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Barnelaget feiret 10-årsjubileum i 
november. Over 40 barn deltok på 
markeringen på Terråk samfunns-
hus, sammen med sine foreldre. Fle-
re av ungene har vært med og dan-
set ukentlig helt siden oppstarten.   

Gro Annie Støvik Lande og Lill Bre-
vik har stått i spissen for laget, og 
fikk mye ros på festen. Tidligere i 
år i fikk Gro Bindal kommunes kul-
turpris for 2009 for sitt arbeid med 
barnelaget. 

Terråk barnelag 

10 år 

Bindal Bygdebok bind 3 er her! 
	 Se	side	4

Gunvald Frøvik skal være i plan- og ressursavdelingen i 
et 10 måneders praksisopplegg fra 1. november. Frøvik har 
bakgrunn fra Forsøksringen i Øvre Østfold. 

Avdelingsingeniør Marit Røstad har permisjon fram til ut 
på ettervinteren 2010.
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Ansvarlig redaktør:
   Knut Toresen
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  Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon:
  Prinfo Rønnes Trykk, Mosjøen
Bladet	sendes	gratis	til	alle	husstan-
der	i	Bindal	kommune,	og	kan	leses	
på	kommunens	internettside.		
Neste	nummer	er	planlagt	utsendt		
i	februar	2010.

Bindal Rådhus 75 03 25 00
Bindal Sykehjem 75 03 26 00
Legekontoret  75 03 25 60
Legevakt  75 03 43 33
Lensmann  75 03 19 20

Terråk:
Mandag stengt 
Tirsdag  kl 1000 - 1530
Onsdag  kl 1000 - 1530
Torsdag  kl 1800 - 2000 
Fredag  kl 1000 - 1530

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

Terråk skole
Juleverksted 
Mandag 14. og tirsdag 15. de-
sember er det juleverksted for 
alle elevene 

Grautfest 
torsdag 17. desember.

Rønnaug Helstad (født 1976) er 
tilsatt som ny fysioterapeut i Bindal 
kommune, med spesielt ansvar for 
forebyggende folkehelsearbeid. Hun 
tiltrer i mars 2010. Rønnaug er bin-
daling, og er utdannet i Sverige. Hun 
har arbeidet i Kristiansund, Tysfjord, 
og Orkdal. 

Hanna Godawa Moe er tilsatt 
i vikariat i 50 % kommunal stilling 
på NAV Bindal. Hanna skal arbeide 
med oppgaver knyttet til NAV ar-
beid (det som Aetat hadde tidligere). 
Hun har utdanning fra Landbruks-
høyskole i Polen, og har studert 
pedagogikk for tospråklige ved Høy-
skolen Sør-Trøndelag. Hun er fort-
satt morsmålslærer i Bindal.

Kommunestyret har i forbindelse 
med plan for folkevalgtopplæring 
gått gjennom hvilke områder man 
ønsker å ha fokus på. I denne forbin-
delse ble det bestemt at formann-
skapet skulle ha en temasekvens om 
landbrukets situasjon i Bindal. 

Denne ble gjennomført 
14. oktober 2009: 

• Tone Aune presenterte 
 prosjekter i Nærøy 
       – ØKOLØFT 
       – Utvikling av landbruket i 
 Nærøy (videreføringsprosjekt) 

• Presentasjon av utvikling i 
 landbruket i Bindal, utfordringer 
 og muligheter framover 

• Diskusjon om hva som bør 
 gjøres framover 

• Enighet om at faglaga/næringa 
 må bidra aktivt i utforminga av 
 eventuell fagdag og/eller prosjekt 

• Bindal kommune ved 
 administrasjonen kan ikke snu 
 utviklinga i næringa, det må være 
 vilje til dette i næringa – men 
 kommunen kan være en 
 bidragsyter 

• Administrasjonen vil ta kontakt 
 med faglaga i nær framtid for å 
 undersøke interessen for fagdag/
 prosjekt med sikte på å etablere 
 planleggingsgruppe 

• Fag-/ressurspersoner utenfra 
 bør inviteres 

• Et eventuelt prosjekt må være 
 konkret i forhold til mål og tiltak 

Kommunestyret sluttet den 5. no-
vember 2009 seg til konklusjonene 
fra formannskapets temasekvens. 
Administrasjonen vil arbeide videre 
ut fra det som kom fram i formann-
skapets møte. 

