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Arbeidet er i gang på Holm fergeleie. Ny oppstillingsplass med 
toalettbygg og parkering skal stå ferdig sommeren 2024.   

Slik planlegger Nordland fylkeskommune at det skal se ut neste 
sommer. 
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  Tlf 75032500 
E-post:  postmottak@ 
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Ansvarlig  
redaktør: Knut Toresen 
Redaksjon: Jens Christian Berg 
Bladet legges ut gratis på kom-
munens nettside. Du kan abon-
nere på bladet i papirformat.  
Se side 3. Neste nr er planlagt 
utgitt i april 2023.  

Rådhuset 
er åpent fra kl 1000 til 1500. 
Publikumsmottaket er betjent 
mellom kl 1000 og 1400 hele 
året.   
 
Bindal folkebibliotek er åpent 
hver dag kl 1000—1430. 
 
Legekontoret 
Legekontoret tlf 75032560 
Nasjonalt legevaktnr:  
tlf 116 117. 
Øyeblikkelig hjelp tlf 113. 
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Folketallet i Bindal  
pr. 1.oktober 2022:  
         1.375 

 

 

Arbeid med flyktninger 
 
Bindal kommune har, som følge av 
krigen i Ukraina, tatt i mot 15 men-
nesker fra Ukraina i 2022 og vedtatt 
at 10 flere personer skal få bosted 
her i 2023. 
Alle kommunale tjenester skal bistå 
våre nye innbyggere som har måttet 
flykte fra sine hjem, jobber og etab-
lerte liv. Det er opprettet en stilling 
som integreringskonsulent med ko-
ordineringsansvaret.  
Bindal kommune kjøper norskopp-
læring for de mellom 18-55 år, fra 
voksenopplæringen i Nærøysund, 
som en del av introduksjonspro-
grammet. Vi samarbeider også med 
NAV og Karrieresenteret i Nordland 
for å bistå de nye innbyggerne til å 
kvalifisere seg til jobb eller videre 
utdanning. 
Leder for flyktningarbeidet i Bindal 
kommune er oppvekst- og kultursjef 
Siv-Anita Myhre.  
Integreringskonsulent er May Lene 
Øren og nås på 
may.lene.oren@bindal.kommune.no 
eller jobbtelefon 476 44 854.  
 
Dersom du har lyst til å være med å 
bidra med et eller annet, kan du også 
kontakte Bindal frivilligsentral på 
epost frivilligsentralen@bindal. 
kommune.no 
 
 

mailto:frivilligsentralen@bindal.kommune.no
mailto:frivilligsentralen@bindal.kommune.no
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Abonnere på Båtsaumen ? 
Bindal kommune gir ut bladet Båtsaumen re-
gelmessig for å informere om kommunal akti-
vitet og annen lokal aktivitet i Bindal. I 2023 
vil det komme seks utgaver. Bladet legges ut i 
pdf-format på kommunens nettside. Prisen på 
abonnement er for tiden kr 300,- årlig. Formatet er 
et hefte i A5–størrelse, på 16 til 24 sider. Vi samar-
beider med Kirken i Bindal, slik at du får Båtsau-
men og Menighetsbladet i samme hefte. 
 
Bestille abonnement 
Ring Bindal kommune på telefon 75032500 hvis du vil bestille 
abonnement. Du kan også sende en e-post til  
postmottak@bindal.kommune.no. Oppgi full postadresse.  
Vi sender deg faktura i posten. 
 
Ønsker du å annonsere i Båtsaumen eller Menighetsbladet? 
Det koster kr 2.000,- for å være med i ett år, 6 nummer. 
 
Ta kontakt med Jens Christian Berg,  
 - e-post jens.chr.berg@bindal.kommune.no 

Politiske møter i 2023 
 

Formannskapet/Fondsstyret     Kommunestyret                       
  
Torsdag 9. februar   Torsdag 23. februar 
Torsdag 30. mars 
      Torsdag 27. april 
Tirsdag 30. mai   Torsdag 22. juni 
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Kjære Bindalinger! 
 
