
Nr. 4  September 2010 Årgang 11

Båttur på Bindalsfjorden
I slutten av august var nye bindalinger på fjordcruise på fjordene i Bindal. 
Ordfører Petter A. Bjørnli sørget for god forpleining på turen, og lokal-
historiker Olav Håkon Dybvik fortalte om livet i tidligere tider.

Bindal rådhus
- nominert blant landets fineste

Avisa Kommunal Rapport har nylig hatt en avstemning blant sine lesere 
om hvilket av landets rådhus som er penest. Fra Sør-Helgeland var Bindal 
eneste som deltok.  En jury delte inn de 36 påmeldte rådhusene i 5 forskjel-
lige kategorier. Blant de mer moderne småkommunehusene var Hornindal, 
Sveio, Åseral og Bindal kandidater. Åseral gikk videre til avstemningen. Til 
slutt var det Haugesund rådhus som vant avstemningen, med 53 % av stem-
mene. Nummer to ble Hamars Snøhetta-tegnede rådhus med 23 prosent 
av stemmene. Åserals moderne bygdetun fikk 20 prosent. Eidsbergs fikk 
3 prosent og Kongsberg 1 prosent av stemmene. NRK har tidligere hatt 
en lignende kåring, der lytterne skulle finne Norges styggeste bygg, og der 
kom to rådhus på topp, nemlig Tynset og Ålesund. 
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  Bindal Rådhus
  7980 Terråk
  Tlf. 75 03 25 00
E-post: postmottak@
  bindal.kommune.no
Internett: www.bindal.kommune.no

Ansvarlig redaktør:
   Knut Toresen
Redaksjon:
  Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon: Prinfo Rønnes, 
 Mosjøen, 75 17 53 00
Bladet sendes gratis til alle husstan-
der i Bindal kommune, og kan leses 
på kommunens internettside.  
Neste nummer er planlagt utsendt  
i november 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:             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

Folketallet 
i Bindal
Pr. 1. juli 2010: 1.607 innbyggere

Søknader om spillemidler til anlegg 
for idrett og friluftsliv, nærmiljøan-
legg og rehabilitering av anlegg skal 
nå registreres på en ny nettside: 

www.idrettsanlegg.no
Fristen er 15. oktober

Søknadsfrist spillemidler

Møteplan politiske møter

Kulturprisen

Formannskapet  Kommunestyret

28. september  16. september
13. oktober 03. november
02. november 
24. november  15. desember

Olav Myrvang mottok i juli Bindal 
kommunes Kulturpris. I tillegg har 
han fått Det frivillige skyttervesens 
diplom for hans "lange og oppofren-
de arbeid i skyttersakens tjeneste". 

Han har også vært en god skytter 
selv. I 2006 fikk Myrvang Dugleiks-
merkediplom for å ha oppnådd gull-
merke 30 ganger.  
Les mer på neste side.
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Kjære Bindalinga
Kjære publikum, Bindalinger og tilrei-
sende. Som nyvalgt ordfører i Bindal 
er det en stor glede å se så mange 
flotte, glade folk samlet her i Terråk 
sentrum. Og det er en av de store, år-
lige happeninger dette med regattaen, 
og som er med på å sette Bindal på 
kartet. Jeg som kommer utenfra, og 
er tilflytter vet at regattaen er kjent 
langt utenfor kommunens grenser, og 
at det kommer folk langveis fra hvert 
år for å oppleve det store i å se bin-
dalsfæringen med seil utover fjorden 
i sol disen. 

Og jeg vet også at langt flere enn 
de som faktisk kommer, har lyst til 
å komme og oppleve dette. Det er 
viktig at vi i de små lokalsamfunn står 
sammen og drar lasset i lag for å få 
ting til! Dette er med på å skape po-
sitiv identitet til kommunen vårres, og 
ikke minst er med på å få både fraflyt-
tede, men også andre tilreisende til å 
besøke Bindal igjen. Og det er viktig 
at vi ikke glemmer hvor vi kommer 
fra. Dette er ikke minst viktig for ung-
dommen vårres. Det at ungdommen 
får en positiv og god oppvekst i et 
godt og engasjert miljø, kan være med 
på å få folk til å komme hjem igjen et-
ter endt utdannelse, nettopp fordi de 
ønsker at også deres barn skal få en 
like god og positiv oppvekst. Og vi har 
mye å være stolt av i Bindal!