Landbrukets situasjon i Bindal
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Hilsen fra 
Per-André 

ordfører'n
Når dette skrives viser kalenderen 
3. november, og ute skinner sola og 
snøen har foreløpig latt vente på seg. 
For ordføreren og politikere så nær-
mer tida seg for budsjettarbeid og 
planlegging av kommende år. Kom-
munestyret skal i desembermøtet 
vedta et budsjett for 2010 med til-
hørende økonomiplan. Utfordringa 
for oss er fortsatt å kunne gi våre 
innbyggere det samme nivået på tje-
nestetilbudet i framtida, som det vi 
i dag gir.

Dager, uker og måneder går så utro-
lig fort, og snart er vi ved et årsskifte 
igjen. Tiden vi nå går inn i er for de 
fleste en god tid ,til tross for mørke-
tid og litt snøfokk. Noen av oss øn-
sker snø, enten for at det bidrar til 
mer lys, eller rett og slett for å leke 
med snøen eller gå på ski på den.

 Når årets siste utgave av Båtsaumen 
leses, er juleforberedelsene kom-
met i gang. Det er jo slik at jula er en 

”gledens tid”, og spesielt barna fry-
der seg over at vi voksne i den tida 
på mange vis er litt ekstra sjenerøse.

Mange små er opptatt av å lage noe 
fint til sine nærmeste, og mange av 
oss voksne har kanskje lett for å 
lage stress ut av hva vi skal kjøpe 
som julegaver dette året, og vi leg-
ger gjerne lista litt høyere fra år til 
år.

 Samtidig er det viktig for meg, at vi 
også i år minner hverandre på at det 
helt sikkert er noen i vår bekjent-
skapskrets som opplever denne ti-
den som en litt trist tid, av forskjel-
lige grunner. Det koster så lite å ta 
en telefon eller å stikke innom en 
tur, for å slå av en prat.

 Alle bygdesamfunn, inkludert Bin-
dal, trenger mangfold av mennesker 
med ulike tanker, talenter og ferdig-
heter. En optimistisk tankegang er 
sunn i den lokale samfunnsutviklinga 

som igjen gir oss robuste og levende 
bygdesamfunn.

 Det er viktig at vi er optimistisk 
for framtiden, at vi ser mulighetene 
og ikke bare begrensningene. I den 
sammenheng kom jeg over et ordtak 
om det å være optimist, som passer 
godt til den årstiden vi befinner oss i:
”Det finnes optimister som gleder 
seg til at det skal bli vinter, slik at 
de kan begynne å glede seg til at det 
skal bli sommer.”

 En annen sier det på denne måten: 
”Sanne optimister er ikke sikre på at 
alt kommer til å gå bra. Men de er 
sikre på at ikke alt kommer til å gå 
galt”.
 
Til slutt vil jeg ønske alle ei fin før-
julstid og en riktig god jul!

 
Per- André Johansen
ordfører

Vi har nylig hatt besøk av en pia-
nostemmer i Bindal. Han kom-
mer gjerne tilbake. Ta kontakt 
med Svein Kolsvik i Bindal kul-
turskole, så samler vi opp be-
stillinger og formidler kontakt.
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Allerede i 1987 startet bygdebokar-
beider Håvard Sylten å samle stoff 
og registrere data til en gårds- og 
slektshistorie for Bindal kommune. 
Bind I ble utgitt i 1999 og bind II kom 
i 2001.

Dette er den tredje av de fire plan-
lagte bygdebøkene for vår kom-
mune. Til denne boka er det Håvard 
Sylten som har laget et utkast til ma-
nus for gårds- og slektshistorien. En 
arbeidsgruppe bestående av Edgar 
Bøkestad, Jens Christian Berg, Olav 
Håkon Dybvik og Hallgeir Lian har 
bearbeidet stoffet.

