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Båtsaumen 

Hva gjør du når du har  
positiv selvtest på korona? 

Meld fra via Pasientsky eller ring Bindal legekontor på  
tlf 75032560 for å gi opplysninger om navn, fødselsdato,  
tidspunkt for positiv selvtest og koronavaksinestatus slik  

at opplysningene blir registrert i din legejournal ved  
Bindal legekontor. 

Ny ladestasjon for elbil 
På Bindal helsetun er det nå tilgjengelig en lade-
stasjon for elbil. Charge 365 har to uttak ved 
Bygg B. Det er innkjøring fra baksiden av helse-
tunet.  
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Rådhuset 
er åpent fra kl 1000 til 1500. 
Publikumsmottaket er betjent 
mellom kl 1000 og 1400 hele 
året.   
 
Bindal folkebibliotek er åpent 
hver dag kl 1000—1400. 
 
Legekontoret 
Legekontoret tlf 75032560 
Nasjonalt legevaktnr:  
tlf 116 117. 
Øyeblikkelig hjelp tlf 113. 
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Håkon Skotnes har 
takket ja til 100% 
stilling som fagar-
beider i uteavdeling-
en. Han tiltrer  
stillingen 1. mars. 
 
Nina Jørgensen-
Øberg har takket ja 
til 60% stilling som 
konsulent i sentral-
administrasjonen fra 
7. mars.  
 
Monika Sandvik 
Olsen er tilsatt i 
50% midlertidig  
stilling i Bindal  
barnehage, avdeling  
Bindalseidet, for  
perioden 1.3.22-
31.7.22.  
 
Frida Gangstø har takket ja til 
35% vikariat i hjemmetjenesten 
for perioden 14.2.22 - 31.8.22.  
 
 
Kommunen har ledig to  
lærlingeplasser i helsearbeider-
faget og barne– og ungdomsar-
beiderfaget. Frist 15. mars. 
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Abonnere på Båtsaumen ? 
Bindal kommune gir ut bladet Båtsaumen re-
gelmessig for å informere om kommunal akti-
vitet og annen lokal aktivitet i Bindal. I 2022 
vil det komme seks utgaver. Bladet legges ut i 
pdf-format på kommunens nettside. Prisen på 
abonnement er for tiden kr 300,- årlig, men kan 
bli økt. Formatet er et hefte i A5–størrelse, på 16 
til 24 sider. Vi samarbeider 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 e-post til  
postmottak@bindal.kommune.no. Oppgi full postadresse.  
Vi sender deg faktura i posten. 
 
Ønsker du å annonsere i Båtsaumen eller Menighetsbladet? 
Det koster kr 2.000,- for å være med i ett år, 6 nummer. 
 
Ta kontakt med Jens Christian Berg,  
 - e-post jens.chr.berg@bindal.kommune.no 

Politiske møter 
 

Formannskap/fondsstyret Kommunestyret                       
      Torsdag 24. februar 
Onsdag 30. mars   Onsdag 30. mars 
      Torsdag 28. april 
Onsdag 25. mai   Torsdag 23. juni     
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Kjære sambygdinger! 
Vi er kommet godt inn i det nye året og signalene om mer 
smitte i samfunnet slo til. Det var ikke slik vi ønsket oss star-
ten på det nye året, men det var heller ikke uventet. Det gikk 
bare en uke inn i januar før vi hadde det første smittetilfellet i 
kommunen. Tallene økte dag for dag og det skapte engstelse 
hos mange. Omikron smitter lett, noe som gjenspeiler smitte-
tallene på landsbasis. 

Jeg setter stor pris på at så mange har tatt vaksine, noe som er med på å redusere 
sykdommen hos de fleste. Det legges opp til mer smitte i befolkningen nasjo-
nalt, bare ikke for mange blir syke på samme tid. For næringslivet og øvrig  
befolkning betyr det mye at det nå lettes på tiltakene. Takk til bindalingene for 
at dere har tatt oppfordringer og pålegg på alvor og holdt oss nesten fri for smit-
te gjennom hele pandemien. Nå som det er så mye smitte i samfunnet, er det 
umulig å holde oss fri for smitte. Slik jeg ser det, vil vi ha tilfeller av smitte i 
lang tid framover, det er noe vi bare må lære oss å leve med. Vi får håpe dette er 
slutten på denne pandemien. 
 
