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Stemmerettsjubileum
Fredag 8. november ble Stemmerettsjubileet markert i Bindal med et
eget arrangement på Bindal Museum
på Terråk. Elin Lian fra den kommunale jubileumskomiteen ønsker
velkommen.
Hovedtaler var Oddny Bang
som har vært aktiv politisk gjennom
mange år, lokalt, på fylkesplan og i
rikspolitikken. Hun var første kvinne
med fast kommunestyreplass i Bindal fra 1972, og satt 3 perioder. Fra
1980 kom hun inn i fylkestinget, og
satt seks perioder. en tid var hun
også frikjøpt, som gruppeleder for
Arbeiderpartiet.

I 1992 ringte Gunnar Berge og bad
henne komme til Oslo for å være
statssekretær i Kommunaldepartementet. Hun gikk av i 1995. Hun
har vært aktiv i mange styrer og
råd, og er for tiden aktiv i styret
for Helgeland Museum. Oddny viste
til at kvinners stemmerett også ble
diskutert lokalt i Bindal på slutten av
forrige århundre.
I protokollen til ungdomslaget Framsteg i Sørfjorden fra et møte i 1892
har referenten ført inn ordrette
sitater fra debatten. Der kom det
fram at «kvindens aandsevner var
ikke som i almindelighed paastaaes,
til hinder for at hun kunde faa være
med». Oddny avsluttet med å minne
om at man som politiker alltid må
huske "å være et ombud – for dem
du representerer".

Inger Dahlen Alsli presenterte
Bindalseidet sanitetsforening. Foreningen mottok Bindal kommunes
kulturpris i 2011, og stod for serveringen under arrangementet.
Ida Kveinå og Andreas Øvergård
sang «Stand by me» og «Bær meg
over».
Therese Danielsen, leder av
Helgeland Museums avdeling i Bindal, presenterte vandreutstillingen
om Stemmerettsjubileet, som er
laget av Nordland fylkeskommune.
Hun fortalte også om livet til en aktiv kvinne fra Helgeland; Elsa Laula
Renberg fra Hattfjelldal.
Hun arbeidet utrettelig for samers
rettigheter, og har fått æren for
Samefolkets dag, 6. februar.

Tid for julegrantenning
og adventsfeiring
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Nye Tilsatte
Utgiver: Bindal Kommune
		
Bindal Rådhus
		
7980 Terråk
		
Tlf. 75 03 25 00
E-post: postmottak@
		 bindal.kommune.no
Internett: www.bindal.kommune.no
Ansvarlig redaktør:
Knut Toresen
Redaksjon:
		
Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon: Prinfo Rønnes,
Mosjøen, 75 17 53 00
Bladet sendes gratis til alle husstan
der i Bindal kommune, og kan leses
på kommunens internettside.
Neste nummer er planlagt utsendt i
februar 2014.

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

Åpningstider:
Bindal rådhus: er åpent
kl 0800 - 1545
i tiden 15. sept. til 14. mai, og
kl 0800 - kl 1500
i tiden 15. mai til 14. sept.
Ansatte nås på telefon i samme
tidsrom.
Sentralbordet på Bindal rådhus
er åpent kl 0830 - kl 15.00.
Bindal folkebibliotek: er
åpent for lån av bøker
kl 0830 - kl 1500,
samt torsdag kl 1800 - 2000
i tiden 15. sept. til 14. mai.
Bibliotekar er tilgjengelig
tirsdag, onsdag og fredag
kl 0830 - kl 14.30.

Ny tannlege

Kristina Badokaite kommer fra
Litauen og er utdannet ved
universitetet i Vilnius. Hun har arbeidet
ved Tannbodens klinikk i Mosjøen og
begynte som tannlege i Bindal i
november.

Kristina Badokaite og Bodil
Kjølstad ved Bindal tannklinikk.
Ta kontakt på
telefon 75034088.

Førjulstreff for ungdom
Bindal rådhus, Terråk søndag 22.
desember kl 1700.
Pizza, quiz. Med mer.

Bindal kommune inviterer dere
som går i 10. klasse, og ungdom
opp til 30 år.

