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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 kl 1000–1500
Tirsdag Stengt
Onsdag kl 1000–1700
Torsdag Stengt
Fredag kl 1000–1500     

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

Folketallet i Bindal
1. april 2008 er 1.615. Statistisk 
sentralbyrå sine tabeller kan også 
fortelle at det er ca 1.491 svin hjem-
mehørende i Bindal. 

Det har i noe tid vært arbei-
det aktivt med tanke på å utgi 
bind III av Bindal bygdebok. 
Ambisjonen har vært at boka 
skulle vært lagt ut til salg i 
slutten av juni 2008. Dessver-
re viser det seg at dette ikke 
lar seg gjøre.
 Kommunen har nedsatt 
en bredt sammensatt ko-
mite som tar utgangspunkt i 
det manus som kommer fra 
forfatter. Komiteen arbeider 
med kvalitetssikring av dette 
og for å gjøre bygdeboka best 
mulig. Det er kommunens mål at 
man skal ha et kvalitetsløft i forhold 
til tidligere utgaver. Beklageligvis 
godtar ikke forfatter at komiteen 
har en slik rolle. Dette da forfatter 
virker å være av den oppfatning at 
det arbeidet han har gjort er 100 % 
tilfredsstillende, og innspill fra andre 
ikke er nødvendig. Det er tidligere 
inngått avtale mellom kommunen og 
forfatter som gir kommunen mulig-
heter til å foreta nødvendige redige-
ringer og forbedringer. På tross av 
dette er det problemstillinger rundt 
opphavsrett som jeg ikke kommer 
nærmere inn på her.
 Bindal kommune ønsker ikke 
å utgi en bygdebok der det er stor 

uenighet og der det er signalisert 
rettslige steg.  Utgivelse av en byg-
debok skal være preget av positivi-
tet og glede over at bind III ende-
lig er klart for leserne. Når bind 
III eventuelt blir gitt ut, er det på 
nåværende tidspunkt ikke mulig å 
si noe om. Bindal kommune ønsker 
dialog der alle parter får anledning 
til å komme med innspill, slik at man 
får en bygdebok med høy kvalitet og 
få feil. I dette arbeidet er det viktig å 
høre på de som har best kjennskap 
til de aktuelle gårdene.
 Med bakgrunn i at det er stor 
interesse for utgivelse av bind III, fin-
ner kommunen det riktig på bredt 
grunnlag å informere om hvorfor 
bind III ikke blir gitt ut i år.
 Rådmannen

Status for 
Bygdebok- 
arbeidet

I forrige Båtsaum
takket Karin Nilsen, Arna Nilsen og Ruth Arnesen
for blomster fra pleie- og omsorgsavdelingen i anledning  
bestått eksamen i videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Det var to personer til som ønsker å være med på denne 
takken. Det er
Sissel Martinsen og Siv Heide, 
som også bestod eksamen. 
Båtsaumen gratulerer alle fem!
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Hilsen fra 
Per-André 

ordfører'n

Vi har lagt bak oss en vinter med 
snø og kulde. Sommeren har 

gjort sitt inntog, og de fleste som 
skal ha noe i jorda er vel ferdig med 
det.  Sol og varme,-  ikke noe er som 
en sommer i Bindal. La oss nyte de 
flotte dagene og de lyse nettene så 
lenge det varer. Sommeren går så alt 
for fort. Det finnes et ordtak som 
sier: Det er ikke lenge sommer før 
det er høst. I disse dager kommer 
skoleungdommen heim, og mange 
utflytta bindalinger legger store de-
ler av sommerferien sin hit. Hver 
sommer kan nesten betegnes som 
et utflytterstevne, selv om jeg synes 
at innflytterstevne er enda bedre. 
Mye kan sies om befolkningsned-

gang, dårligere kommuneøkonomi, 
og negativt fokus. Som i alle andre 
kommuner står både små og store 
utfordringer i kø. Det er i slike tider 
at det blir viktig at vi ALLE tar i bruk 
Den positive lov.
 Tenk positive tanker, bruk posi-
tive ord, gjør positive handlinger og 
det positive gror.

