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Terråk skolemusikk ble stiftet høsten
1971, og feiret nylig førtiårsjubileum.


Les mer på side 5
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Søknadsfrist 1. april
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:
	 	
Hallgeir Lian
Redaksjon:
		
Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon: Prinfo Rønnes,
Mosjøen, 75 17 53 00
Bladet sendes gratis til alle husstander i Bindal kommune, og kan leses
på kommunens internettside.
Båtsaumen nr 3 er planlagt utsendt
i juni 2012. Nr 4 skal ut i september
og nr 5 skal sendes ut i november.

Barnehageplass
SFO
Bindal kulturskole
Kulturmidler

Viktige telefonnummer:
Bindal Rådhus
Bindal Sykehjem
Legekontoret 	
Legevakt		
Lensmann 	

75 03 25 00
75 03 26 00
75 03 25 60
75 03 43 33
75 03 19 20

Bibliotekets åpningstider:
Terråk:
Mandag:  Stengt
Tirsdag:             10.00–15.30
Onsdag:            10.00–15.30
Torsdag:           18.00–20.00
Fredag:             10.00–15.30
Bindalseidet filial:
Mandag
kl 1600–1800
Torsdag
kl 1100–1300
og
kl 1600–1800

Det er samme søknadsfrist for alle
ordningene. Du finner søknadsskjema på kommunens nettside. Du kan

også ringe oss og få det tilsendt.
Alle som søkte om kulturmidler
i fjor, vil få tilsendt søknadsskjema.

Forslag på kandidater
Forslag på kandidater til lagrettemedlemmer og meddommere i lagmannsretten og meddommere til tingretten
Kommunestyret skal velge lagrettemedlemmer/meddommere
til
lagmannsretten og meddommere
til tingretten.   Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal

ha en allsidig sammensetning, slik at
de best mulig representerer alle deler av befolkningen.   Allmennheten
oppfordres til å komme med forslag
på kandidater til ovennevnte verv.
Forslag på kandidater sendes:   Bindal kommune, 7980 Terråk, eller til
postmottak@bindal.kommune.no  
innen 20.04.2012.

Vi er nå 1.562 innbyggere i Bindal
(pr 1. januar 2012)

Tannlege
Åpningstid
kommunale kontorer:
Fra 15. mai til 14. september er
kontortiden 0800 til 1500.
ved kontorene på Bindal rådhus.

Tannhelsetjenesten i Bindal har ledig
kapasitet. Vi ønsker alle bindalinger
og andre hjertelig velkommen.
Tlf 750 34 088
Bilde: digitalart / FreeDigitalPhotos.net
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Kulturprisen
Forslag på kandidater til kulturprisen i Bindal kan sendes til
Bindal kommune innen 1. juni. Retningslinjene for prisen er slik:

2. Formålet med kulturprisen er å gi
anerkjennelse til en person eller
forening/lag som har utmerket
seg ved sin innsats i kulturlivet i
Bindal.
3. Prisen gis til vanlig til en person,
men kan i spesielle tilfeller deles.
Prisen kan også gis til en forening
eller et lag.

4. Kulturprisen overrekkes av ordføreren, sammen med et diplom.
5. Formannskapet tildeler prisen
etter innstilling fra oppvekst- og
kultursjefen.

Bilde: photostock / FreeDigitalPhotos.net

1. Bindal kommune v/ formannskapet deler ut en «Kulturpris». Prisen deles ut hvert år, dersom ikke
annet blir bestemt.

6. Prisen lyses ut i avisene og i kulturkalenderen med en frist for
innsending av forslag til kandidater.

Katolsk
konfirmasjon
Thomas Moe fra Øksningsøy
følger konfirmasjonsforberedelser i den katolske kirke i
Levanger, og skal konfirmere
seg der søndag 20. mai. De
andre konfirmantene finner
du omtalt i Menighetsbladet.