Svingen Dekk
og Diesel As

Bindal kommune ønsker å møte
ungdom og fortelle om alt som
skjer for å gjøre det mulig å leve et
godt liv i Bindal.

Ny ubetjent bensinstasjon er nå
åpnet i Kveinsjøen.

diesel, bensin og avgiftsfri diesel.
Betaling skjer med vanlig bankkort.

Aage Valan og Brede Valan har investert ca en million i det nye anlegget. I mai ga Bindal kommunestyre tilskudd fra næringsfondet på
kr 250.000,-. I anlegget selges både

Bensinstasjonen er med i TANK,
en landsdekkende kjede som spesialiserer seg for nærbutikker og
sesongbutikker samt drivstoffsalg.
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Petter A. Bjørnli, ordfører
Nå går vi inn i adventstiden, ventetiden, det blir tidlig mørkt, og smått
om senn kommer kulden. Godt er det
for oss som kan fyre i ovnen og får varmen, eller har investert i varmepumpe
som holder en jevn varme i huset. Vi
venter på jula, med alt som hører til av
forberedelser. Og mange venter på ny
drift på Bindalsbruket.
Vi venter fordi Fylkesrådet i Nordland
sa i sitt vedtak da de bevilget penger
til Bindal kommune, at de ønsket at
Innovasjon Norge skulle inn og se på
muligheten for å bidra med kapital.
Dette fordi det er begrenset hvor mye
av den kommunale og fylkeskommunale kapitalen som vi har bevilget som
kan gis som tilskudd. Innovasjon Norge
har større muligheter innen EØS regelverket enn kommunen til å gi tilskudd
i stedet for lån. Kommunen må i stor
grad bidra med lån i stedet for tilskudd,
så det er en dyrere kapital for Bruket.
Derfor er det viktig for at vi skal legge
best mulig grunnlag for fremtidig drift
på bruket at vi sjekker alle muligheter.
Dette vil styrke arbeidsplassene.
I kommunen handler det også om
penger for tiden. Det er budsjett-tid,
og vi må tilpasse driften til de rammer vi får fra staten for å drive. Vi har
penger på bok i Bindal, men det er ikke

Kjære Bindalinga
heldig at vi bruker av sparepenger
til drift av kommunen, fordi en
driftskostnad kommer hvert år, og
sparepenger kan vi bruke bare en
gang. Derfor må vi tilpasse driften
til de overføringer vi får fra staten.
Dessverre fikk vi bare 2,8 % økning på overføringene, så det dekker ikke en gang lønnsøkningen
som var på 3,5 %.
Slik er det dessverre hvert år, vi
får mindre og mindre fra staten
for å drive fordi vi blir færre og
færre i kommunen. Derfor er det
viktig at vi satser på å få flere til
å komme til Bindal, for å bo og
jobbe her. Da trenger vi hus og
arbeidsplasser. Vi har allerede satt
av midler til å gå i gang med boligbygging, vi har kjøpt areal som
skal tilrettelegges for privat boligbygging, og vi har flere prosjekter
på gang innen akvakultur som kan
bety flere arbeidsplasser i Bindal.
I tillegg er det forventet at man
snart går i gang med utbyggingen
av Terråk vassdraget, noe som
kan bety at entreprenørvirksomhetene i Bindal får mer å gjøre.
Kommunestyret har også bedt
administrasjonen se på muligheten
for å få bygget rimelige flyktninge-

boliger, slik at vi kanskje kan ta i
mot flyktninger.
Det er gode tilskuddsordninger på
dette slik at vi kan få både tilskudd
og flere innbyggere i kommunen,
noe som gjør at overføringene fra
staten blir større. Dette vil igjen
føre til at vi kanskje i mindre grad
må kutte i tilbudet i kommunen.
Dette i tillegg til at det er et stort
behov for å bosette flyktninger i
kommunene, og Bindal er en av få
kommuner i landet som ikke tar
imot enda.
Vi har hjerterom i Bindal for de
som trenger oss!
Hjerterom er viktig å tenke på nå
som vi går imot en julehøytid der
familien samles. Hvis du kjenner
noen som er alene i jula, så er det
fint om du deler gleden og varmen
i heimen din med en som er alene.
Da blir varmen og gleden så mye
større.
Jeg ønsker dere alle en riktig fin
og spennende adventstid og en
velsignet julehøytid! Og så ønsker
jeg oss alle et riktig godt nytt år!
Hilsen Petter ordfører

