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Innimellom mildværsperiodene viser 
naturen seg fram med godt, gammel-
dags vintervær, og fine skiløyper.

Til høyre: Skoleballet på Terråk skole i 
begynnelsen av februar lanserte ideen 
om OL i Bindal i 2018. Her er fakkel-
bærerne Ane Sofie Bergerud og Julie 
Brevik Fuglstad.

Vinter i Bindal
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Bindal Rådhus 75 03 25 00
Bindal Sykehjem 75 03 26 00
Legekontoret  75 03 25 60
Legevakt  75 03 43 33
Lensmann  75 03 19 20

Terråk:
Mandag og tirsdag stengt 
Onsdag  1000 - 1545
Torsdag  1800 - 2000           
Fredag  1000 - 1545     

Bindalseidet filial:
Mandag  kl 1600–1800
Torsdag  kl 1100–1300 
og 1600–1800
Stengt i skolens ferie.

Søknadsfrist barnehageplass og 
skolefritidsordning
Bindal kommune minner om at søknadsfrist for plass i barnehage og skole-
fritidsordning fra høsten 2008 er 1. april. 
 Søknadsskjema får du i Bindal barnehagens avdelinger, på Terråk skole 
og på rådhuset. I tillegg finner du det på kommunens hjemmesider: www.
bindal.kommune.no.

KULTURMIDLER 2008
Foreninger og enkeltpersoner kan søke om kommunale kulturmidler til 
følgende formål relatert til Bindal:
• Idrett og friluftsliv.
• Barne- og ungdomsaktiviteter.
• Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst, husflid og 

øvrige kulturformål.)
• Tiltak for funksjonshemmede. 
Søknaden sendes til Bindal kommune, 7980 Terråk innen 1. mars. 
Søknadsskjema blir sendt ut til de som søkte i fjor. Søknadsskjema kan også 
hentes fra kommunens nettsider; www.bindal.kommune.no, eller du kan 
ringe Oppvekst- og kulturavdelingen på telefon 75 03 25 00, og be om å få 
det tilsendt.

Pass
Fra 1. januar 2008 er passgebyret 
endret til:
Barn opp til 16 år  kr 270,-
Voksne fra fylte 16 år kr 450,-

Nærings- og Landbruksplan i Bindal 
Kommunestyret i Bindal vedtok i 2006 at utviklings- og næringsplanen 
for kommunen skulle revideres. Det ble samtidig vedtatt at landbruksplan 
skulle innarbeides i næringsplanen. Det faste utvalg for plansaker skal fun-
gere som plangruppe. Det er også inngått avtale med Bindal initiativ AS om 
at de skal ha hovedansvaret for å drive planprosessen. Det faste utvalg for 
plansaker har i sak 3/07 godkjent en prosessplan for arbeidet. Plan- og res-
sursavdelingen skal delta i arbeidet fra kommunens side. 
 Planarbeidet er i en oppstartingsfase. Som en del av planprosessen er 
det planlagt grendemøter og møter med næringslivet. Denne møteaktivite-
ten vil bli gjennomført i løpet av våren. Møteplan vil bli annonsert senere. 
Aktuelle aktører oppfordres imidlertid allerede nå om å tenke gjennom 
aktuelle innspill i planprosessen. 

Møteplan 
politiske møter 
 Formannskap  
 Fondsstyret  
 Fast utvalg for plansaker  Kommunestyret 
 Onsdag 12.03  Torsdag 17.04 
 Onsdag 21.05  Torsdag 19.06 
 Onsdag 03.09  Torsdag 18.09 
 Onsdag 15.10  Torsdag 30.10 
 Onsdag 26.11  Torsdag 18.12 
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Endel av satsene på kommunale tjenester øker i 2008. 
For komplett liste se kommunens nettside: www.bindal.
kommune.no. 

Her er prisene på noen av 
tjenestene: 
Kulturskolen:
Elevbetaling kr 900 pr halvår.  
Søsken får 50% rabatt på full pris. 

Skolefritidsordningen (SFO): 
Driften av SFO ved kretsene Bindalseidet og Kjella er 
tillagt barnehageavdelingene. På Terråk er egen SFO 
ordning organisert ved Terråk skole. Prisene for både 
fast tilmelding og tilfeldig bruk er  kr. 20,-  pr. time (30,- 
for tilfeldig bruk). 

