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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:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Stengt
kl 10.00–15.00
kl 10.00–15.00
kl 18.00–20.00
kl 10.00–15.00

Bindalseidet filial:
Mandag kl 1600–1800
Torsdag kl 1100–1300
og			
kl 1600–1800
Vi er nå 1.535 innbyggere i Bindal
(Pr. 1.7.2013)

Åpningstid
kommunale kontorer:

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

Rådmann
Knut Toresen er tilbake som rådmann i Bindal etter to år som
assisterende rådmann i vår nabokommune i sør, Nærøy.
Første arbeidsdag blir tirsdag 24. september.
Ergoterapeut
Torstein Bergene har begynt som ergoterapeut. Han er vikar for Marita Kveinsjø.
Torstein er 27 år gammel og kommer fra
Mo i Rana. Han er utdannet i Tromsø, der
han også har jobbet som miljøterapeut.
Torstein har oppmøte to dager i uka på
Terråk, og tre dager på Bindalseidet. Han
liker godt å arbeide i en liten kommune,
der man raskt blir kjent med folk, og har
en variert arbeidsdag. På fritiden liker han
å spille fotball.
Turnuslege
Jørgen Kilås er turnuslege i Bindal fra
1. september til 1. mars 2014. Jørgen
kommer fra Steinkjer, og er utdannet i
Warszawa i Polen. Han har arbeidet ett år
på sykehuset i Mo i Rana.
Renholder
Kirsten Pedersen er tilsatt som renholder
på Bindalseidet skole.

Møteplan politiske
møter
Formannskapet
Onsdag 4.september
Onsdag 16. oktober
Onsdag 20. november

Kommunestyret
Torsdag 26.september
Torsdag 7. november
Torsdag 12. desember

UTVIDET JAKTTID PÅ ELG
– BINDAL KOMMUNE
Ordinær årlig jakttid på hjortevilt er fra den 25. september til 31. oktober.
Bindal kommune har etter søknad til Nordland fylkeskommune fått innvilget
utvidet jakttid på elg fra 1.november til 23.desember i 2013 og for samme
tidsperiode i 2014. Dette er under forutsetning at kommunen skal styre og
administrere jaktutvidelsen, etter søknad fra de enkelte jaktfelt. For nærmere informasjon kontakt Bindal kommune
v/Skogbruksrådgiver Karl-Erik Solum
E-mail; karl.erik.solum@bindal.kommune.no
Mob: 970 33447 – 750 32558.
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Petter A. Bjørnli, ordfører

Kjære Bindalinga
posisjon, så burde vi være godt
ivaretatt.

