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Bindalsdagen

Nordvestrand aktivitetslag arrangerte en strålende Bindalsdag midt i september. Her avduker ordfører Petter Bjørnli
en variant av den lokale elgstammen. Over 500 bindalinger
og tilreisende var på Holm denne dagen og kvelden.
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Ny rådmann i Bindal:
Utgiver: Bindal Kommune
		
Bindal Rådhus
		
7980 Terråk
		
Tlf. 75 03 25 00
E-post: postmottak@
		
bindal.kommune.no
Internett: www.bindal.kommune.no
Ansvarlig redaktør:
Hallgeir Lian
Redaksjon:
		
Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon: Prinfo Rønnes,
Mosjøen, 75 17 53 00
Bladet sendes gratis til alle husstander i Bindal kommune, og kan leses
på kommunens internettside.
Neste nummer er planlagt utsendt
i februar 2012.

Viktige telefonnummer:
Bindal Rådhus
Bindal Sykehjem
Legekontoret
Legevakt		
Lensmann

75 03 25 00
75 03 26 00
75 03 25 60
75 03 43 33
75 03 19 20

Bibliotekets åpningstider:
Terråk:
Mandag: Stengt
Tirsdag:
10.00–15.30
Onsdag:
10.00–15.30
Torsdag:
18.00–20.00
Fredag:
10.00–15.30
Bindalseidet filial:
Mandag
kl 1600–1800
Torsdag
kl 1100–1300
og
kl 1600–1800

Bindal kommunestyre har tilsatt Kirsti Gerhardsen som rådmann i Bindal etter Knut Toresen. Gerhardsen er 37 år gammel, gift med
Johnny, mor til Aksel 9 år, Brage 7 år og Lykke
3 år, og kommer opprinnelig fra Åbygda. Hun
het Nilsen til etternavn før hun giftet seg. Hun
kommer fra stillingen som direktør for HMS
og kvalitet i BIS Industrier i Stavanger. Fram
til Kirsti Gerhardsen tiltrer, er kontor- og
personalleder Hallgeir Lian konstituert som
rådmann.
Kirsti sier selv: Jeg har min første arbeidsdag på rådhuset den
19.mars, mens ankomst for Johnny vil være i løpet av sommeren.
Hvordan barnefordelingen blir i
oppstartsperioden er ikke helt
avklart enda, men minst ett av
barna flytter med meg i mars.
Mannen min er opprinnelig fra
Tysfjord og ungene har feriert
mye i nord, slik at overgangen fra
by til bygd bør gå greit.
Bindal er en veldrevet kommune
med kompetente ledere, folkevalgte og ansatte, slik at mitt viktigste arbeidsredskap i starten
vil være ørene. Ørene er for så
vidt viktige i de fleste sammenhenger. Jeg vil sette meg godt
inn i rammevilkår for kommunal
drift og hvordan roller og ansvar
er fordelt mellom aktørene. Min

hovedoppgave er å være bindeleddet mellom den administrative og den politiske ledelsen av
kommunen.
Min ledererfaring og kompetanse er i stor grad utviklet gjennom mitt arbeid i leverandørindustrien innenfor olje og gass relatert virksomhet. Denne erfaringen ser jeg fram til å bruke på
en kreativ måte når det gjelder
å sikre forsvarlig drift og positiv
utvikling av kommunen.
Offentlig forvaltning handler
for meg om ekte utfordringer
og muligheter, ekte verdier og
konkrete bidrag til utvikling av
lokalsamfunnet. Jeg har som mål
å inspirere, realisere mål og øke
mulighetene for videre vekst og
utvikling av Bindal kommune.

Sørfjordgalleriet:
Julebutikken er nå åpen alle dager mellom 1000 og 1500. Stengt søndag og mandag. Kontakt Magne Olav på tlf 91712919 hvis du har behov for besøk utenom dette.

Folketallet
i Bindal
Pr. 1.7.2011 - 1.578 innbyggere

Mange nye og tradisjonelle varer. Blant annet originalillustrasjoner av
Vivian Zahl Olsen. Her finner du julelefse, juleflatbrød, julegaver og
julefryden!