Vi er kommet godt inn i det nye året 2023, og dagene 
legges dag for dag. For mange startet det nye året med 
influensa og korona. Sykehusene var fulle av pasienter 
med luftveisproblemer. Helsemyndighetene har hele 
høsten snakket om at det var stor sannsynlighet for at 
influensa og korona ville komme på samme tid, det ser 
ut til at spådommene har truffet godt. 
Det er lenge siden vi har fått så mye snø ved juletider, det har gitt oss 
mulighet til fine skiturer i lysløypene og til fjells. Selv om mildere og 
skiftende vær har satt snøen godt sammen, er det fortsatt fine forhold i 
skiløypene. Takk til alle dere som står på seint og tidlig for at det skal 
være fine spor til alle glade skiløpere og de som vil gå til fots. Uten frivil-
ligheten har dette ikke vært mulig. 
 
Ved utgangen av 2022 har vi bosatt 15 flyktninger, alle fra et krigsherjet 
Ukraina. De er alle velkommen til Bindal. Jeg håper de finner trygghet 
hos oss. Det er viktig at vi som innbyggere tar imot dem, gir en hjelpende 
hånd og snakker norsk med dem. Takk til Sonny Nilsen og Osvald Velde 
som tok initiativet til norsk julemiddag for alle flyktningene som er bo-
satt i Bindal. Takk til Hasifa og Jon Petter Gaustad som stilte gjestegår-
den og mat til disposisjon for Sonny, som stelte i stand måltidet. Det ble 
godt mottatt av alle som deltok. Jeg håper dette kan være til inspirasjon 
for andre til å gjøre noe ekstra for våre nye landsmenn.  
Det er viktig at næringslivet er villig til å ta noen inn i jobb og språktre-
ning. Vi ble anmodet av IMDI til å ta imot 10 nye flyktninger fra Ukraina 
I løpet av 2023, det har vi takket ja til. 
 
Nordland og Trøndelag fylkeskommuner holder kontakten vedrørende 
Laksevei Nord-prosjektet for utbedring av Trolldalen og strekningen  
videre til Årsandøy. Nærøysund kommune har fattet vedtak om at Lakse-
vei Nord-prosjektet skal følge Fv 17 fra Høylandet til Foldereid, som 
først planlagt. Med det vedtaket har muligheten åpnet seg for en utbed-
ring av strekningen Nordlandskorsen – Årsandøy. Laksevei Nord er et 
bompengeprosjekt. 
Nordland og Trøndelag fylkeskommuner er invitert til å presentere pro-
sjektet for kommunestyret 27. april. Bindal kommune må eventuelt gjøre 
sitt prinsippvedtak i løpet av høsten, slik kommunene i Trøndelag må 
gjøre.  
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Målsetningen for oss og Nordland fylkeskommune er å bli med i fase I, 
hvis vi velger å være med i prosjektet.  
Nå er arbeidet med oppstillingsplasser på Holm kommet i gang. Det vil 
sikkert komme til å skape noen utfordring i byggeperioden, men det må 
vi leve med, i påvente av de etterlengtede oppstillingsplassene. Jeg håper 
alle trafikantene viser forståelse og hensyn i byggeperioden.  
 
14. desember fikk jeg en hyggelig og overraskende telefon fra statsforval-
teren med ønske fra kongen om å besøke Bindal kommune 8. juni. Det 
måtte holdes sterkt hemmelig til Slottet hadde kunngjort begivenheten 1. 
februar. Innen 31. januar måtte vi melde inn et foreløpig program.  
Sammen med kommunedirektør Knut satte vi ned en hemmelig komite 
for å utarbeide et program for 1,5 times besøk. 
Programmet skal bearbeides videre i 3 trinn i samråd med statsforvalteren 
og slottet. Endelig program foreligger 15. mai. Kongen og dronningen 
ønsker å møte folket, vi planlegger derfor et åpent arrangement og et  
inkluderende program for alle innbyggerne. Jeg håper at flest mulig kan 
delta. Lag, foreninger, næringsliv, skoler og barnehager blir kontaktet for 
deltagelse både før og under arrangementet. Jeg håper alle ser på dette 
som en stor så begivenhet, og at mange ønsker å bidra til at det blir en 
dag vi aldri glemmer. 
16. februar får vi første besøk fra statsforvalteren sammen med politiet. 
Neste besøk er 24. mars, da kommer representanter fra slottet og konge-
skipet sammen med statsforvalteren og politiet. Foreløpig er vi på plan-
leggingsstadiet, den største jobben blir etter at vi har hatt besøk fra slottet 
og kongeskipet. 
Lørdag 11. februar ble det årlige UKM-arrangementet gjennomført på 
Sømna, med til sammen 10 innslag av sang, musikk, bilder og mat.  
Bindal og Sømna samarbeider om å arrangere annethvert år med varieren-
de antall deltakere. Neste år er det 20-årsjubileum i Bindal, jeg håper det 
kan være til inspirasjon for mange gamle og nye deltakere til å vise fram 
sine kunstneriske evner innenfor mange felt. Vi har mange flinke ung-
dommer i Sømna og Bindal. I år ble 4 innslag sendt videre til fylkesfina-
len. Jeg ønsker dem alle lykke til i Bodø. 
 