Mens jeg skriver dette så
venter vi på Nordland fylkeskommunes behandling av søknaden
om tilskudd til egenkapital i Bindalsbruket. Signalene går på at
dette endelig skal gå i orden nå,
Så er høsten kommet og snart har vi og da er det klart for at Bindal
vinteren her. Men først skal det høstes
kommune kan behandle sak om
og jaktes. Vi har et rikt mangfold i Binkjøp av aksjer og lån eller tilskudd
dal, fjorden med fisk, bær og sopp i sko- til egenkapital til den nye bedrifgen, og masse elg. Så for de som liker
ten. Det har gått lang tid, men det
friluftsliv og jakt så er det gode dager
er et innfløkt regelverk å forholde
nå i vente. Jeg ser også at mange jobseg til i forhold til EØS lovgivinber med vinterbrenslet, den skal varme gen og ESA. Det har vært stilt
mange ganger veden før den endelig lig- spørsmål om kommunen på noen
ger i ovnen.
måte kunne forskuttere vedtaket
for å legge til rette for tidligere
I skrivende stund er akkurat valget
oppstart, men det har ikke vært
over i Norge, og vi får ny regjering.
mulig all den tid vi ikke kjenner
Jens Stoltenbergs regjering har sittet
Fylkeskommunens vilkår for tildei åtte år, det er ikke rekord, men reling av midler. Og de har bedt om
spektabelt. Som mange av dere vet så
to juridiske betraktninger i saken
er Erna Solberg min kandidat, og jeg er før de kunne behandle den. Vi vet
selvfølgelig glad for at hun vant valget.
i tillegg at kommunen er pliktig til
Men det er respekt av Stoltenberg som å sende vedtaket inn til ESA for
har sittet i så lang tid, og vi har vært
vurdering, og hvis vi har gjort feil
heldige som har hatt vår egen minister
så kan det ende opp med at det
fra Bindal. Lisbeth Berg Hansen fortset- blir kjent ugyldig, slik at bedriften
ter heldigvis som stortingsrepresentant, måtte betale tilbake tilskuddet.
og med Margunn Ebbesen fra Brønnøy
Og det hadde vært katastrofalt.
også inne på Tinget så burde Bindal og
Da hadde det vært kroken på
Sør Helgeland være godt representert
døra for bruket for godt.
og ivaretatt i landets generalforsamling.
Det er godt å vite, for vi har utfordrinMange synes kanskje det er
ger som må tas på alvor. Vi har vekst i
mye penger vi må inn med for å
vår region, men dessverre ligger Bindal berge arbeidsplassene, og Bindal
så spesielt til i forhold til geografi, at vi i kommune har jo tidligere også
liten grad får ta del i den regionale vek- vært inne og gitt hjelp. Det er
sten. Derfor må vi satse på egne krefter, snakk om at det til sammen er
og da er det godt at vi har et apparat å
12 millioner som skal inn, med
forholde oss til på Stortinget. Og når vi aksjekapitalen, hvorav Nordland
har døråpnere både i posisjon og opfylkeskommune skal bidra med

halvparten.
For Bindal kommune sin del
så har vi nesten ikke noe valg, hvis
det er 10 familier som må forlate
Bindal for å få seg arbeide annet
sted, så vil vi miste rundt 5 millioner på overføringene fra staten
hvert år. Og det vil gi seg dramatiske konsekvenser for kommunens drift. Da måtte vi kutte
5 millioner hvert år i tillegg til de
reduksjoner vi får som følge av
annen reduksjon i folketallet. Da
mener jeg det er bedre å bruke 6
millioner som et engangstilskudd,
slik at vi slipper å kutte så mye
hvert eneste år. Verre vil det bli
hvis det er flere enn 10 familier
som må reise. Så jeg håper vi
berger flest mulig arbeidsplasser,
slik at følgevirkningene blir minst
mulig for Bindal.
Får vi opp bruket igjen, vil
planene om å bygge nytt Coop
senter på Terråk også bli realisert.
Og derigjennom får vi realisert
bygging av nye leiligheter. Det
trengs for å kunne gi folk som vil
flytte til Bindal og etablere seg her
muligheter til hus.
Vi vet at det i første omgang
er hus og jobb som er prekært
for Bindal. Og når vi får flere
innbyggere så går også rammene
fra staten opp, slik at vi blir bedre
i stand til å gi et godt tilbud til
våre innbyggere. Da er vi inne i en
bedre sirkel enn vi er inne i nå.
Så gjenstår det bare å ønske
oss alle sammen lykke til og en
riktig god høst.
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Sommerfest på
Bindal sykeheim
Den 25. juni arrangerte Venneforeninga for Bindal sykeheim sommerfest for beboerne for andre året på
rad. Det ble servert grillmat med
godt tilbehør + kaffe og kake etterpå. Været tillot oss dessverre ikke å
spise ute, men vi koste oss inne på
storstua. Gunn Åkvik og Emil Vikestad underholdt med flott sang og
musikk, folk trampa takten og sang
med etter beste evne.
Vi hadde også åresalg og dette var
populært som alltid. Maten ble
sponsa av to lokale butikker: Matkroken i Bogen og S- Marked Bindalseidet, STOR takk til dem. Venneforeninga fikk også vist frem og
fortalt om lørdagsbuketten vi fikk
av Namdalsavisa for et par uker siden, den var gitt av en av beboerne.
Tusen takk til alle som deltok for en

trivelig ettermiddag. Venneforeninga
kommer tilbake med flere `sprell`
utover høsten.