1. Egenbetaling for praktisk bistand og  
opplæring, lov om sosiale tjenester § 4-2 
Gruppe 1 inntekt inntil 2G kr   150,- pr mnd 
Gruppe 2 inntekt mellom 2-3 G kr   630,- pr mnd 
Gruppe 3 inntekt mellom 3-4 G kr 1050,- pr mnd 
Gruppe 4 inntekt over 4 G kr 1600,- pr mnd 

G = grunnbeløpet i folketrygden,  er kr  66 812,- 
Makismal timesats er kr 250,- 
I hjem der det brukes kommunalt vaskeutstyr og mop-
per, kreves det leie med kr 250,- pr år 

Egenbetaling for praktisk bistand, opplæring og hjem-
mehjelp, hjemlet i Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, til 
funksjonshemmede barn skal følge kommunens beta-
lingssatser for SFO, kr 20,- pr time. 

Egenbetalingen skal allikevel ikke overstige kommunens 
satser for praktisk bistand og opplæring, høyeste sats 
pr. tiden kr. 1.600,- pr. mnd. 

Tjenestemottakere i gruppe 1 gis fritak for egenbetaling 
ved meldt fravær på over en kalendermåned. Tjeneste-
mottakere som er i gruppe 2, 3 og 4 får halvert egenbe-
talingen ved meldt fravær i 14 dager sammenhengende 
pr kalendermåned. 

2. Egenbetaling for opphold i institusjon 
reguleres av egne forskrifter. 
Maksimal egenbetaling ved opphold i institusjon,  
kr 1 700,- pr døgn. 

3. Leie av trygghetsalarm
kr 1 600,- pr år.  
Tilknytning av privat eiet alarm kr 900,- pr år. 

4. Abonnement på mat levert  
fra eldresenter eller sykehjem: 
Full kost kr 105,- pr døgn 
Frokost kr   28,- 
Middag 1/1 porsjon kr   54,- 
Middag 1⁄2 porsjon kr   43,- 
Kveldsmat kr   28,- 
Transport av middag, pr porsjon kr   10,- 

Fritak for betaling av full kost ved meldt fravær 
 på over 14 dager. 
Fritak for betaling av middag ved meldt fravær 
 på over 7 dager. 

5. Abonnement / salg av vaskeritjenester:
Vask av privat tøy for hjemmeboende kr 190,- pr mnd 
Salg av vaskeritjenester til andre, satsene økes med 5 %. 

6. Oppgaver hjemmesykepleien gjør
i stedet for legekontoret betales med kr 55,- pr gang 
pluss for medgått forbruksmateriell. 

Betalingssatser kommunale 
tjenester 2008 

Sanggruppa ”Kviin” viser en musikalsk forestilling om 
Møyfrid og Oskar lørdag 8. mars kl 1930 på Terråk 
samfunnshus. Etterpå er det dans på Terråk gjestegård.
 Møyfrid betrakter seg selv som guds gave til man-
nen, og deltar på det meste her i livet og lokalsamfun-
net. Hun øver Yoga, synger i kor, deltar på kurs osv.

 Oskar er mer nedpå. Han har ofte nok med fjern-
kontrollen og tv’en. Kort sagt er han en liten latsekk.
 Forholdet mellom Møyfrid og Oskar kommer i en 
krise, som blir illustrert musikalsk av koret og 2 musi-
kanter.
 Velkommen til en opplevelsesrik aften!
 Skuespillere er Arnt Brevik og Jon Einar Kristensen.

Møyfrid og Oskar
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I sommer var de pasientene på Bindal syke-
hjem som ønsket det, på tur med Ørtind. 
Turen gikk rundt om i Bindalsfjorden hvor 
de besøkte kjente, kjære plasser. De hadde 
stopp på Vennesund brygge hvor de fikk ser-
vert middag før turen igjen gikk hjemover. 
Turen ble en kjempesuksess med nydelig vær. 
Solkrem og drikke var noe som ble et ”must” 
på turen. For å få i stand denne turen ble 
midler som kommunestyret hadde bevilget 
til sosiale aktiviteter benyttet.
 Drosjen og pårørende stilte opp og frak-
tet pasienter fra sykehjemmet til kaia. På 
turen var det noen pårørende i tillegg til an-
satte som var med. En hjertelig takk til disse 
og mannskapet på Ørtind som stilte opp.