I begynnelsen av februar i år mottok 
vi den triste meldingen om at Hå-
vard Sylten var gått bort, bare 59 år 
gammel. Håvard satt inne med mye 
lokalhistorisk kunnskap som dess-
verre nå ikke lenger er tilgjengelig.

 Denne boka skiller seg noe ut fra de 
to første på flere måter. Slektshisto-
rien er ført fram til de som er gift 
omkring 1940, slik at det for dagens 
lesere skal bli enklere å finne sine 
slektninger som er omtalt i boka. 
Det andre er at det er tatt med mye 
folkeminnestoff som er innhentet av 
Olav Håkon Dybvik gjennom mange 
år. Det tredje og kanskje viktigste 
er at manusutkastet i større grad 
enn tidligere har vært sendt til flere 
historisk interesserte personer på 
de omtalte gårdene med håp om 
tilbakemeldinger. Mange har gitt til-
bakemeldinger og i den forbindelse 
bidratt til at boka forhåpentligvis blir 
godt mottatt. Selv om mange har 
lest gjennom og kontrollert det som 
er skrevet, kan vi ikke garantere at 
det ikke forekommer mangler. Vi 
har imidlertid gjort så godt vi kan 
for å få til en best mulig bok.

Bindal
Bygdebok
- Bind III
-	i	salg	fra	3.	desember

Omslaget	viser	flyfoto	av	
Terråk	og	Helstad/Bangstad.

Til slutt vil vi takke alle som har bidratt 
med både opplysninger og bilder.

Spesielt vil vi nevne den amerikan-
ske slektsforskeren Margaret Miller 
som har bidratt med mye og viktig 
slektshistorie, Hans Magne Tysse-
land som har bidratt med slektshis-
torie, og databasen til bindalingen og 
nå avdøde Bjørn Solheim som har 
vært til uvurderlig stor hjelp. Leidulf 
Olsrud har laget de historiske teg-
ningene, og Eugen Bjørnli og Anita 
Vikestad har tegnet kartene i boka.

Hallgeir	Lian
leder av arbeidsgruppen
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Visjon for Bindal
Bindal kommune inviterte deg i 
forrige nummer av Båtsaumen til å 
komme med forslag til visjon/slagord 
for Bindal kommune. Et slagord/vi-
sjon skal være en kort, fengende og 
energigivende setning som sier noe 
om hva vi alle i kommunen ønsker å 
strekke oss etter. Det er gjerne en 
positiv setning som er lett å huske 
og lett å like. Visjonen skal fungere 
som en ledestjerne for hele kommu-
nen og dens innbyggere. 

Det er viktig at en visjon må foran-
kres politisk og hos folket. Innbyg-
gerne må få et eierforhold til det 
som skal bli det endelige slagordet.

Fristen for forslag var 19.oktober. 
Innen fristen er det kommet flere 
forslag. Vi forlenger likevel fristen 
slik at enda flere kan komme med 
forslag.

Send ditt/dine forslag til:
Bindal kommune
Rådhuset
7980 Terråk

eller 

postmottak@bindal.kommune.no

Merk konvolutten/e-posten med: 
"Visjon"
Ny frist er mandag 11. januar 2010

Priser 
Bygdebok
Bind III kr 425,-

Bind I og  kr 100.- pr stk.  
bind II

Alle tre bind  kr 600,-
samlet  

Boka fås kjøpt fra Bindal 
rådhus på Terråk.

Telefon: 
75032500.

Epost:  
postmottak@bindal.kommune.no

Internett: 
www.bindal.kommune

Post:   
Bindal kommune, Bindal rådhus, 
Oldervikveien 5, 7980 Terråk

Lansering av 
Bygdeboka
Torsdag 3. desember kl 18.30 
er det lansering av Bindal Byg-
debok på Horstad gård. Ar-
rangementet er åpent for pu-
blikum. Programmet består av 
presentasjon av bygdeboka og 
arbeidet med slektshistorien.

Bindalseidet 
Friskole 
Juleverksted 30. november og 
1. desember. Juleavslutning fredag 
18. desember om kvelden. 