Gunn Åkvik og Emil Vikestad
underholdt med flott sang
og musikk.

Paula Lindrupsen
(nestleder i Venneforeninga)

Dagsturen i år gikk
til Terråk gjestegård
Den 21.august inviterte Bindal sykehjems Venneforening beboerne
på sykehjemmet, bofellesskapet,
boligene tilknyttet sykehjemmet og
bofellesskapet på Bindalseidet til ko-

sestund på Terråk Gjestegård.
Det ble servert middag, dessert og
kaffe. Roger Johansen underholdt
med trekkspillmusikk. Allsang og

åresalg var det også. Medlemmene i
Venneforeninga sørget for transport
av de eldre og hjalp ellers til etter
behov.
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Verdens Eldredag
Søndag 29. september kl 14.00
på Horsfjord (Vonheim).
Verdens eldredag er egentlig 1. oktober, men vi legger
arrangementet til den nærmeste søndagen. De som
inviterer til fest er: Bindal Frivilligsentral og begge pensjonistforeningene i kommunen. Det blir servering av
middag, kaffe og kaker. Musikk og allsang. Underholdning. Utlodning.

Bindal Frivilligsentral har
hovedansvaret form innsamlingsaksjonen her i
kommunen.

Kr 200,- pr pers.
Buss fra Terråk og Røytvoll kl 13.00 (gratis)

Ønsker du å bli bøssebærer, kan du ringe:
Gerd Dypvik:
482 99 650
Paula Lindrupsen:
948 11 116
Husk å ha kontanter tilgjengelig når bøssebærerne kommer.

TV-aksjonen søndag 20. oktober

Bindal folkebibliotek
Biblioteket ligger i 1. etasje på rådhuset. Det er åpent
alle hverdager når resepsjonen er betjent. (08.00 –
15.30). Bøker kan du låne i resepsjonen. Hvis du trenger hjelp til å finne bøker er biblioteket betjent tirsdag,
onsdag og fredag fra 08.30 – 14.30, og torsdag kveld fra
18.00 – 20.00.
Hvis vi ikke har det du ønsker å låne, kan vi låne det inn
fra et annet bibliotek. Bøker kan også bestilles via telefon, mail eller websøk.
Kaffe og te finner du i sofakroken vår, sammen med dagens lokalaviser og andre tidsskrifter.
«Seniorsurf» er enkel dataopplæring for eldre. Vi planlegger å arrangere en slik dag litt senere i høst. Det vil
bli annonsert med oppslag.

Bindalseidet bibliotekfilial er nedlagt. Bøker som er lånt
der kan leveres inn i bokskapet som står i gangen til ungdomsskolen på Bindalseidet, eller til Aud Liasjø på Bindalseidet skole, eller til Bindal folkebibliotek på Terråk.
Biblioteket vil arrangere et stort boksalg med mange
godbiter. Tidspunktet er enda ikke bestemt, men vil annonseres med oppslag. Følg med!
VELKOMMEN!

Bindal folkebibliotek
Telefon: 75 03 25 48 (Biblioteket)
eller 75 03 25 00 (kommunens sentralbord).
Epost: biblioteket@
bindal.kommune.no
Websøk: asp.bibits.no/bindal.fb/
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Tre ivrige jenter prøvesmaker på popcorn fra elevbedriften på Bindalseidet
skole.

Bindalsdagen 2013
Lørdag 31. august inviterte
Bindalseidet songlag til den
tredje Bindalsdagen.

Programmet startet med åpning og musikalske innslag i
teltet lørdag formiddag. Ordfører Petter A. Bjørnli delte
ut Bindal kommune kulturpris
til en lokal kulturpersonlighet,
Emil Vikestad.

Olaug Mikalsen, som ledet
programmet, kom også med
skryt til Adrian Jørgensen,
som kvelden før gjorde en fin
figur på TV2s ”The Voice”.

