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God Jul & Godt Nyttår!

HALLEN ER ÅPNET

Den nye hallen ved Bindalseidet skole er nå ferdig, og klar til bruk.
Den 30. oktober var det stort åpningsarrangement, der to ordførere 
klippet snoren.
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Neste nummer er planlagt utsendt i 
slutten av februar 2016.

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

Fra 15. september er
kontortiden 0800 til 1545 
ved kontorene på Bindal rådhus. 

Bindal folkebibliotek: er 
åpent for utlån i tiden  
kl 0800 – kl 1545,  
Bibliotekar er tilgjengelig  
tirsdag, onsdag og fredag   
kl 0830 – kl 1430. 

Ny telefontid  
på legekontoret
kl 08.30 – 09.00 og 11.30 – 12.00
Legevakt 750 34333.   
Nasjonalt legevaktnr: tlf 116 117.  
Øyeblikkelig hjelp tlf 113.

Møteplan politiske møter

Folketallet i Bindal: 1478 den 1. oktober 2015

Ny tilsatt
Trond Ormseth Wikan 
er turnuslege i Bindal fra 1. mars 2016. Han er utdannet i Ungarn og Oslo.  
Han har arbeidet ved Sykehuset i Sandnessjøen.

Hovedtrekkene i foreslåtte endringer:
1. Næringsfondet skal ikke benyttes til 
garantistillelser.
Dette for å unngå å binde opp midler 
som ellers kan nyttes til næringsfor-
mål. Det kan for øvrig ikke stilles kau-
sjon eller annen økonomisk garanti 
knyttet til næringsvirksomhet som 
drives av andre enn kommunen eller 
fylkeskommunen selv, jf. kommunelo-
ven § 51. Det bør heller ikke gis støtte 
til erstatning av eksisterende drifts-
midler eller eierskifte (kjøp av bedrift 
/næringseiendom). Dette vil ikke være 
til hinder for å gi tilskudd til ekstra-
ordinære investeringer som skal fore-
tas samtidig med et eierskifte.
2. Søknad om tilskudd og/eller betinget 
lån skal fremmes før prosjektet igang

settes.
Dette vil bidra til å styrke mulighe-
tene for å samordne behandlingen 
med søknad om tilskudd/lån fra f.eks. 
Innovasjon Norge. Større prosjekter 
som er innenfor de ordninger som 
Innovasjon Norge eller andre instan-
ser administrerer bør fortrinnsvis 
finansieres av andre enn kommunen.
3. Innskrenket mulighet for å bruke 
midler fra næringsfondet til kommunale 
fellestiltak.
Tiltak som fortsatt kan finansieres fra 
næringsfondet er digital infrastruktur 
og kommunens andel i omstillings-
prosjekt knyttet til næringsutvikling.

Vedtekter for næringsfondet 
i Bindal kommune

Formannskapet/ 
Fondsstyret  Kommunestyret  
Fredag 27. november  Tirsdag 8. desember
     (Fellesmøte om 
   kommunestruktur)
   17. desember

Det blir felles kommune styremøte vedr. kommunere for-men for kommune-
ne på Sør-Helgeland. Møtet vil bli av-holdt i Brønnøysund den 8. desember 
2015.

Kommunestyret har vedtatt endringer i vedtektene. 
Fylkesmannen skal gjøre den endelige godkjenningen. Du finner 
vedtektene på Bindal kommunes nettsider.
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Hilsen fra Britt
Valget er over og resultatet viser 

fremgang for noen og redusert 
oppslutning for andre. Alle partier 
som stilte liste er representert i kom-
munestyret.
Takk til alle dere som stemte på 
oss!
Som nyvalgt ordfører vil jeg rette 
en ekstra takk til dere som forlater 
politikken, og ønske de nyvalgte 
velkommen. Personlig er jeg ydmyk 
og svært glad over å bli enstem-
mig valgt. Det lover godt for sam-
arbeidet de 4 kommende årene. 
Sammen med gode folk i kommu-
nestyret og administrasjonen ser 
jeg fram til at vi skal gjøre en god 
jobb for Bindal.
Mitt første ærefulle oppdrag som 
ordfører var å åpne Bindals første 
flerbrukshall. En stor dag og et 
praktfullt bygg som hele Bindal vil 
få glede av. En spesiell gratulasjon til 
Bindalseidet skole, med nye lokaler 
til gymnastikk og andre aktiviteter.  
Jeg vil også takke bygda for det de 
har bidradd med i prosjektet.
Vi nærmer oss utgangen av 2015, 
og nytt budsjett skal behandles 
innen jula ringes inn. I skrivende 
stund er administrasjonen i full gang 
med budsjettprosessen, som gir 
store utfordringer med synkende 
folketall og mindre kraftpenger pga 
lave strømpriser. Målet er fortsatt å 
gi gode tjenester til innbyggerne.
Det nye kommunestyret står over-
for store oppgaver og spørsmål å ta 
stilling til.
Kommunereformen går sin gang og 
må besluttes innen 30. juni 2016. 
Telemarkforskings rapport er pre-
sentert og folkeundersøkelsen på 
Austra er i skrivende stund nettopp 
avsluttet.  Jeg kan ikke i dag se at 
innbyggerne i Bindal vil få det bedre 

