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Fra 15. september er kontortiden kl 0800 til 1545 ved kontorene på Bindal rådhus.
Bindal folkebibliotek: er
åpent for utlån i tiden
kl 0800 – kl 1545 (1500),
Bibliotekar er tilgjengelig
tirsdag, onsdag og fredag
kl 0830 – kl 1430.
Telefontid på legekontoret
kl 08.30 – 09.00 og 11.30 –
12.00
Legevakt 750 34333.
Nasjonalt legevaktnr:
tlf 116 117.
Øyeblikkelig hjelp tlf 113.

Nye tilsatte
Martine Øvergård Engan er tilsatt i
100% stilling som ergoterapeut
knyttet til dagtilbud på Senteret.
Eli Tollan Dybfest (27) fra Bjugn er
tilsatt som lektor ved Terråk skole.
Hun har tidligere arbeidet på Hoeggen skole i Trondheim.
Julia Lindberg (25) fra Kolvereid er
tilsatt som lærer ved Terråk skole.
Hun har tidligere arbeidet i Nærøy
kommune.
Hilde Veronica Håpnes Nilsen er
tilsatt som helsefagarbeider i 90%.
Hun er utdannet farmasøyt.
Torunn Wærstad fra Sømna er tilsatt som sykepleier i 100% ved
Bindal sykehjem.
Arnfinn Hamnes er konstituert som
oppvekst– og kultursjef fram til årsskiftet, da Per-André Johansen har
fått permisjon. Else Marie Busch er
konstituert som barnehagestyrer i
samme periode. Tove Heide er samtidig avdelingsleder i Bindal barnehage avdeling Bindalseidet.

Folketallet i Bindal
Pr 1. juli er vi 1.472 innbyggere.
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Abonnere på Båtsaumen ?
Bindal kommune gir ut bladet Båtsaumen regelmessig for å informere om kommunal aktivitet og
annen lokal aktivitet i Bindal. I 2016 vil det komme
seks utgaver. Bladet legges ut i pdf-format på kommunens nettside. Tidligere ble bladet sendt ut gratis til alle husstander, men fra og med 2016 blir det
krevd egenbetaling. Vi tilbyr et abonnement der
man betaler inn kr 200,- årlig for 5 (eller flere) utgaver. Formatet er et hefte i A5–størrelse, på 16 til
24 sider. Vi fortsetter samarbeidet med Kirken i Bindal,
slik at du får Båtsaumen og Menighetsbladet i
samme hefte.
Bestille abonnement
Ring Bindal kommune på telefon 75032500 hvis du
vil bestille abonnement. Du kan også sende en
epost til postmottak@bindal.kommune.no. Oppgi
full postadresse. Vi sender deg faktura i posten.

Politiske møter høsten 2016
Formannskapet
Torsdag 15. september
Torsdag 20. oktober
Torsdag 24. november