Posten har lagt om sine rutiner for utlevering av pakker. Nå kan folk i Kjella- 
området, hele Austra og deler av Gravvik hente sine pakker hos Joker Bogen. 
Dette er positivt for butikken i Bogen og befolkningen i nevnte områder, som 
tidligere har hatt lang vei for å hente sine pakker. 
 
Bindal er nå kommet i samme legesituasjon som andre kommuner i regionen og 
hele landet har opplevd i mange år. Vi får ikke søkere til ledige legestillinger i 
kommunen. Den fjerde stillingen har vært utlyst flere ganger i alle tenkelige 
fora, også i Sverige og Danmark, uten å få søkere. Vi er nå i den situasjon at vi 
har leger som begynner å nærme seg pensjonsalderen. På grunn av alder kunne 
to leger vært fritatt for legevakt.  
Framtidsutsiktene våre for å skaffe tilstrekkelig antall leger, er årsak til at vi nå 
søker legevaktsamarbeid med Nærøysund.  
Ønsket om legevaktsamarbeidet må først forankres politisk i begge kommune-
ne. I etterkant av at vedtakene er fattet, forhandler administrasjon fram avtale, 
som legges fram for formannskapet i Bindal for godkjenning, jfr vedtak i Bindal 
kommunestyre 09.12.21. 
Vi må finne gode løsninger for tiden framover og så håper jeg vi finner løsning 
på legemangelen vi står i. Det jobbes fortsatt med å rekruttere leger og for å få 
ordninga for turnusleger tilbake til Bindal. 
Dette er ikke en unik situasjon for Bindal. Lierne, Røyrvik og Namsskogan har 
legevakt i Grong, bare for å nevne hvordan situasjon er i noen andre sammen-
lignbare kommuner. Det finnes mange eksempler på dette. Dette blir en ny og 
uvant situasjon for oss, men kommunestyret må ta sitt ansvar for å levere lovpå-
lagt legevakt til våre innbyggere. 
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Fredag 28. januar gikk det på nytt ras på fylkesvei 17 ved Lian. Situasjonen ble 
løst med at TTS satt opp ferje mellom Gutvik og Vennesund/Holm. Hurtigbåten 
Ørtind kjørte skoleskyss fra Kalvika til Holm fredag ettermiddag. Dette ble en 
god løsning på kort sikt. Heldigvis ble veien åpnet påfølgende lørdag kl 15.00. 
Dette er en veistrekning som jeg håper vi får gjort noe med i nær framtid. Det er 
signalisert til veiavdelingen i fylkeskommunen og fylkesråden for samferdsel at 
vår tålmodighet er slutt. Vi kjenner godt til at det er mange rasutsatte steder i 
Nordland, og også andre steder i Bindal. Fylkeskommunens veiavdeling og fyl-
kesråd for samferdsel er invitert til befaring. Det er tredje fylkesråd for samferd-
sel som er på befaring i min periode som ordfører. 
Vi har også fått lovnad om at de skal se på årsaken og finne løsning for vannan-
samlingen på hovedveien på øvre Terråk. Med det skiftende været vi har hatt i 
vinter, har dette vært store trafikksikkerhetsmessige utfordringer, i tillegg til 
ulempene for de som er naboer til vannbassenget. 
Kommunen har i brevs form fra fylkesråden for samferdsel fått bekreftet at pro-
sjektet for oppstillingsplasser på Holm settes i gang høsten 2022. Ferdigstilles i 
2023. 
Terråk Industripark har full fokus på utvikling og etablering av settefiskanlegg 
på Brukstomta. 
Nord-Trøndelag havn melder at været har vært en utfordring for å komme i gang 
med fendring av kaia på Terråk, men det vil skje så fort været tillater det. De vil 
også å få gjort noe med fendringa på Gaupa. På lav sjø kommer mindre båter 
under fendrene, med den fare det medfører når sjøen flør. 17. februar vil de in-
spisere fortøyningene i Kalvika. 
 
