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Årgang 1

4 nye leiligheter
klare til innflytting
De nye utleieboligene i Åsaunveien
på Bindalseidet er det siste tilskuddet
til boligmassen i Bindal kommune.
Huset består av fire selvstendige boenheter med tilgang til et fellesareal,
som består av stue og kjøkken. Boligene er på ca 55 kvm. I tillegg kommer en innvendig og en utvendig
bod.
Byggingen er i hovedsak gjort

av lokale krefter. Lokalene er lyse og
har en fin utsikt utover Bindalseidet.
Til våren skal det asfalteres utenfor,
og området rundt huset skal beplantes.
Boligene er bygget for mennesker som har behov for et offentlig botilbud. Det vil si at beboerne vil få tilbud om nødvendig hjelp fra hjemmesykepleie og annen praktisk hjelp.

De nye leilighetene på Bindalseidet er nå ferdige og klare til innflytting

Boligene er ledige og blir lyst ut
på lik linje med de andre boligene i
kommunen.
For øvrig er det ledig en bolig i
Gullveien 2 på Terråk. Søknader til
denne boligen og de fire boligene
på Bindalseidet kan stiles til Pleie–
og omsorgsavdelingen, Bindal kommune, 7980 Terråk.
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Leder
Kjære Bindalinger!

M

ed dette forsøker kommunen å informere på en annen måte enn
tidligere. Dette er et prøvenummer som sendes alle husstander i
Bindal kommune. Hva det blir til i fortsettelsen avhenger av hvilke
midler som blir stillet til disposisjon i kommunebudsjettet for 2001. Ny
kommunelov sier at kommunene skal informere aktivt om sitt arbeid. Hittil
har kommunen drevet informasjon på forskjellige måter, blant annet via
Kulturkalenderen og Bindalsskolen , samt at lokalavisene «fôres» med stoff
av forskjellig slag. I forsøket med vårt lille info-hefte, som vi inntil videre
har kalt "Båtsaumen", håper vi å få fram nyheter av interesse for kommunens innbyggere slik at produktet blir interessant og nyttig.
Kulturkonsulent Jens Christian Berg ved oppvekst– og kulturavdelingen
har sagt seg villig til å være utøvende redaktør for prøvenummeret. I samarbeid med Kirkelig fellesråd håper vi det vil være mulig å fremstille og
distribuere informasjonen på en økonomisk akseptabel måte, under en og
samme utsendelse.
Det kan kanskje i denne sammenheng være av interesse å sitere litt fra
Bindal kommunes første informasjonstrykksak som hadde navnet «Kommunalnytt for Bindal». Første nummer ble utgitt ved herredskontoret, Terråk
den 10. desember 1953. I sin hilsen til abonnentene skrev daværende
ordfører Oddwin Skaiaa blant annet: Det har vakt en viss oppsikt at Bindals herredsstyre har gjort vedtak om å gå til utgivelse av «Kommunalnytt». Vår lokalavis i Brønnøysund slo denne nyheten opp som om det var
en stor begivenhet og tillot seg også å le litt mellom linjene. En lokalavis i
Rørvik behandlet vedtaket helt saklig, idet de forstod bakgrunnen for vedtaket, som jeg for øvrig også har sett kommentert i en Oslo-avis, og til og
med i en dansk avis. Bakgrunnen for vedtaket om å utgi «Kommunalnytt»
er at det til herredsstyret kom en henstilling om at dette måtte søke utvirke
at det ble bedre referater i lokalpressen etter hvert herredsstyremøte.
«Kommunalnytt» vil bli sendt til abonnentene umiddelbart etter hvert herredstyremøte, og vil først og fremst inneholde en samlet generalutskrift over
forhandlingene. Videre vil vi søke å få med annet stoff som kan tenkes å
være av interesse, for eksempel godkjennelser eller ikke godkjennelser av
gjorte vedtak, omtale av ekspedisjonssaker av almen betydning osv. Kort
sagt, vil vi søke å gjøre «Kommunalnytt» til et bindeledd mellom herredsstyret og administrasjonen på den ene side, og bygdas innbyggere på
den annen side. Et bindeledd for større forståelse og tillit og som derved
kan bli til gavn for bygda vår.
I sin avslutningshilsen anførte ordfører Skaiaa følgende:
«Kommunalnytt» vil i likhet med alt annet ikke bli fullkomment og den
vil heller ikke gjøre krav på å være det. Jeg vil driste meg til å karakterisere «Kommunalnytt» som et «surrogat», men som alle surrogater vil den
søke å tilfredsstille et behov, og administrasjonen vil gjøre sitt til at så kan
skje, og det er mitt håp at bygda vil ha nytte av denne publikasjonen. Jeg
ber derfor alle leserne å vente og se hva det kan bli av dette tiltaket og så
i mellomtiden huske på at alle er født små, men alle blir ikke store, og de
store blir ikke større så fort som de små.
«Kommunalnytt» besto i nærmere 40 år. Det gjenstår å se hva vi får ut
av vårt forsøk anno år 2000.
GOD JUL ØNSKES DERE ALLE!
Bindal kommune, Terråk 29. november 2000.
Edmun Skjelsvik, rådmann