om vi slår oss sammen, verken sør- 
eller nordover.
Innbyggerne på Austra er velkom-
men til Bindal. 
8. desember arrangeres det felles 
kommunestyremøte i Brønn-
øysund for alle kommunene på 
Sør- Helgeland. Tema: Kom-
munereform. Det er uro ute i 
verden og Norge merker en stor 
tilstrømning av flyktninger. I valg-
kampen var vi alle innstilt på å ta 
imot flyktninger. Det ønsker vi å 
gjøre på en god måte, og er derfor 
avhengige av at befolkningen er po-
sitivt innstilt og er med å ta ansvar 
for at vi skal lykkes med det.
Den største og viktigste oppgaven 
er næringsutvikling for at vi skal nå 
våre mål i omstillingsarbeidet innen 
2020. Det er gledelig å se at vi har 
fått NorseAqua og Bindalsbruket 
etablert i Brukstomta Nærings-
park. De vil skape til sammen 15 – 
20 arbeidsplasser. 
Geir Holm bygger ny produksjons-
hall som gir han rom for økende 
lønnsomhet og vekst. 
Flere mindre bedrifter har blom-
stret opp i året som har gått og 
andre er i prosess med etablering. 
Jeg har også merket meg at det er 
flere unge som kommer heim for 
å overta eller kjøpe gård, det er 
svært hyggelig. 
Takk til dere alle for året som har 
gått, og masse lykke til i året som 
kommer. Jeg ønsker å komme på 
besøk og gjerne bli invitert, det er 
viktig for meg å holde kontakt.
Jeg vil takke Lasse Holten for den 
innsatsen han gjorde og optimis-
men han skapte i Bindal og Bindal 
Utvikling på den korte tida før han 
ble syk. Jeg ønsker deg alt godt og 

god bedring!
Anja Tjelflaat fra Trondheim er 
ansatt som prosjektleder og daglig 
leders stedfortreder i Bindal Utvik-
ling, med 50% tiltredelse fra 15.11.15 
og 100% fra 1.2.16. Jeg ønsker 
henne velkommen til Bindal. I løpet 
av sommeren 2016 står ny butikk 
på Terråk ferdig. Et prosjekt det har 
vært jobbet lenge med, som nå blir 
realisert sammen med Bindal Kraft-
lag, Haukenes (Signar Berg Hansen) 
og Coop Sør-Helgeland.
Takk Petter for jobben du har gjort 
for Bindal gjennom 6 år som ord-
fører.
Takk til alle ansatte og lokalpolitike-
re for året som har gått, dere gjør 
alle en god jobb.
 
En god jul og et godt nytt år ønskes 
alle sambygdinger!

Britt Helstad, ordfører

3
Båtsaumen

Informasjonsblad for Bindal kommune



Omstillingsarbeidet i helse- og omsorg, årsturnus

Adventsstund på Bindal folkebibliotek
Torsdag 3. desember kl 1800 inviteres det til adventsstund på biblioteket. 
Vi har funnet fram julens bøker, og serverer gløgg og pepperkaker.

BINDAL BARNEHAGE AVDELING BINDALSEIDET har jobbet med temaet ELG i en periode og ønsker å dele 
noen bilder fra det vi har gjort. Vi har vært med og kikka på elg som er skutt, laget elg på aktivitetsrommet vårt, 
laget "VenneElg" plakat, og avsluttet med et godt måltid med elggryte.

Sykehjemmet og hjemmetjenesten 
har siden 2013 arbeidet med om-
stilling for å tilpasse bemanningen 
til etterspørselen etter tjenester. 
Dette ble også anbefalt av Tele-
marksforsking i 2014. Sykehjemmet 
bruker ikke alle rommene og hjem-
mesykepleien er samlet i en sone. 
Det er en stor oppgave å utarbeide 
turnuser og arbeidsplaner for alle 
ansatte, som skal bemanne 10 til 12 
forskjellige arbeidsplasser.

For å imøtekomme ansatte og kom-
munens utfordringer med å dekke 
alle vaktene spesielt på helg i hjem-
metjenesten og institusjon, vil det 
fra 2016 bli utarbeidet årsturnus. 
Det har i ett år vært en prosess på 
dette, hvor alle organisasjonene har 
vært involvert. Turnusen skal inklu-
dere alle faste avdelingsmøter, inter-
nundervisning, mye ferie og alle høy-
tider. Ansatte i deltidsstillinger vil få 
noe høyere fast stilling siden de går 

inn og dekker ferie og annet fravær. 
Det er en utfordring for ansatte å 
planlegge ferie og fritid for ett år om 
gangen. Det er en utfordring for le-
delsen å prøve å innfri alle ønskene, 
men erfaringer fra andre kommuner 
er at de ansatte er fornøyd med å få 
årsturnus.

Alle går vi 2016 i møte med 
spenning.
Gudrun Fossem, helse– og velferds-
sjef
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Julegavetips
Bindal bygdebok I-V
Bindal Bygdebok er gitt ut i fire bind. Prisen på bind 4 er kr 450,-. Prisen på 
de tre første bindene er kr 100,- stk. Hvis du kjøper alle fire bind, koster det 
kr 700,-. Det blir tillegg for porto hvis bøkene skal sendes i posten. 