Båtsaumen

4

Informasjonsblad for Bindal kommune

Bassengene er åpne
fram til 1. februar
Badesesongen er kort, så bindalingene oppfordres til å
bruke bassengene i vinter. De åpnet etter høstferien i
oktober, men stenger igjen ca 1. februar.

Over: Kevin Skogmo og Thomas Skogmo arbeider
på ambulansen i Bindal, og er instruktører for ba
devaktene på Terråk. Terråk idrettslag stiller med
badevakter når folkebadet er åpent torsdager og
fredag nå i vinter.
Her er det gjenoppliving med hjertekompresjon og
innblåsinger det trenes på. Ved drukning skal man
gi fem innblåsinger først, og så fortsette med tretti
kompresjoner og to innblåsinger så lenge det er
nødvendig.

Under: I bassenget skal badevaktene hente opp en
dukke fra bunnen. De skal også lære seg utenat
den lokale instruksen ved ulykker i bassenget. Elin
Gangstø er sensor. Sisel Sørhøy fra Terråk IL har
oppsyn med at badevaktene har de nødvendige
ferdigheter og kunnskaper. Badevaktene og lær
erne ved skolen gjennomfører slike prøver hver
sesong.
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Høstfest i Hatten 4H
I oktober kunne Hatten 4H vise
fram rekordmange oppgaver på
Høstfesten på Åsen i Åbygda. Hele
23 medlemmer viste fram sine prosjekter. Flere av presentasjonene
hadde spiselige elementer, i form av
kaker og suppe.

Neste år skal klubben arrangere aspirantleir for Nord-Trøndelag 4H,
og venter over 100 deltakere fra
10—13 år til leiren, som er planlagt i
området rundt Åsen.

Høstkonserten
Siste søndagen i oktober inviterte Fønix
skole– og ungdomskorps til høstkonsert på Vonheim. Med på konserten var
blant annet kor og korps i Bindal. Fønix, Bindalseidet skolemusikk og Terråk
skolemusikk slo seg sammen og fikk til
et fyldig korps under ledelse av dirigent
Eivind Sommerseth. Vi fikk også se to
animasjonsfilmer laget av elever i Bindal
kulturskole. Lea Jørgensen og Kristina
Gutvik, Andreas og Katharina Øvergård
var lokale innslag fra Sør-Horsfjord.

Eivind Sommerseth dirigerte felleskorpset,
der alle tre bindalskorps slo seg sammen.

5

Båtsaumen

6

Informasjonsblad for Bindal kommune

Astrid Nilssen og Kristian Myr
vang foran huset som snart er
ferdig til innflytting.

Husbygging
Siste halvår har innbyggertal
let i Bindal tatt hele fem steg
oppover. (5 flere innbyggere).
Helstad/Bangstad er den ene
bygda med vekst. Her har det
på få år vært en økning i antall
nye innbygger, både av voksne
og barn. 19 barn i alder 0 -13
år bor pr i dag i området. Det
er en økning på 11 barn siden
2006, da det var 7-8 barn i
samme alder.
Astrid Nilssen (25 år) og Kristian
Myrvang (30 år) med Brage (2 mnd)
bygger hus på Båtnesodden ved
Osan på Helstad. Råbygget er oppe
og innvendig begynner delingsvegger å komme opp. De hadde lyst til
å bygge på hjemplassen til Kristian.
Paret fant en tomt de likte. Beliggenheten var viktig for dem. Målet
er å få flytte inn før påske.
Den lille familien trives veldig godt
på Helstad.
Rakel Emilie Helstad og Roger Bang
stad med barna Rebekka og Romund
er også en familie som ser sin fremtid i
bygda. De flyttet i oktober inn i nybygd
hus på Bangstad.