Viktige telefonnummer
Bindal Rådhus
Bindal Sykehjem
Legekontoret
Legevakt
Lensmann

75032500
75034044
75032560
75034333
75031920

Åpningstider Biblioteket
Hovedbiblioteket på Terråk
Mandag
kl 1200 – 1900
Tirsdag
kl 1000 – 1545
Onsdag
kl 1000 – 1545
Torsdag
STENGT
Fredag
kl 1000 – 1545
På Bindalseidet
er åpningstidene slik:
Tirsdag
kl 1600 – 1800
Torsdag
kl 1100 – 1300
og
kl 1600 – 1800

Båtsaumen
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:
Edmun Skjelsvik
Utøvende redaktør:
Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon:
Rønnes Trykk AS, Mosjøen
Bladet sendes gratis til
alle husstander
i Bindal kommune.
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Møteplan
Hilsen fra
ordføreren

V

i er inne i årets siste måned, det nærmer seg tiden for ettertanke og
oppsummering av det første året i et nytt tusenår. Mye positivt har
skjedd også dette året, og vi har det fortsatt bra i Bindal. Vi har nettopp innviet et nytt bofellesskap på Bindalseidet. Kommunalt vatn er på
vei til Holm, kanskje Lysfjord og Lian får vatn til jul. Vi har en unik legedekning i Bindal. «Båtsaumen» som jeg håper skal bli permanent, gir ut
sitt første nummer. Dette er eksempler på alt det positive av små og store
ting som skjer. Lista er så mye, mye lenger, både av saker det offentlige
bidrar med, men også av alt det frivillige organisasjoner tar seg av. I Bindal har vi aktive enkeltmennesker, livskvalitet, trygge, trivelige og levedyktige lokalsamfunn. Dette må vi være flinke til å ta vare på og ikke minst
markedsføre ovenfor de unge. Det er ikke nok å lese lokalaviser for å få
kunnskap om dette. «Båtsaumen» kan bli et viktig organ i tillegg til skole
og heim for å få fortalt hvor godt det er å ha muligheten til å vokse opp
og kanskje få seg arbeid og i tillegg få en god alderdom i og i tillegg få
en god alderdom i en liten kommune.
Noe av det viktigste vi bindalinger har å gjøre, er å bidra til å skape
optimisme. Svartmaling og pessimisme håper jeg aldri kommer på trykk i
«Båtsaumen». Vårt samfunn er i kraftig og rask endring. Det er ikke lett å
være mennesker i disse endringsprosessene, men du verden hvor spennende. Vi må utvikle tro på oss selv og at vår kommune er en god kommune å bo i, da trenger vi ikke kurs i bygdeoptimisme.

DESEMBER
Kommunestyret møtes
onsdag 20. des.
på Bindal Rådhus.
Komiteen møter
onsdag 13. des.
JANUAR
Formannskapet
FEBRUAR
Formannskapet
Kommunestyret

EN GOD JUL TIL DERE ALLE!
Magne Paulsen, ordfører

Vedtatt i kommunestyret
• Spørsmålet om bosettinger av flyktninger utredes videre.
• Bindal kommune har overtatt piren utenfor Bindal Båtsenter
på Terråk.
• Bindal kommune har inngått avtale om Fastlege-ordningen
med tre leger fra 1. juni 2001.