Helgeland historie bind IV
Boka koster kr 400,- og selges på Bindal museum på Terråk. Den selges også 
fra Salgssentralen Helgeland Historielag, Kulturverkstedet, Sjøgata 22/24, 8656 
Mosjøen. Tlf. 75 17 27 60, www.kulturverkstedet.net 

Årbok for Helgeland 2015 er nå i 
salg fra Bindal museum på Terråk 
og på Coop Marked Bindalseidet. 
Årboka koster kr 300,-. Utgiver er 
Helgeland historielag.

Nordlands historie 
I oktober kom bokverket Nordlands historie ut i tre bind. Nordlands histo-
rie er den første samlede fremstillingen av Nordlands historie. Gjennom tre 
rikt illustrerte bind fortelles historien om området som i dag utgjør Nord-
land fylke. Nordland er like sammensatt som det er langt. Fylket strekker 
seg fra Bindal i sør til Andøya i nord og har et geografisk, kulturelt og næ-
ringsmessig mangfold som det knapt finnes maken til.
Verket selges til kr 1.199,- samlet (eller enkeltvis kr 499,-) fra bokhandlere, 
Fagbokforlaget eller Haugen Bok.
Bind 1 – Håløygriket, 472 sider – forteller historien fra de første bosetnin-
gene og fram til omkring 1600. 
Bind 2 – I Amtmandens dager, 598 sider – handler om tida mellom 1600 og 
1900. 
Bind 3 – Det moderne fylket, 395 sider – tar for seg historien fra omkring 
1900 og fram mot våre dager.
Det er professor Alf Ragnar Nilsen som har vært redaktør for 3-binds ver-
ket om Nordlands historie. For Nilsen har målsettingen vært å få til en bre-
dest mulig framstilling av Nordlands historie ved å skape en sammenheng i 
fortida.
– Den er jo annerledes enn mange andre historiebøker som har kommet 
tidligere, fordi den er så bred, har med så mange temaer og alle tidsperio-
dene sett under et.
Ethvert skolebibliotek burde ha dette verket, mener han.
– Det er ikke bare fylkeskommunen, historikerne og museene som trenger 
dette. Dette er noe folk flest kan dra nytte av for å få en framstilling av sin 
egen fortid.
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En geopark er et område med 
en spesiell geologisk natur-
arv av internasjonal betydning 
der man satser på bærekraftig 
utvikling, stedsutvikling, kunn-
skapsspredning og geoturisme. 
I en geopark skal man vise 
hvordan de geologiske forut-
setningene er bakgrunn for 
hvordan landskapet er blitt til, 
det biologiske mangfoldet og 
menneskelig bosetting.

En geopark er en status og 
ikke et vern, og en viktig del 
av geoparkens arbeide er å 
øke attraktiviteten i området, 

både for lokalbefolkning og til-
reisende.

Trollfjell Geopark er et 
samarbeidsprosjekt mellom 
kommunene Brønnøy, Vega, 
Vevelstad, Sømna, Bindal og 
Leka, og en del av reiselivs-
strategien på Sør-Helgeland og 
Leka. Geoparken skal bidra til 
attraktivitet og verdiskaping i 
området ved å legge til rette 
for aktiviteter og opplevel-
ser i verdensklasse, basert på 
Sør-Helgelands og Lekas unike 
geologiske historie og fenome-
ner.

Trollfjell Geopark arbeider 
for å bli godkjent som med-
lem av de europeiske og in-
ternasjonale geoparknettver-
kene Egn (European Geoparks 
Network) og GGN (Global 
Geoparks Network) som vir-
ker under UNESCO-paraply-
en. Et slikt medlemskap er et 
kvalitetsstempel og åpner dø-
rer til nye internasjonale mar-
keder. Geoparken vil sende 
inn søknad om medlemskap 
høsten 2015.
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Jon Suul søker eksempler på gamle 
møbler, kister, rosemalte skrin 
og lignende. Suul er arkitekt og 
tidligere leder av Norsk Kulturmin-
nefond, og bor for tiden på Vega. 
Gjennom nærmere tredve år har 
han samlet stoff i hele Nord-Norge 
og Trøndelag om håndverkere fra 
middelalderen og opp til våre dager.  
Suul planlegger å gi ut flere bind i 
et større verk kalt: Handverkere i 
det nordenfjelske.  Det blir et eget 
kapittel om Bindal i verket. 
Det finnes fortsatt mange gjenstan-
der bevart som er laget av flinke 
håndverkere som holdt til i Bindal. 

Har du en gammel 
rosemalt kiste på loftet?

Bindal kommune har i to runder gjen-
nomført en systematisk kartlegging av 
eget tjenestetilbud til barn og unge. I 
kartleggingen har det vært fokus på 
barn generelt og barn som har sær-
lige behov. 