Vi som bor her hele året får nes-
ten lyst til å være heime i ferien 

for å treffe alle som kommer, eller 
for å bruke den flotte naturen vår 
på sjø og land. Nå er det engang slik 
at været er noe en må finne seg i,  
– og egentlig uansett vær har det sin 
sjarm. Det kan imidlertid hverken 

behandles politisk etter ankes inn 
for en høyere rettsinnstans. Den en-
gelske forfatteren William Somerset 
Maugham har en gang sagt at, ”for-
elskelse er et skittent triks som vi 
utsettes for, for å opprettholde be-
folkningstilveksten” Når vi først er 
inne på uttalelser kan en tidligere 
ordfører sine ord om at, ”gravemas-
kiner og barnevogner er det beste 
jeg ser”, være enda mer dekkende.

Bruk denne sommeren til å bli 
enda bedre kjent med kommu-

nen DIN. Stå på!
GOD SOMMER

til alle bindalinger, og til deg 
 som ønsker å bli det.

Bindal – 
med vind 
i seglan!

Ledige 
plasser i  
Kulturskolen
Det er fortsatt mulig å søke om 
plass i kulturskolen . 
Se kommunens nettside for søk-
nadsskjema, eller snakk med rektor 
Svein Kolsvik,  tlf 75 03 25 00.

Det digitale bakkenettet 
åpner i Nordland
Det digitale bakkenettet åpner tirs-
dag 18. november i Nordland. Da 
har de som fortsatt ser på tv med 
gammeldags antenne ett år på seg 
til å anskaffe en ny boks (tuner) som 
åpner for de nye digitale tv-signalene. 
Utsendingen av de gamle, analoge 
signalene stanser i november 2009. 
Alternativet for oss som bor i om-
råder uten kabeltv, vil være å kjøpe 
parabol.
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Kjære ordfører 
 Per André Johansen  
i Bindal kommune!
Nordlandsasal som du ser avbildet 
på dette kortet er en truet art og 
den står derfor i Norsk Rødliste. 
Nordlandsasal har leveområder i din 
kommune. Takk for innsatsen for å 
bevare naturmangfoldet i kommu-
nen din så langt! Verden mister plan-
te- og dyrearter raskere enn noen 
gang. Rundt 2000 arter står i fare for 
å forsvinne fra norsk natur, blant an-
net fordi vi ødelegger leveområdene 
deres. Norge har som mål å stanse 
tapet av naturens mangfold innen 
2010. Å bevare arter og naturtyper 
er ikke en jobb jeg kan gjøre alene – 
jeg trenger din og kommunens hjelp 
for å nå målet. I den forbindelse har 
jeg valgt en art for hver kommune 
som jeg håper dere vil være spesi-
elt oppmerksomme på. Arten jeg 
har valgt kan stå som eksempel på 
kommunens naturmangfold. Den er 
en representant for det rike natur-
mangfoldet vi må stå sammen om 
for å bevare. På www.dirnat.no/
kommunearter finner du mer infor-
masjon om din kommunes spesielle 
art, og tips om hvordan dere kan ta 
vare på den.

Med vennlig hilsen Erik Solheim
Miljø- og utviklingsminister

Postkort fra Erik Solheim

Nordlandsasal (Sorbus neglecta)  er på verdensbasis bare kjent fra fem bestander i rik 
bjørkeskog på nordsida av Tosenfjorden i Bindal. Noen av disse bestandene består av få indi 
vider. Det antas at endret jordbruk og skogsdrift kan ha innskrenket noen forekomster. På 
grunn av den beskjedne totalutbredelsen er arten sårbar for tilfeldige endringer, og den har 
derfor status som «sterkt truet».