De hadde ingen ønsker om å bo i
mer tettbygd strøk. Som nybakte
foreldre synes de også at det betyr
en del at det er småbarnsfamilier i
nærheten. At flere familier kommer til bygda vises blant annet 1 km
lenger inn i bygda. Der flyttet Silje
Helstad Nilsen og mannen Nils Joar
Nilsen med to barn på 4 og 2 år inn
i høst. Samtidig har nabogården,
Berg
tun gjennomført eierskifte,
der Kristoffer Kolsvik, oppvokst
i Brønnøysund og Kristina Brevik
Iversen, oppvokst på Bangstad skal
flytte inn.
Ennå 1 km lenger inn i bygda møter

vi Rakel Emilie Helstad (30 år) og
Roger Bangstad (44 år) med barna
Rebekka (4 år) og Romund (1 ½
år). De er også en av familiene med
fremtidsutsiktene sine i bygda. I oktober flyttet de inn i nybygd hus på
Bangstad. Da hadde de brukt ca. ett
år på selve husbyggingen.
Huset har de tegnet selv med hjelp
fra bindalsarkitekten Njål Kolsvik.
Videre valgte de bevisst å bruke
lokale håndverkere. Samboerparet
hadde lyst til å bo på hjemplassen
sin, det er her de kjenner tilknytning
og de vil at barna skal vokse opp her.
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Høst i Bindal barnehage
avd. Bindalseidet

Bindal barnehage avd. Bindalseidet
har hatt mange fine turer i høst. Vi
har vært i potetåkeren hos Rita Nygård og Roger Hanssen oppi Plassen
og på bondegårdsbesøk hos Mona
og Espen Hald på Holm.
Det har etter hvert blitt en tradisjon
at Rita og Roger inviterer oss på potetdag oppi Plassen med potetplukking, servering av pølser, vafler og
saft. Som lønn for god innsats får vi
poteten vi plukker med oss til barnehagen. Denne poteten bruker vi
til det varme måltidet vi har en gang
i uka. Det er stas med egenplukkete
poteter. I år som i fjor, hadde vi en
flott dag i flotte omgivelser.
Utgangspunktet for turen til Holm
var at dette skulle være en avslutning for temaet TRAKTOR (med
innslag av hest, ku og kanin). I den
anledning ble vi invitert utover til
Mona og Espen, for å ta en titt på
det mangfoldige utvalget av kjøretøy
som de har. Dette til barnas store
begeistring.

Vi fikk også nøye innføring i kuas
”hverdag”, hvor melka kommer fra,
kalver, okser, hester, kaniner og
alt annet gården måtte by på. Med
andre ord en flott dag. De tøffeste
smakte til og med på melk rett fra
kua! Dagen toppet seg bare ved at vi
fikk lov å reise med buss både fram
og tilbake!

Vi ønsker å rekke en stor takk til
snille foreldre som inviterer oss på
besøk. Kjempegode initiativ som vi
setter meget stor pris på. PS! Stor
takk også til bøndene på Holm som
lånte ut nyvaskede traktorer!
Hilsen både små og store i Bindal
barnehage avd. Bindalseidet

Mange fine traktorer var stilt opp da barnehagen kom på besøk.

Båtsaumen

8

Informasjonsblad for Bindal kommune

Terråk Vel
—Gatelys på Terråk
Terråk Vel har skrevet brev til
Bindal kommune, og bedt om
at det igjen blir lys i gatelysene
langs FV 801, i bakken sørvest
for Dag-butikken på Terråk,

som Statens Vegvesen har
ansvar for. Vegvesenet har
svart at de må skifte ut kabel
og lys, men de tror det kan
gjøres i 2014.

Nå slipper du å
levere skattekort
Skattekort
Fra 1/1- 2014 blir ordningen med elektroniske skattekort obligatorisk. De
ansatte slipper å levere skattekortet til
arbeidsgiver.

Arbeidsgiverne må hente skattekortet
for sine ansatte direkte fra skatteetaten.
Hvis du ønsker et høyere trekk enn det
skattekortet lyder på, må du kontakte
arbeidsgiver for å avtale et fast trekkbeløp.