Jul i Bindal
Jubileumsnummeret er i salg nå! Et ekstra tykt blad har redaksjonen
laget i år når det er tiende gang.
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Kjære Bindalinga

Petter A. Bjørnli, ordfører

Aller først må jeg få takke for den tillit som ble vist meg i forbindelse med
valget i høst. Jeg ble helt overveldet
over resultatet, og selv om det blåser
en mild Høyrevind over landet, så forstår jeg at det slik at folk denne gangen
først og fremst stemte på ordførerkandidaten. Dette er en stor ære for
meg, jeg føler at jeg denne gangen er
valgt av folket, mens jeg forrige gang
var valgt av kommunestyret.
Det har vært stor utskifting i kommunestyret, og mange nye kandidater er
nå i gang med en utfordrende budsjettprosess. Bindal kommune har fått ei
stor pensjonsregning på ca 6 millioner
som må betales. Det er mye penger
for en kommune med litt over 1500
innbyggere. Tidligere har vi tatt utgiften samme år, mens mange kommuner
fordeler dette på 15 år. Nå er reglene
forandret og det kan fordeles på 10 år.
Men dette betyr at vi utsetter regningen til senere, og skyver det foran oss,
noe som ikke er heldig med tanke på
økonomien fremover.
Bindal har hatt en sunn og god økonomistyring, og ligger på 10 plass i Nor-

NAV-leder

ge. I og med at vi blir færre innbyggere går også rammetilskuddene ned,
og det fører til at vi også får mindre i
overføring fra staten. Det betyr at vi
for å opprettholde dagens drift, samt
kunne gjennomføre tidligere vedtak og
forpliktelser, har 5 millioner for lite i
tillegg til pensjonsregningen. I sum er
det en inndekning på ca 11 millioner
som må dekkes inn. Utfordringene er
store, og vi må nok forvente at vi får
endringer i de tjenestene som kommunen yter for våre innbyggere.
Heldigvis har vi inntekter fra kraftproduksjonen, og de kommer godt med.
Hadde vi ikke hatt det, ville situasjonen vært betydelig verre. Andre kommuner på samme størrelse som Bindal
har betydelig større utfordringer enn
vi. Og vi har flere kraftprosjekt som
kan realiseres i fremtiden og som kan
bringe inntekter til kommunen.
Bindal Initiativ jobber for å få realisert
et prosjekt som skal bidra til å skape
kompetanse for å realisere småkraftutbygging på Sør Helgeland. Dette
er spennende, og kan være med på å
legge til rette for at mest mulig av den
lokale verdiskapingen kommer distriktet her til gode.
Som dere ser i dette nummeret av
Båtsaumen så har vi også fått ansatt ny
Rådmann i kommunen. Vi var heldige
og hadde mange gode søkere til jobben, og det var ikke enkelt å plukke
ut den beste kandidaten. Spesielt artig

Som ny NAV-leder er Lise Skarstad tilsatt.
Hun tiltrer 1. februar 2012.

Sekretær

var det at det var to som hadde tilknytning til Bindal som var av de som
utmerket seg med sine kvalifikasjoner.
Det ble Kirsti Gerhardsen som fikk
tilbudet, og som har takket ja til stillingen, og jeg ser frem til godt samarbeide med henne.
Når Båtsaumen nå kommer ut er det
ikke lenge til jul igjen. Tiden går så
fort, og frem mot jul synes jeg den går
ekstra fort. Jeg har alltid vært så glad i
julen, og prøver å ta vare på tradisjoner som jeg er vant til at vi har i jula.
En tradisjon vi hadde hjemme var at
vi stort sett alltid hadde invitert noen
sammen med oss på julekvelden. Det
er dessverre sånn at for mange er jula
ei tung tid. Mange sitter alene, og kjenner det ekstra tungt når vi andre koser
oss med familien.
For oss har det vært en glede å dele på
de gode stundene, og kanskje er det
en ide for flere? Jeg vet at mange gjør
som oss og gjerne feirer sammen med
noen. Og er du en som sitter alene,
hvorfor ikke inviter en annen som du
vet sitter alene slik at dere blir to? Det
er så mye triveligere å lage mat til flere
enn seg selv.
Jeg ønsker alle sammen en fredfull trivelig jul, og et godt nytt år!
Vennlig hilsen Petter

Kjersti Johansen er tilsatt som sekretær i vikariat
ved Bindal rådhus, for Anita Aakvik som har ett års
permisjon.