 
Til slutt ønsker jeg dere alle en fortsatt fin vinter, med håp om mange fine 
turer i fjellet. 
 
Vennlig hilsen Britt ordfører 
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R-kurs for barneskoleelever 
Logopeden inviterer til kurs i R-lyden. 
Kurset går over 5 ganger, hvor barn og foreldre kommer sammen 
og får demonstrert øvelser for å mestre R-lyden. Her vil det bli gitt 
øvelser man skal øve på hjemme mellom hvert møte, som holdes 
ca. hver tredje uke. Kurset settes opp dersom det er nok interessen-
ter, 3-4 stykker. Det vil foregå ved Terråk skole, etter skoletid. 
Oppstart i uke 10. Kurset er gratis. 
PÅMELDINGSFRIST 24. FEBRUAR 
 
Påmelding til logoped Mona Møller 
mona.moller@bindal.kommune.no 
Mob.: 901 43 804 

Ungdomsrådet hadde møte i februar og møtte blant annet Bin-
dal frivilligsentral, der det ble diskutert samarbeid om tiltak for 
og med ungdom i Bindal. 

Ole Christian Brønmo, Niko Hagen, Charlotte Larsen, Amalie Næsvold og  
Joar Tilrum. I tillegg var Nina Pettersen med på møtet via Teams. 

mailto:mona.moller@bindal.kommune.no
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Hjertelig takk for pengegaver gitt til  
helse- og omsorgsavdelingen i forbindelse 
med Ole Brigt Bangstad sin begravelse. 
 
Heidi Pedersen 
Leder institusjon 

Bodø2024 og Sparebank 1 Nord-Norge 
Samfunnsløftet lyser ut midler på pro-
sjektet UNG2024, som er en del av pro-
grammet til Bodø2024  
 
Endelig kan du søke midler til ungdomspro-
sjekter- og arrangementer!  Bodø og Nordland er Europeisk Kultur-
hovedstad i 2024 og sammen skal vi skape et helt eget ungdoms-
program.  Det er viktig at ungdom i hele Nordland føler eierskap og 
tilhørighet til prosjektet – Nu e det vårres tur!  
 
Ungdomsprosjektet er basert på reell medvirkning. UNG2024 er 
for, av og med ungdom. Ungdommen skal selv stå for innholdet, 
innenfor de overordnede føringene som Bodø2024 gir.  
 
Alle prosjekter som igangsettes for unge skal initieres, bestemmes, 
planlegges og utføres av unge, med støtte og hjelp fra Bodø2024 og 
dine lokale kulturaktører.  Målet med utlysningene er å skape pro-
sjekter og arrangementer som bidrar til et styrket kulturtilbud for 
unge i regionen. Du kan samarbeide med noen som jobber med kul-
tur i ditt område, eller du kan skape noe helt nytt!  

 

 Se bodo2024.no for mer info og søknadsfrister. 
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Barnehage og SFO 

Bindal kommune lyser med dette ut ledige plasser i barnehage og SFO 
fra høsten 2023. Søknader sendes ved å gå inn på kommunens hjemme-
side, og bruke vår barnehage- og SFO portal: 
https://bindal.ist-asp.com/NO01811-pub/login.htm 
 
Barnehagetilbud finnes på Bindalseidet, Horsfjord og Terråk. 
SFO driftes av barnehagene på Bindalseidet og Horsfjord (gjelder bare 
for elever i 1. og 2. klasse), mens det er lagt til skolen på Terråk. 
Nytt barnehageår starter 15. august 2023.  Nytt SFO - år starter ved sko-
lestart høsten 2023. NB! Barnehageplassen beholdes fram til skolestart 
så lenge den ikke sies opp. Ønsker du/dere å gjøre endringer 
(utvidelser / oppsigelser) av plassen, må dette også gjøres inne på søke-
portalen. 