Et samarbeid innen landbruk mellom kommunene på Sør-Helgeland er under 
utredning. Vi har hatt et digitalt møte, neste møte planlegger vi å møtes fysisk. 
Dette er en sak som må forankres godt politisk og ikke minst innen landbruks-
næringa. Det skal arrangeres møter med bondelagene. Oppstarten var vel opti-
mistisk om å fatte vedtak i kommunene innen februar/mars. Dette er en stor og 
viktig sak som ikke kan hastes fram.  
 
Selv om vi har hatt skiftende værforhold i vinter, har vi takket være de mange 
frivillige i kommunen hatt fine skiløyper. Jeg er imponert over innsatsen som 
gjøres med snøscootere og tråkkemaskiner for å legge til rette i lysløypene og til 
fjells. 
Til slutt vil jeg ønske dere alle en fortsatt fin vinter og mange fine skiturer. Sola 
har stort sett hittil glimret med sitt fravær, jeg håper derfor at vi kan få mange 
fine dager med sol og snø utover ettervinteren og våren, som gir mulighet for 
uteliv. 
 
 
Vennlig hilsen Britt ordfører 
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Vil du bli sykepleier?  
Nett- og samlingsbasert studie starter i Namsos 
høsten 2022 
  
Bindal kommune har vedtatt en rekrutteringsplan med gode 
vilkår for de som gjennomfører høyskoleutdanning innen sy-
kepleie og vernepleie. Er dette interessant for deg? Ta kontakt 
så kan vi se på hvordan vi kan legge til rette for at du på en 
god måte kan gjennomføre studiet i kombinasjon med jobb.  
Mer informasjon om nett- og samlingsbasert sykepleierutdan-
ning med oppstart i Namsos til høsten finner du her: 
https://www.nord.no/no/studier/sykepleie-bachelor-deltid 
 
Søknadsfrist 

Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022.   
For realkompetansesøkere er søknadsfristen 1. mars 2022.  

 
Årsmøter 

 
Kjella helselag mandag 21. februar kl 1900 på Kjella skole, 
Cornelia-stua. 
 
Bindal frivilligsentral tirsdag 22. februar kl 1730 på Doktor-
gården, Terråk. 

https://vimeo.com/385000819
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Bindalsbarn og ungdom med vind i seglan 
  
Dette prosjektet blant barn og unge i Bindal segler videre 
også inn i 2022. I tre år til har vi tilskudd til prosjektet gjen-
nom Nordland fylkeskommune. De eldste barnehageungene 
og alle skoleelevene har i høst endelig kunne møttes igjen  
fysisk. De dro flere ganger på besøk på Bindalseidet eller 
Terråk. Elevene er godt i gang med planlegging av fagdagen i 
vinter. Vi får besøk av en kjent idrettsprofil som skal hjelpe 
oss å fokusere på lagånd, sportsglede, samhold og stolthet. 
Det ligger også an til en felles tur til Bjørgan for å stå på ski.  

Hovedmål:  
Gjennom felles opplevelser og aktiviteter styrke samholdet på 
tvers av bosted, slik at ungdommene har et større nettverk når 

de fortsetter på videregående skole.  

Malekurs ved  
Monika Helgesen 
 

Jeg har plass til 10 deltakere. 

Pris pr. deltaker : 2500kr 

Kursdager: 

Lørdag 26. feb 10.00-15.00 

Søndag 27. feb 11.00-16.00 

Lørdag 5. mars 10.00-15.00 

Søndag 6. mars 11.00-16.00 

Lokalet: Kjella skole (formingsrommet)  

 

For påmelding eller mer info: 

helgesenmonika@gmail.com 

https://www.facebook.com/helgesenmonika/
https://www.facebook.com/helgesenmonika/
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NAV Nærøysund/Bindal  
er åpent kl 1000—1400 hver onsdag. 
Vi har kontor på Bindal rådhus, Terråk. 

