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Mellavatnet nedenfor Kalvvassdalen.
I september fikk en gruppa fra Terråk jeger- og fiskerforening oppleve
det fine og nesten uberørte fjelland-

skapet i Åbjørdalen. Turen gikk fra
demningen og nedover mot den fraflyttete boplassen Klarem, og videre
helt ned til Åbjørvatnet.

Årgang 7
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Viktige telefonnummer:
Bindal Rådhus 75 03 25 00
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Bibliotekets åpningstider:
Mandag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl 1000 – 1530
kl 1000 – 1530
kl 1800 – 2000
kl 1000 – 1530

På Bindalseidet filial er
åpningstidene slik:
Mandag
kl 1600 – 1800
Torsdag
kl 1100 – 1300
og
1600 – 1800

Kommunebudsjettet for
2007 er lagt fram, julegavene
må planlegges
Nå er
det viktigste dokumentet for
alle bindalinger, budsjettet for
2007 lagt
fram. Selv
om vi hadde en god
bedring i kommuneøkonomien i år,
har budsjettet for neste år ikke vært
like lett. Budsjettet blir stramt, men
allikevel er det et godt budsjett. Vi
klarer å opprettholde det tjenestetilbudet vi har i dag. Det skyldes
ikke minst 213 dyktige ansatte. I tillegg til tjenesteproduksjon, er flere
investeringsprosjekter ferdige eller
på gang.
Her kan f. eks. nevnes renovering av basseng og garderober ved
Terråk skole. Vannverket på Terråk
er renovert. Småbåthavna vil stå ferdig til jul. Næringsarealet ved Terråk
servicebygg vil stå klart til bruk. Det
vil også bli oppstart av vannverksutbygging i Gaupa.
Mye er gjort, men utfordringen
ligger i nedgang i folketallet.. Flere
arbeidsplasser må til, så enkelt er
det å si det, men allikevel vanskelig å
få til.
Mye spennende er på gang
Vil det bli permanent gulldrift i Kols-

Tusen takk til alle som har deltatt
med gaver, besøk eller kulturelle innslag i løpet av året som har gått.
Hilsen Pleie– og omsorgsavdelingen

vika? Vannkraftutbygging i Grytendalen og Terråkelva?
Vindmøller ved Kalvvatna?
Blåskjellproduksjonen er også i gang.
Jeg håper at vi også på sikt kan få
sette et ørretgarn, og dra ut med
kastnota, det vil øke trivselen betydelig.
2007 er siste året for sittende
kommunestyre. Utfordringen for de
politiske partiene i Bindal er å få satt
opp lister for neste valg. Skal vi ta
vare på lokaldemokratiet, bør både
unge og eldre melde seg inn i et parti
og kanskje bli med på en liste. Vi har
det så godt her i Bindal og i Norge,
at vi glemmer av og til at det kommer ikke av seg selv. Vi er litt for
selvopptatte og tenker mindre på
fellesskapet. Nå har vi begynt å tenke på julegavene og julematen. Husk
minst mulig handelslekkasje! Ta kontakt, hvis du har behov for oppskrift
på silderetter eller sylteflesk.
Takk til alle som bidrar til at Bindal
fortsatt er en god kommune å bo i.
En god og trivelig julehelg ønskes
dere alle
Magne Paulsen
Ordfører.
Takk for i år!
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Melding fra Terråk Båtforening:
Lørdag 2. juni 2007 arrangerer vi offisiell åpning av den nye småbåthavna på Terråk, med mye god mat og underholdning. På kvelden blir
det utefest hvis været tillater
det, hvis dårlig vær flytter vi på “Toppen”
Musikk: PK & Dansefolket

Bindalseidet
Friskole:
Juleverksted 4. og
5.desember
Juleavslutning
20.desember kl. 18.00
Juletrefest 3.juledag kl. 16.00

Status bredbåndsutbygging,
Nord- og Sørhorsfjord

Første skoledag etter jul: 2.
januar

Utbyggingen av bredbånd er dessverre forsinket. Ny ferdigdato gitt av
Telenor er 31.12.06. Spørsmål om utbyggingen kan stilles til følgende
kontaktpersoner:

Terråk idrettslag

Bindal Kommune: Jens Christian Berg, tlf. 75032500,
e-post jens.chr.berg@bindal.kommune.no
Kjella Friskole: Kjell Eivind Grande, tlf. 75031655,
e-post kjell.e.grande@bindal.kommune.no
Midtpunkt IT: Bjørnar Sæternes, tlf. 90112430,
e-post bs@midtpunkt.no

Terråk skole
Juleverksted
tirsdag 19. for 5.- 10 kl

Ny mann i Plan- og
ressursavdelingen

Siste skoledag er 21. des

Juleverksted mandag
4. desember
Julegrøt 15. desember
Juleavslutning 20. desember
Juletrefest blir det, men vi vet
ikke akkurat datoen

Idrettslaget håper hele familien, små og stor og trimmere
i alle klasser, blir med. Det er
salg av kaffe og vaffel i skihuset.

Lokal Agenda 21

Juleverksted
onsdag 20. for 1.- 10 kl

Kjella friskole

Skikarusellen starter igjen tirsdag 2. januar kl 1800 på Stormyra Skistadion. Nå med nytt
navn: “Telenor-Karusellen”.
Idrettslaget får inngått avtale
med Telenor, som bidrar med
forskjellig materiell.

Erling Lysfjord har begynt som
avdelingsingeniør i et vikariat
fram til høsten 2007. Han har
lang erfaring fra arbeid på anlegg rundt omkring i landet,
men har også arbeidet i teknisk sektor i kommune. Han
er opprinnelig bindaling, men
flyttet herfra som ung gutt.

Lag og foreninger eller skoler
i Bindal kan søke om støtte
fra en pott på kr 500.000 i
Nordland, som skal brukes til
å markere FNs interasjonale
miljødag den 5. juni 2007. Det
blir prioritert prosjekter som
viser bærekraftig produksjon
eller forbruk, med fokus på
klima.
Søknadsfrist 15. januar 2007.
Se mer på:
www.nfk.no/plan-miljo
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JULEUTSTILLING / MARKED

Helga Dypvik er en av mange frivillige hjelpere som stiller opp når Magne gjør klar julebutikken på Doktorgården.

Velkommen til julemarked på Sørfjordgalleriet. Her finner du mange
fine hjemmelagede produkter; broderi, tresløyd, nisser, juledekorasjoner, votter, malerier, akvareller,
fuglekasser, ja ”you name it”.
Det blir rømmegrøt, julekaker og
allsang. Dessuten blir det nisse med

presang til alle barna som stikker
innom. Apropos kaker. Hvis folk vil
bake julekaker, skal vi selge det også.
Flatbrød, lefse og så videre. Vi holder åpent helt fram til jul.
Ring Magne på tlf. 91712919. Får du
ikke svar om kvelden, ringer du på
formiddagen.

Den kulturelle skolesekken
2. februar 2007 får Terråk skole
besøk av forestillingen ”En ensom
sneip”, laget av Eilertsen og Granados Teaterkompani. Denne forestillingen har tidligere vært vist på Terråk, under Nordlandsbåtregattaen
for flere år siden, men er nå en del
omarbeidet.

Våren 2007 skal også Terråk skole
være med på en 3-dagers workshop
om film. Det er Nordnorsk Filmsenter som skal lære elevene i ungdomsskolen om film som medium,
og i løpet av tre dager lage en film.

VELKOMMEN TIL JULEHANDEL
PÅ EN ANNERLEDES MÅTE.
Jeg er der mandag og onsdag mellom
11.00 og 16.00, og lørdager mellom
11.00 og 15.00.