 
                              Søknadsfrist er 1. mars 2023 

Kulturmidler  
Søknadsfristen er 1. april for kommunale kulturmidler.  
Lag og foreninger, der barn og unge deltar, kan søke om til-
skudd til følgende formål relatert til 
Bindal: 
 
• Idrett og friluftsliv. 
• Barne- og ungdomsaktiviteter. 
• Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst, 

husflid og øvrige kulturformål) 
• Tiltak for funksjonshemmede. 
 

Søknaden skal fremmes på eget skjema. Vedlagt skal følge regnskap 
for siste år, årsmelding, handlingsplan og budsjett for kommende år.  
Du finner søknadsskjema på kommunens nettside. 

https://bindal.ist-asp.com/NO01811-pub/login.htm?fbclid=IwAR1MKG3-ELdwb4gVaLdfTGHPaQROSBuojfAsUyQOD7YswPkFJxmzoSPXOEo
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Onsdag  18-19: Åpent for alle 
  19-20: Åpent for alle 
Torsdag  17-18: Baby- og småbarnssvømming 
  18-19: Familiebading 
  19-20.30: Varmbading 
Lørdag:  12-13: Åpent for alle 
  13-14: Åpent for alle 
  14-15: Åpent for alle 
Barn under 5.klasse må være sammen med en voksen. 
Priser: Barn: 30 kr pr. time    Voksne: 50 kr pr time 
Mulighet til å betale med kontant eller vipps. 
NB! Vi bruker badehette i bassenget. Badehette kan kjøpes i bas-
senget- kr 100,- pr. stk.  
Bassenget er stengt i skolens ferie- og fridager. 

Bindalseidet folkebad 

Terråk folkebad 

Bassenget er stengt våren 2023 på grunn av vedlikeholdsarbeid. 
Det vil åpne igjen etter høstferien, i oktober. 

Ønsker du å lære mer om digitale verktøy? Ta med din mobil-
telefon, nettbrett eller pc. Her er ingen spørsmål for dumme. 
Hver onsdag kl 1800—2000 på Bindalseidet skole. 
Vi har også kaffepause. 
 
Har du spørsmål, kontakt Rune Karter, tlf 950 61 700. 
Kontaktperson for Seniornett Bindalseidet. 
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Vi har startet trivselsaktivitet ved Bindal helsetun. 
Steinar viser bilder av gårdsbruk og andre steder i 
Bindal - vi resonnerer oss frem til riktig sted! 
Roger Johannsen har med trekkspillet av og til, og da 
blir det allsang.  

Ønsker du å være med som frivillig?  
Enten for å fortelle historier, være "kaffevert" eller 
andre ting, ta gjerne kontakt! Datoer fremover 
er:  27.feb, 13.mars, 27.mars og 17.april. (fra kl 10.00-
11.30) 
 
Bingo ved Bindal helsetun er hver torsdag kl 11. 
 

Onsdagskaffen ved Doktorgården fra kl 10-13. Kl 11 starter Steinars 
Bindalsquiz som er meget populær! 
Trenger du skyss? Ring Steinar: 482 82 760. Vi er behjelpelig med å 
skaffe skyss - vi har mange frivillige som stiller opp som sjåfør: Tusen 
takk!  
 
Stavgang hver tirsdag ved Doktorgården. Oppmøte kl 11.30.  
Kaffestund fra kl 12.30: Velkommen til alle! 
 
Turgruppa "Labb&jabb": Annenhver onsdag. Vil du være med? Ta kon-
takt med Merete. 
Parkveien: Annonseres på facebook og oppslag på butikkene når datoer 
er klart. 
 