Vil du endre skattekortet gjøres det via
skatteetaten.no. eller ved å kontakte
Skatt Nord på telefon 80 08 00 00
Frikort
Arbeidstaker må fremdeles bestille frikort på skatteetaten.no. Den første arbeidsgiveren som henter frikortet, får
hele fribeløpet. Hvis skatteyter har flere
arbeidsgivere må den ansatte fordele fribeløpet mellom disse. Dette gjøres i tjenesten «mitt frikort» på skatteetaten.no

Uteplass Ved
Bindalseidet eldresenter
har Bindalseidet pensjonistfo-

rening bygd en uteplass som
er tilgjengelig for alle. Det har
blitt en trivelig sitteplass med
tak over.

Båtsaumen
Informasjonsblad for Bindal kommune

Folkehelse:
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Bindal kommune legger nå i november ut en
oversikt på sine nettsider over fritidsaktiviteter,
inndelt grendevis. Vi ber om tilbakemelding om
hvor detaljert den skal være. Skal det være en
liste som oppdateres jevnlig, med tider, navn
på kontaktpersoner med mer? Eller holder det
med en grovere oversikt?
Skal oversikten være oppdatert, er vi avhengig
av at lag/arrangører melder inn med en gang det
skjer endringer.

Demneskoordinator i Bindal kommune

Pårørendeskole gir
støtte i omsorgen
Informasjon og støtte reduserer pårørendes belastninger i omsorgen
for en person med demens. Bindal
kommune startet Pårørendeskole
30.09.2013. Pårørende får kunnskap
om demens og utveksler erfaringer
med andre i samme situasjon.
Forskning viser at pårørendes omsorgsoppgaver er omfattende og
krevende og kan påvirke pårørendes helsetilstand. Informasjon og
veiledning kan bidra til å redusere
omsorgsbelastningene. Over flere
samlinger har de fått kunnskap om
temaer som kommunikasjon, pasientrettigheter og hvor man kan
søke hjelp. Pårørende har fått møte
andre som er i samme situasjon og
fagpersoner med kompetanse på
området.– sier kursleder Elin Busch,
-Demenskoordinator i kommunen.

Etablering av pårørendeskole er i
tråd med regjeringens anbefalinger
i Demensplan 2015 – Den gode
dagen. En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser stor
tilfredshet blant pårørende. I Bindal
har det vært 6 deltakere, der deltakerne har vært ektefeller og voksne
barn av personer med demens-sykdom. Det er ikke tatt stilling til når
neste periode starter, det vil avhenge av at vi har en deltakergruppe sier
Elin Busch.
Dagaktivitetstilbud til
hjemmeboende demente
Bindal kommune har fått midler for
å starte med dagtilbud for hjemmeboende demente. Her er Linda Nygård ansatt, og gir tilbud på dagtid 4
dager pr uke. Det er flere som allerede benytter seg av dagaktiviteten,

og det er Elin Busch som administrerer dette tilbudet.
KONTAKTINFORMASJON
Demenskoordinator i Bindal kommune Elin Busch. Hun kan nås på
telefon 75 03 26 00 hver onsdag.
Hvis noen ønsker å snakke med Elin
om demens, eller har spørsmål om
dette, er det bare å ta kontakt.
NETTADRESSER FOR BAK
GRUNNSINFORMASJON
www.nasjonalforeningen.no – Organiserer landets demensforeninger
www.helsedir.no – Dokumenter om
nasjonale satsninger
www.aldringoghelse.no – Nasjonalt
kompetansesenter for aldring og
helse
Demenskoordinator i Bindal
kommune Elin Busch
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Bindalsdialekten
Skal Bindal defineres som et
trøndersk eller nordnorsk
målområde, eller går det en
dialektgrense gjennom Bin
dal? Daniel Aspnes Kristiansen
fra Bindal har skrevet en mas
tergradsoppgave i nordisk ved
NTNU om temaet. Oppgaven
kan lånes på Bindal Folkebiblio
tek.
Utdrag fra sammendraget
Skal Bindal defineres som et trøndersk eller nordnorsk målområde,
eller går det en dialektgrense gjennom Bindal? Ulike talemålsforskere
har gitt ulike svar. Denne oppgaven
prøver å ta et skritt nærmere dette
problemområdet, i et forsøk på å
forstå de språklige prosessene som
har utspilt seg, og fortsatt utspiller
seg i bindalsamfunnet.
Det språklige materialet viser en
relativt stabil språksituasjon i Bindal. Likevel ser vi tendenser hvor
de språklige informantene fra sørlige Bindal i større grad holder på
de særskilt spesifikk-lokale dialektformene, mens de språklige informantene fra nordlige Bindal i større
grad går over til mer standardnære
former. Gjennom ulike språkteorier
prøver oppgaven å vise hvordan vi
kan tolke og forstå den språklige
situasjonen og utviklingen i bindalsmålet.