 
Vi svarer på telefon   55 55 33 33. 
Spørsmål om pensjon  55 55 33 34. 
 
Nav.no er åpent hele døgnet. 

Terråk jeger– og fiskerforening: 
 
JEGERPRØVEKURS 2022 
I samarbeid med Robert Aakvik er det planlagt jegerprøvekurs 
på Terråk i mars 2022.  
 
Kurset går over 2 helger: 
Fredag 18. og lørdag 19. mars. 
Lørdag 26. mars og søndag 27. mars. 
Deltakerne må være født senest i 2008  
     (fyller 14 år i 2022). 
Pris for ikke-medlemmer under 16 år og medlemmer: kr 2 500,- 
Pris for ikke-medlemmer over 16 år: kr 3 000,- 
 
Anbefalte bøker (må være utgitt etter 2017): 
«Jegerprøven - med Norges jeger- og fiskerforbund», NJFF. 
«Jakts store jegerprøvebok», Knut Brevik. Du trenger bare en av 
disse. Lurer dere på noe angående innhold o.l., ta kontakt med Ro-
bert Aakvik på tlf. 951 81 310. 
 
Påmelding til Elin Gangstø, tlf. 975 98 265. 
Med forbehold om endringer. 

nav.no
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Åpen dag på Brukstomta fredag 25. mars 
 
Næringslivet og organisasjoner i Bindal viser seg fram.  
Denne dagen var opprinnelig planlagt til 3. desember 2021, 
men måtte utsettes pga korona. Nå prøver vi igjen. 
 
Dagtid - Orientering for elever i ungdomsskolen.  
 
Ettermiddag -  Åpent for alle interesserte. 
- Åpning av nye lokaler til Bindal Elektro. 
- Avslutning av omstillingsarbeidet i Bindal. 
 
Kveld - fest med levende musikk. 
 
Ansvarlig:  
Brukstomta næringspark i samarbeid med Bindal næringsfore-
ning. 
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Frivillighetens år 2022 skal  
feire Norges viktigste lagarbeid! Alle 
lag, foreninger, frivilligsentraler, 
kommuner og andre samarbeidspart-
nere inviteres med til å synliggjøre og 
aktualisere frivilligheten, øke kjenn-
skap og anerkjennelse og til å få flere 
med! 

Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Fri-
villighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordi-
nere innsatsen rundt året. Det skal markeres fra nord til sør, på 
digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrange-
menter. Vi gleder oss til å feire frivilligheten. Uten den stopper 
Norge opp! 

Bli med og feire Norges viktigste lagarbeid! 
 
 
I Bindal ønsker vi å presentere lag  
og foreninger.  
I Bindal har vi mange frivillige som  
er aktive med mange ulike aktiviteter.  
Frivillighetssentralen og Bindal kommune  
inviterer alle til å lage korte presentasjoner som kan vises 
på nett. 
 
Hvert lag bestemmer selv formen, men vi oppfordrer dere til å 
fortelle hvem dere er, hvor dere holder til, hva dere gjør og 
hvilke planer dere har i år. Bruk filmsnutter og bilder for å vise 
at folk trives med aktivitetene dere driver med.    
Presentasjonene vil bli vist på Frivillighetens Facebook-side og 
andre steder som passer.  
 
For spørsmål ta kontakt med Merete: 917 47 835 
(frivilligsentralen@bindal.kommune.no) 
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Onsdagskaffen vår går sin gang hver ons-
dag fra kl 10.00- 13.00 på Doktorgården. 
Alle velkommen til uformell kaffestund. 
 
Tirsdager fra kl 11.30 er det Stavgang, 
oppmøte på sentralen. Lavterskel trimtil-
bud åpent for alle, etter turen samles vi her til sosialt samvær. Ta 
med matpakke, vi serverer frukt og drikke. 
 