Båtsaumen

4

Kommunalt informasjonsblad for Bindal

Britisk polfarer knytter Bindal til sydpolen
I desember 1911 kom Roald Amundsen først til Sydpolen, og
vendte levende tilbake. Noen dager seinere kom den britiske
ekspedisjonen ledet av Robert Scott fram til sydpolen, og ble
møtte av det norske flagg og et telt der Amundsen hadde lagt
igjen brev. Scott og hans 4 kollegaer omkom på turen tilbake.
Sammen med Scott var Edward Wilson (1872-1912), lege, ornitolog og kunstmaler. For tiden er Wilsons tegninger fra ekspedisjonen stilt ut i London på The Queen’s Gallery, sammen
med fotografier. Utstillingen heter ”The heart of the great
alone”, og viser fotografier fra Scott og Shackletons ekspedisjoner i Antarktis. Wilson har en forbindelse til Bindal. Sommeren 1898 og 1899 var han gjest hos den engelske familien
Rice på Horstad for å komme seg etter tuberkulose. Behandlingen var mye frisk luft. Les mer om dette i Bindal bygdebok,
bind 3, under Horstad gård.
Utstillingen i London er åpen fram til 15. april 2012.
På nettsiden edwardawilson.com kan du lese mer om
Wilsons liv.

Edward Wilson (1872—1912)
Wilsons tegning av det norske flagget

Vurderer du kjøp
av varmepumpe?
Jeg foretar gratis befaring i Bindal
og kan gi deg et uforpliktende
tilbud. For nærmere info om
modeller, se www.miba.no
Bindal Varmepumpeservice
Geir Inge Pettersen
Mob 916 95 256
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Onsdagsklubben

Hver onsdag møtes mange på Doktorgården i lokalene til Bindal Frivilligsentral. Høyt oppe på veggen kan den nye varmepumpa skimtes. Fra venstre: Petter Strand, Ivar P. Helstad, Sven Vea, Ernst Myrvoll, Solfrid Sylten, Bergljot Mulstad,
Liv Dahlberg, Lita Øyen, Alvin Skjelsvik, Oddmund Øyen, Snefrid Helstad, Fritz Solvang.
Hver onsdag møtes en gjeng
seniorer på Doktorgården på
Terråk der Frivilligsentralen ordner kaffe. Nå er kaffepengene
gjort om til en varmende gave.
Seniorene som møtes hver
onsdag på Doktorgården betaler en tikroning for kaffe og
vafler. Over år har det samlet
seg opp et lite overskudd, og nå
er pengene gått til innkjøp av
varmepumpe.
Varmepumpa er ferdig montert
og varmer godt i det tidligere
kommunehuset, der Bindal Frivilligsentral holder til.

Bindalseidet skolemusikk gjenoppstår
I høst har skolemusikken på Bindalseidet kommet i gang igjen, etter noen
år i dvale. Det er nå 14 unge og voksne som møtes til øving hver søndag
kl 1700—1900 på Bindalseidet friskole. Ny dirigent er Tom Antonsen.
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Kommunevalget 2011
Etter forhandlinger mellom partiene er resultatet at Petter A. Bjørnli
blir ordfører og Britt Helstad varaordfører de neste fire årene.

Kommunevalget
Formannskapet
vil bestå 2011
av
Etter forhandlinger
Petter
A. Bjørnli (H), mellom partiene er resultatet
at Petter
A. Bjørnli blir ordfører og
Britt
Helstad
(BAL),
BrittHåkon
Helstad
varaordfører de neste fire
Olav
Dybvik
årene.
Formannskapet
(V),
Frode
Næsvold (AP)vil bestå av Petter
A.Ruth
Bjørnli
(H), Britt
og
Skjelsvik
(AP).Helstad (BAL), Olav
Håkon Dybvik (V), Frode Næsvold (AP)
I og
kommunestyret
sitter nå:
Ruth Skjelsvik (AP).
AP: Frode Næsvold, Ruth SkjelsI kommunestyret
sitterEskil
nå:Skarvik,
Geir-Inge Pettersen,
AP: Frode
Ruth Skjelsvik,
stad,
MagneNæsvold,
Olav Aarsand
Brevik, GeirInge Pettersen,
Wenke
Ryan. Eskil Skarstad, Magne
Olav Aarsand Brevik, Wenke Ryan.
BAL:
BAL:Britt
BrittHelstad.
Helstad.
H/V: Petter A. Bjørnli, Olav Håkon DybH/V:
PetterSevaldsen,
A. Bjørnli,
OlavBøkestad,
Håvik, Terje
Elling
kon
Dybvik,
Terje
Sevaldsen,
Elling Roar
Heidi
Vollan,
Andreas
Øvergård,
Bøkestad,
Heidi
Vollan, Andreas
Eck, Simone
Plahte.
Øvergård,
Roar
Eck,
Simone Plahte.
SV/SP: Gunnhild Gutvik,
Elin Lian.