Informasjonsblad for Bindal kommune
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Verdens eldredag 2013
I år ble verdens eldredag markert
29. september på Vonheim. Kjella
helselag hadde ordnet med et fint
pyntet lokale og nydelig mat til oss.
Solbjørg Sagmo ledet oss flott gjennom arrangementet. «Bra nok» sto
for musikken og vi sang allsanger.

Det var også lesing av fortellinger
og dikt. Utlodning hadde vi med gevinster gitt av næringslivet i området. Gratis buss fra Terråk og Bindalseidet. Det var ca 80 personer
som deltok på en trivelig fest.

TV-aksjonen 2013:
Takk til de 25 som gikk med
bøsser i Bindal. Takk til alle dere
som ga penger til Demenssaken.
Det er 5. året Bindal Frivilligsentral
har ansvaret for den årlige TV
–aksjonen. Bindalingene gav i
snitt kr 48,69 til innsamlingen.

Det plasserer oss midt på treet
sammenlignet med resten av
landet.
Med vennlig hilsen
Bindal Frivilligsentral
Gerd Dybvik

Fest på Sykeheimen
Den 22. oktober arrangerte Venneforeninga fest på Bindal sykeheim.
Seniordanserne i Bindal sto for flott underholdning og masse godt til
kaffen. Vi hadde også åresalg med mange premier.
Det var stort oppmøte og det ble en trivelig fest.
Takk til alle som deltok.
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14. og 15. februar 2014

14. og 15. februar 2014 er det
igjen klart for Ungdommens
Kulturmønstring. Denne gan
gen er Bindal vertskap og møn
stringen skal foregå på Terråk
samfunnshus.
Som vanlig møtes vi fredag kveld.
Det blir lydprøver på scenen, sosialt
opplegg og kveldsmat. For ungdom

fra Sømna blir det mulighet for å
overnatte.
Selve mønstringen starter lørdag,
med åpning av kunstutstilling kl
1300, og konsert på scenen fra kl
1400. Før klokka blir 1800 vil juryens valg være kjent.

kulturskolen eller en venn.
Du kan delta med sang, dans, musikk, tegning, maling, fotografi eller
skulptur. Du kan lage mat eller trikse
med jojo. Vi trenger også scenearbeidere, nettarbeidere og konferansierer.

Begynn nå med å forberede ditt innslag! Få hjelp av din lærer på skolen, i

Fra 1. desember er det mulig å
melde seg på: www.ukm.no .

Oppsummering Topp 10 – 2013
2011

2012

2013

Heilhornet
Lesshornet
Åkvikfjellet
Otervikfjellet
Jenshola
Skarstadfjellet
Maraftashaugen
Mulingen
Holmshatten
Kvitnesodden

673
61
122
84
Veabakken ?
40
66
722
199
89

512
38
123
94
Veabakken 145
50
36
439
Boka var borte
56

838
41
100
92
186
42
41
559
102
94

Totalt besøkende

1587 pluss besøkende
på Veabakkan

1493 pluss besøkende
på Holmshatten

2095 – mangler
Kvitnesodden

Antallet besøkende varierer fra år til år. Det er veldig artig å se at det var over 2000 besøkende i
2013. Det er stor framgang fra tidligere. Tips til nye turmål ønskes. Bindal kommune takker "sherpaene" som har ansvaret for å hente turbøker og som vedlikeholder merkingen.