Utover dagen fikk publikum
oppleve utstillere av mange
forskjellige produkter. Mest
populært var serveringen av
tradisjonsmat. Erter, kjøtt
og flesk, klubb og duppe, og
sluring gikk unna og ble raskt
utsolgt.
På kvelden spilte ”Slank Bakfra”, til dans, og tross noen
regndråper var det god oppslutning fra publikum.

Otto Bøkestad står bak årets skulptur, 19 trefigurer
med ansikt. Kan det være et selvportrett av songlaget?

Tradisjonsmat som blodpannekaker og kleppsuppe var
populært. Til dessert var det byggrynskrem, trollkrem,
tilslørte bondepiker og annet godt.

Leder for Bindalsdagen 2013, Olaug Mikalsen stilte i Bindalsdrakten
som Randi Nordgård laget til Fakkelstafetten før OL i 1994. Ordfører
Petter A. Bjørnli var godt fornøyd med arrangementet.
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Ordfører Petter A. Bjørnli og Emil Vikestad

Kulturprisen

Det er hvert eneste år en sann glede
å motta gode forslag på Bindal kommunes kulturpris. Helt siden jeg
kom til Bindal har dugnadsånden og
innsatsviljen til folk imponert meg.
Vi har et rikt og variert kulturliv der
både enkeltpersoner og lag og foreninger bidrar til å gjøre livet trivelig
både for seg selv og for andre. Sport
og spill, sang, musikk og revy, og de
som bruker mye av sin fritid for å
dokumentere for ettertiden den historien vi har felles her i Bindal.

vårt lodd å vurdere fra år til hvem
som skal få den , i og med at det
bare er en pris hvert år.

eldredag,på sykeheimen og i barnehagen. Dette viser spenn vidden i
hans repertoar.

Årets kandidat er foreslått flere ganger. Både av flere personer og i flere
år.
Og selv om det er en person som
ikke gjør så mye vesen av seg, eller
taler med store ord, så blir det lagt
merke til det vedkommende gjør.
Og tross kronisk sykdom stiller han
alltid opp.

Og det er mange i Bindal som burde
fått en pris for den jobben og den
tiden de bruker på å glede andre
eller på å sikre historien vår for ettertiden.
Så er det en gang sånn at formannskapet skal finne den riktige vinner
hvert år. Og det er ikke mangel på
gode kandidater.

Han, for det er en han, har levd et
langt liv, og fyller 80 år i år, og har
i alle disse årene spredt glede gjennom å bidra i Bindals rike kulturliv.
Man skulle ikke tro han er kommet
stil skjels år og alder, for han er aktiv og stiller opp med sang og musikk overalt. Enten det er på kaill og
kjærringkaffe med trekkspill på fanget, eller i kirkekonsert i kirka.

Det blir sagt at han er et oppkomme
av tekster og melodier.
Han har også bidratt som et godt
medmenneske og har vært hjelpsom, først gjennom et langt yrkesaktivt liv, men også gjennom å tre
støttende til når det trengtes på andre områder. Aldri har jeg opplevd
å høre nei i hans munn når han ble
spurt om noe. Han har alltid flere
enn seg selv og kona i bilen, og bringer både hit og dit de som trenger
skyss. Og som vaktmester på bedehuset på Bindalseidet er det han som
alltid sørger for at der er måket snø
og varmt i husene når folk møtes
der, enten til fest eller begravelse.

Og hvert år må det veies opp hvem
som har fortjent prisen. Det er mange hensyn som må tas, og hvert år
føler vi at vi så gjerne skulle delt ut
flere priser. Noen er gjengangere i
forslagsbunken, og det er som sagt
ikke for at de ikke er gode nok at de
ikke blir tildelt en gang , men det er

Han spilte opp til dans i ungdomsårene, har bidratt med allsang og
solosang på pensjonistforeningens
møter i 25 år. Har vært medlem i
Koriåa, Bindalseid songlag, og Indre Bindal mannsangforening. Sunget i mange begravelser, Verdens

For de som kjenner han så har de
fleste nok allerede skjønt at Bindal
kommunes kulturpris 2013 i år går
til Emil Vikestad. De hjerteligste gratulasjoner!
Tale av ordfører Petter A. Bjørnli ved
utdelingen av Bindal kommunes kulturpris under Bindalsdagen 2013 lørdag
31. august.
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Spillemidler
Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv, nærmiljøanlegg
og rehabilitering av anlegg skal registreres på en egen nettside:
www.idrettsanlegg.no, men Bindal kommune ber nye søkere om
å ta kontakt med kommunen før 15. oktober for bistand med å
fylle ut søknaden, og for å avklare plass på lokal prioriteringsliste.
Siste frist er 15. januar 2014.