JUL I BINDAL
Vårt lokale julehefte kommer
i år for 5. gang, et aldri så lite
jubileum altså. Bladet kan kjøpes i butikkene i Bindal og på
Sørfjordgalleriet.
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Kulturprisen 2006 tildelt Skoleballet ved
Terråk skole
På Høstkonserten i begynnelsen av
november ble Bindal kommunes Kulturpris for 2006 tildelt Skoleballet
ved Terråk skole. Skoleballet, som
arrangeres hvert år i februar, har
blitt en institusjon. Siden oppstarten på 1980-tallet, har mer enn tusen elever og lærere vært involvert,
både på scenen og andre steder for
å få til Skoleballet. Tidligere var også
foreldrene mer med, men nå er det
elevene som har mesteparten av ansvaret, med god hjelp av lærerne.
Skoleballet er en fest for klassene i ungdomsskolen, der de inviterer familie og utvalgte venner til en
kveld på skolen, med matservering,
festpolonese og sceneforestilling.
Sceneinnslagene varierer fra revy,
selvskrevne teaterstykker eller andre dramatiseringer på scenen.

Ordfører Magne Paulsen sammen med stolte prisvinnere. Oda Fossem Skarstad, Kristoffer
Bergerud og rektor Per-André Johansen tok imot prisen på vegne av alle de elevene og lærerne
som har vært med på Skoleballet.

Kulturprisen består av en gavesjekk på
kr. 5000,- og et diplom.

Fritidsfiske
Sør-Helgeland Regionråd ønsker
en delvis åpning av fritidsfiske etter
ørret og laks langs kysten og i våre
fjorder med ørretgarn eventuelt
kastnot i ca 14 dager pr. år. Dette
med bakgrunn i at det bl.a er registrert store mengder laks og ørret
langs kysten og i fjordene.
Sør-Helgeland Regionråd er av den
oppfatning at det er svært viktig å
belyse viktigheten av at hobbyfiske
er et privilegium befolkningen i Distrikts-Norge bør kunne ha som er
med på å skape trivsel ikke minst i
små kommuner med stor fraflytting.

Det skal ikke være slik at rekreasjon
blir karakterisert som miljøkriminalitet.
Sør-Helgeland Regionråd er opptatt
av å synliggjøre noen av de fortrinn
ved å bo langs vår langstrakte kyst.
Sør-Helgeland Regionråd kan ikke
akseptere at det er kun elvefiskere
som kan stå fram og forfekte fortreffelighet ved å kose seg med hobbypreget aktivitet i spenningskampen mot blankfisken.
Sør-Helgeland Regionråd ber nå
Kyst-Norge gå sammen om å skape et lovverk som åpner for gamle

tradisjoner og som gir tillatelse til
å bruke kysten og fjordene mer positivt enn det som har vært tillatt
hittil.
Sør-Helgeland Regionråd anmoder
alle kommuner om å ta denne problemstillingen opp i sine kommunestyrer.
Bindal kommunestyre vedtok enstemmig å slutte seg til denne uttalelsen på møte den 25. oktober.
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HØSTFEST I HATTEN 4H
Lørdag 4.november var det Høstfest
i Hatten 4H. Dette året har vi vært
10 medlemmer, og vi har hatt bra
aktivitet i klubben. På Høstfesten viser vi fram det vi har gjort i løpet av
året. Medlemmene har mange forskjellige oppgaver som aspirantoppgave, fotografering, stell av kanin, ku
og kalv, sjøfiske og musikk. 4H-erne
jobber fram mot utstillinga på Høstfesten og det er flott at mange kommer og ser hva vi gjør. I år var vi ca.
50 stykker med smått og stort.
4H-kontakten for Ytre-Namdal,
Bente Eiternes, godkjente arbeidet
vårt, og alle oppgavene ble godkjent.
4H-festen er medlemmenes eget

arrangement, dvs. at vi arrangerer
festen selv med litt støtte fra foreldrene våre. Vi solgte kaffe, kaker og
mat. I tillegg hadde vi loddsalg med
masse fine gevinster som foreldrene
våre hadde gitt. Vi hadde ikke underholdning fra scenen i år, men vi
aktiviserte gjestene våre med masse
artige leker og konkurranser. I år har
nesten alle medlemmene vært med
på Fylkesleir og Distriktsleir. Der ble
vi kjent med mange andre 4H-ere
og fikk være med på mange nye ting.
Styret var på styrevervkurs i januar
og der lærte vi mye om lagsarbeid
og hvordan man jobber med å drive
et lag eller ei forening.