Juleutsalg ved Åsen Dagsenter
Salg av ved, juleprodukter og annet.
Når: mandag, onsdag, torsdag, fredag: kl 10.00 -14.15
hele desember
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Bindalseidet songlag

Bindal
museum
Førjulsdag på ”Plassen”

Opplev ei trivelig førjulsstund på Bindal
Bygdetun!
Søndag 8. desember
kl. 13.00 – ca. 16.00.
• Julemarked. Salg av fine kortreiste gaveartikler
• Salg av nissegrøt, gløgg, kaffe og saft
• Gjett hvem nissen er? Premie!
• Loddsalg. Premie!
• Underholdning.
Bekledning etter vær!
Arr: Bindal Bygdetuns Venner
og Helgeland Museum

Utstillinger

Skogen og Co²
En vandreutstilling om skogens rolle i miljøsammenheng. Produsert av Den nasjonale museumsnettverket for skog og Det Norske Skogselskap.
Gudenes verktøy - høvelen
Ei vandreutstilling om høvler.
Produsert av
Helgeland Museum avdeling Nesna.
Havets sølv
En vandreutstilling om kystkultur og sildas betydning.
Produsert Helgeland museum
avdeling Nesna.
Stemmerettsjubileet
En vandreutstilling om
kvinners likestilling.
Produsert av Museum Nord,
Salten museum og
Helgeland museum.

•

Julekonsert lørdag 7. des. kl. 16.00
i Solstad kirke – sammen med Leka blandakor.

•

Julekonsert fredag 13. des. kl. 19.00
i Leka kirke – sammen med Leka blandakor.

Bindalseidet songlag har gitt kr. 5.000 av overskuddet
fra Bindalsdagen til restaurering av orgelet i Solstad
kirke

spillemidler

Kjella IL har fått tildelt
spillemidler for å renovere lysløypa og gjøre den
bedre tilgjengelig til helårsbruk.
Alle forberedelser er gjort
og maskinelt arbeid vil bli
satt i gang så snart det er
frost i marka.

Vi vil forsøke å ha lysløypa
klar til bruk mens det er
skiføre, men det kan bli tilpassinger denne sesongen
mens arbeidet foregår.
Vi får se framover og glede
oss over at kvaliteten på
trim/treningstilbudet blir
bedre etterpå.

Ungdataundersøkelsen i Bindal
NOVA (Norsk institutt
for forskning om oppvekst, velferd og aldring)
og Kompetansesenter Rus
– region nord (KORUS)
gjennomførte i november
en anonym spørreundersøkelse blant kommunens
ungdommer. Formålet er å
kartlegge ungdoms livsstil
og levekår. Resultatene vil
kunne danne grunnlag for
Bindal kommunes politikk
for denne gruppen.
Det er sendt ut informasjonsbrev til foreldre og til
skoler.
UNGDATA benytter samme spørsmål i hele landet,

og innsamlede data samles
i en nasjonal database.
Kommuner og fylker er
spurt om de er fornøyde
med UNGDATA. De fleste
er godt fornøyde, og sier at
undersøkelsen gir viktige
svar. De oppgir at de først
og fremst bruker undersøkelsen for å få mer informasjon om unges levekår
og for å få informasjon til
bruk i kommunens planarbeid, og en del av kommunene bruker også undersøkelsen for å oppfylle sine
forpliktelser i henhold til
Folkehelseloven.
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Aktivitets
Mellomtrinnet på Bindals
eidet skole hadde invitert
mellomtrinnene ved Kjella
skole og Terråk skole til en
aktivitetsdag ved Bøkestadvannet i november. Vel 45
elever var samlet til diverse
aktiviteter. Dra opp fisk fra
garn, måle og veie fisken,
kanopadling, vedsaging,
bære vann, melkespann-
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Barnevernstjenesten på Sør-Helgeland