11.-19.mars: Krafttak mot kreft: "Litt mer tid kan bety alt". Pengene 
går i år til forskning mot spredning.  I år vil det i hovedsak bli en digital 
innsamling. Vi opplyser om dette under alle våre arrangement. oppford-
rer folk til å opprette egne digitale bøsser.  
Bindal har eget vippsnummer: 471002 
Kontonummer: 1503 07 66056 
 
Etterhvert som vi har andre aktiviteter annonserer vi 
dette på Facebook og oppslag på butikkene. 

Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk      org.nr. 987 753 269    
frivilligsentralen@bindal.kommune.no       

 Merete telefon: 917 47 835 

mailto:frivilligsentralen@bindal.kommune.no
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Tilsettinger Bindal kommune 

Terråk skole 
Monja Kolberg har fått vikariat som fagarbeider ved Terråk skole for  
perioden 01.02-31.07. 
 
Bindal barnehage 
Mona Øvergård har fått 80% stilling fast. 
 
Rådhuset 
Ingvill Bogan Larsen er tilsatt i 60% vikariat i serviceavdelingen som 
konsulent ut september, i vikariat for May Lene Øren som jobber som 
integreringskonsulent.  
Helse- og velferdssjef Arnt Myrvold har sagt opp sin stilling, og jobber ut 
februar. Stillingen er lyst ut. 
Kjell Andersen slutter som plan- og ressurssjef 01.03.23, fra samme dag 
konstitueres Astrid Nilssen i stillingen. Kjell vil engasjeres i 50% stilling 
fra 01.03.23 og inntil videre for å avhjelpe ressursmangelen.  
Siv Anita Myhre slutter seg som oppvekst– og kultursjef 31. mai. Stilling-
en er lyst ut. 
 
Helse- og omsorgsavdelingen 
Ida Kveinå har takket ja til 100% fast stilling som arbeidsleder på kjøkke-
net ved Bindal helsetun.  Lill Brevik er tilsatt i 50% stilling ved vaskeriet 
og 50% stilling som avdelingsvert.  
Helse og omsorg: 
Avdelingsverter: Mariam Alaboud 50% (er for tiden i foreldrepermisjon) 
Linda Rosting 100% 
Maria Thomassen 50% 
Meskela G. Weldekian 50% 
Bang On Bunnar er tilsatt i 35% vikariat som avdelingsvert 
Kokk Bindal helsetun: Svein Edvardsen 100%  
Vikariat: 
Olha Susko er tilsatt i ett års vikariat i 100% stilling som renholder Bindal 
helsetun 
 
Nina Pettersen, Mathilde Næsvold, Miriam Alsli og Tiril Okstad er tilsatt 
i helgestillinger ved Bindal helsetun.  
 
  



Båtsaumen 
Informasjonsblad for Bindal kommune Side 12 

Psykolog med sovepose  UKM 2023 

Over 25 deltakere på UKM på Vik lørdag 11. februar. 

Ida Marie Vikestad gikk videre med reproduksjo-
ner av kjente motiv fra kunsthistorien. 

Marianne Mathiesen gikk videre 
med digital tegning. 

Ung Kultur Møtes 
For 19. gang arrangerte Bindal og 
Sømna UKM sammen.  
Denne gangen var vi i kinosalen på 
Vik, der publikum og jury fikk pre-
sentert billedkunst, musikk, kort-
kunster og kokekunst. Ungdom fra 
10 til 20 år møtes hvert år til 
hyggekveld fredag og forestilling/
utstilling lørdag. Neste år er det 
igjen Bindal sin tur til å arrangere. 
Trolig blir det på Bindalseidet  
skole ca 10. februar i 2024. 

Videre til fylkesfestival i 
Bodø 28.-30. april: 
Bindal 
Ida Marie Vikestad—maleri 
Marianne Mathiesen—tegning 
Sømna 
HAFUK (band) - låten «Lodi» 
Tinitus (band) - låten «Highway 
to hell» 
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Skoleballet 

Fredag 3. februar var det igjen klart for skoleball ved Terråk skole, 
etter to år med pandemi. Sceneinstruktør Carek hjalp til med stykket 
«Tåkedalens pensjonat». 