Ønsker du å bidra til bedre
trafikksikkerhet på ditt hjemsted?
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i andre halvår 2013.
Midlene kan søkes av kommuner,
lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å
gjøre noe for å bedre trafikksik-

kerheten.
Midlene kan ikke nyttes til fysiske
tiltak som gang/sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/møter, refleks/refleksdemostrasjoner, sykkelprøver mm.
En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes
Nordland fylkes trafikksikkerhets-

Bindal kommunes
tiltakspris
• § 1. Tiltaksprisen i Bindal kommunehar som formål å stimulere
til næringsutviklingeller andre
positive tiltak for bosetting og
utvikling i kommunen som omfatter
miljø eller trivselstiltak
• § 2. Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner
eller enkeltpersoner 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 1.november
og alle kan foreslå kandidater til
prisen.
• § 4. Prisen skal bestå av et diplom
underskrevet av ordfører
og rådmann samt en sjekk på kr.

utvalg, Statens vegvesen, postboks
1403, 8002 Bodø –
innen 1. oktober 2013.
Ytterligere opplysningen kan fås
hos utvalgets leder,
fylkesråd Tove Mette Bjørkmo,
tove.mette.bjorkmo@nfk.no
eller sekretariat:
trygve.hansen@vegvesen.no
tlf. 916 03 230.

5000 som belastes næringsfondet.
• § 5. Formannskapet er jury for
tiltaksprisen med rådmannen
som saksbehandler. Prisen tildeles
på formannskapets siste møte før
årsskiftet dersom juryen
finner verdige kandidater.
Prisen utdeles av ordføreren ved en
passende anledning.
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Turid Strand Susegg er klinisk sosionom tilknyttet BUP ved sykehuset Levanger.
Rektor Kari Lillemark ved Terråk skole kunne glede foredragsholderen med at
hun hadde vunnet fruktkurven.

Tema:
Problematisk spillatferd
I begynnelsen av september ble foreldre og fagfolk i Bindal invitert til
temakveld på Terråk skole om utfordringer i vår digitale hverdag.
Turid Strand Susegg fra BUP ved
sykehuset Levanger snakket om
hvordan man kan gjøre avtaler og
regulere tidsbruk ved dataspill, og

ga råd om når man bør gripe inn.
Hvis barn og unge bruker mer enn
4 timer hver dag på spill eller data,
bør man sjekke det ut. Snakk med
ungdommen om hva som er så artig med spillet. Vær nysgjerrig og vis
interesse. Lag forutsigbare spilleregler i hjemmet for når det er greit

å bruke tid på spill (eller andre aktiviteter). Tidligere på dagen hadde
Susegg snakket med skoleelevene
om det samme temaet.
Susegg sa at hun var imponert over
at skolene i Bindal satte av tid til
dette temaet.
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Innovasjon Norge
besøker Bindal

Bindal Initiativ AS (BIAS) er vertskap og kontaktpunkt
for Innovasjon Norge (IN) i Bindal. Avdelingsleder Inger
Teigstad og en rådgiver, muligens innen landbruk, kommer hit enten 8. eller 9. oktober. Foruten å diskutere en
ny partnerskapsavtale med Bindal kommune, ønsker de
å møte personer i Bindal som har prosjekter eller ideer
som de vil diskutere, eller søke rådgiving om. BIAS har
noen på blokka, men vi ønsker flere med planer for ny
eller utvidet virksomhet.

