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Vi gratulerer Kjella idrettslag med ny, flott gapahuk.
Dugnadsgjengen var Helge Gutvik, Knut Gutvik, Magnar
Gutvik, Torbjørn Gjengård, Viktor Granli, Trond Audun Edvardsen, Arnt Erik Hansen, Kristine Enora Kjeldsand, Rita
Ulfsnes og Gunnhild Gutvik. Tusen takk te dåkk all! - sier
leder i idrettslaget Gunnhild.
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Båtsaumen

Flere endringer i personalet i
helse- og velferdssektoren.
Utgiver: Bindal kommune
Solveig Kalvik har startet som
Bindal Rådhus
saksbehandler i Koordinerende
7980 Terråk
Tlf 75032500
Enhet (KE), Maria S. Myrvang
E-post:
postmottak@
er konstituert som avdelingslebindal.kommune.no
der for hjemmesykepleie og
Internett: www.bindal.
Robin Hamnes har overtatt som
kommune.no
prosjektkoordinator for velAnsvarlig
redaktør: Knut Toresen
ferdsteknologi i 20% stilling.
Redaksjon: Jens Christian Berg Vi gratulerer alle med nye
Bladet legges ut gratis på kom- stillinger!
munens nettside. Du kan abonnere på bladet i papirformat.
Se side 3. Neste nr er planlagt
utgitt i november 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.

Jul i Bindal 2018 er i salg fra
2. november.
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.

Bindalseidet svømmebasseng
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.

IL Kula
Møteplan for politiske møter
Formannskapet/fondsstyret

Torsdag 22. november

Kommunestyret
Torsdag 8. november
Torsdag 13. desember
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Kjære sambygdinger!
Det ble tidlig hvitt på fjelltoppene i år,
og første frostnatt fikk vi helt i begynnelsen av oktober etter en regntung og
vindfull september. Jeg kan ikke minnes
å ha sett så mye vann i bekker og elver på denne årstiden, som det vi har opplevd i høst. Jeg håper det tørker opp litt før frosten setter inn. Denne årstida har
også sin sjarm, med høstens nydelige farger, mørkere
kvelder og levende lys. Elgjakten er for fullt i gang og
det felles dyr i alle deler av kommunen.
Politikontakten Lars Mogstad har sagt opp stillinga og
slutter i politiet fra 1. desember. I møte med Frithjof
Pedersen, Lars Mogstad og Ole Holand 4. oktober
fikk vi tildelt Ole Holand som politikontakt fra
01.12.18. Det utarbeides avtale om tjenestetilbud for
Bindal, som skal godkjennes av kommunestyret.
Vi er godt kjent med at vi ikke har hatt ambulansebåt i
Bindal. Den har vært benevnt som skyssbåt. Det er
fraktet mange pasienter med skyssbåten i over 40 år.
Vi ønsker å få til en ny avtale og spleiselag med Helgelandssykehuset om å dekke økte kostnader etter at
den faste kjøringen i Tosenfjorden for Helgelandskraft
falt bort.
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Etter siste henvendelse med frist for svar innen 15. oktober, kom tilbakemeldingen om at ambulansebåt for
Bindal dekkes av båt stasjonert på Vega.
For Bindal kommune er det viktig å få Helgelandssykehuset med videre på finansiering av skyssbåt i
Bindalsfjorden. Etter videre dialog er de foreløpig innstilt på å gå inn med samme beløp som i dag, som er kr
300.000,- pr år. Det er ikke dekkende for døgnkontinuerlig vakt. Det må være av stor interesse for Helgelandsykehuset å avlaste Vegabåten mest mulig. For
Vega-samfunnet er det lite tilfredsstillende at deres båt
også skal dekke Bindal. For Bindal blir det ikke akseptabel responstid. Dette tema vil bli en del av dialogmøte mellom kommunene på Sør-Helgeland og Helgelandssykehuset den 22. oktober i Brønnøysund.
Skyssbåt i Bindal lyses ut på anbud jfr vedtak i siste
kommunestyremøte, så får vi se hva vi får inn av tilbud.
Tannlegekontoret i Bindal legges under Brønnøy tannklinikk med ambulerende tannlege og tannpleier i 40
% stilling.
I skrivende stund er det ingen avklaring for Austra.
Jeg ønsker alle innbyggere en fortsatt fin høst, og at
snøen lar enda vente på seg.
Vennlig hilsen
Britt ordfører.
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I september har Bindal barnehage avdeling Bindalseidet vært ute på tur.
Været var på vår side og både store og små brukte dagene ute, med mye
aktivitet, alt fra å ta opp gulrøtter fra egen grønnsakskasse, til å gå på
lengre turer. Barna er flinke til å gå på tur. Noen ganger er det nok for
de minste på Knøttene å gå til den nye fine lekeplassen med de nye apparatene på skolen. De større barna har vært på lengre turer og en dag
gikk ferden til Bøkestadvannet hvor vi både fisket og rodde ute på vannet. Herlig med utetid!