Onsdager kl 11.00 er det "labb og 
jabb" på Horsfjord. Merete Berg-
Hansen er kontaktperson. Fysisk aktivi-
tet, sosialt lag, felles mat/kaffepause. 
Vi møtes på tvers av generasjoner!  
 
Ledsagerordning for folk som trenger 
følge til sykehus.  Vi har 11 ledsagere 
spredt rundt om i kommunen, en mye benyttet ordning. 
 
Strikkeklubben møtes onsdager kl 17.30 på Doktorgården, alle 
som vil kan delta. Kontaktperson er Solfrid Sæternes. 
 
Porselensmalinga Kari Båtnes er kontaktperson. Kom og bli med 
da vel og prøv ut en ny hobby. 

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

Paula telefon:    948 11 116            Merethe telefon: 917 47 835 
  

 
Fra 5.-13. mars 2022 skal over 20 000 
bøssebærere gå fra dør til dør og samler 
inn penger til viktig kreftforskning. I år 

kommer vi uten bøsser, men tar i mot gaver på Vipps. I Bindal er 
det Frivilligsentralen som organisere innsamlingsaksjonen. 

mailto:frivilligsentralen@bindal.kommune.no
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UKM 2022  

Vi håper å kunne arrangere lokal mønst-
ring for Ung Kultur Møtes  2. april. 

Sjekk nettsiden ukm.no for mer info. 

I år er det Bindal sin tur til å invitere ungdom fra Bindal og 
Sømna.  Vi planlegger å møtes på Bindalseidet skole fredag 
kveld for øving og forberedelser. Konsert og kunstutstilling blir 
lørdag kl 1400. 

  

 
Legevakt 

 
Det foregår i disse dager sonderinger mellom Bindal og Nærøy-
sund om en felles legevakt utenfor den normale åpningstiden, som 
er mandag til fredag mellom 08-16.00. Årsaken til dette er at  
Bindal som resten av landet er truffet av fastlegekrisen, og vi klarer 
ikke å rekruttere nye fastleger til Bindal. Som beskrevet i saksfram-
legget i kommunestyret i desember, så har kommunen prøvd å  
rekruttere nye fastleger siden våren 2021 uten å ha lyktes.  
Hvis det lykkes å få til en avtale med Nærøysund, vil den sendes til 
formannskapet for godkjenning før et slikt samarbeid kan bli en  
realitet. Bindal har vært forskånet for fastlegekrisen i veldig mange 
år, slik at dette har ikke vært en problemstilling tidligere. Slik som 
situasjon er nå, må Bindal som så mange andre kommuner se på 
interkommunale løsninger, slik at vi kan levere så gode tjenester 
som mulig i forhold til denne nasjonale fastlegekrisen.    
 
Arnt Myrvold  -   helse- og velferdsjef 

ukm.no
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ELGJAKTA 2021  
- Bindal og Austra  

Fjorårets elgjakt i Bindal og på Austra hadde en 
fellingsprosent på 82. 261 dyr av tildelt kvote på 

317 ble felt. Bindal administrerer også hjorteviltjakten i Vassbygda 
og deler av Nærøysund og Leka. Her ble det felt henholdsvis 17 og 
27 dyr. 
 
Det ble felt 9 hjort av til-
delt kvote på 17 dyr. 
Det ble felt 60 rådyr. Her 
var det fri tildeling.  
Dette er det høyeste re-
gistrerte uttak av rådyr i 
Bindal på mange år. 

   Nøkkeldata: Bindal og Austra 
  Andel kalv     22,6% 
  Andel ungdyr    58,2% 
  (kalv + 1/2 år)       
  Andel eldre ku    21,7% 
  Fellingsprosent    82,0% 
  Forholdet handyr/hodyr   51 / 49 

Sommeraktiviteter for barn og ungdom  
 
Lag og foreninger som vil gjennomføre åpne og inkluderende som-
meraktiviteter kan søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen. For ung-
dom kan arbeidserfaringer sammen med trygge voksne bidra til at 
de opplever mestring. Det er derfor mulig å få støtte til sommerjob-
ber som innebærer at ungdom planlegger og gjennomfører aktivite-
ter for barn og andre ungdom. 
 