 
I	midten	av	november	ble	ungdomstrinnet	

på	Bindalseidet	friskole	premiert	som	en	av	
tre	ungdomsskoler	i	fylket	i	forbindelse	med	

arbeidet	med	FRI	(vær	røykfri).	
De	fikk	kr.	10.000	til	trivselstiltak.	
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Restskatt 2008
De som fikk skatteoppgjøret 21. ok-
tober 2009 har forfall på restskatt 
den 11. november og 16. desember.

KID-nummer skatt
Innbetaling av skatt gjøres til konto-
nummer 6345 06 18111. Denne kon-
toen krever KID. 
Gå inn på nettsiden ”www.skatte-
etaten.no”, under punktet ”lag KID-
nummer”.

Skattekort for 2010
I slutten av desember kommer 
skattekortet for neste år. Hvis du 
mener det er feil, kan du gå inn på 
nettsiden ”www.skatteetaten.no” 
under punktet ”Endre skattekort/
forskuddsskatt—bestill frikort”. Ta 
vare på brevet med PIN-koder du 
får tilsendt, og legg inn de beløp du 
mener er riktige.

Lønns- og trekkoppgaver for 2009
Lønns– og trekkoppgaver for 2009 
skal sendes inn innen 20. januar 
2010. Dette gjøres enklest via nett-
siden ”www.altinn.no”. Ta kontakt 
med økonomiavdelingen i Bindal 
kommune hvis du trenger hjelp, el-
ler hvis du må sende inn oppgavene 
på papir.

Bindal kommune har inngått vakt-
samarbeid med Sømna kommune 
når det gjelder kommunale vete-
rinærtjenester. Veterinærene har i 
dag sitt kontor og tilhold i Sømna 
kommune.

Det er i alt fire veterinærer som inn-
går i vaktsamarbeidet for Bindal og 
Sømna veterinærdistrikt:

Odd Joar Oppegård
Guttorm Moe
Ronald Nielsen
Eivind Fredrik Hermann

Sømna og Bindal veterinærkontor
Telefon 75 01 51 70

Vaktsamarbeid på veterinærtjenester
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Fredag 12. og lørdag 13. februar 
2010 planlegges lokal mønstring av 
Ungdommens kulturmønstring for 
barn og unge i Sømna og Bindal. 
Denne gangen er ungdom fra Bindal 
invitert til Sømna, etter at vi i fjor 
hadde felles mønstring på Terråk. 
Fredagskvelden blir det sosialt sam-
vær for ungdommen i Sømnahallen, 
og øving på scenen. Lørdag er det 
mønstring som starter kl 1300 og 
varer fram til ca kl 1800. 

Målet med UKM er å stimulere og 
synliggjøre ungdommens kreativitet 
og kunstneriske utvikling, ved å gi 
ungdommer mulighet til å vise fram 
seg og sin kulturaktivitet. 
Kulturmønstringen består av sce-
neopptredener, utstillinger og verk-
steder. Før en sceneframføring får 

deltagerne være med på en tek-
nisk prøve, stille inn lyd og lys etc. 
Deretter kommer selve scenemøn-
stringen. Hver deltager/gruppe får 
ca. 10 minutter på scenen. De som 
deltar med utstillingsobjekter (teg-
ninger, tegneserier, skulpturer, etc.) 
blir presentert på en egen kunstut-
stilling. Utstillingslokalet 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 Brønnøysund, 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 del-

tagerne - alt er lov. Nedre alders-
grense er 10 år. For å gå videre til 
fylkesmønstring må man være 13 år.  
Fylkesmønstringen foregår i Bodø i 
april.

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, 
og Bindal Ungdomsråd i samarbeid 
med Sømna Kulturskole og andre 
gode hjelpere.

Fram til jul kan du handle jule-
nisser i Magne  Olavs julebutikk 
i Sørfjordgalleriet på Terråk.

Jul i Bindal
Nytt nummer av 

Jul i Bindal (årgang  8) 
kommer i god tid før jul.