Bindal barnehage avdeling
Kjella har mar ker t fr iluftslivets uke med turer
både i skog og mark og i
fjæra. Vi har studert krabber, brennmaneter og sett
på fine mønster som fjæramarken lager. En kjempefin
uke med mye godt vær:)
Hilsen Tina Kveinsjø
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Tilbud på trafikalt grunnkurs på Terråk
Trekanten trafikkskole tilbyr all ungdom i 10. klasse, og andre interesserte, trafikalt grunnkurs med mørkedemo. Opp til 16 deltakere pr kurs.
Det trengs minst 10 påmeldinger. Ved større interesse, kan vi holde flere
kurs. Pris kr 3.500,- pr elev. Vi planlegger å starte opp kurs i januar
2019.
Kurset går over 5 kvelder. Dette avtales med foreldrekontakt.
Ta kontakt hvis dere har spørsmål.
Hilsen Bent Are Hanssen, Trekanten trafikkskole, Namsos.
Tlf 99 27 07 93
http://trekantentrafikkskole.no

Kulturhuset i Nærøy
Torsdag 1. november kl 1800 Riksteateret viser
Georgs magiske medisin.
Tirsdag 13. november kl 1900 Kveli, Rånes og
Bremseth-show.
Torsdag 22. november kl 1900 Julekonsert med Maria Arredondo og Torstein Sødal, Rørvik gospelkor.

Thomas Brøndbo har julekonsert i Gravvik kirke mandag 26.
november kl 1930. «Heim et annet sted på jord».
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TV-aksjonen søndag 21. oktober innbragte kr 45.964 på bøssene, og totalt
kr 80.756 i Bindal. Det kan komme tillegg de nærmeste dagene.
Takk til alle som bidro til Kirkens
Bymisjon!
Stavgang og
språkkafé
Tirsdager kl 1215
samles vi til en gåtur
med lunsj og språkkafé etterpå på Frivilligsentralen
Onsdager er det vafler og kaffe fra kl 10.00 og utover, du betaler kr 10,- og kan spise/drikke så mye du orker, alle velkommen.
Bingoen på sykeheimen dr ives av en dugnadsgjeng på
torsdager kl 1030.
Kom gjerne innom sentralen bare for en prat og en kaffekopp
når vi har åpent. Vi har åpent mandag til fredag fra kl 0830 til
1530.

Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk
org.nr. 987 753 269
frivilligsentralen@bindal.kommune.no
Tlf 948 11 116 (Paula)
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Assisterende helse- og velferdssjef
Tove Kvaløy startet i Bindal kommune 18.
oktober i et engasjement i 12 måneder som
assisterende helse- og velferdssjef. Tove
har vært sykepleiesjef i Leka, og er utdannet sykepleier med mastergrad i offentlig
administrasjon.
Helse- og velferdssektoren står foran store og interessante utfordringer for å følge opp strategisk helse- og omsorgsplan
som ble vedtatt av kommunestyret i juni 2017. Et stort investeringsløft
skal gjøres i Bindal; utbedring av Bindal sykehjem, samlokalisering av
boligmasse for heldøgnsbemannede boliger, og utbedring og etablering
av omsorgsboliger. Oppgradering og utbygging av bygningsmasse i tråd
med denne planen innebærer en unik mulighet til å fase inn ny velferdsteknologi for en rekke nye brukere og bruksområder. Sektoren er også
styrket med ny stilling i koordinerende enhet (KE). Samlet innebærer løftet investeringer på over 150 millioner kroner.
Kommunestyret fattet positive vedtak i flere investeringsprosjekter den
21.06.18. Dette er klarsignal for administrasjonen til å fortsette arbeidet
med prosjektene. Dette er et omfattende arbeid som rådmannen ikke ser
som mulig å gjennomføre innenfor de eksisterende administrative ressurser i helse- og velferdssektoren. Det er viktig at vi har ressurser til å følge
opp de vedtak som er fattet.
Helse- og velferdssjefen har ledet sektorens oppfølging av prosjektene så
langt, og det er rådmannens ønske at dette fortsetter. Prosjektarbeidet vil
ta mye tid, og dette kommer til å gå utover de daglige oppgaver i sektoren. Behovet for et engasjement som assisterende helse- og velferdssjef
ble tatt opp i Bindal formannskap den 29.06.18. Formannskapet sa ja til at
rådmannen kan styrke sektorens oppfølging av de totale oppgavene på en
slik måte. Deretter ble dette tatt opp i eget møte med aktuelle hovedtillitsvalgte. Stillingen får en viktig rolle i den daglige drift, og vil ta over en
rekke driftsoppgaver hovedsakelig knyttet til legekontoret, helsestasjonen, NAV, folkehelse, fysioterapeuter og regnskap. Engasjementet skaper
en naturlig frist for at prosjektene ferdigstilles: 18. oktober 2019 bør anbud være akseptert og oppdragene kan videreføres til plan- og utviklingssektoren som vil være byggherre. Et slikt løft som vi nå skal gjennomføre
vil også presse ressursene innenfor plan- og utviklingssektoren. Hvordan
dette skal løses vil bli sett på i tiden framover.
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Utbedring av Bindal sykehjem
Kommunestyret vedtok å gå videre med alternativ 1 + 2 i sitt
møte 21. juni. Dette alternativet er beregnet til å koste ca 99
millioner kroner og innebærer en total renovering av Bygg A
og B. I tillegg vil det bli bygget 6 nye omsorgsleiligheter. De 4
nåværende hyblene i Bygg B vil bli slått sammen til 2 omsorgsleiligheter. Dagens gjesteparkering vil bli omgjort til sansehage og Gamle Gårdsvei 21 vil bli revet for å lage plass til ny
gjesteparkering.
Hva er neste steg?
Kommunen vil trenge ekstern bistand for å detaljplanlegge
prosjektet i et forprosjekt. Vi har så langt fått en utarbeidet en
skisse til hvordan en utbedring av sykehjemmet kan gjøres innenfor en ramme på 99 millioner, men det gjenstår veldig mye
planlegging av organisering av tjenester, rom, skjerming, smittevern, kjøkken, vaskeri, varelevering, ventilasjon m.m. før vi
vet hva vi vil bygge. Hovedoppgaven til forprosjektet er å utarbeide et fullstendig anbudsgrunnlag, funksjonsbeskrivelser og
kravspesifikasjon. Dette er et stort oppdrag som må utlyses i
konkurranse og vi arbeider nå med å skrive grunnlaget for denne konkurransen. Vi regner med at valg av arkitekt/
rådgivningsfirma vil skje før jul og at selve oppdraget vil tidlig
i 2019.
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Samlokalisert botilbud
Kommunestyret vedtok alternativ 2 for utbygging av et
samlokalisert botilbud for ressurskrevende brukere i sitt
møte 21. juni 2018. Alternativet innebærer å rive det eksisterende bofelleskapet for eldre på Bindalseidet og erstatte
dette med et helt nytt bygg som inneholder 6 leiligheter og
en trenings-/gjennomgangsleilighet for ressurskrevende
brukere. Bygget vil også inneholde et aktivitetssenter og
base for hjemmetjenesten. Bygget har en foreløpig kostnadsramme på ca 36 millioner kroner.
Utarbeidelse av fullstendig anbudsgrunnlag og utomhusplan