Her er mye godt folk samlet, og hva 
passer vel bedre enn å legge utdelin-
gen av Bindal kommunes kulturpris 
til en slik anledning?  Alle som jobber 
med frivillig arbeide, og gjør en innsats 
for å dra i gang en aktivitet vet at det 
ligger uhorvelig mye arbeide bak selv 
det minste arrangement.  

Heldigvis er det fremdeles mulig å be 
folk om å være med på å gjøre en inn-
sats, det er ikke enda blitt sånn i Bindal 
som i mange andre kommuner, at det 
er kommunen som skal ha alt ansvar 

for å dra i gang aktiviteter. Kommu-
nen skal gjerne være en aktiv part og 
bidragsyter, men vi kan aldri erstatte 
de tusen timer som legges ned i frivil-
lig innsats for å skape positiv aktivitet. 
Og vi kan aldri erstatte de som har de 
gode ideene, og som brenner for å få 
i gang et prosjekt eller tiltak, det være 
seg sportslig, musikalsk, teater, revy, 
eller sågar en sosial tilstelning. 

Og vi har mange trofaste slitere i Bin-
dal! Utfordringen vår er å få vist at vi 
setter pris på de som jobber i kulis-
sene, holder hjulene i gang, er de 
første til å komme og hive på kaffe-
kjelen, og de siste til å slå ut gruggen 
og vaske kjelen sånn at den er rein til 
neste gang den skal brukes. Og ikke 
minst kan det være en utfordring å i 
det hele tatt huske på dem når noen 
skal hedres. De er kanskje ikke sånn 
som meg og noen andre, som stiller 
opp og blir tatt bilde av i avisen.

Da vi i Formannskapet skulle avgjøre 
hvem som skulle få Bindal kommu-
nes kulturpris i år, hadde vi heldigvis 
mange gode kandidater. Og jeg skulle 
gjerne delt ut både en og to og flere 
priser i dag.  Nettopp for å hedre kaf-
fekokeran, som det så treffende ble 
sagt av en av politikeran i formannska-
pet. Men det enstemmige valget i år 
falt på en mann, som kanskje ikke har 
kokt så mye kaffe på arrangement, hva 
vet jeg? Men som i meget store deler 
av sitt liv nettopp har jobbet jevnt og 
trutt med det han hadde tro på og in-
teresse for. I tillegg har han hatt stort 
fokus på å dra ungdommen med i akti-
viteten, gitt de positive opplevelser og 
gitt de muligheten til å utvikle seg sånn 
at de har høstet både heder og ære 
for de resultater de har greid å oppnå. 

Den personen vi skal hedre i dag er 
født i 1930, begynner å bli en voksen 
mann, har både gjort seg bemerket 
innen det området han er mest kjent 

for, men også i politikken i Bindal. Han satt 
i Bindal kommunestyre i perioden 1963- 
67 for samarbeidslista, som kommunesty-
rerepresentant og formannskapsmedlem 
perioden etter 1968- 1971, og kom igjen 
i 1975-79 som kommunestyrerepresen-
tant for Ap, og i 1983-87 var han også 
kommunestyrerepresentant for Ap. 4 pe-
rioder i politikken vitner om samfunnsen-
gasjement. Samtidig var han familiefar og 
tok vare på gården og familien sin. I hele 
denne tiden jobbet han også aktivt i det 
som skulle bli hans hjertebarn, Indre Bindal 
skytterlag. Der er han registrert med sin 
første premie 17 mai 1946, altså bare 16 
år gammel. 

Der har han vært styremedlem i 22 år, 
hvorav 12 år som formann, han har vært le-
der i Ungdomslaget i 10 år, og dro i gang og 
drev ungdomsutvalget i skytterlaget da det 
ble startet i 1995.  Da jeg begynte å spørre 
meg for om han for å få mere kunnskap jeg 
kunne dele i dag så var det spesielt en ting 
folk dro frem. Det var hans interesse for 
å få ungdommen med. Og mange ganger 
tok han med seg andre barn og unge hvis 
ikke foreldrene hadde anledning til å stille 
opp. I tillegg var det at han alltid var aktiv i 
dugnader, og at han aldri var tung å be om 
å stille opp.
I mars i år ble han hedret med det Frivillige 
skyttervesens diplom for lang og tro tjen-
ste for skyttersporten, og i dag skal han få 
Bindal kommunes Kulturpris, med diplom 
og en gavesjekk på 5.000,- kroner.