Dette er helt uformelt, og prosjektet trenger ikke være
kommet lenger enn til idéstadiet. IN støtter i hovedsak
ikke påbegynte prosjekter. Ta gjerne kontakt med BIAS i
god tid, så setter vi opp en møteplan for dagen.
Bindal Initiativ AS
post@bindal-initiativ.no
99273878 / 41556522

Bindal bygdebok

- gård og slekt bind IV
I sommer kom det fjerde og siste bindet av Bindal bygdebok
- gård og slekt. Bind I kom i 1999, bind II kom i 2001 og bind
III ble utgitt i 2009. Det siste bindet er det mest omfangsrike,
på nærmere 600 sider. Prisen er kr 450,-. Hvis du mangler
noen av de andre bindene, får du nå kjøpt alle fire bøker samlet for kr 700,-.
Du kan sende bestilling på bind IV, eller alle fire bind på epost
til: postmottak@bindal.kommune.no. Porto kommer i tillegg.

Bygdeboka ble presentert på ungdomshuset Solheim på Lande og på grendehuset i Båtneset i
juli. I Båtneset fikk vi samtidig høre Maria Strøm
Slyngstad og Elise Båtnes framføre fiolinmusikk.
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Nordland Teater:
Torsdag 10. oktober kl 19:00 på Bindal museum

Den gamle mannen og havet
Skuespiller Andreas Kolstad anført av musiker Syver Olstad gir oss det litterære storverket Den
gamle mannen og havet.
Andreas Kolstad er en solid tekstformidler. Med en karakteristisk og bærende stemme blåser han liv i Ernest
Hemingways storverk, i en monolog på 40 minutter.
Historien om Santiagos jakt på storfisken handler om
jakten på livet og selvrespekten, og kampen mot naturkrefter, elde og død. Hemingway mottok Nobelprisen

i litteratur for romanen i 1954. Den ble også forfatterens siste. Mange husker nok også Santiago spilt av
Spencer Tracy og Anthony Quinn på film. Forestillingen skal besøke: Løkta, Leirfjord, Alstahaug, Vega,
Sømna og .... Den er enkel, men uttrykksfull og tekst
og musikk står i sentrum.
Et samarbeid mellom Helgeland Museum og Nordland
Teater i anledning museets 10-årsjubileum.

Julebasar på Terråk
Terråk skolemusikk skal arrangere
sin årlige julebasar 1. desember på
Terråk samfunnshus. Vi ønsker at
alle skal få en trivelig adventsstund
sammen med oss med musikk,
loddsalg, risgrøt, kaffe og kaker.
Det vil også bli julegrantenning
og ønske om flere nissepakker er
sendt.
Vi håper at folk i år som i fjor kan
støtte oss med premier og dug-

nadsarbeid i forkant slik at vi får en
trivelig søndag sammen.
Skolemusikken ønsker å bruke
pengene vi får inn til å kjøpe inn
nye instrumenter og oppgradere
uniformene. Vi har de siste årene
fått flere aspiranter og det er viktig
at de får instrumenter som er greie
å spille på.
Skolemusikken

ønsker

samtidig

at folk som har instrumenter og
uniformer i skapene, levere dem
tilbake slik at vi får en fullstendig
oversikt over hva vi har.
Styret i Terråk skolemusikk består
av; Anne Haglund, Heidi Pedersen,
Lena Fuglstad, Eivind Aakvik og
Anne Grete Vikestad.
Mvh
Heidi Pedersen

Båtsaumen
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NAV Bindal Bindal på
premiert
topp igjen
NAV-kontorene i Nordland blir hele tiden
målt på måloppnåelse, og NAV Bindal ble
nylig premiert for best måloppnåelse i fylket. Kontoret har også tidligere fått skryt
for godt arbeid.Nav-leder Lise Skarstad sier
at de opplever dette som inspirerende, og
at de hele tiden prøver å bli bedre i å følge
opp sine brukere.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Høylandet
Lom
Sogndal
Leikanger
Snillfjord
Audnedal
Ørskog
Bindal
Os
Hornindal

Gsk
17
39
4
1
155
125
13
74
16
112

Kommunal Rapport rangerer
norske kommuner i Kommunebarometeret. I år havner
Bindal på åttendeplass.