NY
bindalsbrosjyre

Trønderkallan
Mandag 23. april kl 1700 kommer
gruppa Trønderkallan på besøk
til Senteret på Terråk (første
etasje på Bindal sykehjem). De
har et underholdningsprogram

som passer den eldre garde.
Pensjonistforeningene fra Bindalseidet og Terråk inviteres. Dette  
arrangementet er en del av "Den
kulturelle spaserstokken".

Bindal kommune samarbeider med
firmaet JS/Norge om å lage en ny informasjonsbrosjyre. I løpet av mars/
april blir næringslivet tilskrevet med
tilbud om å kjøpe annonser, slik at
brosjyren skal finansiere seg selv.
Det blir også laget en internettutgave av brosjyren. I reklamebyråverden kalles dette co-branding.
Det betyr at Bindal kommune og lokale bedrifter kan markedsføre seg
sammen, og kan nå flere markeder
enn de gjør hver for seg. Man deler
også på utgiftene.   Ta kontakt med
Bindal kommune, hvis du ikke har
fått tilbud om å delta med annonse.
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Bindalsfest
- med innslag fra Todalen

Kikki Moe, Borghild Talgø, Narve Moe, Liv Jorunn Moe og Rune Moe sang, og Øystein Moe spilte piano på Bindalsfesten.
I over seksti år har bruksarbeidere
og funksjonærer feiret ”Peder Stol”
i februar. De siste årene har den
usikre situasjonen til Bindalsbruket
gjort at festen har blitt lagt på is. Sist
lørdag var det duket for ”Bindalsfest”. Etter initiativ fra Brukets nye
eiere, Talgø AS,  ble ansatte på Bruket og andre bindalinger invitert på
fest. Et fullsatt Toppen forsamlingshus på Terråk var arena for dette
møte mellom sindige nordmøringer
fra Todalen og trauste sør-helgelendinger fra Bindalen. Terråk jeger- og
fiskerforening samarbeidet med Terråk idrettslag om det praktiske, og
serverte mat fra Finn Olsen.
Åpningen av festen frambragte en
overraskende ung ordfører Petter
Bjørnli, som viste seg å være Hannah Skarstad, som nylig gestaltet
Bjørnli i skoleballet på Terråk skole.
Den ekte ordføreren tok etterhvert
over, og fullførte velkomst.
Kveldens toastmaster, Olav Håkon
Dybvik, ledet underholdningsprogrammet, med smakebiter av kulturlivet fra de to bygdene.  En liten,

men aktiv delegasjon todalinger som
er involvert i Talgø AS, viste seg å
ha talenter også innen sang og dans.
Talgø-koret, med Rune Moe, Kikke
Moe, Narve Talgø Borghild Talgø,
Liv Jorunn Moe og Øystein Moe,
framførte  “Sola e komma” av Hans
Hyldbakk og Henning Sommero.  
Trine Vikestad kom inn som gjeskjeftige vaskekjerringa. Vokalgruppa
Kviin sang tre sanger. Todalingene
framførte også en “grautmarsj”,
en brudemarsj etter spelemannen
Hallvard Ørsal. Terje Talgø, som
leder Talgø Invest AS,   var tilbake
i hverdagen igjen, med sin rapport
om “rikets tilstand”. Talgø-selskapet
overtok Bindalsbruket i mai i 2011,
og har sagt at de trenger tre år for å
snu skuta, og sier at de fortsatt har
en lang vei å gå. Et nytt salgsapparat er etablert. En optimistisk Talgø
nevnte også at selskapet akter å spille en aktiv rolle i næringslivet i Bindal, utover det å få dørfabrikken til å
bli lønnsom. Talgø har nylig lansert
planer for et nytt forretningsbygg i
Terråk sentrum, som Coop Marked
Terråk er tilbudt plass i. Her blir et
også leiligheter. Han avsluttet med