KOMMUNEPRESENTASJON
PÅ INTERNETT
Se på vårt utkast til internett-sider på http://www.bindal.kommune.no.
Her vil du finne en oppdaterte utgave av kulturkalenderen,
en del faste opplysninger om
kommunen, og linker til andre
internett-sider om Bindal.
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KUNNGJØRINGER
Melding om
reguleringsvedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven
§ 27-2 vedtok Bindal kommunestyre
i møte den 11.10.2000 og den
15.11.2000, følgende reguleringsplaner:

«Fiskerosen 1»
KST-sak 131/00. Planområdet omfatter ca. 10 daa, og ligger ved fylkesveg 6 i Fiskerosen. Området er
regulert til fritidsbebyggelse, jord-,
og skogbruk friluftsområde, frisiktsone, felles avkjørsel og felles parkering.

«Fv 1 Terråk
Fuglstad»
KST-sak 140/00. Planområdet omfatter en samlet veglengde på 8675
m fra Heimatunnelen til Flostraumen
bru og fra Øva bru til Fuglstad. Området er regulert til offentlig trafikkområde og spesialområde.

«Myra»
KST-sak 157/00. Planområdet omfatter ca. 12 daa, og ligger ved Rv.
801, på Myra. Området er regulert
til fritidsbebyggelse, landbruk, friluftsmråde, felles avkjørsel, felles parkering og felles gang- og sykkelveg.
FOR OVENNEVNTE
VEDTAK GJELDER:
Kommunestyrets endelige vedtak kan
i henhold til plan og bygningslovens
§§ 27-3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap VI, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes
skriftlig og sendes Bindal kommune,
7980 Terråk, innen 27. desember
2000. Eventuelle krav om erstatning
eller innløsning må fremsettes innen
tre år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. Eventuelle
krav må fremsettes skriftlig for Bindal
kommune.

Melding om
oppstart av
reguleringsplaner
Langmarka
I henhold til plan- og bygningsloven
§ 27-1, nr. 1, kunngjøres det herved at utarbeiding av reguleringsplan for Langmarka på Holm, gnr.
14, bnr. 2, igangsettes. Foreslåtte
arealbruksformål er fritidsbolig, landbruk, felles parkering, felles avkjørsel
og felles gangveg.

Storheil
I henhold til plan- og bygningsloven
§ 27-1, nr. 1, kunngjøres det herved at utarbeiding av reguleringsplan for Storheil, gnr. 12, bnr. 3 og
6, igangsettes. Foreslåtte arealbruksformål er fritidsbolig, landbruk,
naustområde, fellesområde, felles
parkering og felles avkjørsel.

BOSTØTTE

MNA minner omat

Sosialkontoret minner om at søknadsfristen for bostøtte 1. termin 2001 er
10. februar 01. De som allerede har søknad inne trenger ikke søke pånytt, dersom de bor i samme bolig. Dersom det er endring i husleie eller
lånevilkår, må det gis melding om dette. Søknadsskjema fås ved henvendelse til sosialkontoret, Bindal rådhus.

skal i den gjennomsiktige "energi-sekken". Ikke legg det i det
vanlig papirsekken.

Bindal Bygdebok
Vi minner om Bindal Bygdebok Bind 1 som er i salg fra Bindal Bok og Papir
for kr 440,-. Første
bind inneholder
gårds- og slektshistorie for ytre del
av kommunen, fra
gårdsnummer 1
Kjærstad til gårdsnummer 16 Hall.

julepapiret

Miljøtorget
ved Terråk gård er åpent
21. des.r, 4. jan., 18. jan.
1. feb., 15. feb.r
og annenhver torsdag utover.