Det er en stor ære og glede for meg å si 
at Bindal kommunes kulturpris 2010 går til 
Olav Myrvang.

Petter A. Bjørnli, ordfører

Petter A. Bjørnli, ordfører
Dette er talen som ordføreren framførte ved over-
rekkelsen av kulturprisen den 3. juli.
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Leif Helstads testamentariske gave:
Skjema ligger på www.bindal.kommune.no eller fås ved ekspedisjonen ved Bindal rådhus.

Leif Helstad testamenterte en større pengesum til Bindal kommune i 1993. 
Bindal kommunestyre skal fordele deler av  gaven til formål for handikappede og funksjonshemmede i Bindal kommune.  
Her er vilkårene:

• Lag, foreninger, enkeltpersoner og kommunale avdelinger kan søke om midler.
• Midlene skal benyttes til allmennyttige forhold som kommer mange funksjonshemmede til gode.
• Maksimalt kan det deles ut kr 30 000,- pr. år.
• Fondet kunngjøres i Båtsaumen.
• Helse- og sosialsjefen lager ved søknadsfristens utgang en søkeroversikt.  Rådmannen lager innstilling.
• Dersom ikke tilskuddet blir brukt i samsvar med søknaden kan deler av, eller hele tilskuddet kreves returnert til kommunen.
• Søkere som tidligere har fått midler må legge fram dokumentasjon på hvordan midlene er brukt.

Søknadsfrist 15. oktober. 2010

Elgundersøkelse
I perioden 2005 – 2010 har Bindal del-
tatt i en omfattende elgundersøkelse 
i Nord-Trøndelag, som også omfattet 
kommunene Rissa i Sør-Trøndelag og 
Bindal i Nordland.

I prosjektperioden er 247 elger radio-
merket, av disse 171 dyr med GPS-
sendere. Resultatene i undersøkelsen 
baserer seg på over 2,1 millioner kart-
posisjoner.

Resultatene fra undersøkelsen er be-
skrevet i NINA Rapport 588 som kan 
lastes ned fra denne internettadres-
sen:  http://www.nina.no/archive/nina/
PppBasePdf/rapport/2010/588.pdf

Bindal kommunes tiltakspris
§ 1. Tiltaksprisen i Bindal kommune har som formål å stimulere til næ-
ringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting og utvikling i kom-
munen som omfatter miljø eller trivselstiltak
§ 2. Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller en-
keltpersoner som har vist initiativ og gjort en innsats utover det en kan 
forvente i tråd med formålet med prisen.
§ 3. Prisen kunngjøres i lokalpressen med forslagfrist 25. oktober
og alle kan foreslå kandidater til prisen.
§ 4. Prisen skal bestå av et diplom underskrevet av ordfører og rådmann 
samt en sjekk på kr. 5000 som belastes næringsfondet.
§ 5. Formannskapet er jury for tiltaksprisen med rådmannen som saks-
behandler. Prisen tildeles på formannskapets siste møte før årsskiftet der-
som juryen finner verdige kandidater.
Prisen utdeles av ordføreren ved en passende anledning.

Terråk Vel 
I høst blir det sendt ut henstilling til Terråks befolkning om å betale kr 
300,- i kontingent til Terråk Vel. Pengene skal brukes til å betale for 
veglys på Terråk.  Årlig koster det ca kr 120.000. 
Vi har fått pristilbud på kr 95.000,-.fra Bindal Kraftlag AL på utskifting av 
65 stk lysarmatur. De gamle lyspærene er dyre i drift sammenlignet med 
nye. Dessuten er de ulovlig å bruke etter 1/1 2008. 
Vi håper flest mulig blir med på dette spleiselaget 

Hilsen Terråk Vel v/ Bodil Pettersen 
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Konsert onsdag 6. oktober
Færingen gjestegård

Boknakaran har med seg felespille-
ren Julie Alapnes Normann – kjent 
for TV-titterne som populær delta-
ker i ’Norske Talenter’ -  på turné 
i Nordland og Finnmark til høsten. 