å minne forsamlingen om at alle må
bidra til Bindalssamfunnet.
Nordmøringer har også humor. Det
viste framføringen av “Kontorvisa”
og Leif Halses vers “Ordskifte” om
husbonde og tjenesteguten. Der
kom det saftige todalsuttrykk som
var nye for bindalsører, men betydningen var helt klar.  Åbygda Swing,
ledet av Kjell Stokland, spilte både
på sjarme og messing i sine tre innslag, og avsluttet med sekstitallsslageren “Zeemann”.   Etter ønske
fra Svein Åge Saksen, som tidligere
har bodd på Terråk og nå arbeider i
Talgø AS, kom “Sangen om Granbostad”. Opphavsmann og konferansier Olav Håkon Dybvik fikk med seg,
Sissel Sørhøy og Karl-Erik Solum i
visa om det siste flyttelasset fra utkantgården.
I polsen “Kurin” etter spelemannen
Hallvar Ørsal demonstrerte nordmøringene nordmørspols.
Festen gikk så over i dans til musikk
av Rolf Pettersen og Jon Martin Hellesø, spillemenn fra Vikna.
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Korpsjubileum
Fra venstre: Oddmund Øyen, Sissel Sørhøy, Anne Haglund (dagens leder), Kjell Stokland (dagens dirigent),
Ruth Skjelsvik og Bjarne Myrvang (tidligere dirigent).
Terråk skolemusikk ble stiftet
høsten 1971, og feiret nylig førtiårsjubileum.

Styret ønsker å samle bilder og beretninger fra de første førti årene,
og legge det på en nettside.

I 1971 ble Terråk musikklag lagt ned,
og det nystartete skolekorpset fikk
overta instrumenter og uniformer.

Jubileumsfest

Gjennom førti år har skolemusikken
gledet folk hver syttende mai, men
de har også vært aktive den første
mai, på vår- og høstkonserter, på
sin egne julemesse/julebasar, og på
mange konserter.
Styret i Terråk skolemusikk har
samlet mange bilder fra aktiviteter
gjennom årene, men vil gjerne ha tilgang på flere. Ta en titt i dine egne
fotoalbum. Kanskje har du bilder fra
en korpstur til Sverige, eller fra syttende mai i 1975?

Fredag 17. februar
var
utvalgte
gjester

invitert til jubileumsmiddag på Terråk samfunnshus. Her var også noen
av de som var med på oppstarten for
førti år siden.
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Marit Dille fra Prosesskompetanse og Magnar Bøkestad fra BIAS
overleverer sluttrapporten til ordfører Petter Bjørnli

Sluttrapport fra
Bindal med vind i seglan

Båtsaumen
Kommunalt informasjonsblad for Bindal

Kommunestyret fikk i januar
overlevert sluttrapporten fra
prosjektet” Bindal—med vind
i seglan”. Rapporten kan leser
på kommunens nettside. Her
er gjengitt forordet og det siste
kapitlet, som handler om konklusjoner og anbefalinger.

Forord
Bindalssamfunnet er tuftet på primærnæringene og treindustrivirksomheten. Begge disse næringstradisjonene har bidratt til mindre fokus
på entreprenørskap, gründerskap
og innovasjon hos enkeltpersoner
og etablere små- og mellomstore
bedrifter. Av den grunn har BMViS
gjennomført kartlegginger av utviklingspotensialet i eksisterende næringsliv, og aktivt kommunisert med
nærings- og utviklingsaktører gjennom møter, konferanser, intervjuer
og i BMViS-initierte utviklingsprosesser.
SMB-kartleggingen og dialogen viser
at det ikke mangler forretningspotensialer i Bindal. De største hindrene for næringsutvikling er kunnskap
om utviklingsprosesser og mangel på
nettverk og samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer og
virkemidlene både: De strategiske
samhandlingsmønstrene er ikke
godt nok etablert, verken internt
i Bindal eller med viktige aktører
utenfor egen kommune.
Rekruttering vil være en framtidig
viktig innsatsfaktor for utvikling i
Bindal. BMViS har bidratt til å etablere viktig kunnskap om Bindals
omdømme utad og hvordan bindalsungdommene ser på framtidsmulighetene i egen kommune. I prosjektperioden er det gjennomført flere
tiltak som kan bidra til å styrke identitetsfølelsen blant unge og voksne,
og synliggjøre karrieremuligheter
for bindalsungdommen.
BMViS har vært en aktiv premissleverandør i forbindelse med utformingen av Strategisk næringsplan for
Bindal. Også erfaringene vi har gjort
oss fra gjennomføringen av dette
prosjektet er viktig kunnskap for det