Heidi Pedersen, avd.leder institusjon

Hjertelig takk!
Pleie- og omsorg ønsker å takke alle som har gitt pengegaver 
i 2007. Pengene i 2007 har gått til:
Utemøbler.
Hygge og kos - pizzakveld.
Godteri, god mat og drikke.
Duker og pyntegjenstander.
Digitalt kamera

Sommertur for 
pasientene på Bindal sykehjem

Gardiner.
Blomster.
Bingogjenstander.

 Ledere i pleie- og omsorg.
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«Løvetann og Prinsen» er 
en poetisk, spennende, 
vakker og interessant 
eventyrfortelling for barn 
(fra 6 år) og voksne. Det-
te nyskrevne teaterstyk-
ket vokser fram som en 
kinesisk eske fra perioder 
i vår europeiske historie.
Ida, 10 år, lever den gangen Oslo het 
Christiania. Hun er syk og får ikke 
være ute og leke med andre barn. 
Derfor dikter hun en historie om en 
tiggerjente og kronprinsen av Frank-
rike. I denne historien beveger vi oss 
inn i eventyrets verden. Bakteppet 
for eventyret er de sterke motset-
ningene som i perioder har preget 
forholdet mellom aristokratiet og 
folket i Frankrike (og i mange an-
dre land). Når problemene er som 
størst og livet henger i en tynn tråd, 
må til og med en fransk prins søke 
det ekte eventyret for å få råd om 
hvilke valg som er klokest. Et sen-
tralt tema er at det for oss mennes-
ker – store og små – er viktig å finne 
noen som tør å stole på oss – og 
som vi selv tør å stole på!
 Et annet stikkord er frihet. Fysisk 
frihet til å kjenne frisk luft. Mental 
frihet til å oppdage verden. Psykisk 
frihet til å gjøre sine valg. Forestil-
lingen presenteres i en form som 
kanskje er utfordrende, men som vi 
mener kler stykket godt og som vi 
er overbevist om gir publikum flere 
innganger til en rik opplevelse. ”Van-
lige” skuespillere og dukker spiller 
mot hverandre. Dette gir flere mu-
ligheter for å leke både med inn-
holdet, scenebildet og formen – og 
publikums fantasi og sanser blir sti-
mulert på mange felt.

Spilles på Terråk samfunnshus  
lørdag 19. april kl 1800

«Løvetann og  
Prinsen» 

Forfatter/dramatiker: Jesper Halle
Instruktør: Vera Rostin Wexelsen
Koreografi: Anderz Døving
Scenograf/dukkemaker/kostymer: Tatjana Zaitzow
Skuespillere: Bjørn Myrholdt (dukkespiller), Erlend Hammer Hanssen,  
Mildri Ryan, Urmila Berg-Domaas (dukkespiller).

Lotteritilsynet overtar all 
lotteriforvaltning fra 2008
Fra 1. januar 2008 er alle forvaltningsoppgaver som politiet tidligere 
hadde innenfor lotteriområdet overført til Lotteritilsynet.
Dette gjelder f. eks. søknader om å få spille bingo, og søknader om 
gjennomføring av tradisjonelle lotteri og lykkespill. I tillegg skal mel-
dinger om smålotteri sendes til Lotteritilsynet. Det samme gjelder 
regnskapsrapporter fra de ulike lotteritypene.
 Lag og foreninger som skal avholde lotteri må nå ta kontakt med 
Lotteritilsynet, pb. 800, 6805 Førde.
Tlf. 57 82 80 00, fax 57 82 80 80 • www.lottstift.no

Informasjon  
fra lensmannen:
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Det årlige julebordet på Bindal syke-
hjem ble arrangert  den 29. novem-
ber. Som vanlig var pasientene på 
sykehjemmet og de som bor i bofel-
lesskapene og trygdeboligene rundt 
sykehjemmet bedt. Det pyntes da 
langbord på Åbjørstua hvor alle 
samles.
 Denne ettermiddagen serveres 
det pinnekjøtt med god drikke til, 
hyggelig samvær og levende musikk. 
Dette er et årlig begivenhet som alle 
gleder seg til og da stiller alle opp i 
finstasen.
 I forbindelse med dette arran-
gementet er det mange som bidrar 
for at det skal bli en vellykket kveld. 
En del av de ansatte har vært med 
i planleggingen flere år på rad og 
er drevne i denne jobben. Det har 
vært noen frivillige damer som har 
stilt opp og jobbet flere år og gjør 
en uunnværlig jobb.