Alle elever og lærere på ungdomstrinnet er involvert i det som skjer 
på scenen, bak og foran scenen. Etter to år med pandemi, var det 
mye nytt å lære i en hektisk prøvetid på nyåret. I Bindalshallen ble 
det rigget stor scene. I den store salen er det nå plass til mange gjes-
ter, slik at elevene kunne invitere egen familie til festen. I forkant av 
teaterstykket var det tradisjonell polonese, før det ble det servert 
gryterett med elgkjøtt, som elevene selv har vært med på å jakte. Et-
ter forestillingen var det kaffe, kaker og dans inn i de sene natteti-
mer. 



Båtsaumen 
Informasjonsblad for Bindal kommune Side 14 

Valg 2023 
Mandag 11. september er det kommunestyre– 
og fylkestingsvalg i Bindal.  
 
Tidligstemmegivning  
Du kan stemme fra 3. juli dersom du ikke har mulighet til å stem-
me innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, 
eller på valgdagen. I perioden 3. juli til og med 9. august kan du 
avgi stemme på Bindal rådhus fra kl 1000 til 14.00 alle hverdager. 
De opptrykte stemmesedlene med kandidatnavn er ikke klare i 
denne perioden. Du får tilsendt valgkort, enten digitalt eller på  
papir. Ta med deg valgkortet når du skal stemme. 
 
Ordinær forhåndsstemmegivning  
Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen.  
Du kan forhåndsstemme fra torsdag 10. august fram til og med  
fredag 8. september.  
 
Tre stemmekretser i Bindal  
På valgdagen kan du stemme på tre steder; Bindal rådhus på Ter-
råk, Bindalseidet (Parkveien 2B) og Kjella skole.  
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Kongebesøk til Bindal 8. juni 2023 
 

 
Kongehuset har nylig offentliggjort at kongeparet planlegger 
reise til Helgeland i begynnelsen av juni. Torsdag 8. juni skal 
de besøke Bindal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Jørgen Gomnæs/Det kongelige hoff. 

 
Kongehuset har nylig offentliggjort at kongeparet planlegger 
reise til Helgeland i begynnelsen av juni. Torsdag 8. juni skal 
de besøke Bindal. 
Bindal kommune har ikke tidligere hatt offisielt kongebesøk. 
Bindalingene ser fram til denne begivenheten og har begynt 
planlegging av et fullt program for dagen. Kongeparet vil være 
innom kommunesenteret Terråk en begrenset tid, men kommu-
nen ønsker å lage et fyldig kulturprogram for dagen. Vi håper 
de fleste bindalinger kan delta den 8. juni. 
 
For Bindal kommune 
ordfører Britt Helstad 
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Marianne Mathisen 

Katharina  
Øvergård 

KONTAKT: Odd Walter Bakksjø,  
avdelingsleder, Mobil:  959 73 650,  
E-post: od.ba@helmus.no 
Postadresse: Helgeland museum, avd. Bindal 
Oldervikveien 5, 7980 Terråk. 

Kaffe-treff 
første fredag  
hver måned 

Foreløpig program for våren 
 
25. mars (lørdag): Den store vaffeldagen! Vi arrangerer vaffelkafé 
med et utvalg vafler på buffeten - du trenger ikke planlegge mid-
dag! 
22. april (lørdag): Workshop i metallsøking! Birger Aarmo kom-
mer og holder en innføring i metallsøking på museet, med påføl-
gende ekskursjon til et egnet sted i Bindal.  

3. mai (onsdag): Dugnad på bygdetunet, ettermiddagstid. Bålkaffe 
og en kakebit til deltakere. 
8. juni (torsdag) Kongen kommer! 
10. juni (lørdag): Åpen dag på bygdetunet. Aktiviteter, åpne hus, 
salg.  
11. juni (søndag): Historisk vandring: Grensevarder på Tverråsen, 
Åbygda.  
27. juni (tirsdag): 10-årsjubileum for museumsbygget. Kake,  
bobler, kulturinnslag.  
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Friluftslivets ferdselsårer 
 
I februar var det grendemøter med tema turstier. 22 engasjerte tilretteleg-
gere fra idrettslag og andre lokale foreninger deltok i arbeidet med å kart-
feste de mest brukte turstiene i kommunen. Noen stier er med på TellTur, 
Trimpoeng eller Sommertrim, og blir merket og vedlikeholdt regelmessig. 
Andre turer skal ikke merkes, og brukes mindre. Trollfjell Friluftsråd ved 
Kamilla Pedersen og Bergliot Kulsrud Storruste ledet arbeidet som skjer i 
alle fem kommuner på Sør-Helgeland pluss Leka. 