Ut i fra 116 sentrale nøkkeltall
hentet fra KOSTRA-basen til
PO
12
79
232
176
23
39
58
160
38
86

BV
411
128
179
89
8
194
78
334
102
288

Statistisk sentralbyrå og annen statistikk, blir alle kommunene i landet sammenlignet. Bindal gjør det spesielt
godt på barnehage, økonomistyring og grunnskole.

BH
20
43
234
166
3
146
224
17
276
138

ØK
154
53
53
40
118
16
359
11
297
89

KI
103
106
99
100
107
104
99
117
100
98

GSK: Grunnskole, PO: Pleie– og omsorg, BV: Barnevern, BH: Barnehage, ØK: Økonomi, KI: Korrigert inntekt,
inkludert eiendomsskatt og utbytte.

PÅRØRENDESKOLE
med demens
Bindal kommune ønsker å gi
tilbud til pårørende som har • Pårørendes opplevelse
egenomsorg
demenssykdom i familien.
•

Pårørendeskole er faglig informasjon om kunnskap om sykdommen
demens og hvilke følger dette kan ha
for den demente og for den som er
pårørende. Et møtested for pårørende i samme situasjon, og fagpersoner med kompetanse og erfaring
står for opplegget.
Tema som vektlegges:
• Demenssykdommer og sykdomslære
• Kommunikasjon med personer

og

Lovverket og info om kommunen og frivillige organisasjoners
tilbud

Er dette interessant for deg, ta kontakt med pleie- og omsorgskontoret
på tlf.750 32600 og få mer informasjon. Påmelding og eventuelt behov
for skyss rettes til samme telefonnummer. Tilbud til partner gis i samme tidsrom for sosialt samvær.
Påmeldingsfrist
25.september 2013

Kurset blir arrangert på Bofellesskap C på Terråk (Styrhuset).
Kurset går over 4 samlinger, med
ca. 3 timers varighet fra kl. 11.00 –
14.00, og følgende datoer er satt
opp:
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

1.oktober
15.oktober
22.oktober
5.november

Hjertelig velkommen !

Båtsaumen
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Sverdrupseminar
Lørdag 7. september hadde Helgeland historielag seminar med Otto
Sverdrup som tema. Historielaget
avholdt årsmøtet sitt på Horstad
gård, fredag og lørdag, og viet mye
av tiden til den kjente bindalingen.

torielag, men sitter fortsatt i styret.
Vel 40 deltakere fikk med seg to interessante foredrag om Otto Sverdrup, og om ekspedisjonen som i
1999/2000 seilte i hans kjølvann til
Nord-Canada, og overvintret i isen.

Olav Håkon Dybvik ledet Sverdrupseminaret på Horstad gård lørdag
7. september. Lars Robert Hole og
Aanders Bache var foredragsholdere om Otto Sverdrup. Olav Håkon
gikk av som leder for Helgeland his-

Lars Robert Hole viste hvor han
overvintret i 1999/2000 i Timeglassbukta, hundre år etter Sverdrup.
Hole er seniorforsker ved meteorologisk institutt i Bergen. Hole, og
hans kone Guldborg Søvik, deltok

Anders Bache forteller om Otto Sverdrup

ved avdukingen av Sverdrup-bysten
foran Bindal rådhus i juni 1999. Hole
har bodd fire å på Svalbard, og har
vært i Antarktis.
Anders Bache fortalte om Otto
Sverdrups reiser med Fram og andre
ekspedisjoner. Bache arbeider som
omviser på Fram-museet i Oslo.
Han arbeider nå med en ny bok om
Otto Sverdrup. Han har reist mye i
arktiske strøk, og planlegger en skitur på Grønland.