Prosjektgruppen for samlokalisering har i løpet av vinter og vår
2018 utarbeidet en skisse til et bygg og organisering av de ulike
funksjonene i bygget. Skissene er presentert for kommunestyret
og er relativt detaljerte. Det vil derfor ikke kreve så lang tid å få
utarbeidet et fullstendig anbudsgrunnlag. Det er ON Arkitekter
& Ingeniører AS som er tildelt oppdraget med å utarbeide fullstendig anbudsgrunnlag, utlysning i Doffin, evaluering og innstilling for valg av entreprenør for oppdraget. En vurdering av
valg av entrepriseform er en del av oppdraget.
30. september var fristen for å sende et utkast til anbudsgrunnlag
og prosjektgruppen møttes 2. oktober for å diskutere utkastet og
gi tilbakemelding. Husbanken har satt av midler til tilskudd for
utbyggingen i 2018, og det er derfor et definitivt krav å tildele et
anbud innen medio desember.
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NAMSOS-TUR
I begynnelsen av oktober dro en
busslast med 42 staute bindalsungdom til Namsos på høstferieutflukt.
Vi var i Oasen, spiste pizza og rakk
litt shopping før vi avslutta med
kino. Det var god stemning ombord i bussen på vei heim, og
vår uhøytidelige spørreundersøkelse bekrefter dette.
Tusen takk til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bufdir som
gjorde denne
turen mulig!
Hilsen
turlederne
Katrine,
Åshild og
Rønnaug
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Plan for habilitering og rehabilitering
Vi vil gjerne høre hva innbyggerne i Bindal mener om vårt
utkast til ny plan for habilitering og rehabilitering! Dette er en
plan som vil ha konsekvenser for mange og vil endre vårt tilbud innen friskliv, hverdagsrehabilitering og bruken av Namdal Rehab.
Alle kan sende uttalelser til postmottak@bindal.kommune.no.
Fristen er 16. november.
Du finner hele planen på kommunenes nettside.
Skriv «habilitering» i søkefeltet på framsida, så kommer du til
høringsutkastet.
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På bildet ser vi elever i 2.klasse, Torstein Kvernmoen Tangen og
Magnus Aune Pedersen sammen med Sylva Thomassen.

IPAD TIL ALLE ELEVER
Bindalseidet skole har nå innført iPad på alle klassetrinn.
Firmaet Rikt As var på skolen tre dager i august og viste alle elever
og lærere mulighetene med elektroniske læremidler.
Det er avholdt to foreldremøter, ett for 1. og 2. klasseforeldre og ett
for 3.- 10.klasse.

Det er mange muligheter med iPad, og elevene lærer digitale hjelpemidler som er mer i tråd med samfunnsutviklinga da den teknologiske utviklinga går veldig fort. Mer tilpasset undervisning, variasjon i
arbeidsmåter som film, bilder, talefiler. Motivasjonen hos elevene for
å bruke dette nye verktøyet er stor.
Rektor Olaug Mikalsen

Hatten 4H

Høstfest lørdag 27. oktober kl 1100 på Åsen i Åbygda.
Utstilling av oppgaver, kaffe og kaker.
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Influensavaksine
Bindal helsestasjon på Terråk tilbyr influensavaksinering
torsdag 1. november kl 1000 – 1400 og
torsdag 15. november kl 1000 – 1400.

Influensavaksinering anbefales til følgende grupper:
Personer som er 65 år eller eldre.
Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer
med nedsatt lungekapasitet.
Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer.
Voksne og barn med nedsatt motstandskraft.
Voksne og barn med diabetes.
Voksne og barn med kronisk nyresvikt.
Beboere på alders- og sykehjem.
Helsepersonell
I tillegg anbefales pneumokokkvaksinering mot lungebetennelse.
Priser:
Influensavaksine
kr 150,Pneumokokkvaksine kr 400,Kontant betaling. Vi har dessverre ikke betalingsterminal.
Velkommen
Helsesøster
Bindal Helsestasjon
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Den 12/9 ble første del av stien
fra Vikestad til Heilhornet åpnet. Ordfører Britt Helstad
trosset regn og vind, og åpnet
stien som går fram til Gundagamma, og nyeablert parkeringsplass og toalett.
Stien og arbeidet vil bli endelig
sluttført vår 2019.
Dette er et samarbeidsprosjekt
med mange aktører, med betydelig dugnadsinnsats og finansiering fra Bindakseidet grunneierlag og Bindal Utvikling.
Det er er Kula IL som er prosjektansvarlig.

Anja Tjelflaat, Marit Røstad,
Håvard Liasjø, Britt Helstad og
Audhild Bang Rande var med på
åpningen av turstien.
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TILSKUDDSLISTE:


Utvikling av Heilhornets rike som turistmål, KULA IL, kr.
327.000,-.



Utvikling av aktivitetsdag på Hildringen Aktivitetsgård,
Hildringen Aktivitetsgård VAN TUIJL, kr 19.277,-.



Historisk reise i Nordlandsbåt til båtbyggerbygda Reppa,
Foreningen Faragut, kr. 10.650,-.