Julie er langt fra ”bokna” med sine 
23 år, men har gjort seg bemerka i 
flere år i folkemusikk-miljøet. Hun 
er fra Tromsø, og har røtter i spele-
mannsmiljøet i Målselv. 

Hun har bl.a. studert folkemusikk 

på Rauland-akademiet i Telemark 
og høgskolen i Gøteborg. 

Nå er Julie frilansmusiker og trives 
godt sammen med de tre Bokna-
karan: Jan Arvid Johansen, Ragnar 
Olsen og Pål Thorstensen. Sammen 
byr de på en konsert med egne viser 
på nordnorsk dialekt, med tekster 
som ser verden fra vårt ståsted på 
den nordlige kysten, men ikke be-
grenser seg til ”heimstad-diktning”. 

Det er både folkelivsskildringer, 
politiske kommentarer (med hu-
mor!) og mer lyriske tekster, levert 

av Ragnar Olsen og Senja-dikteren 
Helge Stangnes. Musikken er basert 
på visetradisjon og folkemusikk, og 
framføres på akustiske instrumen-
ter som banjo, torader, mandolin, 
bouzouki, trøorgel, gitarer og kon-
trabass. 

Med Julie Alapnes Normann på la-
get blir det også innslag av fengende 
instrumentaler, med hovedvekt på 
nordnorsk og irsk tradisjonsmu-
sikk.

Boknakaran
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Overgrep mot eldre

Overgrep mot eldre viser seg å 
være et vanlig, men skjult problem 
både i det private liv og institusjo-
ner. I mange tilfeller har eldre som 
er utsatt for overgrep vanskelig for 
å nå fram til hjelpetilbud, og det er 
derfor opprettet Vern for eldre- 
tjenester i Oslo, Bærum, Bergen og 
Trondheim.

Regjeringen ønsket å gi hele landet 
et tilbud ved å opprette en landsdek-
kende kontakttelefon for eldre som 
er utsatt for vold (Stortingsmelding 
25/2005-2006), og 1.12.2008 ble 
tilbudet, Vern for eldre – Nasjonal 
kontakttelefon etablert. 

Vern for eldre Nasjonal kontaktte-
lefon er et 3-årig prosjekt finansiert 
av Helsedirektoratet. Vern for eldre 
i Oslo kommune har ansvaret for å 
betjene kontakttelefonen. Formålet 
med kontakttelefonen er å gi råd 
og veiledning til den som henvender 
seg, for å bidra til å bedre situasjo-

nen til den eldre som er utsatt for 
overgrep I tillegg vil tilbudet kunne 
bidra til å synliggjøre problemområ-
det. 

Hvem er vi som betjener kon-
takttelefonen? 
I Vern for eldre møter du fagfolk 
som har tid til å lytte og som har 
kunnskap om og forståelse av hva 
overgrep og krenkelser mot eldre 
innebærer. 

Hva kan vi hjelpe med? 
Vi gir støtte, råd og veiledning og in-
formerer om aktuelle hjelpeinstan-
ser ved behov.
Overgrep og krenkelser kan skje på 
følgende måter: 

Fysiske: 
Overgrep som medfører smerte el-
ler skade, bruk av fysisk tvang eller 
bruk av medisiner mot den eldres 
vitende og vilje. 

Psykiske: 
Trusler, utskjelling, truende adferd, 
ydmykelser, isolering – alt dette er 
psykiske overgrep. 

Seksuelle: 
Enhver form for uønsket seksuell 
kontakt. 

Økonomiske/materielle: 
Ulovlig eller urettmessig bruk av 
den eldres penger, eiendeler eller 
ressurser. 

Strukturelle: 
Organisering av tiltak eller mangel 
på tiltak som fører til at den eldres 
liv helse og sikkerhet ikke blir iva-
retatt enten det skjer i privat eller 
offentlig regi. 

Nasjonal kontakttelefon 
Du kan ringe 800 30 196. Åpnings-
tidene våre er mandag – fredag mel-
lom kl. 09 og 15. 

www.vernforeldre.no
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Verdens Eldredag er 1. oktober. I 
år feirer vi den på ungdomshuset 
på Horsfjord søndag 17. oktober kl 
1400. Det blir satt opp buss fra Røyt-
voll og Åbygda. Variert underhold-
ning, musikk og loddsalg. Det serve-
res middag og kaffe/kake. 
Kr 100,- pr person. 