videre utviklingsarbeidet i Bindal. I
kapittel 5 synliggjør vi de viktigste
erfaringene våre, mens vi i kapittel
6 gir våre konklusjoner og anbefalinger om hvordan BMViS-kunnskapen
kan tas i bruk videre. Bindal er en rik
kommune på mange måter, både når
det gjelder naturressurser, kultur,
tradisjoner og ikke minst - mennesker. Det er et godt utgangspunkt for
positiv utvikling.

7
og rundt lokalt utviklingspartnerskap
• Utvikling av tydelig lokalt næringsutviklingsapparat med riktig kompetanse
• Satsing på Bindalskonferansen, som
har befestet seg som den viktigste
næringsutviklingsarenaen i Bindal.
BIAS bør få ansvar for gjennomføring

Kapittel 6
konklusjoner og anbefalinger. • Å aktivt følge opp SMB i Bindal
En rekke potensielle næringsutviklingsprosjekter er identifisert gjennom BMViSog SMB forstudie. Erfaringer som er at næringsaktører i
Bindal har liten kompetanse eller
ressurser til å realisere satsingene
selv. Enkelte bedriftsspesifikke utviklingsprosjekter er enten sjekket ut,
løftet videre til BIASog/eller det ordinære virkemiddelapparatet. Flere
av samarbeidsprosjektene BMViShar
identifisert, er det ikke etablert tydelig og sterkt nok eierskap til, og vil
være avhengig av kommunalt engasjement og offentlig støtte i en startfase. Per i dag kan det se ut som om
Bindal mangler ressurser og kompetanse til å gjennomføre alle skisserte
utviklingsprosjekter som BMViShar
initiert og anbefaler videreført i denne rapporten.

(personer/selskaper med næringsinntekt) for å inspirere og bistå til
utviklingsorientering, herunder
bistand til etablering - f.eks. ved å
tilby etablererkurs

• Å utvikle innholdet og utnytte muligheter knyttet til partnerskapsavtalen med Innovasjon Norge

BMViS anbefaler at det satses på
etablering av fellestiltak og -prosjekter som styrker samarbeids- og utviklingskultur blant næringsaktørene
i Bindal. Slike prosjekter må rette
fokus mot næringslivets ansvar for
egen utvikling, eierskapet til utviklingsprosesser, nettverks- og relasjonsbygging opp mot aktuelle FoUmiljøer og samspillet med regionale
satsinger og offentlige virkemidler
samt næringsaktører utenfor egen
kommune. Gjennom BMViS-proKompetanseutvikling og nettverks- sjektet er det pekt på flere områder
bygging rundt det hjemlige hjelpe- der Bindal har naturgitte fortrinn og
apparatet, tydeliggjøring av omfo- etablert kompetanse det kan bygges
rente utviklingsstrategier i Bindal videre på gjennom fellestiltak. Dette
(som også bør komme til uttrykk gjelder etablering av en industripark
gjennom kriterier for bruk av næ- som utnytter Bindals kompetanse
ringsfond og tydelige bestillinger til innenfor treindustri, og som kan
BIAS) og målrettet arbeid inn mot bidra til utvikling av nye produkter
det offentlige virkemiddelapparatet, som f.eks. «Bindalshytta» og provil være avgjørende for suksess i de dukter basert på tradisjoner rundt
videre prosessene. BMViS anbefa- Bindalsfæringen. BMViS har også
ler at Bindal kommune styrker det bistått i søknadsprosessen for Småetablerte utviklingsnettverket lokalt kraft 2012-prosjektet med tanke på
gjennom:
å videreutvikle stedlig kompetanse
knyttet til vannkraftproduksjon. I
• Strategisk og aktiv bruk av tilknytning til dette prosjektet kan
Strategisk næringsplan for Bindal
det etableres utviklingsprogrammer
som styrker de mange, men små,
• Kunnskaps- og nettverksbygging i entreprenørbedriftene i Bindal.  
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Venneforeninga ved
Bindal sykehjem

Det er et styre for Venneforeninga,
de som sitter der er:
Villy Aune, Herdis Steffenakk, Ola
Pettersen og Paula Lindrupsen.