Næringslivssamling - Ledelse, digital markedsføring og
muligheter for synergier mellom næringer i Bindal,
JMJ Invest AS, kr 18.500,-.



Kompetanse - Mat som opplevelseskonsept på egen gård,
Trond Harry Aune, kr 12.500,-.



Kompetanse - Mat som opplevelseskonsept på egen gård,
Adrian
Bekkavik Gård, kr. 2.000,-.



Kompetanse - Mat som opplevelseskonsept på egen gård,
Roger Elvheim Fredriksen, kr 2.000,-.



Kompetanse - Mat som opplevelseskonsept på egen gård,
Opdal Nordre Gårdslakteri, kr. 2.000,-.

Nettverkstreff

Siste fredagen i hver måned er det
nettverkstreff på Medvind innovasjonsloft, det er åpent for alle og gratis å delta på.
Neste gang 26. oktober kl 11.30 12.30 på Terråk, Brukstomta Næringspark, Medvind innovasjonsloft.
Velkommen!
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FARAGUT

I sommer testet Faragut ut en
ukentlig tur fra Terråk til båtbyggerbygda Reppa, med innlagt guiding og servering.
I slutten av september hadde
alle involverte parter evalueringsmøte, og vi var 16 mennesker tilstede.
Deltagerne gav gode tilbakemeldinger på alt, og med forbehold
om at Foreningen Faragut kan
stille med båt i 2019, tror vi dette er et salgbart prosjekt.

Nordlandsbåtregattaen
Det er satt i gang en prosess
for å se på muligheter for
Nordlandsbåtregattaen.
Leder av Terråk idrettslag,
Kenneth Wermundsen leder
arbeidet. Det har vært et oppstartsmøte, og det jobbes med
flere ideer. Kenneth har kontorplass på Medvind Innovasjonsloft tirsdag og torsdag.
Lørdag 24. november inviterer
Terråk IL til folkemøte og idemyldring om regattaen, og påfølgende dugnadsfest på Toppen forsamlingshus.
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Onsdag 17/10 var det fortellerkveld for å ‘samle’ historier fra Heilhornmassivet og riket rundt, på Bindalseidet. Med rundt 30 fremmøtte, og
spennende innlegg fra Jens Christian Berg om Kat-Ola, dikt og kåseri
presentert av Hild Kristin Dagslott, mer om KAT-Ola og varierte historier
fra kunnskapsrike Håvard Liasjø samt inspirerende oppsummering fra
Kolbjørn Nordvik, ble dette en inspirerende kveld.
Anja Tjelflaat, leder av Bindal Utvikling gleder seg til å gå dypere inn i
materialet som et kommet fram, og finne hvordan det kan brukes i den
videre utviklingen.
Takk også til godt
samarbeid med
Bindalseidet pensjonistforening og
velforeningen,
som ordnet med
markedsføring,
lokaler og servering.
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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På laget fra Terråk var Isak Aleksander Brevik, Jonas Rosting Heimstad, Arne Sander
Antonsen og Nina Lindsetmo Pettersen. Bak står dommerne Einar Engesvik fra SMN,
Per Johan Rauø fra Nærøysund Aquaservice og Einar Overrein fra Salmonor.

I oktober var det finale i blå innovasjonscamp 2018,
ved SinkabergHansen AS.
Vi gratulerer vinnergruppa som kom fra Terråk Skole. De
hadde en svært innovativ ide, sier Opplæringskontoret for
fiskerifag i Nord-Trøndelag. Det blir framvisning under
ungdomsprogrammet på Blå konferanse på Rørvik 30. oktober. Premien var en visningstur med SalmoNor og lunsj
på Restaurant Norveg på Rørvik.
Ungt Entreprenørskap Trøndelag, Opplæringskontoret for fiskerifag i
Nord-Trøndelag og næringslivet i Ytre Namdal og Bindal arrangerte
i oktober tre blå innovasjonscamper for ungdom i 10. klasse og noen
fra 8. og 9. Ca 200 ungdommer deltok.
Program for dagene var:
- Presentasjon Ungt Entreprenørskap/blå næring Ytre Namdal/Bindal
- Oppgaveløsning
- Sjømatlunsj
- Presentasjon for dommerpanel.