Kommunestyret
Torsdag 29. september
Torsdag 10. november
Torsdag 15. desember
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Hilsen fra ordfører Britt!
Sommeren er på hell, og jeg håper alle har hatt en
fin ferie og fått ladet batteriene før vi går høsten i
møte. Alle årstider har sin sjarm, med forskjellig
lys og farger. Personlig er jeg glad i de fine høstfargene. Før høsten setter inn skal det både høstes
og jaktes, året har gitt gode avlinger. Håper mange
tar vare på bærturtradisjonen. Det er mye god trim
i en bærtur og masse gode næringsstoffer i bærene.
Elgjakt er en god tradisjon som bidrar til at det felles godt over 200 dyr i kommunen. Til tross for
dette har vi mange dyr som blir gående rundt i tettbygde strøk og på gårdene, til innbyggernes fortvilelse over store ødeleggelser. Det ble i år søkt
om utvidet jakt til 23. desember, mens forslaget, når dette skrives er ute
til høring, er jakt ut november. Uansett tidspunkt er det ønskelig at tiden
benyttes godt, i håp om å få tatt ut flere dyr og gjerne de som oppsøker
oss utover vinteren, år etter år.
Jeg observerer at det er mange som er flinke til å gå på fjellturer. TOPP
10 er fine turmål, og bidrar til at vi er mange som kommer oss ut på tur.
Takk til de som bidrar til godt merkede løyper. Har også observert at det
er lagt ned et stort stykke arbeid i forbindelse med «Gundagammen». Det
er godt å se at den blir ivaretatt og holdt vedlike. Den er et godt benyttet
turmål, også på veien opp til Heilhornet for de som velger å gå opp fra
Bindalseidet.
Kommunene blir målt på mange barometre gjennom året. På noen skårer
vi høyt og andre lavere. Vi bor i en god kommune med gode tjenester til
våre innbyggere, noe vi alle setter stor pris på! For at dette skal fortsette
må vi alle bidra til flere arbeidsplasser, som igjen medvirker til økt innbyggertall. Det jobbes med flere aktører gjennom Bindal Utvikling, men
det er ingen grunn til å hvile på laurbærene om du har noe du går og grunner på.
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Vi hadde som mål å bosette 15 flyktninger i 2016. Alle er kommet og er
tatt godt imot. 8 stk fra Eritrea og en familie på 7 fra Syria. All honnør til
Åshild Dybvik Gillund for jobben hun har gjort siden hun tiltrådte sin
stilling 4. april. Hun har siden fått Trine Nilsen Bergerud med på laget
som boveileder. Vi har alle et felles ansvar for at vi skal lykkes, og for at
våre nye innbyggere skal trives og få det bra i Bindal.
Vi har gjennom flere tiår jobbet for å få ny butikk på Terråk. Nå er bygget
kommet opp, og er i god rute for at vi skal få gjøre julehandelen i nye lokaler. Det jobbes for å få stedsutviklingsmidler til å opparbeide området
rundt og et forskjønna kommunesenter.
Trivelige omgivelser er med på å gi et godt inntrykk og trivsel for befolkningen.
Asfalten vi ble lovet på veiene i Bindal uteblir i år, dels av andre nødvendige prioriteringer. Derfor desto viktigere er det at vi står på for å bli prioritert til neste år. Jeg har bedt om befaringer av veiene i høst i forbindelse
med oppstartsmøte for Holm ferjeleie. Det har dratt ut i tid pga vedtaket
om større ferje og de innspillene ferjemannskapene kom med på møte i
mars, som også medfører at det må investeringer til/ombygging i Vennesund. Det er satt ned en prosjektgruppe som jobber med utredning.
Jeg ønsker skoleungdommene våre lykke til med nytt skoleår og spesielt
de som reiser på hybel for første gang. Husk å ta vare på hverandre, og
bidra til at alle trives og får en god opplevelse i en ny epoke av livet. Dere
er alle velkommen tilbake til Bindal etter endt utdanning, enten som gründer eller jobb hos andre som måtte ha bruk for deres kompetanse.
Nå gjenstår bare å takke for denne gang, med ønske om en fin høst!
Hilsen Britt
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Folkehelseuka
Åbygda idrettslag har aktivitetsdag på
fotballbanen søndag 11. september fra kl
1100.
Terråk jeger– og fiskerforening inviterer
til fiskedag ved Helstadsjøen onsdag 7. september.
Zumba på Kjella skole starter opp igjen
torsdag 1.september klokka 19.30.

Fra 5. til 11. september
arrangeres Folkehelseuka i
Nordland.

IL Kula Idrettskolen arrangerer tur til Kulturminneløypa på Holm,
torsdag 08. september kl 1730. Oppmøte og parkering ved Ungdomshuset. Nærmere info kommer på IL Kula sine facebooksider og på oppslag.
Det blir salg av kaffe og pølse m/ brød i grillhytta. Gratis drikke til barna.
Dette inngår i idrettskolen sine karuselløp. Dette blir årets 1. tur.
Den andre turen er fakkelmarsj i november/ desember. Tredje tur er skitur opp til Vassbakkan i februar og fjerde tur er Kuladilten i mars/ april.
Karusellen avsluttes med Idrettsleker på fotballbanen i juni :-)

I Friluftslivets uke
3. - 11. september
inviteres du og alle i
hele Norge til å bli
med ut i naturen.
Friluftslivets uke
starter med en
#nattinaturen lørdag
3. september. Lørdag
3. september skal
«hele» Norge
sove ute – bli med du
også!
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I august var Astrid
Margrete Myrvang
og Lasse R. Kolsvik
på sommerleir i
Lycksele i Sverige
sammen med 40
andre ungdommer
fra Helgeland og
Västerbotten/Södra
Lappland.
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Sommerleir for ungdomsråd

Lasse Kolsvik og Astrid Myrvang på
De var med på opplæsommerleir i Lycksele.
ring for medlemmer av
ungdomsråd, som er
støttet av Erasmus+ (EU-midler) og Nordland fylkeskommune og fylkesmannen i Nordland. Ungdommene lærte om "Agenda Day", et opplegg som hjelper ungdom til å bli hørt. Lasse er med i Bindal ungdomsråd, og sitter i styret for Helgeland ungdomsråd. Når skolene i Bindal i
høst har valgt sine representanter til elevrådene, skal Bindal ungdomsråd
velge sin leder og starte sitt arbeid med å fremme saker til beste for barn
og unge i Bindal.