Julebord ved sykehje mmet
 Helselaget organiserer og skaf-
fer til veie julegran som tennes 

denne kvelden og markerer inngan-
gen til adventstiden. De stiller også 
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Julebord ved sykehje mmet
med kaker til kaffen og en hjelpende 
hånd.
 Trekkspillkameratene sto for 
musikken under festen og noen av 
gjestene har med seg instrumentene 
og slår av en trall til stor begeistring 
hos de andre gjestene.

I løpet av et år
– er det mange som stiller opp og 
ordner til hyggelig samvær for pasi-
entene/brukerne i pleie- og omsorg. 
Vi vil nå takke alle dere som gjør 
dette da det skaper uforglemmelige 
minner for de som bor på sykehjem-
met og i bofellesskapene.
Frivillighetssentralen med sine frivil-

lige som ordner ”Bingo” og ste-
ker vaffel hver torsdag og stiller 
opp ved andre anledninger når 
det er behov.

Musikkskolen ved bl.a. Svein Kolsvik 
som underholder med ulike 
kulturelle innslag hver mandag 
ettermiddag.

Magne O.Aa. Brevik som samler pa-
sienter og beboere for hyggelig 
samvær på stua.

Pengegaver som er gitt til pleie- og 
omsorg fra pasienter og pårø-
rende.

Alle som stikker innom for å slå av 
en prat og treffe kjente.

All tilbakemelding som vi har fått fra 
pasienter og deres pårørende.

Helselagene, diakonatet, andre lag 
og foreninger og alle i privat regi 
som stikker innom og/eller ser-
verer kaffe og kaker.

SinkabergHansen for pengegave de 
gav til institusjonen til hygge og 
kos i julen.

Alle pårørende.
Hilsen de tilsatte i pleie- og  
omsorg i Bindal kommune. 

Heidi Pedersen, leder institusjon og 
Anita S. Lund leder hjemmetjenester 

SØKNADSFRIST 1. APRIL 

Hva må søknaden inneholde: 
• Søknadsskjema  
• Kort beskrivelse av hva dere vil gjøre, når dere vil gjøre det, og 

hvorfor. (1 – 3 A4 sider) 
• Prøv å beregne hvor mye arbeidet vil koste (Ta med egne ar-

beidstimer ) 
• Litt avhengig av hva dere vil gjøre kan det også være aktuelt å 

legge med kart, tegninger, arbeidsbeskrivelse, bilder, tilbud fra 
snekkere, avtaler og lignende. 

Hva kan du få støtte til/ 
Hvor mye støtte kan du få: 
• Gammel kulturmark/gjengroing. 

Sats: 70 % av maks. tilskuddsgr.lag på kr 400 pr daa 
• Kulturminner, skjøtsel ved boplasser, gravhauger m.m. 

Sats: inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag 
• Restaurering av bygninger gis med inntil 35 % av godkj. kost-

nadsoversl. maksimalt kr  40.000,- . 
• Erosjon/forurensning/avfallshåndtering. 

Sats: inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag. 
• Tilgjengelighet og opplevelseskvalitet som rydding av gml. stier/

ferdselsårer, merking/skilting  m.m. 
Sats: inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag. 

• Bioligisk mangfold. 
Sats: inntil 100% av godkjent kostnadsoverslag. 

• Planleggingstiltak. 
Sats: inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag. 

• Fellestiltak/områdetiltak der grunneiere søker i fellesskap. 
Sats: inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag. 

• Organisert beitebruk/oppsetting av sperregjerder. 
Sats: inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag.         

Hvis du lurer på noe så slå på tråden eller stikke innom.
Mer informasjon får du ved å ta kontakt med plan- og  

ressursavdelingen. 

Spesielle miljøtiltak 
i jordbruket – 
SMIL midler 
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Som en del av Bindal kommunes sat-
sing  på barn  og unge, fikk alle 7. 
klassingene i  kommunen tilbud om 
å være med på turen.
 Tolv 7. klassinger meldte seg på: 
Fire fra Kjella, to fra Bindalseidet, 
fem fra Terråk og en fra Åbygda.
 I tillegg var vi to foreldre med på 
turen; - Terje Moe fra Terråk/Øks-
ningøya og Magnar Gutvik fra Kjella, 
som også fikk kjøre bussen.