Julebutikken i So/rfjord-galleriet
Butikken er åpen 
hverdager (unntatt mandag) kl. 10.00 - 15.00
torsdag kveldsåpent til kl. 19.00
lørdag kl. 10.00 - 13.00
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Bindal Frivilligsentral vil også takke 
alle som har brukt av sin tid som Fri-
villig i året 2009

Takk til:
Dere som har gjort det mulig å gjen-
nomføre Bingo på sykehjemmet 
hver torsdag

Dere som har hjulpet med ulike 
praktiske gjøremål.

Dere som har besøkt de som til ti-
der kan ha en vanskelig hverdag.

I år var Bindal Frivilligsentral lokal arrangør av årets TV-aksjon ”CARE”. Vi 
vil gjerne takke alle som hjalp til for at denne dugnaden kunne gjennomføres

Bindal	Frivilligsentral	og	elevbedriften	”Bissnissan”,	som	er	7.	klasse	på	Terråk	skole,	samarbeidet	om	servering	av	kaffe	og	vafler	på	
vaksinasjonsdagene	i	november.	Her	er	Mathilde	Vea	Iversen,	Thomas	Moe	og	Gerd	Dybvik.

Her er resultatet
Registrert	19.10.2009	kl.10.30

Antall innbyggere: 1616
Bøssebeløp: 49.607,50
Bøssebeløp pr. innb: 30.70
Totalbeløp: 78.270,60
Totalbeløp pr innb: 48,43

Dere som hjalp til med den praktis-
ke gjennomføringen av Barnestevnet 
i vår.

Leseombud på sykehjemmet

Dere som gjorde det mulig at vi 
kunne  arrangere Verdens Eldredag; 
kjøkkengjengen, musikerne, fore-
dragsholderne og sjåførene.

Dere  som stiller opp når noe skal 
gjøres på ”Doktorgården”

Dere som har vært natteravner

Eivind Kolsik som har holdt gode 
foredrag med viktige tema.

Dere i styret som viser interesse og 
tar ansvar

Vi beklager at vår Hjemmeside ikke 
er helt ferdig, men lover at den blir 
tilgjengelig tidlig på året 2010.

Bindal Frivilligsentral har mange 
nye planer for året 2010.
Noe av det vi arbeider med er:
Tilbud for ungdommen, med utgangs-
punkt i  hva de selv føler behov for.

Samarbeid med MOT og Kirka

Vi minner alle på at Bindal Frivil-
ligsentral skal være en lokal møte-
plass og igangsetter for ulike pro-
sjekt. På Doktorgården er det bla.
strikkekafé, husflidslag, onsdagstreff, 
småbarnstreff, porselensmaling og 
loppebu. Dessuten er det et hygge-
lig sted å være for alle som måtte ha 
behov for det, også utenom de faste 
aktivitetene.
Hjertelig vel møtt!

Frivillighetssentralen ønsker alle ei 
God og Fredelig Jul, samt et Godt 
Nyttår
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Elevbedriften	”Bisnissan”	solgte	
kaffe,	vafler	og	boller	og	mye	

annet	godt	på	kantina	på	
Bindal	rådhus	under	vaksina-
sjonsdagene	i	begynnelsen	av	

november.	Her	er	Ida,	Thomas,	
Jens	Petter,	Mathilde,	Lotte	og	

Aurora	i	gang	med	salget.
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Rommet er 
møblert med grup-
pebord. Byggebrikker og 
beskrivelser, spill og spillere-
gler ligger på hvert bord.  Voksne 
og barn på hver gruppe. Det hersker 
positiv aktivitet og konsentrasjon 
om arbeidet.  Slik tar det seg ut når 
det er 

Matematisk aften...
ved Kjella friskole ; - et trivselstiltak 
for  6. og 7. klasse

Matematisk aften...
er en arena der foresatte og barn 

kan oppleve felles matematiske gle-
der, utfordringer og mestring.

Matematisk aften...
er et tiltak for å vise at man kan job-
be med matematikk på ulike måter; 
ikke bare pugge og gjøre.

I pausen nytes det deilige brød og 
kaker, saft og kaffe og alt dette har 
foreldregruppa  tilberedt.