Søknadsfristen er 1. mars 2022.  
Sjekk kriteriene som gjelder utlysningen her. https://
www.gjensidigestiftelsen.no/sommerutlysning2022/ 
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Kulturmidler  
Søknadsfristen er 1. april for kommunale kul-
turmidler.  
Lag og foreninger, der barn og unge deltar, kan sø-
ke om tilskudd til følgende formål relatert til 
Bindal: 
 
• Idrett og friluftsliv. 
• Barne- og ungdomsaktiviteter. 
• Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, tea-

ter, kunst, husflid og øvrige kulturformål) 
• Tiltak for funksjonshemmede. 
 

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

Barnehage og SFO 

Frist for søknad til hovedopptak er 1. mars.  
Nytt barnehageår starter 15. august.  

Søk plass via en egen portal for barnehage og SFO. 

Se bindal.kommune.no  
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Onsdag  18-19: Åpent for alle 
  19-20: Åpent for alle 
Torsdag  17-18: Baby- og småbarnssvømming 
  18-19: Familiebading 
  19-20.30: Varmbading 
Lørdag:  12-13: Åpent for alle 
  13-14: Åpent for alle 
  14-15: Åpent for alle 
Barn under 5.klasse må være sammen med en voksen. 
Priser: Barn: 30 kr pr.time    Voksne: 50 kr pr time 
Mulighet til å betale med kontant eller vipps. 
NB! Vi bruker badehette i bassenget. Badehette kan kjøpes i bas-
senget- kr 100,- pr. stk.      
Bassenget er stengt i skolens ferie- og fridager. 

Bindalseidet folkebad 

Torsdager: 
17:00 – 18:00 Familiebading (1. – 4. trinn) 
18:00 – 19:00 Mellomtrinnet (5. – 7. trinn) 
19:00 – 20:00 Åpent for alle f.o.m ungdomstrinnet 
Fredager: 
17:00 – 18:00 Foreldre/barn opp til og med 1. klasse. 
18:00 – 19:00 Voksenbading 
Priser:      Voksne   kr. 50,-   Barn  kr. 30,- 
 
Vi oppfordrer alle som skal på bading om å betale med VIPPS. Skal 
du sende de små (svømmedyktige) i folkebadet, kan du betale med 
VIPPS på forhånd ved å bruke QR-koden her på siden, eller bruke 
VIPPS-nummer 702952. 

Terråk folkebad 
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Terråk IL har skikarusell kl 1800 hver  
onsdag på Stormyra skistadion. 
 
Kjella IL og Kula IL arrangerer også  
lysløyperenn når forholdene tillater. Sjekk 
lokale oppslag og benytt de fine løypene    

    som ivrige ildsjeler ordner for oss andre. 

Follarennet er søndag 20. februar  
Kolvereidrennet er lørdag 12. mars. 
Flyktningerennet går 2. og 3. april i Lierne. 
Fuglvassrennet har blitt avlyst i flere år nå, men nå 
ligger det til rette i fjellet for renn i år, kanskje i mars 
Følg med på mer informasjon. 

Fra Storenget der  
IL Kula kjører opp 
spor. 

SinkabergHansen vil også i 2022 støtte frivillig barne– og ung-
domsarbeid i kommunene Nærøysund, Bindal, Leka, Brønnøy og 
Herøy. Vi er fleksible på hva slags ideer, prosjekter og aktiviteter 
som støttes. Stikkord er glede og samhold. 
   
  Søknadsfrist er 28. februar. 