I høst er det 25 år siden Hatten 4H startet opp, og den første
voksenlederen var Annlaug Helstad.
Hun fikk en blomst og mange takkeord for god hjelp i starten.
Det er god plass i Hatten 4H og
alle som har lyst til å være med er
hjertelig velkommen.
Sigrid Helen Skarstad

Bente Eiternes, som er 4H-kontakt i Ytre Namdal, står her til venstre, sammen med 7 medlemmer i Hatten 4H på Høstfesten.
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Ungdommens Kulturmønstring

Fra UKM 2006

Lørdag 10. februar 2007 planlegges lokal mønstring av Ungdommens kulturmønstring på
Terråk samfunnshus. Denne
gangen inviterer vi ungdom fra
Sømna til å være med på en felles mønstring på Terråk.
Målet med UKM er å stimulere og
synliggjøre ungdommens kreativitet
og kunstneriske utvikling, ved å gi
ungdommer mulighet til å vise fram
seg og sin kulturaktivitet.
Kulturmønstringen består av
sceneopptredener, utstillinger og
verksteder. Før en sceneframføring
får deltagerne være med på en teknisk prøve, stille inn lyd og lys etc.

Deretter kommer selve scenemønstringen. Hver deltager/gruppe får
ca 10 minutter på scenen.
De som deltar med utstillingsobjekter (tegninger, tegneserier,
skulpturer, etc.) blir presentert på
en vernissasje (et fint ord som betyr
åpning av en kunstutstilling), og utstillingslokalet er åpent for publikum
under hele mønstringen.
Alle ungdommer under 20 år
kan melde seg på lokalmønstringen
i sin kommune, og alle får være med.
Ungdom fra Bindal som går på skole
i Brønnøysund, eller andre steder,
kan delta på mønstringen der de går
på skole.

Påmelding skjer via UKMs internettsider.
Det er ingen begrensning i genre eller utrykksform for deltagerne - alt
er lov. Nedre aldersgrense er 10 år.
For å gå videre til fylkesmønstring
må man være 13 år.
Meld deg på!
Påmelding er mulig fra 1. november.
Gå inn på www.ukm.no og velg Påmelding. Snakk med en lærer eller
en venn hvis du trenger hjelp. Arrangør av UKM i Bindal er Bindal
Kulturskole og Bindal kulturkontor, i
samarbeid med Bindal Ungdomsråd.
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Juletrefest på Årsandøy
Etter mange, mange års pause blir
det endelig juletrefest igjen i ungdomshuset på Årsandøya. Arrangører er Ellen Dybvik og Magne Olav
Brevik - med gode hjelpere. Vi legger vekt på å lage festen slik vi selv
husker den som barn. Her blir det
KJEMPESTORT juletre, nisse, gratis
mat til barna, åresalg, juletregang,
musikk og mye, mye mer. Herved inviteres hele Bindalen på fest. Ta med
dere bestemor og bestefar pluss alle
barna og kom. Kanskje har du en

nabo som er alene, ikke har bil eller
er litt dårlig til bens! Kanskje kjenner
du noen på aldersheimen! Hvorfor
ikke glede han/henne med skyss til
juletrefesten! Gevinster, og et brett
med mat blir vi kjempeglade for.
Festen er fredag den 29.desember.
5.juledag.
VELKOMMEN
hilsen Ellen og Magne

IL Kula,
idrettsskolen
Det er karusell-løp også i
2007: Vassbakken 25. februar,
Pefjellet 18. mars og ved skolen 18. juni.

Tråkkemaskin i lysløpa

Denne tråkkemaskinen ligner den som skal brukes i skiløypene på Terråk.