Aktivitetene denne 
kvelden er delt inn i 

to kategorier; bygging og 
spill. Hensikten er å stimulere 

til matematikkaktiviteter i hjemme-
ne, aktiviteter som ikke er direkte 
knyttet til skolens matematikkun-
dervisning, men som er med på å 
øke barnas matematikkinteresse og 
lærelyst.
Etter to timers aktivitet, går delta-
kerne hjem med en god matematikk-
opplevelse og en større overbevisning 
at matematikk faktisk kan være gøy!

 Av Vigdis Aardal Gutvik

M
at

ematisk aften på Kjella friskole

Lottospill er en fin måte å lære klokka på.

Trine og Thomas Lundseng bygger figu
rer etter 

mønster med tangrambrikker. Jon Vegard Hanssen viser hvordan en ut-

brettet romfigur (et polyeder) kan se ut
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M
at

ematisk aften på Kjella friskole

I løpet av høsten 2009 overtar hel-
seforetakene de siste oppgavene 
som NAV i dag gjør innenfor pasi-
entreiser. Dette er reiseplanlegging, 
informasjon om pasientreiser og 
saksbehandling av reiseoppgjør. 

For deg som pasient innebærer 
dette noen praktiske endringer. Den 
viktigste endringen er at du selv skal 
fylle ut reiseregningsskjema og sen-
de det til Pasientreiser ANS. I Bindal 
blir det ny ordning fra 12. november. 
Fra denne datoen skal du ikke lenger 
oppsøke NAV for å få dekket rei-
seutgifter. Reiseregningen din vil da 
bli behandlet ved helseforetakenes 
pasientreisekontor.  Pasientreise-
kontoret ved Helgelandssykehuset 
ligger i Mosjøen. Pasientreiser på 
05515 vil også gi rekvisisjon når det 
ikke finnes rutegående tilbud. 

Hjelp på Pasientreiser 05515
Trenger du hjelp kan du ringe Pasi-
entreiser 05515. Telefonnummeret 
er felles for hele landet, og du kom-
mer automatisk til ditt nærmeste 
pasientreisekontor. Her får du svar 
på alle spørsmål om pasientreiser. 
Pasientene skal også ringe 05515 for 
å bestille pasientreiser med rekvisi-
sjon, og for å få rekvisisjon til annen 

transport når det ikke finnes rutegå-
ende tilbud. 

Praktiske endringer 
– uendrede rettigheter
Selv om det er noen praktiske end-
ringer, så forblir pasientenes ret-
tigheter uendret. Hovedregelen er 
at en får dekket billigste reisemåte 
med rutegående transport til og fra 
behandling. 

Reiseregning 
– slik gjør du det 
1. Få reiseregning og ferdigadres-
sert konvolutt hos behandler. Reise-
regningsskjema kan også lastes ned 
på www.pasientreiser.no 

2. Fyll ut reiseregningen, legg ved 
alle originalkvitteringer og oppmø-
tebekreftelse. Dersom du ønsker å 
få påført egenandelen på egenandel-
skortet, må dette også legges ved.

3. Sett frimerke på den ferdiga-
dresserte konvolutten eller bruk en 
konvolutt du har selv, og send inn til 
Helseforetakenes senter for pasien-
treiser. Oppdatert informasjon for 
hele landet og reiseregningsskjema 
finnes på www.pasientreiser.no. 

Tilskuddsordninger fra 
Miljøverndepartementet 
for 2010 

Miljøverndepartementet sen-
der hvert år ut et rundskriv 
som beskriver mange ulike til-
skuddsordninger til miljøvern 
og friluftsformål. Du finner 
rundskrivet på departementets 
nettside, under ”www.regjerin-
gen.no”. 

•	Tilskudd	til	naturforvaltningstiltak	

•	Tilskudd	til	friluftslivsaktivitet	

•	Tilskudd	til	kulturminnetiltak	

•	Tilskudd	og	låneordninger	til	
	 forurensingsområde	

•	Tilskudd	til	internasjonalt	sam-
	 arbeid,	luftmiljø	og	polarforvaltning

Bruksutbygging 2010
Innovasjon Norge har heller 
ikke i 2010 søknadsfrister for 
sine ordninger, herunder større 
investeringer vedr driftsbygnin-
ger (bruksutbygging). Pga vente-
lig stor pågang om BU-midler til 
bruksutbygging også kommende 
år, må det likevel påregnes at 
det på et gitt tidspunkt settes 
innsendingsstopp. Budsjettet vil 
normalt ikke foreligge før ulti-
mo februar, og beslutninger om 
finansiering vil først skje etter 
da. Det åpnes for innsending av 
2010-saker fra 1. desember i år.