Har du lyst til å delta, tar du kontakt 
med: 
Liv Brevik                tlf 905 40261 
Solbjørg Sagmo        tlf 958 71358 
Gerd Dybvik            tlf 482 99650 

Denne festen er et samarbeid mel-
lom begge pensjonistforeningene og 
Bindal Frivilligsentral. Kjella helselag 
har ansvar for serveringa. Vi lover en 
hyggelig søndag, så velkommen skal 
du være! 

Frist for påmelding er mandag 11. ok-
tober. 

Verdens Eldredag 
feires 17. oktober

Søndag 24. oktober 

Bindal Frivilligsentral har også i år 
ansvaret for gjennomføringa av den 
lokale TV-innsamlinga. 

Fakta om Flyktninghjelpen  
- Hjelper mennesker på flukt 
- Bistår med drift av flyktningleirer, 
husbygging, juridisk hjelp, distribu-
sjon av nødhjelpsartikler og utdan-
ning. Har i dag aktiviteter i rundt 20 
land og rundt 2600 ansatte.
- Har tidligere hatt TV-aksjonen i 
1974, 1979, 1988 og 1998.

Peder Knophs vei 6, 7980 Terråk – Tlf: 75 03 17 44 - mobil: 482 99 650 –  
frivillighetssentralen@bindal.kommune.no – Org.nr. 987 753 269

- Stiftet i 1946 som Europahjelpen, 
ble senere omdøpt til Flyktningrå-
det, og fikk navnet Flyktninghjelpen 
i 2001. 

Hva går pengene til? 
Pengene fra TV-aksjonen skal gå til 
hjelp og beskyttelse av mennesker 
på flukt fra krig. 

TV-aksjonen 2010 Flyktningehjelpen 
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Vil snu motvind til medvind
Bindal - med vind i seglan! 

I vår fikk Bindal kommune 
sin visjon: Bindal – med vind 
i seglan! Nå settes det fart i 
et utviklingsprosjekt som skal 
bidra til at visjonen på sikt 
går i oppfyllelse.

Til tross for at Bindal i likhet med 
sammenlignbare kommuner har 
opplevd befolkningsnedgang og 
usikkerhet rundt hjørnesteinsbe-
drifter, lever optimismen i beste 
velgående. Optimismen ble i vår 
kraftfullt understreket gjennom 
kommunens valg av visjon: 
Bindal – med vind i seglan!

Glad for satsingen
Allerede i 2007 arbeidet næ-
ringsselskapet Bindal Initiativ AS 
(BIAS) fram en handlingsplan for 
utviklingsarbeidet i Bindal. Etter 
at kommunen reviderte hand-
lingsplanen i fjor, laget utviklings-
selskapet Prosesskompetanse AS 
i vår en ferdig plan for hvordan 
handlingsplanen skal kunne rea-
liseres. Prosjektet, som har fått 
samme navn som kommunens vi-
sjon, løper til utgangen av 2011 og 
har et samlet budsjett på 1,8 mil-
lioner kroner.

- I samarbeid med Nordland fyl-
keskommune og Fylkesmannen 
i Nordland har vi gjennom utvi-
klingsprosjektet Bindal – med vind 
i seglan! fått rom til en ekstraor-
dinær innsats på næringsutvikling 
og rekruttering i Bindal, sier råd-
mann Knut Toresen og plan- og 
ressurssjef Kjell Andersen. Sist-
nevnte leder prosjektstyret.

Motvind kan bli medvind
Kommunestyret i Bindal godkjen-
te prosjektplanen i juni, og nylig 
hadde den bredt sammensatte 

styringsgruppen i prosjektet sitt 
første møte. Prosjektet ledes av 
Marit Dille i Prosesskompetanse 
AS. Hun har bred erfaring fra næ-
ringsliv og utviklingsprosesser på 
ulike nivåer.

- Selv om prosjektet er en ekstra-
ordinær satsing på næringsutvik-
ling, omdømme og rekruttering 
og har en begrenset tidshorisont, 
har vi en klar målsetning om å 
kunne sette i gang prosesser, til-
tak og aktiviteter som skal kunne 
videreføres av virksomheter som 
allerede finnes i Bindal. Vi ønsker 
gjennom prosjektet å engasjere 
bindalingene og hjelpe til med å 
få i gang sunne og gode utviklings-
prosesser for å gi Bindal enda mer 
medvind i seilene, sier Dille.