Ligningskontoret
har fått nytt
TELEFONNUMMER:
75 03 17 50
Telefaks 75 03 17 51
Kontorets åpningstider er
mandag, onsdag og fredag
kl 0800 – 1545.
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Elgjakta 2000
Elgjakta år 2000 er nå slutt og med
resultat som tabellen nedenfor viser.
Det er tatt ut vel 23 tonn elgkjøtt til en
førstehåndsverdi på ca. 1,5 mill kr.
Den totale verdien av elgjakta er mye
større enn dette.
Fellingsresultatet er det beste som

er oppnådd noen gang i Bindal.
Sammenlignet med 1999 er det en
økning på 21 dyr. Aldersfordelingen
av de felte dyra er også god, men
det burde totalt vært felt noe større
andel ungdyr av hokjønn.
Bindal har i 2000 hatt forvalt-

ningen av hele Austra, som er fordelt
mellom 3 kommune og 2 fylker. Plahtes eiendommer i Vassbygda, som for
det meste ligger i Bindal er i år slått
sammen med andre vall i Brønnøy til
et felles forvaltningsområde og forvaltes av Brønnøy kommune.

FELT

Godkj.
areal
da

Tildelt
totalt

Bindal og Austra
+ Vassbygda
- Nærøy og Leka (Austra)

448755
28025
-30025

192
20
-9

31
2
-3

43
2
-2

36
4
-1

29
2
-1

21
3

23
4
-2

183
17
-9

Totalt - Bindal

446755

203

30

43

39

30

24

25

191

Område

HANDYR
Kalv 11/2 år Eldre

HODYR
Kalv 1 1/2 år Eldre

I ALT

Nøkkeldata for avskytingen:
Bindal og Austra Bindal kommune
Andel kalv:
Andel ungdyr (kalv+ 1 _ år)
Andel eldre ku
Fellingsprosent
Forholdet handyr/hodyr

32,8 %
67,8 %
12,6 %
95,3 %
60/40

31,4 %
66,5 %
13,1 %
94,1 %
59/41

Skogbrukssjef Ivar Saus

Internettcafé
Det er for tiden to Internettkaféer under
planlegging i Bindal. Den ene på Doktorgården på Terråk, og den andre
nede på Kula Kafé på Bindalseidet. Vi
har tenkt at kaféene skal bli et sted der
ungdom kan møtes noen dager i uka for
å slå av en prat, surfe på Internett, spille
kort, spise en pizzabit og ellers slappe
av. Vi har kommet et godt stykke på vei,
men for at kaféene skal holdes i gang er
vi avhengig av hjelp fra foreldrene. Det
er ikke nødvendig med datakunnskaper,
så det er ingen unnskyldning for ikke setEivind Aakvik er ansvarlig for å få i gang internettcaféen på Terråk

te av en kveld som vakt i ny og ne. Til å
begynne med er det snakk om å ha kafeene åpen 3-4 timer 2-3 dager i uka. Vi
vet ikke ennå helt hvordan opplegget
blir, og vi skal ha en prøveperiode på et
par måneder for å se hvordan det går.
Vi håper dette blir et positivt tiltak som
ungdommen får glede av. Håpet er å få
kafeene åpne før jul eller like etterpå.
Eivind Aakvik
-dataakonsulent
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Bindal –

en attraktiv utkantkommune
Oddny Bang, du er prosjektleder
her i Bindal for Attraktive Utkantkommuner.
Kan du si hva dette går ut på?
Bindal ble i 1999 invitert med i prosjektet, sammen med kommunene
Nærøy, Vikna, Flatanger, Leka, Hattfjelldal og Lurøy. Kommunal og regionaldepartementet står bak. Prosjektets målsetting er å utvikle strategier
for stedsutvikling i tynt befolka områder, med sikte på å finne fram tiltak/metoder for å øke stedets attraktivitet for kvinner og ungdom.
Hva er målsettingen
med prosjektet ?
Hovedhensikten for Bindal er å styrke
samholdet og tilhørigheten til kommunen og vi vil begynne med barna og
de unge. Barn og unge skal gjennom
prosjektet bli bedre kjent med hverandre og kommunen. Dette skal videre
skape større trivsel, samhold, fellesskap og lokal identitet.
Hvem bestemmer hva
som skal skje ?
Prosjektet ledes av en styringsgruppe
som har kr 400.000 til disposisjon
for inneværende år. Prosess for langsiktig virkning er poengtert som viktig
i prosjektet, men styringsgruppa har
også vært opptatt av å få synlige bevis for at deltakelse i prosjektet fører
til konkrete bevis på kort sikt.
Hva har det blitt brukt
penger til så langt ?
Av prosjektets midler er det gitt bevilgning slik at det skoleprosjekt som
ble arrangert våren 2000 kan bli et
årlig arrangement. Styringsgruppa
ser viktigheten av at skolene og barnehagene har felles møteplasser og
at lokal identitet og båtkulturen kan
være grunnpilarer i et slikt skoleopplegg. Det er skolene som selv har ansvar for opplegget.
Attraktive møteplasser for ungdom i kommunen har vært etterlyst.
Med midler fra prosjektet etableres
det nå internettkafé på Bindalseidet