Som et resultat av kartlegginga 
i første runde har vi søkt og mot-
tatt skjønnsmidler fra fylkesmannen 
for å gjennomføre tiltak i forbindelse 

med behov for kunnskap om univer-
sell utforming, levestandard og vern 
mot overgrep og vold. Vi har stort 
fokus på barn og unge gjennom sam-
arbeidsavtalen om folkehelse, og 
denne aldersgruppen har nytt godt 
av de midlene kommunen har mottatt 
fra fylkeskommunen. Dette gjennom 
eks. satsing på kost, fysisk aktivitet og 
sosialt fellesskap. Den siste kartleg-

gingen er nettopp gjennomført nå i 
høst. Kartleggingen viser behov for å 
styrke områder/tiltak som vi i kom-
munen allerede har:  ungdomsrådet 
og det eksisterende hjelpeapparatet.

Les mer hos fylkesmannen:  http://
www.sjumilssteget.no/index.php/
nordland

Vårres unga - vårres framtid! 
Barnekonvensjonen i praksis

Vi har også eksempler på omrei-
sende treskjærere, rosemalere og 
møbelsnekkere.
Jon Suul kan kontaktes på telefon 
414  21 601 eller epostadresse 
jon@suul.no 

Altertavlen fra 1789 i Tosen kapell på 
Lande kan det være Einar Hansen fra 
Hollup som laget. Den er trolig malt 
av den kjente kirkemaleren Roald Ras
mussen Soelberg.

Vårres unga – vårres framtid setter barnekonvensjonen på dagsorden.  Vårres unga – vårres fram
tid er en modell som skal bidra til å sikre bedre etterlevelse av FNs barnekonvensjon i kommunene.
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En fullsatt sal var med på åpningsfesten og feiret, både at 
Bindalseidet skole nå er ombygd i en mer komprimert 
form, og at den nye hallen er ferdig. Salen er på 16 x 24 
meter (volleyballhall), og er tre ganger så stor som den 
gamle gymsalen, som nå er revet. 

Petter A. Bjørnli, som nettopp gikk av ordfører og nå-
værende ordfører Britt Helstad stod sammen om å klippe 
av snora som en markering av at anlegget nå er ferdig. 

Ordføreren overrakte en gave på kr 2.500 til utsmyk-
ning av hallen. Gudveig Vollan hilste på vegne av alle lokale 
foreninger på Bindalseidet.

Revygruppa Steintoillåt lærere og ansatte, Bindalsei-
det skolemusikk og Bindalseidet songlag deltok i åpnings-
arrangementet.

Nå er hallen her
Etter over tredve års venting kunne bindalingene i slutten av oktober ta i bruk den nye hallen på 
Bindalseidet. 

Eivind Christensen var konferansier. 
Han har tidligere arbeidet i over tredve år ved skolen, og er 
kanskje den som tilbragte flest timer i den gamle gymsalen, 
som gymlærer og som bordtennistrener.

T.h: Det måtte 
to ordførere til 
for å klippe snora, 
både den nylig 
avgåtte Petter A. 
Bjørnli og Britt 
Helstad, som tok 
over i oktober.

Rektor Olaug Mikalsen fikk mange lovord som en 
forkjemper for ombyggingen og hallen. Her sammen med 
Bindalseidet songlag

Lærere og ansatte stilte med eget kor og band.

Styreleder Terje Sevaldsen gratulerer rektor Olaug Mikalsen 

Alle fikk smake festkake på åpningen.
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Initiativet til dette kom opprinnelig 
fra ungdommens fylkesting. Formålet 
med fondet er å gi ungdom en mulig-
het til å satse på å starte egen be-
drift. Ungdom som har en ide om å 
starte egen virksomhet trenger ofte 
mer kompetanse om det å etablere 
egen bedrift. I 2015 fikk Bindal kom-
mune tildelt ytterligere kr. 25 000,- til 
gründerfondet. Nordland fylkeskom-
mune har følgende vilkår for tildelin-
gen:
• Målgruppen er unge i alderen 18 

– 35. 
• Midlene bør brukes til kompe-

tanseoppbygging med formål å 
starte egen bedrift. 

• Kommunen må selv utarbeide ret-
ningslinjer for tildeling fra fondet,  
samt rapportere for bruken av 
fondet på samme måte som det 
statlige fondet.

Kommunestyret vedtok i oktober ret-
ningslinjene, du finner dem på Bindal 
kommunes nettside.

Gründerfond i Bindal
Bindal kommune fikk i 2014 tildelt kr. 25 000, til kommunalt gründerfond. 

Takk!
Nå er hallen ved Bindalseidet skole 
åpnet. Styret for skolen har gått inn 
i prosjektet med kr. 1,5 mill. I tillegg 
har vi hatt en kronerulling der  pri-
vatpersoner, lag, foreninger og be-
drifter har fått mulighet til å gi sitt 
bidrag. Vi er veldig fornøyd med at 

vi nådde vårt mål om kr. 500 000. 
Til sammen ble vårt bidrag kr. 2 mill. 
Vi er takknemlig for positiv innstil-
ling og stor giverglede, og vil takke 
alle som har bidratt. Styret vil etter 
hvert henge opp en plakett ved inn-
gangen til hallen med navnene på alle 

bedrifter, lag og foreninger som har 
bidratt.