For mer informasjon, 
kontakt gjerne:

Marit Dille
Prosjektleder
marit.dille@pkom.no
+47 9117 8046

Kjell Andersen
Leder styringsgruppen
kjell.andersen@bindal.kommune.no
+47 7503 2550

Styringsgruppa består av: Kjell Andersen, Frithjof 
Plahte, Frode Næsvold, Anita Steffenakk Lund og 
Marit Dille. Rådmann Knut Toresen var tilstede 
på det første møtet.

Satser på tre fronter
Kommunestyret i Bindal har gitt 
utviklingsprosjektet et ambisiøst 
mandat om å gjøre Bindal til et 
livskraftig samfunn som hele tida 
utvikler seg, og der det skjer nye 
ting. For å møte denne bestillin-
gen, har prosjektet pekt ut tre 
hovedsatsingsområder:

• Næringsutvikling og arbeidsplasser.
• Ungdom og rekruttering
• Omdømme og tettstedsutvikling

- Dersom vi skal lykkes med å ska-
pe utviklingsprosesser som skal 
styrke Bindals muligheter til kon-
tinuerlig å utvikle seg positivt, er 
vi avhengig av at bindalingene selv 
deltar aktivt i prosessene. 

Jeg oppfordrer derfor bindalinger 
og andre som ser muligheter for 
vekst og utvikling til å ta kontakt 
med oss, sier prosjektlederen.
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Etter at bildene først ble vist i 
Forsvarsdepartementets lokaler i 
Oslo i November, har utstillingen 
i sommer vært åpen på Forsvars-
museet. 

Andre bilder opprinnelig malt på 
malerverksteder i Bindal, vandrer 
fra kirke til kirke. De har vært inn-
om Mariakirken i Bergen, Dom-
kirkeodden på Hamar. 

Catrine Gangstø har mange idéer 
til hvordan bildene kan vises flere 
steder, i sammenheng med freds- 
og dialogarbeid. 

Barn av Regnbuen
- videre ut i verden

Malerier malt av barn fra Bindal og Trondheim vandrer videre rundt i verden.

For andre året på rad er Catrine Gangstø leder av malerverksted for 
barn under Olavsfestdagene i Trondheim. Det er i kjelleren på Trondheim 
Kunstmuseum det foregår.

Barnekunstutstillingen er vist på Forsvarsmuseet på Akershus festning i Oslo sommeren 2010.
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Arkeologer på bindalsbesøk
I begynnelsen av september var 
flere av Nordland fylkeskom-
munes arkeologer på befaring i 
Bindal. Hele fire dager var satt 
av til besøk på kulturminner av 
forskjellige slag. 

For to år siden laget fylkeskom-
munen en regional  kulturminne-
plan for Lofoten. Nå er det Sør-
Helgeland som står for tur.   

MOT i Bindal, i samarbeid med 
Kirken i Bindal og Bindal Frivil-
ligsentral, inviterte ungdom fra 
ungdomsskolene i Bindal til leir 
på Sømliøya en helg i begyn-
nelsen av september. Leiren var 
også en oppstart av konfirma-
sjonsundervisingen. 

Vel 40 ungdommer deltok, 
sammen med 11 ungdommer fra 
Vikna som var aktivitetsledere. I 
løpet av 3 dager ble deltakerne 
stilt på forskjellige prøver. En na-
tursti med mange oppgaver var 
spredd rundt på hele øya. Om 
kvelden var det samling rundt 
leirbålet, med sanger og leiker. 

Det er god oppslutning fra de 
yngste når Terråk IL hver ons-
dag har løpskarusell på Stormyra 
skistadion. Over 40 spreke trim-
mere stilte på startstreken her i 
begynnelsen av september. 

MOT-leir 

Løpskarusell på Terråk
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Nye bindalinger!
En ny familie har bosatt 
seg på Terråk. Eva og Alek-
sander skal bo her fram til 
midten av februar. Da settes 
kursen tilbake til Sortland, 
der de har hus og slekt.