Oddny Bang er prosjektleder med ansvar for Attraktive utkantkommuner.

og Terråk. På Bindalseidet skjer dette
i samarbeid med IL Kula og på Terråk
sammen med Frivillighetssentralen.
Dette er ei spennende nyetablering
der ungdommen selv får ansvaret for
drifta. Det gjenstår å høste erfaringer
med om dette er for dristig, men tillit
kan bygges over tid.
Noe som kan bli et stort prosjekt
er møteplass på Kjelleidet. I samarbeid med Harry Hansen planlegges
nå en grill - og badeplass. Vi så langt
bare sett på kostnadene. Finansieringa er ikke klar. Vi håper at drift
kan komme i gang ved badesesongens start i 2001.

Over 1,2 millioner
statlige midler til
nærings virksomhet
i Bindal i 2000
Det finnes en lang rekke statlige virkemidler for økt næringsvirksomhet i
distriktene. Det hevdes ofte at midlene ikke forvaltes etter hensikten og at
de blir brukt der det er nok fra før.
For 2000 må Bindal kunne si seg
godt tilfreds med tildelinga som totalt
utgjør i overkant av 1,2 millioner.
Det kan søkes om midler fra: Statens distrikts og utviklingsfond (SND),
Landbrukets bygdeutviklingsmidler

og Landbrukets midler som populært
går for benevnelsen STILK. ( Spesielle
tiltak i landbrukets kulturlandskap)
Bindal er i gang med en fjordanalyse som skal gi gamle og nye aktører i havbruksnæringa større forutsigbarhet for sin etablering. Til denne
analysen bidro SND med kr 85.000.
Analyserapporten vil bli ferdig til våren 2001 og det forventes at nye
skjell- og laksekonsesjoner kommer til
Bindal etter hvert.
I Harangsfjord er det etablert ei
Kulturlandskapsgruppe som arbeider
for å tilrettelegge kulturlandskapet i
området på en slik måte at det kan
brukes i blant annet undervisning–
og turistsammenheng. Bakerovnen i
Svarthopen er restaurert og er et
godt bidrag når vi vil se hvordan bindalingene hadde det i hverdagen for
et par hundre år siden. Begge disse
prosjektene har fått STILK- midler.
Av Bygdeutviklingsmidler har bindalinger mottatt 360.000 kroner til
tradisjonell
bruksutbygging
og
236.000 kroner er kommet til kommunen som etablererstipend ved generasjonsskifte i landbruket.
Det er også andre prosjekter som
er under etablering eller allerede er
kommet i drift. Det dreier seg om
kafé/overnatting, kiosk, hytteutleie
og tekstforfatterverksted.
Det finnes mange kreative bindalinger og med godt forberedte prosjekt
nytter det å søke om offentlige midler.
Tildeling av midler til Bindal i år viser
at de statlig virkemidlene virker etter
hensikten

Oddny Bang
prosjektleder
Attraktive Utkantkommuner
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Oversikt over aktiviteter
Baby- småbarnssvømming:
Trivsel og tilvenning til vann for barn i aldersgruppen 3 mnd. til 3 år.
Terråk
lørdag kl. 15.30 – 17.00
Bindalseidet torsdag kl. 1700 – 1800.

Terråk Barnelag:
Bevegelse – dans –leik og drama
Terråk skole musikk rom
mandag kl. 17.00 – 17.30 Liss gruppe 2 – 6 år
mandag kl. 17.45 – 18.30 Mellom gruppe 1 – 3. kl

FYSAK står for
FYSisk AKtivitet for alle.

SENIORDANS:
Bevegelse – kultur og helse
Terråk «Sentret»
torsdag kl. 19.00
Annenhver mandag på Bindalseidet Eldresenter og Kjella skole
kl 1900 – 2100.