Du trenger ikke å være pårørende
for å gi ditt bidrag.

• Ha en rullerende komite for
hyggestundene på Sykeheimen

Dette er noe av det
du kan gjøre:

Mange har gode ideer om hva som
kan gjøres. Derfor er det viktig at vi
er forskjellig

Høsten 2011 var det 3 tilstelninger • Være besøksvenn, kanskje gå tur
på Bindal sykehjem. Det var også en
med noen som må ha ei ekstra
temakveld om ”Menneskeverd og
hand å holde i
det å ha en demens sykdom”. Foredragsholder var Elsa Kommedal, le- • Lage noe til kaffen når det er
tilstelning / hjelpe til med praktiske
der ved Mørkved Sykehjem i Bodø.  
ting
Pårørende og de som jobber på Bindal sykehjem var invitert.
• Bidra med litt underholdning/
musikk
Styret ønsker at flere viser interesse
•  Kanskje vi kan ha en årlig
for Venneforeninga
   ”Sommerfest”

Skulle dette være av interesse , ber
vi deg ta kontakt med Bindal Frivilligsentral.
Vennlig hilsen
Styret i Venneforeninga
og Bindal Frivilligsentral

Peder Knophs vei 6, 7980 Terråk – Tlf: 75 03 17 44 - mobil: 482 99 650 – 
frivillighetssentralen@bindal.kommune.no – Org.nr. 987 753 269
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SHAKE

Sør-Helgeland Aktiv for Kroppen
Fysisk aktivitet er en kilde til
helse og trivsel blant barn,
unge, voksne og eldre. Dette
bekreftes av mange og omfattende studier.
Nordmenn er for lite fysisk aktive, og i 2008 kom Helsedirektoratet med anbefalinger for fysisk aktivitet for barn, unge og
voksne. Utgangspunktet for anbefalingene er at all aktivitet en
bedre enn ingen (stillesitting).
Folkehelsekoordinatorene på SørHelgeland inviterer innbyggerne til
å delta i en lavterskel konkurranse
som passer for alle, uavhengig av
alder, funksjonsnivå eller form. Konkurransen varer i ett år, og hensikten med dette er å gjøre fysisk aktivitet til en del av hverdagen.
Konkurransen (SHAKE) er todelt.
Den er både en intern konkurranse
i hver kommune der innbyggerne
konkurrerer mot hverandre, samt en
kommunekamp – hvem har den mest
aktive befolkninga på Sør-Helgeland!
Kravene til å delta er lave, og er de
samme som anbefalingene fra helse-

direktoratet om daglig aktivitet. Du
samler poeng, og når du har passert
300 poeng blir du med i trekningen
av fine premier.
Annenhver måned vil det også være
innlevering og trekking av mindre
premier. Disse innleveringene vil vise
hvor aktive den enkelte kommunen
sin befolkning er sammenlignet med
nabokommunene. Dette bidrar også
til å danne blest om konkurransen
gjennom året.

Poeng

· Ett poeng pr dag for å følge de
generelle anbefalingene fra helsedirektoratet (se neste side).
· Ett ekstra poeng dersom du deltar
i uformell eller organisert mosjon/
trening mer enn 45 min for voksne
og 30 min for barn.
Aktivitetsnivået må være så høyt at
du blir andpusten og svett. Denne
mosjonen/treningen kommer utover de daglige anbefalingene. Maks
ett slikt poeng pr dag og maks tre
slike poeng pr uke.

· Ett poeng dersom du tar initiativ
til en uformell fysisk aktivitet som
samler to personer eller flere og
som varer mer enn 45 minutt for
voksne og 30 min for barn.
Maks ett slikt poeng pr dag og tre
slike poeng pr uke.