Ungdomsrådsmedlemmer fra alle fem kommuner på Sør-Helgeland
deltok på sommerleir i Lycksele.
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TV-aksjonen 2016
TV-aksjonen 2016 går til
Røde Kors. Sammen skal vi
gi livsviktig hjelp til ofre for
krig og konflikt.
Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de
mest sårbare i verden – mennesker rammet av krig og konflikt. Gjennom
TV-aksjonen skal mer enn to millioner mennesker få livsviktig hjelp.
Årets TV-aksjonsmidler går til Røde Kors sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, Sør Sudan, Afghanistan, Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har
kommet til Norge.
Røde Kors er mange steder den eneste hjelpeorganisasjonen som slipper
til med humanitær hjelp, og har gjennom lokale frivillige tilgang til dem
som ellers ikke får hjelp. Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i
krig- og konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og
mat. Behovet er enormt, og hvert bidrag er med på å redde liv.
Som vanlig organiserer Bindal frivilligsentral innsamlingsaksjonen i Bindal. Du kan melde deg som bøssebærer til Ann-Kristin eller Paula.

Treff for foreldre med småbarn:

Mandagene 12. september og 26. september, 10. og 24.
oktober, fra kl 1000 til 1300.

Seniornett

Terråk tirsdager fra kl 1000 på Doktorgården.
Bindalseidet torsdager kl 1800 på skolen.
Peder Knophs vei 6, 7980 Terråk Tlf: 75031744 mobil: 48299650
frivillighetssentralen@bindal.kommune.no org.nr. 987 753 269
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Teknologiskiftet for
radio kommer i 2017

I løpet av 2017 erstattes FM med DAB+ etter
en regionvis slukkeplan og alle rikssendte radiosendinger blir da heldigitale. I Nordland
skjer dette teknologiskiftet 11. januar 2017.
Dersom du vil lytte på rikssendt radio etter dette tidspunktet, må du ha
tilgang til digitale løsninger både i hjem, hytte, bil, båt med mer.
Mer informasjon om digitalradioovergangen og fullstendig slukkeplan
finner du på www.medietilsynet.no/digitalradio.
Du kan også følge nyheter og informasjon om teknologiskiftet på Facebook: DAB+radio=sant. Her kan du også stille spørsmål og kommentere.
http://dabmytene.no

Hildringen aktivitetsgård

Aktivitetsdager (fra og med 5. klasse) Hildringen søndag
18. september kl 1000 til 1600. Det blir servert enkel grillmat. Ta med ryggsekk med med ekstra klær og regnklær, stødige sko, lunsj og drikke.
Halloween 29. oktober, for 6. klasse og eldre. Påmeldingsfrist 1. oktober. Hildringen. Møt opp i kostyme.

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. Frist inn til Nordland fylkeskommune er 15. januar 2017.
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ÅPNINGSTIDER
Bindal museum:
Mandag
Tirsdag
Onsdag-fredag
Lørdag-søndag

Bindal museum

stengt
kl. 9.00-14.00
kl. 10.00-15.00
stengt

Velkommen på museum!

Bindal museum er et nytt museum som ligger i sentrum av Terråk.
Museet er et flerbrukshus og en møteplass.
Fra august til juni 2017 vises utstillingen «Båtbyggerbøndene på Helgeland».

I november og desember vises utstillingen «Evig Elg»

Den store og mektige elgen har fascinert menneskene i flere tusen år.
Den har vært sentral i utallige bilder. Fra steinalderens bergkunst via
romantikkens malere til klassiske «Elg i solnedgang». De siste årene har
elgmotiver gått fra å være kitsch til å bli design.
Utstillingen om elg er bredt vinklet; historie, illustrasjoner, litt
om jakt og diverse gjenstander til
pynt og glede.

Fredag 2. september kl 1700 åpner
vandreutstillingen "Sort som natten"
på museet. Dette er en utstilling om
kaffens tradisjon i Norge og på Helgeland.
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Foto: Sascha Kebernik

Bindal bygdetun:
Åpent ved arrangementer og på forespørsel. Sesongåpent fra St. Hansaften til august. Åpningstid i sesong annonseres.