Lokal
Agenda 21
Det er søknadsfrist 15. januar
2007 for lag og foreninger,
skoler og barnehager som
ønsker å søke støtte til markering av Nordlands miljødag
den 5. juni 2007. Dette er FNs
internasjonale miljødag, og
det er ønskelig at det blir satt
fokus på miljø og bærekraftig
utvikling.
Barn og ungdom er primær
målgruppe. Eget søknadsskjema kan fås fra Bindal kommune, eller fra Astrid Wake,
tlf 75 65 05 03, eller epost: astrid.wake@nfk.no. Se også på
internett: www.nfk.no/planmiljo, under miljøfylket.

Terråk idrettslag har kjøpt
tråkkemaskin, en Prinoth T2S
1997-modell. Maskinen ble levert Terråk i midten av november av Trygve Owren AS, som
holdt kurs for de som skal kjøre
maskinen til vinteren.
Tråkkemaskinen har en pris på kr
410.000 kroner. Laget har finansiert
maskinen med egenkapital og lån, og
har søkt om tilskudd fra Bindal kommune og næringslivet i regionen.
Idrettslaget har lagt inn egenkapital på kr 70.000 og det som har
kommet inn på kronerulling, kr
40.000. Resten av kostnaden er lånefinansiert.
Leder i idrettslaget, Tore Kolsvik, er
spent på hvor mye som kan komme
inn av tilskudd, men er optimist. Fra
Sparebank1 har det allerede kommet positivt svar. Kolsvik håper på
en lang skisesong, med nok snø. Så
skal idrettslaget sørge for fantastiske løyper!
God tur!
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Bindals fotballfremtid!

I sesongen 2006 har G-14 laget
til IL Kula bestått av gutter fra
Bindalseidet, Horsfjord og Terråk. Lagets trener har vært
John Vikestad.

Laget har hatt en kjempesesong
som innebærer at de bl.a. ble seriemestere og spilte seg fram til finalene
i både kystbycupen (Rørvik) og Knut
Eriks minnecup (Brønnøysund).
Sesongen ble avsluttet med
kamp om kretsmesterskapstittelen,
og selv om laget ikke nådde opp her

så har de all mulig grunn til å være
stolte av sine prestasjoner.
Laget har også vist at samarbeid
mellom grendene i Bindal gjør at vi
kan få til ting vi ikke greier alene.
Noe til ettertanke for oss som har
blitt noen år eldre…
Arnfinn Hamnes

Bindal Kraftlag AL ønsker innspill!
Bindal Kraftlag
Oddbjørn Jamtøy i Kraftlaget inviterer alle andelseierne i andelslaget
om å komme med innspill til den nye
Strategiplanen. Andelseiere er de
fleste som har bygd hus eller kjøpt
hus i Bindal,. Hva ønsker eierne at
Kraftlaget skal drive med?
Det vil bli sendt ut et brev til alle
andelseierne ut på nyåret, med en
svarfrist.
For å motivere flere til å svare,
kommer Kraftlaget til å trekke ut
en premie blant de som svarer innen
fristen.
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Helgeland Museum inn i Bindal Båtsenter?
Bindal Båtsenter ble etablert i
1992, med formål å være et aktivitetshus for kystkultur, og å
vise fram båtbyggertradisjonene her. For tiden er huset leid
ut til pub-drift og til dørlager.
Helgeland Museum har de siste
årene stått for driften av Bindal bygdetun på Vassås, men ønsker bedre
lokaler for å vise fram vår lokale historie. Da kan båtsenteret være et
mulig hus. Helgeland Museum består
av 14 kommuner/museer (snart blir

de 18) på Helgeland, som alle skal ha
sine egne tema. I Bindal er det satt
fokus på skog, treforedling og samfunn. Her kan mange sider av vår
lokalhistorie passe inn. Båtbygging
er en side, en annen side er tradisjonene rundt sjø-levert tømmer.
Også industrihistorien knyttet til
Risøybruket og Bindalsbruket er det
behov for å vise fram.
Helgeland Museum har hatt hjelp av
arkitektstudenter som har lekt seg
med å tenke ombygning av eksisterende museumslokaler på Helge-

land, for å gi plass til utstillinger og
aktiviteter. Her ser vi to skisser hvor
man har tenkt seg at Båtsenteret
blir bygd på i alle retninger, og finner
plass til mange av de funksjonene
som er ønsker her.
Her skal det bli plass til et stort
rom for møter, utstillinger og arrangement. Videre blir det arkivrom, kontor, verksted og magasin.
Det skal også tilbys fasiliteter for
gjester i båthavna, som tolalett,
dusj og vaskerom.