Varighet

1. mai 2012—30. april 2013

Innlevering og premiering

Postkasse i nærbutikken. Annenhver måned  trekkes det premier
blant de som har levert inn poengkort innen utgangen av måneden.
(1. juli, 1. september osv).
Alle som har oppnådd mer enn
300 poeng er med i trekningen av
hovedpremier.
(innlevering senest 17. mai 2013)

Aktivitetsgrad

Voksne: Fysisk aktivitet med moderat intensitet 30 minutter om dagen.
Barn: 60 minutter fysisk aktivitet
med moderat intensitet om dagen.
Følg med på www.bindal.kommune.no
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Mathilde, Mikael, Vilde, Susanne og Hannah ble ropt opp på scenen under UKM som Bindals representanter videre i UKM.
Bindalsungdommen deltok på
mønstring i Brønnøysund
11. februar sammen med
ungdom fra Sømna og Brønnøy.

De som gikk videre til fylkesmønstringen i Bodø i mars var:
Hannah Skarstad, tegning. • Susanne Moe, foto.
Vilde Raaum Okstad, sang. • Mikael Båtnes, dans.
Mathilde Vea Iversen, sang. • Mia Heide Åsaune, sang og gitar

Susanne Moes fotografi.
Tidløst timeglass

Mia Heide Åsaune sang
sin egen sang ”Betray”

Hannah Skarstad tegnet
Audrey Hepburn
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nytte.  Å ha vært innom jus-studier,
med avtalerett og kontraktsrett, er
en type kompetanse som er nyttig i
kommunal sammenheng.

Resultatorientert leder
Kirsti omtaler seg selv som resultatorientert, og ganske utålmodig.
Hun er klar over at det i det offentlige er flere instanser som skal behandle saker, men har tro på at hun
skal få til en god balanse mellom administrasjonen og kommunestyret.
Hun er også glad for å kunne samarbeide med fagfolkene på rådhuset.

Bindals framtid

Kirsti Gerhardsen
– Bindals nye rådmann

19. mars var første arbeidsdag
for Bindals nye rådmann, som
nå har flyttet hjem til barndomshjemmet på Kvernmoen
i Åbygda.
Kirsti vokste opp i Åbygda, og gikk
på Åbygda skole de første seks årene. Etter ungdomsskole på Terråk
gikk turen til Brønnøysund, der hun
fullførte videregående skole med allmennfaglig studieretning i 1993. Hun
reiste så til Tromsø for å studere,
og gjorde ferdig første avdeling jus
der. Hun rakk også innom Svalbard,
der hun arbeidet med turistme. Her
traff hun en hyggelig kar fra Tysfjord,
ved navn Johnny, som hun nå har tre
barn med. Johnny bodde på den tiden i Stavanger, og Kirsti flyttet dit.  
Hun fortsatte studiene, nå med personalledelse, samfunnssikkerhet og
risikovurdering som viktigste fag.   I
2005 var hun ferdig med mastergra-

den, og fikk først jobb i et vikariat,
med personalarbeid og planlegging.
Så dukket det opp en stilling i firmaet BIS industrier, og siden 2005 har
Kirsti vært direktør for helse, miljø,
sikkerhet og kvalitet.  

Løfte HMS-arbeidet
Kirsti gir ingen programerklæring  
ved tiltredelsen, men tilkjennegir
et ønske om å løfte HMS-arbeidet.  
Med sin bakgrunn fra privat næringsliv, og balansen mellom å arbeide
effektivt men sikkert for å unngå
skader, ser hun at også det offentlige har utfordringer her. Kirsti har
sett i avisene at Bindal kommune har
fått pålegg fra Arbeidstilsynet om å
ordne opp i enkelte forhold.
Hun har ikke arbeidet i kommunal
virksomhet tidligere, men mener
at hennes erfaringer vil komme til

Kirsti er optimist. Hun har tro på
at flere vil se de positive sidene ved
å bo i Bindalen.  Hun er opptatt av
at kommunen må bidra til å legge
til rette slik at folk med ideer og
initiativ får muligheten til å blomstre.  
Kirsti observerer at flere av hennes
generasjon nå er i ferd med å vende
hjem igjen, både til Sømna, Brønnøy
og Vega.