Styret for Bindalseidet skole
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Kom selvangivelsen i forkjøpet
Med den nye tjenesten "Mine inntekter og arbeids-
forhold" i Altinn må du ikke lenger vente til selvangi-
velsen kommer for å avdekke eventuelle feilrappor-
teringer fra arbeidsgiveren din. Nå kan du sjekke at 
arbeidsgiveren har rapportert det trekket som skal 
betales for deg, slik at skatten din blir riktig.
-Dessverre er det også slik at det er en del useriøse 
arbeidsgivere som av ulike grunner unnlater å rap-
portere inn forskuddstrekket uten at ansatte er klar 
over det. Med denne tjenesten vil du raskt avdekke 
slike tilfeller og kan kontakte din arbeidsgiver, sier 
avdelingsdirektør Torstein Hoem i Skatteetaten.
Tjenesten gir deg oversikt over inntekter, forskudd-
strekk og arbeidsforhold som arbeidsgiveren har 
oppført på deg hittil i år. Har du flere arbeidsgivere, 
får du oversikt over alle.

Hva gjør du hvis du ser feil?
Oppdager du feil, må du kontakte arbeidsgiveren din. 
Det er kun arbeidsgiveren eller den som har sendt 
inn opplysningene som kan rette dem opp. På den 
måten kan du hjelpe både arbeidsgiveren og deg selv 
med at opplysningene stemmer.
Tjenesten "Mine inntekter og arbeidsforhold" fin-
ner du på Altinn.no, under Skjema og tjenester.  -Vi 
er opptatt av åpenhet i forvaltningen. Med denne 
tjenesten gir vi alle inntektskottakere innsyn i hvilke 
opplysninger som arbeidsgiver har innrapportert, og 
du kan sjekke om opplysningene som er registrert 
på deg er riktige, sier Torstein Hoem. 
Arbeidsgiverne har ikke innsyn i rapporten om deg, 
og det er heller ikke mulig for arbeidsgiverne å se at 
ansatte benytter seg av tjenesten.
Fakta: "Mine inntekter og arbeidsforhold"
Fra 19. oktober kan alle arbeidstakere, pensjonister 
og andre som mottar lønn logge seg på Altinn og se 
innsendte opplysninger om seg selv. Innsynstjenesten 
viser ansettelsesforholdet ditt og informasjon om 
inntekter og forskuddstrekk. Finner du feil, bør du be 
arbeidsgiver om å rette det opp neste måned. Du slip-

NÅ KAN ALLE ARBEIDSTAKERE, PENSJONISTER OG ANDRE SOM 
MOTTAR LØNN LOGGE SEG PÅ ALTINN OG SE INNSENDTE 
OPPLYSNINGER OM SEG SELV

per å vente til selvangivelsen med å oppdage feilene.
Arbeidsgiver rapporterer hver måned inn opplys-
ninger om deg til Skatteetaten, NAV og Statistisk 
sentralbyrå gjennom a-meldingen. Hver gang arbeids-
giver sender inn en melding, blir tjenesten oppdatert, 
og du får ferske opplysninger. Disse opplysningene 
kommer på selvangivelsen din.
 
Kilde: Altinn

Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå gjør det nå enklere for deg å ha oversikt over dine 
lønns og ansettelsesforhold.

BINDAL KOMMUNE SELGER Arvid Svelis bok: 
«Villmark, skog og industri, historien om Bindals-
bruket og Plahtes eiendommer» fra 1998 til kr 
175,-. 
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Denne gangen er Bindal kommune 
vertskap, og mønstringen skal tro-
lig foregå på Bindalseidet skole, i 
den nye hallen. Som vanlig møtes vi 
fredag kveld. Det blir lydprøver på 
scenen, sosialt opplegg og kvelds-
mat. For ungdom fra Sømna blir det 
mulighet for å overnatte. Selve møn-

stringen starter lørdag, med åpning 
av kunstutstilling kl 1300, og konsert 
på scenen fra kl 1400. Før klokka 
blir 1800 vil juryens valg være kjent. 
Begynn nå med å forberede ditt inn-
slag! Få hjelp av din lærer på skolen, 
i kulturskolen eller en venn. Du kan 
delta med sang, dans, musikk, teg-

ning, maling, fotografi eller skulptur. 
Du kan lage mat eller trikse med 
jojo. Vi trenger også scenearbei-
dere, nettarbeidere og konferansi-
erer. Fra 1. desember er det mulig å 
melde seg på: www.ukm.no . 

4.  5. mars 2016 er det igjen klart for Ungdommens Kulturmønstring

I februar 2015 var det lokal mønstring på Berg i Sømna. Jorid Torgnes Kristensen viste negldesign, her sammen med Helene 
Gutvik Grande og Asta Marie Plahte.
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Verdens Eldredag 2015

Eldredagen i Bindal ble feiret i Kolven alpinhus på 
Bindalseidet søndag 27. sept. Bindal Alpinklubb 
hadde pyntet og ordnet med god mat, kaker og 
kaffe. Kviin sang og underholdt, og Håvard Liasjø 
var konferansier og fortalte historier fra gamle da
ger. Det var en hyggelig fest.

Bindalseidet Seniornettklubb 
Møtes hver torsdag på Bindalseidet skole.

"Gamle" og nye medlemmer velkommen.