Her er den gamle bygninger
utvidet, og ”pakket inn” med
nye materialer.
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Lisbeths Alternative Behandling
Jeg heter Lisbeth Margrete Borgen
Solum og jeg er en ekte øyværing,
- oppvokst midt ute i Bindalsfjorden
på Øksningsøy.
Jeg har bestandig likt å jobbe med
mennesker og i 2002 tok jeg sjansen, og startet på et 2-årig akupressurkurs i Trondheim. Videre tok jeg
grunnmedisin med eksamen våren
2006, og høsten -06 fortsatte jeg
med en 3,5 års profesjonsutdannelse
i akupunktur, med en måneds praktisering i Kina som en del av studiet.
Mai 2006 startet jeg enkeltpersonsforetaket ”Lisbeths Alternativ Behandling”, hvor jeg tilbyr alternativ
behandling som består av akupressur, massasje, kopping, moxa, akupunktur 2000 og ørelysbehandling.
Jeg har nå drevet en stund og mange
har vært innom. Men etter som jeg
har forstått, er det også mange som
ikke vet hva jeg driver med. Jeg håper i alle fall at dette blir litt informerende for de som er interessert,
og er det noen som vil vite mer, er
det bare å ringe!
Jeg er terapeutmedlem i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon
(NNH), som for øvrig er den stør-

ste organisasjonen i Norge innen
naturmedisin. NNH har strenge kriterier for å gi medlemskap, derfor
oppfordres brukere av naturterapi
til å se etter NNHs logo når man
velger slik behandling.
Akupressur kan enklest forklares
med at det i stedet for nåler blir
brukt fingertrykk og massasje på
punkter på kroppen. Tanken i akupressur er at når energien – Qi, flyter harmonisk, holder vi oss friske.
Kommer Qi i ubalanse, kan vi på sikt
bli syke. Qi flyter i spesielle baner
kallt meridianer, og den er lett påvirkelig i spesielle punkter som kalles
akupunkter. Man trykker på forskjellige kombinasjoner av akupunkter og
dermed påvirkes strømmen av Qi.
På denne måten påvirkes alle deler
av kroppen, både dens funksjoner og
dens psykiske og følelsesmessige uttrykk.
Ved kopping frembringes et ”negativt
trykk” på punktet eller et kroppsareal, og metoden har en karutvidende effekt der koppen er påsatt, - en
meget effektiv behandling.

Moxa eller moxibustion er en varmebehandling. ”Moxa-rolls” eller
moxasigarer tennes og beveges over
det aktuelle området som skal varmes opp.
Ørelysbehandling er en vitaliserende varmebehandling for hodet og
ørene, og den virker velgjørende og
avslappende. Ørelysene kan være til
hjelp for bihulebetennelser, øresus,
hodepine og forkjølelse.
Akupunktur 2000 er et micro-akupunktursystem som tar utgangspunkt i reflekspunkter som finnes
omkring alle ledd i kroppen.
Jeg håper mange vil benytte seg av,
og ha mye igjen helsemessig for å
komme en tur innom meg. Jeg holder til i sokkelen i Sjøveien 12 på
Terråk. Jeg vil samtidig få takke
Bindal kommune for støtte gjennom
næringsfondet, en verdigfull hjelp
når man tar sats og utdanner seg, for
så å starte egen bedrift.
Med vennlig hilsen og et ønske
om god helse og et langt liv,
Lisbeth

Send inn din fortelling
I Bø i Vesterålen skal det lages en
sagn- og eventyrhule. Den skal kalles
Ringelihorn, etter Regine Normanns
eventyr om den hjelpsomme bukken.
Regine Normann (1867-1939) skrev
romaner og diktet kunsteventyr
herfra. Hun skrev sagn og legender
om tro, overtro og om menneskene
som bodde her.
I Ringelihorn ønsker initiativtakerne
å samle historier fra hele verden,
men føst og fremst fra Nordland,
og våre naboer langs havet, Island,
Russland, Færøyene, og enda lenger
unna Mexico og Latinamerika.

