fra og med 
  8. klasse

Julerevy
4. juledag (fredag 28.12.) viser UL. Fønix julerevy 
etterfulgt av fest m/ musikk av Kveinås. 
Navn på revyen kommer senere.

Juletrefest
Juletrefest på ungdomshuset i Åbygda 
4. juledag kl.1400.
Arr. Åbygda friskole

Juletrefest på Bindalseidet friskole 
3. juledag kl. 1600.

Juletrefest på ”Solvang”, Holm, 
2 juledag kl. 1600.
Arr. Nord-Vedstrand Aktivitetslag

Familiejulebord
Familiejulebord på ungdomshuset i Åbygda 
lørdag 15.12.2007, etter fjøstid.
Arr. Ungdomslaget i Åbygda

Søndag 9. desember, kl 1500 er det basar  
på Holm.   Loddsalg på bok og åresalg. Masse 
flotte handarbeid i premier. Kaffe med mye godt til.
Arrangør er Nord-Vedstrand aktivitetslag.

Basar