 Hensikten med turen var at 
ungdommene skulle  bli bedre kjent  
med  hverandre og  oppleve  noe 
sammen. -  Og det  gjorde de, -  og 
mange bilder ble tatt, - både av voks-
ne og elever.
 Tenkte derfor å dele noen bil-
der og opplevelser  med  leserne av 
Båtsaumen.
 Derfor stilte vi tre spørsmål til 
noen elever fra  hver  skole.

Weekendtur til  Børgefjell
leirskole 16.-18.nov. 2007

Ble du litt bedre kjent med de andre 
på turen – og kanskje fikk nye 
venner?

Var  det noe spesielt fra  turen /opp-
holdet du husker og vil nevne?

Synes du dette er et tilbud som bør 
fortsette for kommende 7. klas-
singer?

Nils Magne Dahl  
fra Kjella friskole: 
Jeg ble kjent  med noen, og venn 
med èn. Jeg synes at spøkelseshis-
toriene var  det jeg  husker best. Ja, 
det  anbefaler jeg.

Iselin Aakvik og Rakel Kveinå 
fra Bindalseidet friskole: 
Ja, vi ble kjent med alle. Spøkelses-
historier, maten og all fritiden. Og 
så var det mange morsomme aktivi-
teter.  Ja, det synes vi skal fortsette. 
Det var en kjempeflott opplevelse 
der oppe. Det er så mye vi kan 
gjøre, dra på skitur og mange andre 
aktiviteter. Vi synes flere 7. klassin-
ger skal få den samme opplevelsen 
som vi fikk. Vi synes det er det 
beste stedet vi har vært på, og han 
som eier stedet er veldig morsom. 

7. klasse Terråk skole:
Alle ble kjent med alle, og vi fikk 
mange nye venner. Skituren husker 
vi godt, den var fin.  Spøkelseshisto-
riene var artige og skumle. Vi synes 
dette er et tilbud som bør fortsette 
for kommende 7. klassinger.  Det 
var kjempeartig. Vi anbefaler tu-
ren!!
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Årsmøte 
Bindal Bygdetuns 
venneforening
Torsdag 21. feb. kl. 19.00
Hildastua v/Bindal  
Bygdetun 
Saksliste for årsmøtet:
•Valg av to personer til å skrive  

under protokollen
•Godkjenning av møteinnkalling
•Årsberetning
•Valg av styremedlemmer 
•Regnskap for 2007
•Forslag til budsjett for 2008
•Fastsettelse av kontingenten 

for 2008
•Eventuelle innmeldte saker
VEL MØTT!
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Vi en gruppe som møtes på Byg-
detunet en kveld i måneden. Der 
diskuterer vi en forhåndsvalgt bok 
over en enkel matbit. Bøker vi skal 
lese bestemmes i fellesskap, og vi le-
ser alle typer sjangere. Sist samling 
bestemte vi oss for å lese ”Him-
melstormerne” av Cecilie Enger og 

”Don Quijote” av Miguel de Cer-
vantes Saavedra.
 Vi har fått signaler om at flere 
har ønske om å delta, og vil derfor 
invitere alle interesserte til å ta kon-
takt (pr. tlf. 40483723) – og bli med 
på neste samling! 
 Velmøtt!

Lesegruppen Bokfinken

I fjor fikk Bindal besøk fra Innher-
red, der flere skoler og gårder har 
holdt på en stund med å bruke går-
den som en pedagogisk ressurs. En 
av gårdene som deltar har satt opp 
disse målene for arbeidet:

Elevene skal få oppleve: 
1.  sammenheng i arbeid mellom 

teori og praktisk aktivitet 
2.  individuelle oppgaver som gir 

mestring 
3.  motivasjon og vekst gjennom 

å få selvstendig ansvar for ar-
beidsoppgaver 

4.  opplevelsen av å være til nytte 
5.  erfaring med livssykluser hos 

dyr og i naturen 
6.  erfaring med ulike arbeidsope-

rasjoner gjennom året på går-
den

6 lærere og bønder fra Bindal 
studerer for tiden på Steinkjer/
Levanger, og har etablert en nett-
verksgruppe. Deltakerne er Camilla 
Brevik, Petter Bjørnli, Unn Heidi 

Hamnes, Bjørg Lysfjord, Magnar 
Gutvik og Hans Otto Helstad. Ho-
vedaktiviteten i kurset er at lærer 
og bonde i fellesskap utvikler un-
dervisningsopplegg som prøves ut 
på gården i løpet av kursperioden 
(tre samlinger over ett år). Målet er 
at disse utprøvingene skal fungere 
så godt at et mer formalisert sam-
arbeid mellom skole og gård etable-
res etter endt kurs.