FYSAK i Bindal
har en visjon:
En frisk og aktiv befolkning

FYSAK i Bindal driver

Sirkeltrening:
BEVEGELSE – KONDISJON – STYRKE
Øvelser som spesielt egnet for personer med muskel og skjelett problematikk, leddplager hjerte- karsykdommer, diabetes, rehabilitering
Terråk skole gym.sal
mandag kl. 19.30 – 20.30

fore-byggende og helsefremmende
arbeid i Bindal kommune,
med hovedvekt på fysisk aktivitet.

Mer om FYSAK …...

Vanngymnastikk:
Øvelser i varmbasseng etter metoder fra Valnesfjord Helsesportsenter
Terråk
fredag kl. 19.00 – 20.00

Trim Bindalseidet:
Veksler mellom Step og aerobic annenhver ons.
Bindalseidet gym. sal
onsdag kl. 20.00 – 21.00

Postkassetrim i naturstien
Ut i naturen. Skriv deg inn i loggboka.

Åpningstider Bindalseidet
Svømmebasseng
ONS. kl. 18.00 – 21.00 Åpent for alle
kl. 21.00 – 22.00 Åpent for alle over 10.klasse
TOR. kl. 17.00 – 19.00 Familiebading
kl. 19.00 – 20.30 Varmbading/pensjonister
kl. 20.30 – 22.00 Åpent for alle over 10 klasse
Barn under 4. klasse må ha med en voksen

Åpningstider Terråk folkebad
ONS. kl. 17.00 – 18.00
kl. 18.00 – 19.00
TOR. kl. 17.00 – 19.00
kl. 19.00 – 20.00
kl. 20.00 – 21.00
FRE. kl. 17.00 – 18.00
kl. 18.00 – 19.00

1. – 5. klasse
6. – 7. klasse
FAMILIE
HERRE
DAME
Foreldre m/barn under 6 år.
Varmbading for voksne
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Kulturkalender
Torsdag 28. desember (4. juledag) er det

fest på Nye Vonheim

julebord

Fønix Teatergruppe viser skuespillet
«Kan det være noe hun har spist»
av Andreas Markusson.
«Glagutan» spiller til dans etter skuespillet.

på Toppen forsamlingshus søndag 10. des. kl 1400.

5. juledag (fredag 29.12)

Stokkvikåsen huseierforening
inviterer sine medlemmer til

Søndag 17. des. kl.1900 er det

Juletrefest

VI SYNGER JULEN INN-konsert

på Granheim, Skjelsviksjøen kl 1600.
Arr. UL Fremskridt

i Solstad kirke. Korene deltar.
Solstad kirke har fått nytt elektronisk orgel, som nå blir
brukt til julekonsert for første gang.

Fredag 29. desember (5. juledag)
spiller «Sex Gale Menn» til

Vi synger Julen inn
på Bindalseidet Misjonshus kl 13.00
på JULAFTEN

Fester i desember
Tirsdag 26. des. (2. juledag) er det

Dansefest på Solvang, Holm
Musikk av Nye Kveinås.
Arr. Nord-Vedstrand Aktivitetslag.

Tirsdag 26. desember (2. juledag) er det

Dansefest i Åbygda.
Musikk av Highlights. Arr. Åbygda U/L

Onsdag 27. desember (3. juledag) er det

dans på Toppen, Terråk
Arr: Toppen.

Lørdag 30. desember (6. juledag) er det

juletrefest på Nye Vonheim
kl.1400. Arr. 7. kl. på Kjella skole.

Nyttårsaften
Stokkvikåsen Huseierforening inviterer til

Fakkeltog på Nyttårsaften
Start kl 1800 fra Gullveien. Målet er Bindal Sykehjem.
Foreningen utfordrer de andre huserierforeningene
på Terråk til å bli med på Fakkeltog.

Fester på nyåret

Dansefest på Granheim,
Skjelsviksjøen

Lørdag 10. februar spiller «Dænsebændet» til

Arr. U/L Fremskridt.

Arr: Toppen.

dans på Toppen

4. juledag (torsdag 28.12) kl 1800.

Kjella skole planlegger

Juletrefest på Bindalseidet
Misjonshus

et stort arrangement om rus,
kosthold og helse

Arr. Bindalseidet Misjonsforening