Eva er turnuslege, (29 år gam-
mel) og Aleksander (30) har 
vikariat som FYSAK / folkehelse-
koordinator. De har to små barn, 
Mie og Noah på 3 og 1 år.

Før de kom til Bindal, har de 
bodd på Sortland i ca to år. Før 
det igjen bodde de i Tromsø.

Både Eva og Aleksander er ak-

tive i idrett. Eva har faktisk spilt 
landskamper for Norge i vol-
leyball. Hun var også en periode 
assistenttrener for juniorlandsla-
get. Aleksander var da fysiotera-
peut for laget. 

Aleksander liker både sykling, gå 
på ski og fotball. Han gikk Birke-
beinerrennet tidligere i år, og har 
også gått Holmenkollen skimara-
ton (42km).

Raskt integrert
Som småbarnsfamilie har de blitt 
raskt integrert. De trives godt, 
og føler at de har blitt godt mot-
tatt. Aleksander har observert at 

Eva Bjørnsund og Aleksander Hanssen trives i Bindal, men planlegger å flytte tilbake til Sortland etter et halvt år her.

det i mange familier er forbindel-
ser mellom Vesterålen/Lofoten 
og Helgeland. 

Eva har tidligere sunget i kor, 
blant annet ABBA i et prosjekt-
kor, og har nå blitt med i KVIIN.  
Aleksander spiller på Bindal fot-
ball i 5. divisjon. Han har erfaring 
fra spill i 3. divisjon for Sortland.
Med små barn blir det ikke tid til 
så mye annet.
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Bygdekinoen har forandret på sin rute, og vi får færre
besøk i Bindal, hver fjerde uke istedenfor hver annen
uke som vi har hatt. Sørhorsfjord beholder onsdag,
mens Terråk får fredag som kinodag.

Sørhorsfjord: 
08. september
06. oktober
03. november
01. desember

Topp 10
Kulturkalender høsten 2010

Basar

 

Høstkonserten
Fredag 12. november på Terråk samfunnshus.
Arrangør er Terråk skolemusikk

Eldredagen arrangeres i Kolven skihus søndag 17.
oktober kl. 1400. Da blir det middag, kaffe og
underholdning. Det settes opp busser, utifra påmel-
ding. Du kan melde deg på hos Bindal Frivilligsentral, 
på telefon 482 99650, eller til Liv Brevik på telefon 
905 40261, innen 29. september.

Kjella helselag inviterer til basar på Kjella friskole
søndag 7. november kl 1500. Kaffe og tombola.

Helstad/Bangstad Vel inviterer til basar på Basar
søndag 7. november kl 1500.

Nord-Vedstrand aktivitetslag arrangerer basar.
Søndag 21. november kl 1500 på Holm.
Fine gevinster, god mat og god stemning.
Ta en tur og sikre deg fine julegaver. 

Terråk skolemusikk har julebasar 
søndag 28. november (1. søndag i advent) på Terråk 
samfunnshus kl 1400, med julegrantenning etterpå. 
Gaver til basaren mottas med takk. Gaver kan leveres 
til Anne Haglund, Wenche Næsvold, Gudmund Skog-
seth eller Anne Grete Vikestad. 

Terråk pensjonistforening
Møte på Senteret 5. oktober og 2. november. 

Bindalseidet songlag synger nordnorske sanger i høst. Fredag 5. novem-
ber blir det konsert på Foldereid samfunnshus, og lørdag 6. november på 
ungdomshuset Vonheim. Lørdagen blir det også mat og dans etterpå.

Sanger av Lars Bremnes, Halvdan Sivertsen, Tove Karoline Knutsen, 
Tyggve Hoff og flere andre blir bundet sammen i en folkelig ramme. 

Velkommen til en koselig kveld!

Nordnorsk kor-aften

Bygdekinoen

Basseng

Følg med på www.bygdekinoen.no
for oppdatert program. 

Svømmebassengene åpner igjen etter høstferien i uke 41. 
  
Terråk 
Torsdag: 1700–1800 Familiebading + 1. – 4. kl 
                1800–1900 5. – 7. kl 
                1900–2000 8. klasse og eldre + voksne 
Fredag    1700–1800 Varmbading foreldre og 
            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,-. 

Terråk: 
24. september
22. oktober
19. november
17. desember