Fra arbeidsmøte på Kjella skole Fra arbeidsmøte på Bindal rådhus, Terråk 

Trollfjell Friluftsråd ved Bergliot Kulsrud Storruste 
og Kamilla Pedersen presenterte arbeidet. 
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Terråk idrettslag inviterer til  
Nordlandsbåtregatta 30. juni - 2. juli. 
Det blir segling, roing og folkefest. 
Fredag kveld blir det fest med Too Far Gone og 
B-Gjengen.  
Lørdag kveld er det fest med Dænsebændet. 

Høylandsrennet er 4. mars. 
Terråkrennet søndag 5. mars er avlyst. 
Foldereidrennet er søndag 12. mars. 
Flyktningerennet går 25. og 26. mars i Li-
erne. 
Fuglvassrennet har blitt avlyst i flere år nå, 
og i skrivende stund ligger det ikke til rette 
i fjellet for renn i år.  

 

SinkabergHansen vil også i 2023 lokale tiltak særlig 
innrettet mot barn og ungdom i kommunene Nærøy-
sund, Bindal, Leka, Brønnøy og Herøy. For et regio-
nalt havbruksselskap er det naturlig at vi på alle måter 
er opptatt av gode oppvekstmiljø. Historien så langt 
har gitt et vell av lokale tiltak med mål om glede og 
aktivitet. Gjerne handler det om kultur og idrett i vid 
forstand. 
Merk e-posten «Støtte 2023» og sende den til  
post@sinkaberg-hansen.no  
 
  Søknadsfrist er 28. februar. 
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Parkveien 2B 

Sveli-aften med presentasjon  
av lydbøkene og foredrag. 
 
Bindalseidet tirsdag 28. mars. 
 

Med Magne Olav Aarsand  
Brevik, Magnar Solbakk og Bjørn

-Peder Johansen. 
 

Disse tre bøkene er lest  
inn som lydbok: 

 
Til Åbjøras kilder—Gjennom vill-

mark på Sør-Helgeland. 
Det gjemte landet. 

Stien til Maajeh-Tjokka. 



Kulturkalender vinter/vår 2023 
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Terråk 
Tirsdag 28. februar 
Kl 1800 Asterix og Obelix i Dra-
gens rike. 
KL 2000 Da havet tok landet 
 - Historien om Sandsundværulykka 
Tirsdag 28. mars  
Kl 1800 Dancing Queen 
Kl 2000  
Tirsdag 25. april 
Tirsdag 23. mai 
 
Vonheim, Sørhorsfjord 
Onsdag 22. februar 
Kl 1745 Asterix og Obelix i Dra-
gens rike. 
Kl 2000 Da havet tok landet 
 - Historien om Sandsundværulykka 
Onsdag 8. mars 
Kl 1745 KuToppen 
Kl 2000 
Onsdag 22. mars 
KL 17.45 Dancing Queen 
Onsdag 5. april 
Onsdag 19. april 
Onsdag 3. mai 
Onsdag 31. mai 
Onsdag 14. juni 
 
Det kan bli endringer i program-
met  Billetter må kjøpes på nett på 
forhånd.                    
Bygdekinoen.no  

Alle som kan 
tenke seg en 
helaften med 
70-talls rock 
på menyen 
bør finne vei-
en til  
Vonheim, 
Horsfjord 
11. mars. 
Da inntar nemlig rockerne i  
Boring Old Farts scenen! Vi i 
ungdomslaget holder baren åpen 
for salg av øl, vin og litt finger-
mat, og håper på stinn brak-
ke Musikerne med base i Overhal-
la gleder seg veldig til å spille for 
oss, og ligger i hardtrening for å 
toppe laget denne kvelden!  
Rock on!  
Arrangør er Ul Fønix. 
 
 
Kor Trivelig i Åa invitere til  
korkafé på Toppen søndag 12. 
mars kl 1500. 
Gjester er Grårussen og Foldereid 
Hornmusikklag.  

https://www.bygdekinoen.no/