 Hans Otto forteller til Båtsau-
men at Bindalseidet skole har kom-
met godt i gang. De har brukt et lig-
nende opplegg en periode allerede.
 Hvorfor akkurat gården? Vi bor 
jo i en jordbruksbygd, så det er na-
turlig. Gården inneholder skog, dyr, 
gress, potetland osv.
 Gården er en arena som passer 
godt for elevene som ikke trives så 
godt på skolebenken, 6 timer hver 
dag. Her kan de oppleve mestring 
med praktisk arbeid. 

 De får kontakt med dyr. De kan 
bli med på jakt og fiske. De kan lage 

mat , der de bruker gårdens pro-
dukter.
 Naturfag kan for eksempel bety 
å være med på jakt på rådyr, flåing 
og partering.
 Målene er hentet direkte fra 
Kunnskapsløftet.

Hver enkelt skole styrer selv 
valg av tema og grupper.
- en ressursgruppe
- Evaluering fortløpende.  

En rapport kommer i februar 
om status.

 Skolene i Bindal har entrepre-
nørskap som et viktig satsingsom-
råde.

På Terråk skole skal 
 de satse spesielt på:
- Tilpasset opplæring
- Entreprenørskap
- Matematikk

Les mer på www.gspr.no

Gården som 
pedagogisk ressurs

Idrettsskolen 
Bindalseidet Karuselløp

1. Lysfjordvannet 20. oktober
2. Fakkelmarsjen 25. november
3. Vassbakka 17. februar
4. Kula-dilten 16. mars
5. Idrettslekene   8. juni
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Han har blitt kåret til århundrets re-
klamemann i Norge og er selve ho-
vedpersonen bak 90-årenes største 
eventyr i norsk fotball (Stabæk).
 Derfor er det kanskje ikke så 
rart at betegnelsene reklameguru og 
fotballidiot som regel følger med når 
Ingebrigt Steen Jensens navn nevnes 
i media. Men at han også er helfrelst 
på Morgan Kane, er en hengiven 
bondevenn og i sin tid selv ble kå-
ret til Asker og Bærums beste fot-
ballspiller er kanskje bedre bevarte 
hemmeligheter.
 Uansett - Ingebrigt Steen Jen-
sen er i dag en aktiv deltaker i sam-
funnsdebatten og en av Norges mest 
ettertraktede foredragsholdere. I 
løpet av sine år i reklamebransjen 
har han jobbet både kreativt og 
strategisk med store, internasjonale 
bedrifter som bl. a. IKEA, Braathens 
og Statoil, og stått bak noen av de 
mest omtalte og vellykkede rekla-
mekampanjene i norsk kommunika-
sjonshistorie. Som foredragsholder 
snakker han om hvor viktig det er å 

sette seg store mål her i livet, samt 
hvilken enorm kraft som ligger i ev-
nen å kunne fortelle en god historie. 
Noe han selv er et levende bevis på.
 Det er et spleiselag av både næ-
ringsliv, kommune og idrett i Bindal 
som gjør det mulig å få en slik kjent 
foredragsholder hit. En av initiativ-
takerne bak arrangementet, Hans 
Otto Helstad, forteller at nettopp 
ordet samarbeid står sentralt i ar-
beidet rundt denne temakvelden, 
som skal foregå på Terråk samfunns-
hus. - I arbeidsplanen for dette se-
minaret står holdninger sentralt. 
Kall det gjerne et holdningsseminar. 
I dette ligger blant annet spørsmå-
let «hvordan skape ting sammen?». 
Vi kommer til å spille inn noen pro-
blemstillinger til Steen Jensen, som 
han kommer til å ta opp i sitt inn-
legg, sier Helstad, som sitter i styret 
for Terråk idrettslag.
 Helstad håper på god oppslut-
ning denne kvelden. Og ikke bare av 
bindalinger. Temaene som blir tatt 
opp er nok like relevante uansett 