Er det noe dere lurer på, ring Paula på mobil: 948 11 116 

Tv-aksjonen 2015 samlet inn penger til Regn-
skogfondet. I Bindal kom det inn kr 42 059,- 
Tusen takk til alle som gikk med bøsser, og til alle 
som ga et bidrag. 
Tusen takk også til Torstein og Elsa som tømte bøs-
ser og talte opp pengene etterpå.

Gerd og Kristin. 

Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk Tlf: 75031744  Mobil: 948 11116
e-post:  paanlind@online.no  org.nr. 987 753 269

Daglig leder Paula Lindrupsen er sykmeldt en 
periode fram mot jul, og Gerd Dybvik er nå på 
Doktorgården sammen med Kristin Liasjø.

Venneforeningen for Bindal sykehjem skal arran-
gere adventsstund  onsdag 2. desember kl 
1500 på Bindal sykehjem. Emil og Gunn synger 
og spiller.
  
Venneforeningen inviterer til handletur 
til Kolvereid onsdag 9. desember, for de som 
trenger hjelp til  en slik tur før jul. Påmelding til 
Frivilligsentralen.
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Prosjekter og tilskudd:
Gründere med ideer til nyetablerin-
ger eller ideer til nye forretningsom-
råder for eksisterende næringsliv, 
kan ta kontakt med Bindal Utvikling 
AS for å se på mulighetene for støtte 
til prosjektene, det være forstudie/
mulighetsstudie, eller forprosjekt.

Ny prosjektleder/konstituert 
daglig leder:
I styremøte 11. november ansatte 
styret i Bindal Utvikling AS Anja 
Tjelflaat som ny prosjektleder/
konstituert daglig leder i Bindal ut-
vikling AS. Avtale med innleie fra 
Namdalshagen AS går ut 1. desem-
ber og Anja blir dermed ny kontakt-
person.

Anja har god og bred erfaring og 
utdanning fra prosjektarbeid og næ-
ringsutvikling i et bredt spekter av 
næringer. Treindustri, reiseliv, land-
bruk og matproduksjon og service- 
og tjenesteyting er bransjer hun har 
blant annet har arbeidet innenfor. 
Anja har også vært lokalpolitiker. 
Anja ser fram til å jobbe med næ-
ringslivet i Bindal og hun treffes på 
anja@bindalutvikling.no, eller mobil 
932 03 600.

Siste tilskudd:
• Forstudie, Horstad Gård og  
 Åelva mot år 2020,
 F. Olsen Spedisjon AS kr. 
 18 625,00
• Forstudie, Fisketurisme i Bindal,
 Heilhornet Handel og Utleie 
 kr. 38 825,00
• Forstudie, Kortreist Bygg,

 NVT Bygg sus kr. 45 000,00
• Forstudie, kartlegging av små 
 bekker for økt produksjon av  
 sjøørret,
 Åbjøravassdragets elveeierlag  
 kr. 25 000,00
• Forstudie, Kartlegging av mulig- 
 heter innenfor reiseliv,
 Bindal Utvikling AS med Kyst- 
 riksvegen AS inntil 
 kr. 150 000,00

Næringslivsfrokost:
Bindal Utvikling AS har igangsatt 
næringslivsfrokost for næringslivet i 
Bindal. 3. november var tema reise-
liv, hvor Kystriksvegen AS v/Audhild 
Bang Rande orienterte.

Kurs/studium:
Praktisk prosjektledelse, er et sam-
lingsbasert studieprogram for deg 
som er involvert i prosjekter innen 
bygg og anlegg. Kompetanseheving 
ligger innenfor Bindal Utvikling AS 
sitt område. Ta kontakt med oss 
for en prat om søknad. Se våre 
nettsider for program og nærmere 
informasjon.

Konferanser:
TekMar2015 – om innovasjon i hav-
bruk. 1. og 2. desember på Clarion 
Hotel & Congress i Trondheim.
Bondelunsj:
Land- og skogbruket inviteres til 
bondelunsj 24. november kl. 11:00 
på Terråk Gjestegård. Påmelding til 
lars@bindalutvikling.no.

Nettsider:
Nettsidene www.bindalutvikling.no 
er lansert og oppdateres løpende. 
Følg oss også på Facebook.
Neste styremøte
 Bindal Utvikling AS har planlagt 
styremøte 10. desember 2015.

Ledig næringsareal på Bruks-
tomta:
Det er mulig å leie lokaler på Bruks-
tomta næringspark. Ta kontakt med 
Svein Larsen i Proneo AS, svein.lar-
sen@proneo.no, tel: 902 05 473.

Ta gjerne kontakt med Anja Tjelfla-
at, anja@bindalutvikling.no, eller på 
telefon  932 03 600 om prosjekter, 
etableringer, eller for en prat og an-
dre spørsmål.
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Adventstid og jul 
– oversikt over arrangement
ÅBYGDA
Familiejulebord lørdag 12. desember 
på Åsen. Påmelding. Arrangør er 
Åbygda Ungdomslag. Juletrefest 4. 
juledag (mandag 28. desember) på 
Åsen. 
Ungdomslaget planlegger også lop-
pemarked i februar.

SKJELSVIKSJØEN
Ul Fremskritt har juletrefest på Gran-
heim 5. juledag (tirsdag 29. desem-
ber).