Det er samlingsstund for pensjonister ved lunsjtid fredag 9. september,
14. oktober, 11. november og 9. desember.
Therese Danielsen, som tidligere var lokalt ansvarlig ved Helgeland museums avdeling i Bindal, er nå tilsatt som distriktskonservator i Museet
Midt, med arbeidssted Rørvik. Hun skal bistå de små lokalmuseene i
Namdalen som ikke har egne ansatte; Fosnes, Grong, Lierne, Namsskogan, Nærøy og Overhalla.

Eldredagen 2016
Eldredagen foregår søndag 2. oktober kl 1400 på
ungdomshuset Vonheim på Sørhorsfjord. Underholdning av Sigmund Kveli. Musikk ved Gunn og
Emil. Middag, kaffe og kaker.
Påmelding innen 23. september til Bindal frivilligsentral tlf 948 11 116, Liv Brevik—905 40 261,
Solbjørg Sagmo—958 71 358 eller Joker Bogen—
75 03 16 32. Buss fra Bindalseidet og Terråk kl
1300. Pris kr 250 pr person.
Sigmund Kveli underholder
Velkommen!
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Bindal Utvikling AS

Ny tilskudd juni – august:

"Lilleheil helse og trening" ved Malin Holm Gangstø har fått 47.500,- i

tilskudd til forstudie av Bindal Utvikling.
"Lettere malingsjobb» ved Malin
Holm Gangstø har fått 32.000,- i tilskudd til forstudie av Bindal Utvikling.

Tilstede på stands:
Bindal Utvikling har i sommer vært
tilstede på Nordlandsbåtregattaen,
Bindalseiddagan og Bygdedagen på
Helstad, med rollups og brosjyrer i
henhold til ny profil tilknyttet
«Heilhornets rike».
Bjørnar Pedersen, Kjell Andersen og Geir
Næringsvennlig kommune:
Horsberg på Bindalseid-dagan i juli.
Bindal Utvikling har bevilget
250.000,- for å gjennomføre forstudie og forprosjekt for at Bindal
kommune sine tjenester skal bli et
fortrinn i utviklingen av det lokale
næringslivet. Dette arbeider starter
opp høsten 2016, og vil foregå gjennom hele 2017.

Anja Tjelflaat på Nordlandsbåtregattaen
i juni sammen med Victoria og Monika
som deltok i konkurransen.
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Blilyst i Bindal:
Vårt mål er at alle har lyst til å
bli boende og virkelig kjenne at
man trives. Her ser vi kvinner
som en viktig brikke, og derfor
har vi i 2016 invitert til to kvinneseminar med tema «Mitt gode
liv i Bindal». Det første ble
gjennomført i april, og det neste
foregår 17.-18. september på
Horstad gård. Det er en helg
med nettverksbygging, påfyll
samt egen jobbing, for kvinner
uansett alder. Egenandel 300,-.
Påmelding via bindalutvikling.no
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Deltakere på kurset i april på Horstad.

Tankesett for innovasjon for ungdom i Bindal:
Vårt mål er å skape morgendagens suksessfulle gründere med god selvfølelse, selvtillit for å nå mål og hjerte for Bindal.
Den 22. september blir det felles innovasjonscamp for alle 8.-10. klassinger i kommunen på Bindalseidet skole. Det blir forskjellige tema det
skal jobbes ut fra. Ett av problemene som skal taes tak i er: Det er for få
som bruker det flotte topp-10 tilbudet. Hvordan kan flere bli med her?
Prosjekt-kurs:
Å jobbe med utviklingsoppgaver og drift samtidig er veldig krevende. Det kan skape unødvendig stress. Med det riktige verktøyet, og
forståelse av prosessen, vil utviklingsarbeidet fremover bli morsomt.
Bli med på to-dagers kurs for planlegging og gjennomføring av prosjekt/utviklingsoppgaver/innovasjon den 17.-18. november.
Få kurset med 90% rabatt, til bare 500,- pr. person. hvor Bindal Utvikling og Innovasjon Norge dekker 4.500,- pr. deltager.
Frist for påmelding 1. november.
www.bindalutvikling.no
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Presentasjon av nye bindalinger

Her er våre nye innbyggere fra Eritrea. I tillegg til disse seks
voksne, kom det to barn. De kom hit i sommer og er bosatt på
Terråk. De deltar nå i et introduksjonsprogram med opplæring
i norsk språk og samfunnslære. De får 550 timer norsk og 50
timer samfunnsfag i en grunnpakke. Etter hvert skal de ut i
praksisplasser, der de kan få brukt de nye norskkunnskapene
sine. En er allerede i gang i barnehagen på Terråk. Vi trykker
bildene med samtykke fra hver enkelt.