Alle kommunene i landsdelen inviteres til å hjelpe til med å starte innsamling.Historier kan sendes, gjerne
pr epost eller som lydopptak. Historiene kan være sagn om fjelltopper,
hendelser eller kjente skikkelser,
Les mer på nettsidene til Bø kommune www.boe.kommune.no, under prosjekter.

Eventyrkommunen Bø ønsker seg mest av
alt sin egen underjordiske eventyrhule.
-Hvor er jordens hjerte, og kan jeg gå dit
nå med det samme? spurte hun, ferdig til
å legge i vei etter blomsten.
-Nei vent nå litt, sa huldredronningen.
-Først må du ned til de underjordiske og bli
venner med dem. Derfra skal du gjennom
dvergeheimen. Siden skal du gjennom
ild og vann, og så kommer du til det
skinnende berg, og i det berget ligger
jordens hjerte. Du kjenner det på slagene,
for det banker i takt med ditt eget.
Fra et eventyr av Regine Normann

Båtsaumen

12

Kommunalt informasjonsblad for Bindal

KULTURKALENDER VINTER 2006
Bygdekinoen

Bindalseidet svømmebasseng
Onsdag

kl.1800-1900
kl.1900-2000

Torsdag

kl.1700-1800
kl.1800-1900
kl.1900-2030
kl.2030-2130

Åpent for alle
Åpent for alle

Baby og småbarnsvømming
Familiebading
Varmbading
Åpent for alle fra og
med 8. kl
Billettpriser: Barn kr 15,- • Voksne kr 35,-.

Terråk svømmebasseng
Åpningsidene
Onsdag kl.1700-1900
kl.1900-2000
Torsdag

Fredag

kl.1700-1800
kl.1800-1900
kl.1900-2000

Familiebading
Åpent for alle fra og
med 8. kl
1.-4. klasse
5.-7. klasse
Åpent for alle fra og
med 8. kl

kl.1700-1800

Foreldre og barn
opp til 6 år
kl.1800-1900
Varmbading voksne
Gjelder inntill videre, med forbehold om endringer.
Billettpriser: Barn kr 15,- • Voksne kr 35,-.
Grupper som ønsker tider utenom dette, må søke Terråk skole (f.eks. svømmetrening, FYSAK o.l.)

Nordlandsbåtregattaen 2007
Fredag 29.06.
Utefest: VASSENDGUTANE
Lørdag 30.06
Utefest: INGEMARS

Juletrefester
Juletrefest 2. juledag kl 1500 på Solvang, Holm
Juletrefest Bindalseidet skole 3. juledag
4. juledag på Åsen, Åbygda.

www.bygdekinoen.no – for oppdatert program.
Etter jul starter bygdekinoen opp igjen tidlig i januar.
TERRÅK SAMFUNNSHUS
Søndag 10. desember
Kl 1800 Boog og Elliot – gutta på skauen
Kl 2000 Fritt vilt

alle
15 år

I januar blir det kino den 7. og 21.
VONHEIM
I januar 2007 blir kinodagen på Vonheim flyttet til
torsdag. Det blir kino den 11. og 25.

Fester
2. Juledag er det fest på Åsen, og det blir reprise på
suksesskomedien fra i sommer: ”Marcolfa” av Dario
Fo. Etterpå spiller Kveinås til dans.
3. Juledag er det dansefest på Granheim, Skjelsviksjøen Arr. UL Fremskridt
3. Juledag spiller Elanders på Romjulsdansen på Toppen, Terråk.
4. juledag inviterer UL Fønix til skuespill på Vonheim.
5 . Juledag er det fest på Toppen, Terråk, med Grannes, det nye bandet fra Namsos som nettopp har
sluppet cd med trønderrock av gammelt, godt merke.