Lars Robert Hole viser hvor de overvintret
hundre år etter Otto Sverdrup

Båtsaumen
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Klovnen Knut
besøkte Terråk
i september
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Vel 60 barn og voksne lot seg underholde en søndag
ettermiddag i midten av september av «tullekunstneren»
Knut Berntsen med trylling og ablegøyer. Knut har god
kontakt med publikum og er kjapp i reaksjonen med å
gi tilbakemelding underveis på kommentarer og reaksjoner. Flere av barna var på scenen som assistenter. Selv
de minste barna følte seg trygge, selv om Klovnen Knut
tullet med dem.

Små steg – store forandringer
Frisklivssentralen (tidligere
FYSAK) er i full gang og vi ønsker å nå enda
flere. Dette er et tilbud for deg som ønsker
eller vurderer å endre litt på livsstilen for å
oppnå bedre helse. Sentralen gir en vennlig
dytt på veien gjennom et opplegg med helsesamtale, fysisk test ved start og slutt av treningsperioden og samtaler rundt ernæring
og tobakk.
Vi møtes på Terråk gård.
Ønsker du å vite mer, ta kontakt med
undertegnede på tlf 750 32 500, eller
les mer på Bindal kommunes hjemmeside.

Tidspunkt:
Mandag 9.00 – 11.30
Uteaktivitet, stavgang, intervalltrening osv.
Avslutter på Frisklivssentralen til en felles
lunsj (medbrakt) og for å ta opp aktuelle
temaer som kosthold, tobakk og fysisk
aktivitet.
Torsdag 9.00 – 10.30
Uteaktivitet, stavgang,
intervalltrening osv.
Med vennlig hilsen Rønnaug og Torstein

Båtsaumen
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Kulturkalender høst 2013
Oktober
Halloween med Kviin.
Fredag 26. oktober på Terråk skole
med påfølgende fest på Terråk gjestegård. Den røde tråden i hele showet
blir horror. Vampyrer, zombier og blod
er noen av ingrediensene som er med.
Det blir mye effekter med lyd, bilde og
lys. Det blir et variert repertoar med
korsang, duetter og solonummer Kviin
har leid inn proffe musikere, og gjestesangere.
Søndag 27. oktober kl 1700 er det
Høstkonsert på Vonheim.
Rekeaften
Ul Fønix skal ha rekeaften på Vonheim
lørdag 19. oktober kl 1900.

November
Basar på Holm
Nord-Vedstrand aktivitetslag inviterer
til basar på grendehuset Solvang søndag
17.november. Mye fint håndarbeid som
gevinster. Salg av kaffe og, som alltid,
mye god mat.
Basar i Åbygda
Ungdomslaget inviterer til basar på ungdomshuset Åsen søndag 24. november.

Desember
Julebasar Terråk
Terråk skolemusikk arrangerer julebasar på Terråk samfunnshus søndag 1.
desember. Etterpå er det tradisjonell
julegrantenning i sentrum ca kl 1800.

BassengTider
Begge bassengene åpnes igjen i desember

Terråk Gjestegård
Quiz
Kl 20 00 hver torsdag i partallsuker.
Halloweenfest lør 26. oktober etter
Kviin's show på skolen.
Vi har den store glede av å ønske
velkommen til julebord!
3 retter 345,Vinpakke 249,Julebuffet 399,Vi kan ta imot grupper opp mot 100 personer og har sengeplass til 36 personer
(hytter og rom)
Levende musikk hver lørdag i desember
(tom 21.12)
For reservasjon: 75 03 41 39
post@terraak.no
Juletallerken og dessertbuffet hver
søndag i desember. 199,- for voksen og
99,- for barn.
Adventskafe på
Mon Amour.
Hver lørdag og søndag fra 30. I november
fyrer vi i ovnen, spiller julemusikk og koser oss med noe hjemmebakt mens julefreden senker seg over åkeren.

Bygdekinoen
Terråk samfunnshus: Fredagene 30.august,
27. september, 25. oktober, 22. november.
Vonheim ungdomshus: Onsdagene 28. august, 25. september, 23. oktober, 20. november, 18. desember.
Følg med på
www.bygdekinoen.no
for oppdatert program.