BINDALSEIDET
Fredag 4. desember kl 2000—2400 
er det Juleball i gymsalen på Bindalsei-
det skole. Åpent for alle fra 7. klasse 
til 10. klasse. Musikk av Dag Christer 
med venner. Vi serverer drikke, ribbe 
og dessert. Pris kr 120,- pr person. 
Pent antrekk!  Bindende påmelding 
innen 24. november til Lone Vikan 
95289498 eller Else Marie Busch 

90129294. Arrangør er Bindalseidet 
Ungdomsklubb

BINDALSEIDET SKOLE har Juleverk-
sted 7. og 8. desember, med åpen 
kafé.
Det er juleavslutning fredag 18. de-
sember kl 1800. Skolen starter igjen 
mandag 4. januar.
Juletrefest 3. juledag (søndag 27. de-
sember) på skolen. Arrangør er 8. 
klassetrinn.

HELSTAD
Juletrefest 3. juledag (søndag 27. de-
sember) på ungdomshuset på Hel-
stad. Arrangør UL Fram. 

TERRÅK
Adventsstund med korpset søndag 
29. november kl 1500-17.00, med 
julegrantenning kl 17.00.  Her blir 
det grøtsalg, kaffe og kaker, loddsalg, 
lynlotteri og julemusikk. Arrangør er 

Bindal museum
ÅPNINGSTIDER
Bindal museum
Mandag - fredag: 09.00 – 14.00
Utover dette holder museet åpent 
på forespørsel.

Bindal bygdetun
Åpent ved arrangementer og på 
forespørsel.

SAMISK HISTORIE I BINDAL
Har du en gjenstand, bilde eller gode 
historier om samisk tilstedeværelse i 
Bindal? Da ønsker vi å komme kon-
takt med deg! Bindal bygdetuns ven-
ner og Helgeland museum planlegger 
å lage et arrangement med fokus på 
lokal samisk historie, og ønsker å lage 
ei utstilling om temaet. I den forbin-
delse håper vi å kunne låne inn noen 
gjenstander og foto for en begren-
set periode. Ta kontakt med museet 
derfor du har noe som kan være av 
interesse! På forhånd tusen takk!

AKTIVITETER NOVEMBER, 
DESEMBER OG JANUAR
Juni-mai   Treindustrien på Helgeland
v/Bindal museum. Ei utstilling om skog 
og fremveksten av treindustrien på 
Helgeland – et møte mellom natur, 
kultur, samfunn og økonomi. Prod. 
Helgeland Museum/Bindal
Medio sept.-des.  Bindal – 200 år 
som eget prestegjeld v/Bindal mu-
seum. Ei jubileumsutstilling om Bindal 
prestegjeld. Prod. Bindal kommune/
kulturkontoret og Helgeland Muse-
um/Bindal.
13. nov.   Samlingsstund v/Bindal 
museum. Flere av kommunes pen-
sjonister møtes for en kopp kaffe og 
hyggelige samtaler rundt lunsjtider.
24. nov. Sørsamisk bok- og kultur-
buss v/Bindal museum. Den sydsa-
miske bok- og kulturbussen kommer. 
En trivelig anledning der man i tillegg 
til å besøke den Sydsamiske bok- og 
kulturbussen, har mulighet til å kjøpe 
seg kaffe og noe å bite i på museet.
1.des. Den kulturelle skolesekken: Jul i 

gamle dager, 1. klasse v/Bindal bygde-
tun. Rollespill og aktiviteter knyttet til 
juleforberedelser og julefeiring i gam-
ledager. Elevene får bl.a. lage egne lys 
og sette grøt ut til fjøsnissen.
6. des.  Førjulsdag på museet v/Bin-
dal museum. Julemarked, julegrøt og 
julehygge på museet!
11. des.  Samlingsstund v/Bindal 
8. jan.  Samlingsstund v/Bindal mu-
seum. Flere av kommunes pensjonis-
ter møtes for en kopp kaffe og hygge-
lige samtaler rundt lunsjtider.

Mvh
Therese Danielsen                  
Avdelingsleder, Avd. Bindal
Helgeland Museum

Terråk skolemusikk.

TERRÅK SKOLE
JJuleverksted 16. og 17. desember, 
hele dagen. Det er åpen kafe kl 1100 
– 1230 begge dager. Foreldre og 
foresatt er velkomne. Det er stort 
behov for hjelpende hender.
Juleavslutning med grøt fredag 18. 
desember kl 1100 i gymsalen. Skolen 
starter igjen mandag 4. januar.
Juleavslutning fredag 19. desember i 
gymsalen. Skolen starter igjen man-
dag 4. januar.

SØRHORSFJORD
Julerevy og fest på ungdomshuset 
Vonheim 4. juledag (mandag 28. de-
sember). Arrangør er  UL Fønix.

Vinterferien i 2016 er i uke 8 
(22. til 26. februar) for både 
Terråk og Bindalseidet skoler.