Lill-Mari Lande og Hilde Kristensen leder barnevernstjenesten på Sør-Helgeland.
I november fikk Bindal kommunestyre en orientering fra barnevernstjenesten. Leder Lill-Mari Lande og
nestleder Hilde Kristensen fortalte
om arbeidet barnevernstjenesten
gjør i vår region. ”Fokus på barn—
respekt for alle” er deres motto.
Fylkesmannen i Nordland har nylig

hatt tilsyn, og er godt fornøyd med
barnevernstjenesten på Sør-Helgeland. De har fått på plass mange
gode rutiner, og brukes som eksempel overfor andre regioner i fylket.
Det er nå 17 stillinger i barnevernet,
som arbeider med utredning og med
tiltak og oppfølging. For tiden er det

224 saker de arbeider med. I snitt
kommer det 11 bekymringsmeldinger hver måned. Lande og Kristiansen føler at de har et godt samarbeid
med kommunene, med helsestasjonene og andre i hjelpeapparatet.

dag for skolene
holding, og gå flere på
samme ski.

Coop Bindalseidet
sponset pølse med brød
til alle,og skolen lagde
kakao og varm saft.
Vi hadde en flott dag
der elevene fikk møte
hverandre på de forskjellige skolene.
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Kulturkalender desember 2013
Bindal Frivilligsentral
Onsdagstreff
Hver onsdag serveres det vafler og
kaffe på Frivilligsentralen mellom
kl 10.00 og 14.00.
Alle er velkommen innom til
ei trivelig stund ilag med andre.

Holm
Nord-Vedstrand aktivitetslag arrangerer juletrefest 2. juledag på
Forsamlingshuset Solvang.

Bindalseidet
Bindalseidet skolemusikk skal arrangere
Julegrantenning lørdag 30. november kl 15.00
Julegrantenning
søndag 1. desember
Terråk
Kl 1400 Julebasar på Terråk
samfunnshus. Arr: Terråk skolemusikk
Kl 1800 Julegrantenning i sentrum,
Nissen kommer.

Juleavslutning
Bindalseidet skole
Juleavslutning ved skolen 19.desember kl. 18.00:
Underholdning, nissebesøk og gang rundt
juletreet

BassengTider

Barn kr. 20,-

Åbygda
- gammeldags juletrefest
4. juledag kl. 13.00
4. juledagsfest på Vonheim
ungdomshus. 28.12.13 kl 20.00.
Revy. Dans.
Musikk av Rhymes.
Arr.: Ungdomslaget Fønix.

Sør-Horsfjord
Kl 1700 Julegrantenning på Kjella skole.
Musikk ved Fønix musikk-korps.
Arr.: Kjella ungdomsklubb.

Juletrefester
Det blir quiz 2. juledag i Åbygda Juletrefest på Helstad 3. juledag kl 1500,

Bindalseidet
Juletrefest ved Bindalseidet skole
3.juledag kl. 16.00.

Terråk gjestegård
Vi tilbyr julebord!
3 retter 345,- / Vinpakke 249,- / Julebuffet 399,Vi kan ta imot grupper opp mot 100 personer
og har sengeplass til 36 personer (hytter&rom)
Levende musikk hver lørdag i tom 21.12.
For reservasjon: 75 03 41 39 / post@terraak.no
Juletallerken og dessertbuffet
hver søndag i 199,- voksen / 99,- for barn.
Familiejulebord
søndag 8. og 15. desember MÅ forhåndsbestilles/reserveres.

Voksne kr. 50,-

Terråk
Torsdag
1700–1800 Familiebading + 1–4. kl
1800–1900 5–7. kl
1900–2000 8. klasse og eldre + voksne
Fredag
1700–1800 Varmbading for./barn opp til 6 år
1800–1900 Varmbading voksne
Det er mulig å leie bassenget. Man må da sørge for badevakt selv.
Fredag

Bindalseidet
Onsdag
1800–1900 Åpent for alle
1900–2000 Åpent for alle
Torsdag
1700–1800 Baby og småbarnsvømming
1800–1900 Familiebading
1900–2030 Varmbading
2030–2130 Åpent for alle f.o.m. 8. kl

Prisen for enkeltutleie til personer, bedrifter, lag og foreninger er kr. 300,- pr. time.