 Send søknaden til e-post:             
post@sinkaberg-hansen.no   
 Merk meldingen «Støtte SbH 2022». 
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Håndballkamper i Bindalshallen 
 

Terråk IL gutter 11 
Søndag   6. mars kl 1300 Terråk—Sparbu 
Lørdag 12. mars kl 1500 Terråk—Frol 
 
Terråk IL Jenter 13 
Søndag 6. mars   kl 1200 Terråk—Sparbu/Inderøy 
Søndag 6. mars   kl 1400 Terråk—Overhalla  
Lørdag 19. mars kl 1200 Terråk—Rørvik 
Søndag 3. april   kl 1200 Terråk—Ogndal 

Terråk idrettslag inviterer til  
Nordlandsbåtregatta 24. - 26. juni. 
Det blir segling, roing og folkefest. 
 
 

Begynn allerede nå å tenke på båten din i naustet. Få den på 
sjøen igjen nå i 2022. 
 
Fredag kveld blir det levende musikk.  
Lørdag kveld er det fest med Dænsebændet. 
 
For å få til folkefesten til sjøs og på land, trenger idrettslaget 
hjelp fra mange frivillige til å fylle alle roller. Mye arbeid må 
gjøres i forkant, under og etter 
arrangementet. 
 
Målet med arrangementet er bå-
de å skaffe inntekter til arrangø-
ren, men også å lage en trivelig 
helg for alle. 
 
 



Båtsaumen 
Informasjonsblad for Bindal kommune Side 18 

Marianne Mathisen 

Katharina  
Øvergård 

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

Kaffe-treff 
første fredag  
hver måned 

Tirsdag 29. mars 
Christian Stejskal viser  
forestillingen Markusevangeliet 
Markusevangeliet er evangelisten Markus` beretning 
om Jesu` liv og virke. Evangeliets 16 kapitler kan  
deles inn i rundt 90 beretninger, assimiler og liknelser, 

og er det korteste av de fire evangeliene i det Nye Testamentet. I denne 
multimedia-forestilling forteller Stejskal om Markusevangeliet – teksttro 
og uten manuskript. Han har reist i Midtøsten, gått i Kristi fotspor og  
fotografert det kulturelle landskapet i Israel, Jordan og Egypt på leting 
etter 90 Bibelske motiver. Billedmaterialet illustrerer Markusevangeliets 
16 kapitler og vises på skjerm gjennom fortellingen. Fotografiene illus-
trerer evangeliet med utgangspunkt i om Jesus hadde kommet til et post-
modernistisk Midtøsten i 2020 – med det mener Stejskal hans første 
komme, og ikke hans andre. Publikum blir også introdusert for korte  
innslag av egenkomponert musikk spilt på fiolin.  



Båtsaumen 
Informasjonsblad for Bindal kommune Side 19 

Topp10 blir TellTur 
 

Gjennom 20 år har Topp 10 vært navnet på vår egen fjelltrim. 
Det har vært en viktig motivator for å komme seg ut i kommu-
nen vår. Etter hvert har det kommet til mange nye turer. Alle 
tilrettelagte turer er registrert i TellTur, som er  Trollfjell fri-
luftsråd sin tur-app. Gjennom TellTur kan du lese beskrivelse 
av turene, se rutene i kart og registrere at du har nådd turmå-
let. Bindal idrettsråd har valgt å avslutte Topp 10, men skal 
fortsette tilrettelegginga av turløyper og det gode samarbeidet 
med lag og foreninger for å tilby fine turer hos oss.  
 
For siste gang har vi trukket en premie blant alle som har del-
tatt i Topp 10 gjennom TellTur i 2021. 26 personer har gått til 
sammen 247 turer fjorårssesongen. Hver tur er et «lodd» i 
trekningen av et gavekort.  
Den heldige vinner er:  
Lena Fuglstad.  
 
 
 
 
Trollfjell friluftsråd har i år 
premiert alle som har regi-
strert 100 poeng eller mer i 
TellTur. Disse får i år en 5 l 
vanntett bag. Det samme får 
de som har deltatt i Trollfjells 
GeoTur-konkurranse og vært 
på minimum 5 geoturer. 
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Bindal ungdomsråd 
 
 

Bindal ungdomsråd hadde møte i februar. På sakslista stod blant an-
net sommeraktiviteter i samarbeid med Bindal frivilligsentral, 
UKM, tur til Bjørgan (eller andre steder), buss mellom ungdoms-
klubbene på Bindalseidet og Terråk. 
 