Helgeland MuseumSjøgata 23E
8656 Mosjøen

Tlf: 75 11 01 00 
Mobil: 40 48 37 23  

Fax: 75 11 01 01 
www.helgelandmuseum.no
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Husflidsdag på Kjella skole
Dette er noe som blir arrangert hver 
høst. Samtidig feiret de også 25-års 
jubileum. Alle var velkomne og det 
var aktiviteter for hele familien. Man 
kunne smi (spikke), lage farsdagskort 
og strikke «lapper som varmer». 
Sistnevnte er et prosjekt der alle 
inviteres til å strikke lapper som se-
nere vil bli brukt til å lage pledd som 
gis til kreftsyke. Det var muligheter 
til å kjøpe kaffe og kaker, samt lodd. 
I år hadde også Husflidslaget på Kjel-
la samlet inn kofter med både gamle 
og nye mønstre i en kofteutstilling. 
Her var det mange forskjellige og 
fine mønstre. På de fleste koftene 
var det også skrevet littinformasjon, 
hvem som hadde strikket dem og 
hvem som eide dem og omtrent når 
de var strikket. De som møtte fikk 
også være med på en quiz med tema 
husflid.

Søndag 25.oktober arrangerte Kjella Husflidslag «Husflidsdagen».

Høstfest i 
Hatten 4H
17. oktober hadde Hatten 4H 
Høstfest på Åsen i Åbygda. 
18 av medlemmene presenterte sine 
oppgaver, og fikk godkjentstempel.

T.h: Morten 
Ulrichsen strik
ker lapper som 
varmer.

T.v: Elsa Kjølstad, 
Oliver Lundseng 
og Mads Reppen 
lager farsdagskort.
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BygdeKinoen

BassengTider

Kulturkalender vinter 15/16
Bygdekinoen kommer til Terråk samfunnshus på freda-
ger og til Vonheim ungdomshus på følgende onsdager 
i 2016.
Terråk: 8. januar, 19. februar, 1. april, 13. mai
Sørhorsfjord: 6. januar, 3. februar, 2. mars, 30. mars, 
27. april, 25. mai

Følg med på www.bygdekinoen.no for oppdatert pro-
gram.

”VI SYNGER JULEN INN”
Konsert i Vassås kirke mandag  21. desember kl 1900.

JULEKONSERT—”JULENS TONER”
Bindalseidet songlag inviterer til konsert sammen med 
Kortrivelig i Åa i Solstad kirke søndag 13. desember kl 
1800. 
 
B-GJENGEN MED VENNERS JULE-
KONSERT
Julekonsert på Terråk skole fredag 11.desember kl. 
20.00. Medvirkende er Ida Kveinå, Camilla Brevik, Ma-
ria Slyngstad, May Kristin Trøan, Geir Allan Reitan og 
John Helge Kristiansen.
Øl-Vin servering. Inngang: 200 kroner.
 
JULEREVY OG FEST
Julerevy og fest på ungdomshuset Vonheim 4. juledag 
(mandag 28. desember). Arrangør er  UL Fønix.

TERRÅK PENSJONISTFORENINGS 
JULEBORD
Terråk pensjonistforening har julebord  på Terråk 
gjestegård tirsdag 1. desember. Musikk «Lady og Land-
strykeren».

BASAR
Bindalseidet sanitetsforening har basar på Bindalseidet 
skole lørdag 5. desember kl 1500.

JULEBUTIKK
Terråk husflidslag har julebutikk på Doktorgården kl 
1200 – 1600 fra onsdag til fredag, med start onsdag 25. 
november og avslutning fredag 11. desember.

PEPPERKAKELANDSBY
Terråk gjestegård vil ha bidrag til sin pepperkakelands-
by  fram til fredag 18. desember da de skal kåre «Årets 
pepperkakehusbaker». Pepperkakebyen skal stå synlig i 
et vindu på gjestegården fra 29. november.

JULEBORD TERRÅK GJESTEGÅRD
Terråk gjestegård har julebord lørdag 5. desember og 
lørdag 12. desember. Julebuffet med ribbe, pinnekjøtt 
og lutefisk og dessertbuffet. Kr 450,-. Juletallerken ser-
veres hver dag fra 30. november. Ring tlf 65034139 for 
å reservere bord.

LOPPEMARKED 
9. klasse ved Terråk skole planlegger loppemarked i 
april 2016

Bassengene åpner i oktober etter høstferien

TERRÅK
Torsdag 
1700–1800 Familiebading + 1–4. kl 
1800–1900 5–7. kl 
1900–2000 8. klasse og eldre + voksne
Fredag
1700–1800 Varmbading for./barn opp til 6 år 
1800–1900 Varmbading voksne

BINDALSEIDET
Onsdag
1800–1900 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,-

Førjulstreff for ungdom i Bindal søndag 20. desember 
kl 1800 på Bindal rådhus, Terråk. Det blir pizza, brus 
og aktiviteter. Bindal kommune inviterer ungdom fra og 
med 10. klasse og opp til 30 år. Vi ønsker å møte ung-
dom, og sammen få fram alle de positive sidene ved å 
bo i Bindal. Vi vil invitere noen eldre ungdommer som 
har kommet tilbake til Bindal, etter å ha vært ute i ver-
den, og be dem fortelle om sine tanker. Bildet er fra 
førjulstreffet for ungdom i 2010.

FØRJULSTREFF FOR UNGDOM
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