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

Side 21

Folkeakademiet Bindal fikk
besøk av Klovnen Knut en
søndag i september på forsamlingshuset Toppen på
Terråk. Knut Berntsen er
klovn og tryllekunstner med
lang erfaring i å more både
voksne og barn. Arrangør
var Folkeakademiet Bindal.
40 store og små hadde en artig stund med
Klovnen Knut.

Vilde Bjerke besøkte Bindal folkebibliotek i oktober
med foredrag om sin
far, André Bjerke.
Arrangør var Folkeakademiet Bindal, i
samarbeidet med folkebiblioteket.
Grete Storbæk Eriksen hadde konser t på
Bindal museum i september. Hun sang egne
sanger og framførte
tekster av Einar Skjæråsen som hun selv
hadde tonesatt.
Arrangør var
Folkeakademiet Bindal.

Side 22
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Fra v. Møteleder Eli Arnstad, gårdbruker Paul Arne Gaupen, rådgiver
SMN1 Gunnar Aunsmo, Landbruksdirektør i Trøndelag Tore Bjørkli,
gårdbruker Øyvind Skarstad. Bak er
bilde fra gården til Paul Arne og
Svein Gaupen på Gaupen i Bindal.

Kystlandbruket i Ytre Namdal og Bindal – Hvor
går veien videre?
Under Sopin-festivalen i september på Kolvereid var
det innlagt inspirasjonsseminar for landbruket.
Landbruksdirektøren i Trøndelag, Tore Bjørkli, understreket i
sitt innlegg at vi må se framover og tenke nytt. Vi trenger bønder som er interesserte og framtidsrettet.
Blant foredragsholderne var også gårdbruker Øyvind Skarstad
som fortalte om prosjekt Fjellandbruket. Han er gårdbruker på
Namsskogan. Paul Arne Gaupen fortalte om å være gårdbruker
i Harangsfjord, som er litt annerledes da grenda er vegløs og
har all kommunikasjon sjøveien. Fra han startet opp med en
minstekvote på 30.000 liter, og utbygging, var innom smågris
en kort periode, til i dag når han har en kvote på 170.000 liter. I
tillegg bygger han nå videre ut i høst for å montere robot.
Etter innleggene var det kaffedialog rundt 5 bord med følgende
emner:
Melkeproduksjon i Ytre Namdal og Bindal
Utmarksressurser
Rekruttering og eierskifte
Aktivt landbruk i kystkommunene for å opprettholde landbruket i
Ytre Namdal og Bindal
Framtiden
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Konsert med
Henning Sommerro
og Elena Yakovleva
Fredag 30. november
kl 1800 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.

Utstyrssentral

Side 24
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Kulturkalender høsten 2018
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.
Halloween-party på Holm lør dag 3.
november kl 1730 for barn og voksne
på forsamlingshuset.
Høstbasar på Vonheim, Sør hor sfjord 4. november 2018 klokken
15.00. Hjertelig velkommen!
Vi tar vipps/kontanter.
Farsdagsmiddag søndag 11. november på Helstad kl 1500 –1730.
UL Fram
Basar på Holm lør dag 17. november kl 1500. Nordvestrand aktivitetslag.
Åbygda
Basar i Åbygda søndag 18. november.
Basar på Bindalseidet skole lør dag
24. november kl 1500. Bindalseidet
sanitetsforening.
Nordlandsbåtregattaen Idedugnad/folkemøte på dagtid og
dugnadsfest
Lørdag 24. november - Terråk IL
inviterer til idedugnad/folkemøte på
dagtid og dugnadsfest for Nordlandsbåtregattaen på kveldstid.

Bygdekinoen
Sørhorsfjord
24. oktober:
Kl 1715 Månelyst i Flåklypa
Kl 1830 Ku Toppen
Kl 2000 Johnny English
21. november
19. desember
Terråk
5. november:
Kl 1800 Månelyst i Flåklypa
Kl 2000 Mordene i Kongo
3.desember
Stjernedryss i adventstiden.
Konsert med Henning Sommerro, Elena Yakovleva og
Bindalseidet songlag i Vassås
kirke fredag
30. november kl 1800.
Vi inviterer til Luciakonsert i
Vassås kirke torsdag
13.desember kl.18.00
Hilsen Vassås kirkes barnekor
B-Gjengen har julekonsert lørdag 15. desember i hallen på
Bindalseidet. De spiller også
på Woodland i Namsos 2. november.
Vi synger julen inn søndag 16.
desember kl 1600 i Solstad
kirke.