Aron, 26 år

Meskela, 34 år

Mikeal, 19 år

Filmon, 21 år

Mulugheta, 26 år

Fiori , 29 år

Båtsaumen

Side 15
Inger Merethe
Johnsen i Teater Fabel som
holder til i Skien. I høst er
hun på turne i
Nord-Norge for
Hålogaland
folkeakademi.

Teater Fabel presenterer dukketeaterforestillingen

Høna som skulle til Dovre
Dukketeateret er basert på folkeeventyret Høna som skulle til Dovre for at ikke all verden skulle
forgå etter Asbjørnsens og Moe. Dette er en “åpen teaterforestilling” hvor dukkespilleren er godt
synlig for publikum og henvender seg direkte til barna.
Manus/dukker og dukkespill er ved Inger Merethe Johnsen. Regi: Sylvia Salvesen.

Mandag 17. oktober på Terråk skole
- for barnehage og småskolen
Fotballbingen på Terråk er
nå flyttet til Stokkvikåsen.
Terråk IL er fortsatt eier.
Der bingen har stått i 13 år, blir
nå Terråk barnehage utvidet.
Idrettslaget planlegger å bygge
en ny binge ved Terråk skole
når ombygningen av skolen er
ferdig.
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Fredsleir i Bindal

Ungdom fra Bindal, Eritrea, Kroatia og Tunisia på toppen av Mulingen i
juli. Ungdomsleiren var støttet av midler fra Erasmus+.
Stiftelsen Peacepainting var i juli vertskap for en ukes ungdomsleir med
ungdom fra Kroatia, Tunisia og Norge. I tillegg var de nytilflyttede eritreiske flyktningene med på store deler av opplegget. Hver dag åpnet med
samtaler om fred og bevisstgjøring om fredsarbeid og praktiske øvelser,
ledet av Joakim Arnøy fra Narviksenteret. Catrine Gangstø arrangerte
maleverksted. Ungdommene besøkte Bindalseid-dagan, Reppa og var på
fjelltur til Mulingen, Uka avsluttet med en åpen utstilling av malerier.
Bildene er nå på vei til Narvik, der de skal stilles ut i det nyåpnete krigsmuseet.

Fra utstillingen fredag 15. juli på
Bindal museum på Terråk.
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TORADERMUSIKk MED VEGARD STORBRÅTEN ØYE
Vi kan love muntre toner
og rykkende dansefot når
spellemann og gledesspreder Vegard Storbråten Øye kommer på turnè
til Nordland, Troms og
Finnmark med sin torader. Publikum vil få oppleve kjente og kjære melodier, svingende gammeldansmusikk, lokal
Clearwaters
tradisjonsmusikk, arrangerte konsertstykker og
hans egne komposisjoner. Det blir alt fra reel og reinlender til bygdedans og brudemarsjer. Det
hele knyttes sammen med små historier og anekdoter.
Vegard Storbråten Øye (f. 1991) fra Eidsvoll i Akershus begynte å spille
Adrian
torader da han var ni år på Steinsgårdskroken spell- og danselag i Nannestad. Han har flere ganger vunnet kretsmesterskap på torader, og har sølv
fra NM og bronse fra Landsfestivalen i gammeldansmusikk. Vegard ga
ut CD-en "Spellemannsdrømmen" i 2004, og han har spilt sammen med
flere kjente artister og hatt en rekke opptredener i radio og TV - deriblant
i Sommeråpent på NRK.

Torsdag 29. september kl 1900 på Bindal museum
Inngang Voksne kr 100,- Barn og pensjonister kr 50,-

Jakt

I Bindal er elgjakta i år forlenget til ut
november. Jakta starter 25. september.
I år er det tildelt 308 elg, 16 hjorter, 8 bever og fri
tildeling på rådyr.