Stemmestyret på Terråk tar i mot stemmen fra
Viggo Bergersen den 12. september.

Stemmestyret på Terråk, Astrid Brevik Iversen Torstein Skarstad og
Busch, tar imot stemmen fra Viggo Bergersen på valgdagen
12. september

SV/SP: Gunnhild Gutvik, Elin Lian.
Sølvi
Antall stemmeberettigede 1263, frammøte 73,7 %
Opptelling
Liste

Endring fra siste
kommunestyrevalg

Endring fra siste
stortingsvalg

Kommunestyremandater

Opptalte
stemmer

%-vis
fordeling

Antall
stemmer

%-vis

Antall
stemmer

%-vis

Antall

Endring

A

350

37,6

-108

-8,5

-97

-7,1

6

-2

BAL

65

7,0

-50

-4,6

1

-1

LHV

423

45,4

+161

+19,1

8

+4

SP_SV

93

10,0

-65

-5,9

2

-1

ANDRE

0

0,0

0,0

0

Frammøte

931

73,7

-62

-1,9

-70

-4,6

17

17

Antall stemmeberettigede 1263,
frammøte 73,7%
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Samarbeid
Tirsdag 18. oktober inviterte Bindal barnehage,
avd. Kjella 1.- 4. klasse ved Kjella Friskole til å være
med å lage et høstbilde. Det skulle klippes og limes, og vi trengte litt hjelp.
Først tegnet vi en stor skisse sammen, der alle
barna planla hva som skulle være med på bildet.
Da skissen var klar, satte vi i gang med å klippe filt.
Arbeidsfordelingen gikk veldig bra og snart kunne
vi lime motivene på strie. Som dere ser kom både
Heilhornet og elgene i Bindal med. Heilhornet fikk
til og med en snøflekk..
Det ble en hyggelig formiddag sammen, som endte
med et flott resultat.
Det hele ble avsluttet med felles pølsefest til lunsj.
Flott innsats alle sammen!
Hilsen avd. Kjella

Helgeland historie bind 3
Helgeland historielag har arbeidet i
mange år med å få ferdig bind 3 av regionens historie. Nå er boka endelig her.
Den inneholder omtale av Helgelands
historie fra 1537 til ca 1840.

385 sider, rikt illustrert.
Redaktør: Sten Rino Bonsaksen
Forfattere: Ann Kristin Klausen, Kåre
Hansen, Leif Elsvatn.
Utgitt av Helgeland historielag 2011

De 10 kapitlene handler om:
• Godseiere, husmenn og kårfolk
• Jordbruk, skogbruk og fiskerier
• Jakt, innlandsfiske og fangst
• Samiske forhold

Kr 400,Selges fra Bindal rådhus, eller kontakt
Helgeland historielag på internett:
www.helgeland-historielag.no

Bindal bygdetun
Førjulsdag på ”Plassen”. Opplev ei trivelig
førjulsstund på Bindal Bygdetun! Søndag 4.
desember kl. 13.00 – ca. 16.00.
Bekledning etter vær!
Arr: Bindal Bygdetuns Venner og Helgeland Museum

Aktiviteter:
•
•
•
•
•

Julemarked. Personer med lokal tilknytning
har stands med salgsvarer.
Salg av nissegrøt, gløgg, kaffe og saft
Gjett hvem nissen er? Premie!
Loddsalg. Premie!
Underholdning.

7
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Folkehelse
Nøkkelhullet
Nøkkelhullet er myndighetenes merke som skal gjøre det enkelt for deg å
velge sunnere mat.
Gjennom å spise sunt kan man redusereisikoen for en rekke livsstilsrelaterte sykdommer. Nøkkelhullet hjelper deg til å sette sammen et sunnere
kosthold.
Sammenliknet med andre matvarer av samme type, oppfyller produkter
med Nøkkelhullet ett eller flere av disse kravene: mindre og sunnere fett,
mindre sukker, mindre salt, mer kostfiber og fullkorn
Les mer om Nøkkelhullet på www.nokkelhullsmerket.no