By og land
Kirsti Gerhardsen har bodd i by de
siste tolv årene, men ser ikke for seg
at hun vil savne bylivet framover. En
og annen Trondheims-tur vil det bli,
men hun framhever andre sider ved
tilværelsen nå. Med tre barn på 10, 7
og 4 år, er oppvekstmiljøet hjemme
i Åbygda nå viktigere. Her har hun
slekta, naturen er rett utenfor døra,
med et spennende dyreliv.

Trøndere eller
nordlendinger?
Vi må klare å snu utviklingen med fall
i folketallet, slik at vi ikke blir et lett
bytte i kommunesammenslåingsdebatten, sier Kirsti. Vi må alle være
bindalsambassadører som snakker
pent om kommunen vår. Kirsti sier
at hun er ingen tryllekunstner som
alene kan snu trenden, men hvis alle
bidrar,  er det mulig. Det er viktig at
ungdommen tar høyere utdanning,
og så søker hjem igjen. Vi trenger
kompetanse. Det er nøkkelen til utvikling.

Båtsaumen
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Påskeskirenn i Åbygda onsdag 4. april.
Skirennet blir avviklet der det er snø, så det er ikke bestemt ennå. Festen (2100 - 0100) er på Ungdomshuset i
Åbygda. Musikk ikke avklart.

Bindalseid-dagan 2012
Fra torsdag 12. juli til søndag 15. juli
er det igjen Bindalseid-dager.
Følg med på Facebook for detaljert program.

Rekeaften Granheim Skjelsviksjøen
skjærtorsdag, 5. april

Fiskefestival i Åbygda
Lørdag 28. juli. Fiskekonkuranse og aktiviteter på dagtid. Fest om kvelden. Musikk er ikke avklart.
Arrangør er Åbygda ungdomslag.

Revy på Horsfjord
Det blir reprise på julerevyen lørdag 7. april
på ungdomshuset Vonheim.
Trønderkallan
Mandag 23. april kl 1700 kommer gruppa Trønderkallan
på besøk til Senteret på Terråk (første etasje på Bindal
sykehjem). De har et underholdningsprogram som passer den eldre garde. Pensjonistforeningene fra Bindalseidet og Terråk inviteres. Dette  arrangementet er en del
av "Den kulturelle spaserstokken".
Vårkonsert
fredag 27. april kl 1900 på Vonheim.
Arrangør er Fønix skole– og ungdomskorps.
Bryggedans på Helstad
Ryktet sier at det blir lørdag 16. juni, og samme
musikk som i fjor, nemlig ”Vømmølgutan”.
Nordlandsbåtregatta 2012
I helga 29. juni til 1. juli er det tid for Nordlandsbåtregatta på Terråk. DDE spiller ute lørdag kveld. Fredag spiller
Sie Gubba.

Basseng

Barn kr. 15,-

Aktivitetsdag i Åbygda
Søndag 2. september kl 1100 - 1700 er det aktivitetsdag ved klubbhuset ved fotballbanen i Åbygda.
Arrangør er Åbygda idrettslag.
Basar i Åbygda
Åbygda ungdomslag inviterer til basar på Åsen
søndag 18. november kl 1400.

Bygdekinoen
Sørhorsfjord
Onsdag 11. april, 9. mai
Terråk
Fredag 30. mars, 27. april 25. mai
Følg med på www.bygdekinoen.no
for oppdatert program.

Voksne kr. 35,-

Terråk
Torsdag
1700–1800 Familiebading + 1–4. kl
1800–1900 5–7. kl
1900–2000 8. klasse og eldre + voksne
Fredag
1400–1700 Fysioterapeut
1700–1800 Varmbading for./barn opp til 6 år
1800–1900 Varmbading voksne

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

Det er mulig å leie bassenget. Man må da sørge for badevakt selv.
Prisen for enkeltutleie til personer, bedrifter, lag og foreninger er kr. 300,- pr. time.

Bassengene er åpne
fram til 1. mai.