Side 18

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

Nordland teater:
Nordlandsbåtregattaen
«Kunsten
å vekke døde fluer 2016
til live»
Terråk samfunnshus mandag 26. september kl 1800

for 38. gang - 24. -26. juni

Dette er et teaterstykke om kjærlighet, fluefiske og besettelse.
Kunsten å vekke døde fluer til live tar for seg hvor dypt man kan
synke inn i den hobbyen, lidenskapen, livsstilen og besettelsen fluefiske er – og hvor galt det kan gå.
Teksten er skrevet av Stein Hiller Elvestad og er basert på både
egne opplevelser, dokumentarisk materiale, eldre sagn og andre
innhentede fluefiskehistorier. Gjennom tekst, musikk og koreografi
tar Stein oss selv med ut på dypt vann...
Målgruppe: Voksne
Regi/scenografi: Audny Chris Holsen
Koreograf: Sigrid Edvardsson
Lysdesign: Johan Haugen
Musikk: Håvard Stubø
Varighet: 1 time

Billettpriser:
Ordinær
kr 240,Bedriftstilbud,
Student, Scenekort kr 150,Honnør, Bokklubb kr 200,Kulturkort (ungdom) kr 65,Ring kulturkontoret, tlf 469 17 259
på forhånd for å bestille billetter
til bedriftspris.
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Coop Marked Terråk åpnes
kl 1000 torsdag 20. oktober

Terråk skolemusikk spiller på åpningen av det nye butikklokalet på Terråk.
Bygningen ligger midt i Terråk sentrum, og er nærmeste nabo til Bindal museum.

De nye lokalene er på ca 900 m², og gir en annen hverdag får både kunder og ansatte. Etter mange år i utslitte og trange lokaler, ser nå bindalingene fram til å få et tidsmessig bygg der man kan handle sine dagligvarer. Alle de ansatte blir med over i nybutikken, som gir plass til et større sortiment. Ved inngangen blir det noen bord og stoler, der man kan
sette seg ned og slå av prat med naboen. Butikken vil fortsatt ha ferskvaredisk, tipping, post–i-butikk og apotekvarer.
Åpningstidene blir nå kl 0900 til 2000 på hverdager, og kl 1000—1800
på lørdager.
Fasaden på bygget blir ikke grå slik bygget står nå pr 1. september.
Veggene skal delvis kles med Møre Rojal impregnert trepanel og folie.

Fasade mot sør.
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Kulturkalender høsten 2016
Terråk pensjonistforening har
basar på Toppen forsamlingshus,
Terråk søndag 11. september kl
1400. ”Grovmessingen” fra Foldereid kommer og spiller. Loddsalg, matsalg, Rømmegrøt og spekemat.

Bygdekino:
Terråk:
Mandag 12. september
Kl 1800 Gråtass gir gass alle
Kl 2000 Cave
15 år
10. oktober, 7. november og 5. desember.

Loppemarked på Terråk skole.
Lørdag 17. september. 10. klassen
arrangerer.

Sørhorsfjord:
Onsdag 14. september
Kl 1745: Oppdrag Dory, 6 år
Kl 2000: Cave
15 år
Onsdag 12. oktober, 9. november
og 7. desember.

Jubileumsfest på Vonheim
Lørdag 17. september kl 2000.
Our Generation spiller. Påmelding
innen 10. september til Joker Bogen. Det er 25 år siden huset ble
bygd. Middag og dessert.
UL Fønix arrangerer.
Jubileumsbasar på Helstad søndag 18. september kl 1500. Helstad/Bangstad velforening er 30
år i år! Kor Trivelig i Åa kommer.
Salg av saltkjøtt/kålstappe, kaker,
kaffe. Loddsalg, åresalg.
Eldredagen søndag 2. oktober kl
1400 på ungdomshuset Vonheim.
Underholdning av Sigmund Kveli.
Musikk ved Gunn og Emil.
Høstkonserten arrangeres på
Terråk samfunnshus søndag 23.
oktober kl 1700. Arrangør er
Terråk skolemusikk.
Basar i Åbygda søndag 13.
november. Arrangør Åbygda UL.

Basseng
Bassengene på Terråk og Bindalseidet åpner igjen etter høstferien
som er i uke 40. Det betyr at man
kan svømme fra og med ca 13. oktober.
RIKSTEATERET
besøker kulturhuset på Kolvereid.
Mandag 26. september: Min Kamp
Onsdag 12. oktober:
Snåsa-mannens sang
Lørdag 3. desember:
Heia Flåklypa!
Les mer om forestillingene på
http://www.riksteatret.no/
Basar på Holm
Søndag 20. november kl 1500 på
Solvang forsamlingshus. NordVestrand aktivitetslag inviterer.
Fine hjemmelagete gevinster!