Årsmøter
Forsamlingshuset Toppen, tirs-
dag 16/2-10, kl 18.00 på Toppen. 
Bindal Fotball, torsdag 18/2-10, 
kl 18.00 på Bindalseidet skole. 

Helseforetakene overtar pasientreiser
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Kulturkalender vinter 2009
Dansefester
Fest på ungdomshuset i Åbygda 
2. juledag (26.12) Skuespillet "Lik til salgs" vises. 
Jon Martin og Rolf spiller til dans. 
Arr. Åbygda ungdomslag. 

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

Fest på ”Toppen” Terråk
3. juledag (27.12.) Musikk: Black and Blond. 
Påmeldingsfest - se oppslag. 
Arr. Toppen. 

Revy
4. juledag (28.12.) viser UL Fønix revy etterfulgt
av fest med musikk av RusselHeim
Arr. UL Fønix.  

Fest på ”Toppen” Terråk
5. juledag (29.12.) Musikk av Dire Straits Night.
Arr. Toppen 

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

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

Juletrefest på Kjella friskole 3. juledag. 
Se oppslag for klokkeslett.
Arr. 7. klasse ved friskolen.

Juletrefest på ungdomshuset Åbygda 4. juledag
kl.1300. Arr. Åbygda Ungdomslag. 

Juletrefest Terråk skole 5. juledag. 
Se oppslag for tidspunkt. 
Arr. 2. og 5. klasse ved skolen.

Basar
Terråk helselag søndag 31. januar 2010 
kl 1600 – 1800 på Toppen.

Julegrantenning
På Terråk får skolemusikkens tradisjonelle juleba-
sar en annen form. Bindal kulturskole har konsert 
søndag 29. november kl 1400 på Terråk samfunns-
hus. Terråk skolemusikk arrangerer loddsalg. Et-
terpå blir det tenning av juletreet i sentrum. 

På Bindalseidet blir det julegrantenning lørdag 
5. desember kl 1500, i regi av Bindalseidet Songlag.

Kjella fritidsklubb arrangerer julegranstenning søndag 
29. november ut på ettermiddagen en gang (se oppslag).
 

Konserter i 
adventstida
Bindalseidet songlag har julekonsert, 
”De hellige tre narrer”, i Solstad kirke 
søndag 6. desember kl 1900. 
Koriåa har konsert i Vassås kirke fredag 11. desember 
kl 2000 sammen med Foldereid-koret Kor-Trivelig. 
De gjentar konserten i Foldereid kirke 
søndag 13. desember kl 1900. 
Vi synger julen inn 
Vassås kirke søndag 20. desember

BygdeKinoen
Sørhorsfjord
2. desember og 16. desember.

Terråk
3. desember .

Bassengtider
Bassengene er åpne fra uke 42.

Terråk
Tirsdag 1400–1600 Lærere/assistenter Terråk skole 
1800–2000 Lærere/assistenter 
Tirsdag 2000–2100 Kajakklubben
Onsdag 1700–1800 Familiebading + 1–7. kl 
1800–1900 8. —10. kl. 
1900–2000 Voksne
Torsdag 1700–1800 Familiebading + 1–4. kl 
1800–1900 5–7. kl 
1900–2000 8. klasse og eldre + voksne
Fredag 1400–1700 Fysioterapeut 
1700–1800 Varmbading for./barn opp til 6 år 
1800–1900 Varmbading voksne

Bindalseidet
Onsdag 1800–1900 Åpent for alle 
1900–2000 Åpent for alle 
Torsdag 1700–1800 Baby og småbarnsvømming 
1800–1900 Familiebading 
1900–2030 Varmbading 
2030–2130 Åpent for alle f.o.m. 8. kl
 Billettpriser: Barn kr 15,- 
Voksne kr 35,-