Ingebrigt Steen 
Jensen til Bindal

hvor man bor. Derfor innbyr vi gjer-
ne også folk utenfor Bindal til dette 
som blir en helt spesiell kveld, sier 
han.  - Men bindalingene er spesielt 
innbudt. Derfor får de gratis inn-
gang. De som ikke er fra Bindal må 
derimot påregne en liten deltaker-
avgift. - Men det blir nærmest som 
en symbolsk sum å regne. 
 Ingebrigt Steen Jensen skal holde 
foredraget sitt på kvelden, men han 
kommer til å være i Bindal hele da-
gen. - Han skal blant annet innom 
skolene denne dagen. Skolene i Bin-
dal satser på entreprenørskap, og 
Jensen har sikkert gode innspill her.
Jeg håper dette skal bli en kveld til 
inspirasjon, sier Helstad. Enten man 
kommer fra næringsliv eller idrett. 
Han håper at dette arrangemen-
tet kan legge grunnlag for lignende 
samarbeid seinere i Bindal. Lagene i 
Bindal samarbeider om dette, med 
Terråk IL som teknisk arrangør. 
 

Onsdag 16. april på Terråk samfunnshus. 

Tidspunkt blir kunngjort på oppslag.

Årsmøte i 
Terråk IL 
28. februar på skihuset kl. 19.00

Arrangeres i helga 11 - 13. juli. 
Vi håper på ei trivelig helg, hvor vi blant annet vil utvide tilbudet til 
ungdommen. Vel møtt alle sammen!
 Kontakt komiteen ved Arnfinn Hamnes, Steinar Heimstad eller 
Sylva K. Thomassen hvis du har forslag eller spørsmål. 

Bindalseid- 
dagan 2008



   

KULTURKALENDER VINTEREN 08
Konserter

KORIÅA skal arrangere  

”Syng med oss” kveld 
på Åsen søndag den 6. april kl 19.00 
Vi skal markere at vi hadde 20 års jubileum  
i desember i fjor.

KVIIN skal ha
konsert/forestilling 
lørdag 8. mars kl 1930 på Terråk samfunnshus

Vårkonsert fredag 11. april på Terråk
Arrangør er Terråk skolemusikk. 

Bygdekinoen
Følg med på www.bygdekinoen.no for 
oppdatert program.

TERRÅK:
SØNDAG 24. FEBRUAR 
Kl 1800 Mer Ståhai 2  alle
Kl 2000  Kautokeinoopprøret   11 år

SØNDAG 9. MARS
Kl 1800  SOS Svartskjær 7 år
Kl 2000  I am Legend 15 år

VONHEIM
ONSDAG 27. FEBRUAR 
Kl 1800  Mer Ståhai 2  alle
Kl 2000 Kautokeinoopprøret   11 år

ONSDAG 12. MARS
Kl 1800  SOS Svartskjær 7 år
Kl 2000  I am Legend 15 år

Åpningstider Svømmebasseng
TERRÅK
Onsdag kl 1700 - 1800  Familiebading
 kl 1800 - 1900  8 - 10. klasse
 kl 1900 - 2000  Voksne
Torsdag kl 1700 - 1800  1 - 4. klasse
 kl 1800 - 1900  5 - 7. klasse
 kl 1900 - 2000  Åpent for alle
Fredag kl 1700 - 1800  Voksen og barn opp til 6 år
 kl 1800 - 1900  Varmbading for voksne

BINDALSEIDET:
Onsdag kl.1800 - 1900 Åpent for alle
 kl.1900 - 2000 Åpent for alle
Torsdag kl.1700 - 1800 Baby og småbarnsvømming
 kl.1800 - 1900 Familiebading
 kl.1900 - 2030 Varmbading
 kl.2030 - 2130 Åpent for alle fra og med 
  8. klasse

Teater
NORD-TRØNDELAG TEATER
lørdag 19. april 

”Løvetannen og prinsen”

Regattaen feirer i år 30 -års jubileum – så
Terråk IL vil anbefale alle sammen til å sette av
helga 27. - 29. juni .
Det vil det bli en helg med mye underholdning,  
god seglvind og masse folk på Terråk.
Terråk IL har gleden av på presentere:
Utefest fredag:
Covergirls • Vassendgutane
Utefest lørdag:
Ingemars
GLED DERE ALLE SAMMEN, DETTE BLIR TOPP!

Regattaen
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Kor-Kafé
BINDALSEIDET SONGLAG skal ha 
korkafe lørdag 5. april på Bindalseidet.  
Se oppslag for tid og sted. 