Tobakksfri kommune
Bindal kommune jobber for å bli en tobakksfri kommune. Saken er behandlet i formannskapet, og skal via arbeidsmiljøutvalget før den til slutt behandles i kommunestyret før jul. Dersom dette vedtas vil ikke de ansatte i
Bindal kommune kunne snuse eller røyke i arbeidstiden.
Det vil heller ikke være anledning til å røyke eller snuse ved eller i tilknytning til Bindal kommunes bygg.
Dersom du tenker på å slutte å røyke benytt deg av:
www.slutta.no (gratis)
Røyketelefonen 800 400 85 (gratis)

TV-aksjonen brakte inn kr 49,03 pr innbygger. Det var litt mer enn landsgjennomsnittet. Bindal
kommune, ved formannskapet, bevilget kr 2,- pr innbygger i støtte. Vi kom dermed på 155. plass i Norge. I fjor
var vi på 129. plass. Totalt ble det samlet inn 210 millioner kroner til Norsk folkehjelps minerydding.

Peder Knophs vei 6, 7980 Terråk – Tlf: 75 03 17 44 - mobil: 482 99 650 –
frivillighetssentralen@bindal.kommune.no – Org.nr. 987 753 269
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Ordfører Petter Bjørnli åpnet folkemøtet om Folkehelseplan på Vonheim i oktober.
20. oktober inviterte Bindal kommune alle lag og foreninger til et
åpent møte på Vonheim ungdomshus om den nye Folkehelseplanen
som er under arbeid.
Mange lag møtte opp, og det kom flere nyttige innspill til arbeidsgruppen.
Den 31. oktober var det åpent møte
med idretten, som også har mange
tanker om anlegg og aktiviteter.
Forslag til kommunedelplan for
fysisk aktivitet og folkehelse vil bli
sendt ut på høring i desember. Du
vil finne forslaget på kommunens
nettside. Vi vil gjerne ha enda flere
forslag til aktiviteter og anlegg som
kan motivere bindalingene til å bli
mer fysisk aktive.
Frisklivssentralen
Tirsdag 15. november åpner Frisklivssentralen(tidligere FYSAK) igjen.

Sentralen holder fortsatt til på
Terråk gård. Til å begynne med vil
det være åpent en dag i uka.
Oppmøte kl 09.00.
Sentralen har tilbud til deg som
har behov for hjelp til å endre
helseatferd. Står du i fare for eller
har du allerede utviklet sykdommer
eller lidelser, og kan ha nytte av
tilpassede tiltak for fysisk aktivitet,
bedre kosthold eller røykeslutt?
Tilbudet vil bidra til å styrke
individets mestring av egen helse
gjennom disse tiltakene.

Topp 10
Til sammen har folk vært 1587
ganger opp på de ti toppene i
år. Foruten bindalinger har det
vært folk fra mange nasjoner, eks.
Tsjekkia, Tyskland og USA. Kun 18
personer har bestilt krusene.
I år kom alle bøkene i hus og vi
vil takke disse personene for godt
arbeid: Terje Bøkestad, Stig Nygård,
Elin Gangstø, Helge Gutvik, Steinar
Skarstad og Svein Holten.
Ønsker også å takke Alfred Winje
for å ha laget nye Topp 10 skilt.

Er du interessert – ta kontakt med
din fastlege, NAV-veileder eller
fysioterapeut for å få frisklivsresept.

Ønsker du nye turmål – og har
forslag på nye topper/turer – ta
kontakt med meg.

Har du spørsmål – ta kontakt med
folkehelsekoordinator
Rønnaug Helstad, tlf 750 32 500

Rønnaug Helstad
folkehelsekoordinator
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Ungdommens kulturmønstring 2012
Den 2. helga i februar 2012
møtes vi til UKM igjen. Denne
gangen har Brønnøy kommune
sagt at de skal invitere nabokommunene til felles regionalt
UKM.
Følg med på nettsiden til kommunene og på www.ukm.no
for mer informasjon.
Påmelding kan skje fra
1. desember.
I februar 2011 var Bindal vertskap for UKM med besøk fra
Brønnøy og Sømna.