Den 8. og 9. mars blir det en egen dag for mellomtrinnet og ung-
domstrinnet på Terråk. Christian Berge, landslagstrener i håndball 
kommer til Bindal, kanskje sammen med kjente spillere på toppni-
vå. Det blir håndballtrening i Bindalshallen og åpent møte for næ-
ringslivet i Bindal. Stikkord for besøket er: lagånd, sportsglede, 
samhold og stolthet. Dette arrangementet er støttet med midler fra 
«Bindalsbarn og ungdom med vind i seglan». 
 
Ordfører Britt Helstad, 
kommunestyrerepresen-
tant Lasse Kolsvik og 
Merete Berg-Hansen fra 
Bindal Frivilligsentral 
var også med på møtet i 
ungdomsrådet.  
 

Rikke Øren Helstad, Vårild Dybvik Gillund, Charlotte Larsen (på skjer-
men), Nina Pettersen og Thale Christensen. 
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Juni Dahr og  
Ibsen kvinner 
Stykket utforsker seks av Henrik Ibsens kvinnelige karakte-
rer. I løpet av en time følger vi skuespiller Juni Dahrs møter 
med Hilde, Hedda, fru Alving, Nora, Ellida og Hjørdis. Henrik 
Ibsens tekster er vevet sammen med hennes egne tanker 
og refleksjoner rundt rollenes styrke og sårbarhet og det 
underliggende temaet i all Ibsens diktning: lengselen etter 
frihet. Juni Dahr har fremført Ibsen kvinner helt siden 1989 
og rundt om i hele verden, deriblant USA, Canada, Europa 
og Midt-Østen.  

Onsdag 2. mars kl 1900 

RIKSTEATRET:  
Mine venner 

Torsdag 21. april kl 1900 
På scenen: Linn Grøder, Katja Brita Lindeberg, Evy Kasseth Røsten og 
Maria Bock  
Den kritikerroste romanen "Mine venner"  av Monica Isakstuen handler om vennskap. 
Invaderende vennskap, gode gamle vennskap, konfliktfylte vennskap, situasjonsbetinge-
de vennskap og ferske vennskap som likner besettende forelskelser. Hvem makter du å 
være når du møter alle du noensinne har kjent? Hvem er du uten vennene dine? 



Kulturkalender vinter 2022 
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Toppen, Terråk 
Mandag   7. mars 
  Kl 1800 Syng 2   
Mandag   4. april  
 Kl 2000 Kampen om Narvik 
Mandag   2. mai 
Mandag 30. mai  
 
Vonheim, Sørhorsfjord 

Onsdag 23. februar  
  KL 1745 Syng 2 
  KL 2000 Marry Me 
 
Onsdag   9. mars 
  Kl 1745 Frøyas eventyr 
Onsdag 23. mars 
  Kl 2000 Kampen om Narvik 
Onsdag   6. april 
Onsdag 20. april 
Onsdag 4. mai 
Onsdag 18. mai 
Onsdag 1. juni 
Onsdag 15. juni  
 
Det kan bli endringer i programmet  
Billetter må kjøpes på nett på for-
hånd. 
                  Bygdekinoen.no 

Hatten 4H 
Heia, vess du vil verra me i 4h el-
ler sjå litt kess d e å verra me, så 
har vi et medlemsmøte onsdag 23. 
februar kl 18.00 i Bindalshallen, 

Salmekveld i Solstad kirke 
tirsdag 15. mars kl 1900.  
KorTriveligiÅa blir trolig 
med. 

Vårkonsert på Bindalseidet 
søndag 27. mars. AVLYST 

Arrangør er Bindalseidet sko-
lemusikk 

Skolene i Bindal har vinter-
ferie i uke 9, altså 28. fe-
bruar til 4. mars.  