Terråk Vel
Styret består av:
Bodil Kjølstad (leder)
Adelsten Paulsen (styremedlem),
Tove Holmberg (sekretær)
Turid Bekkavik (kasserer)
Siv Brevik (styremedlem)
Jon H. Nilsen (styremedlem).
Gjennomført i 2010:
Innkreving av kontingent, vedlikehold av gatelys, organisering
av 17. mai sammen med samarbeidsutvalget Terråk skole og

Terråk skolemusikk, Julegrantenning. Styrt takker alle husstander, bedrifter etc som har
støttet Velet med kontingent,
Bindal kraftlag for praktisk
gjennomføring av vedlikehold
av gatelys og julegrantenning,
Plahtes Eiendommer for sponsing av julegran, og Bindal kommune vedrørende arbeid i forbindelse med julegrana.
Etter pålegg fra SFT har Terråk Vel ca 65 lysarmaturer

som nå er skiftet ut. Kostnadene til Bindal kraftlag ble ca kr
93.000,-. De nye lysene er lyse
gule/oransje, har lengre levetid
og er strømsparende, noe som
er en investering for framtida.
Terråk Vel har et årlig driftsbudsjett på kr 120.000,-. Det er
veldig viktig at alle støtter oss.
Med vennlig hilsen
Styret for Terråk Vel

Båtsaumen

11

Kommunalt informasjonsblad for Bindal

Julekveld
Nå faller det snø mot jorden
ned fra himmelens høye fjerner,
Og du tenner ditt juletre
som står der pyntet med stjerner.
Selv er du en tviler som ei kan tro,
Det finns ingen fred på jorden.
For hvordan skal freden få lov å gro
Her midt i all ufreds torden.

Noter til sangen kan fås ved henvendelse til
oppvekst– og kulturavdelingen.

Da lister seg stille en barnehånd
Inn i din slitte neve.,
Og varsomt knytter seg sterke bånd
Så livet blir godt å leve.
Da toner imot deg fra kirkested
Mildt båret på vindens skulder
De klokkerene toner med bud om fred
Midt i all verdens bulder.

Tekst: Arnulf Bangstad (f 1909 d. 1984)
Melodi: Einar Amundsen ( f. 1884 d.)
Sønn av sokneprest Olaf Amundsen?
Prest i Bindal 1879—1886.

Adventsarrangement

Julearrangement

Terråk

Juletrefest

1. søndag i advent er det julebasar på Terråk
samfunnshus kl 1400, med tenning av juletreet i sentrum kl 1800.

på Solvang, Holm 2. juledag . Se oppslag

Bindalseidet

på Bindalseidet friskole 3. juledag
kl 1600. Arr: 8. klasse

Bindalseidet skolemusikk arrangerer julegrantenning i Skogtrøparken lørdag 26. november kl 1600. Etterpå blir det kaffe, mat
og underholdning inne i gymsalen på Bindalseidet friskole.

Juletrefest
Juletrefest

i Åbygda 4. juledag. Se oppslag.

Juletrefest
på Terråk 3, juledag. Se oppslag

Håkon Skarstad: Oppvekstår og skogsarbeidarkår
Håkon Skarstad mener at dette blir ei god julegåve. Boka blir ferdig sist i
november og då planlegg han ein tur til Bindal med bøkene og for å selje.

Av innhaldet vil han trekkje fram at boka:
•
•
•
•
•

Omtalar alle gardane i bygda og dei fleste av folket her på den tida.
Omtalar opplevingar han hadde i barndommen og tida som skogsarbeidar.
Hendingar som er historiske - om gamle arbeidsmåtar og tenkemåtar
Boka i A4-format har 144 sider og teksten rikt illustrert med over 100 bilete.
Delar av boka er skrive på ein humørfylt måte.

Dette bør kunne bli ei hyggeleg julegåve !

Båtsaumen
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Fest på Åsen, Åbygda 2. juledag.
Se oppslag.

Fest på Granheim, Skjelsviksjøen 3 . juledag. Arr: Ul Fremskridt
Fest på Toppen 3. juledag.
Påmelding. Se oppslag.

Bygdekinoen
Sørhorsfjord
Onsdag 30. november
Kl 2000 Blåfjell 2—Jakten på det magiske horn 3D
kl 2000 Twilight Saga: Breaking Dawn del 1
Terråk
Fredag 18. november
Kl 2000 Blåfjell 2—Jakten på det magiske horn 3D
kl 2000 Twilight Saga: Breaking Dawn del 1

Fest på Vonheim 4. juledag
med tradisjonell revy . Arr: Ul Fønix. Se oppslag.
Solstad kirke søndag 4. desember
Julekonsert med Ytre Bindal Mannssangforening
og Bindalseidet songlag.
Vi synger Julen inn
Konsert med kor og korps i Vassås kirke søndag
18. desember kl 1900.

Basseng
Terråk		
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
Billettpriser: Barn kr 15,- Voksne kr 35,-.

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