Terråk Vel har nylig hatt årsmøte og 
de har sendt ut en redegjørelse for 
hva de har drevet med siste året. 
De har hatt ansvar for vedlikehold 
av veglys, organisert julegranten-
ning 1. søndag i advent, til felling av 
juletre. De har også vært med på å 
arrangere 17. på Terråk skole. 

 Styret sendte brev til Bindal 
kommune med forespørsel om 
kommunen igjen kunne ta ansvar 
for strømutgiftene til gatelys. Svaret 
fra kommunen var positivt, slik at 

det ble mindre behov for å kreve 
inn kontingent fra medlemmene. 
 Styret takker alle som hjalp til i 
2007: Alle husstander og bedrifter 
som gav støtte, Bindal Kraftlag som 
har det praktiske arbeidet med 
julegrantenninga og vedlikehold av 
lyspunkt, Plahtes Eiendommer for 
juletre og Bindal kommune for hjelp 
til felling av juletre., 
 Styret har bestått av Bodil Kjøl-
stad, Geir Inge Pettersen, Øystein 
Aar, Bjørn Sørhøy, Sølvi Busch og 
Ida. B. Skåren

Terråk 
Vel
De har også vært 
med på å arrangere 
17. mai på Terråk.
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Rita Øvergård, Maren Dolmen, Ma-
ren B.Dybvik, Malin Vikestad, Sara 
Hagen, Julie Fuglstad og Georg Lan-
de var Bindals 7 ungdommmer som 
representerte bygda under årets fyl-
kesmønstring i Bodø. 
 Alle 7 gjorde en fantastisk inn-
sats, og vi kan være stolte av ung-
dommen vår. Vi reiste med hurtig-
ruta oppover natt til fredag. Gledelig 

gjensyn ble det med ungdommene 
fra Sømna, som vi også fikk bo 
sammen med på skola i Bodø. Alle 
våre sceneaktører fikk opptre fre-
dagskveld, så resten av helgen fikk 
vi sett mange konserter, handlet og 
hygget oss. 
 Opplegget rundt mønstringen 
var helt fantastisk, og vi var alle vel-
dig fornøyde da vi reiste hjem med 

toget på søndag. Vi vil med dette 
takke Bindal kommune for at de er 
med på dette flotte kulturelle ar-
rangementet, og takker samtidig 
alle 7 deltakerne for en «hærlig» tur 
sammen med dem. 

Hilsen Trine Vikestad og Gro Annie 
Støvik Lande.  

7 bindalsungdommer deltok på UKMs fylkes-
mønstring i Bodø i april. Her er Sara, Julie, 
Maren, Maren, Rita, Malin og Georg på vei 
hjem med toget etter tre dager med mange 
kulturopplevelser.

UKM I BODØ 
11.–13. APRIL 
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Bindalseidet songlag har over tid 
planlagt utenlandstur, og nå er be-
stemmelsen tatt! 
 Vi drar til Riga 17.-20.oktober.  
I den anledning har vi et samarbeid 
med saksofonist Signy Eggen Fjær 
fra Overhalla og organist Elina Kar-
pinska fra Riga (organist i Overhal-

la), og målet er en konsert sammen 
med et kor i Riga. Før vi kommer 
dit skal vi ha tre kirkekonserter, en 
i Ranem kirke, Overhalla, torsdag 
25.september, Vassås kirke fredag 
26.september og Kolvereid kirke 
søndag 28. september. 
 Dersom du har lyst å synge i 

kor, passer det godt nå. Vi har be-
hov for korister på alle stemmene. 
Vi har øvelser ved Bindalseidet fri-
skole hver onsdag kl. 19.30. 
 Velkommen til opplevelse og 
fellesskap! 

Bindalseidet Songlag 
Olaug Mikalsen 

MARKERINGA AV 
VERDENS AKTIVITETS-
DAG 2008
Takk til alle som tok utfordringa! Vi fikk tilbakemeldinger fra 90 
store og små. 
Vi har nå trukket premier blant disse. De heldige var:
Sandra Kristin Vikan Heide Minifotball sett
David Kristiansen Vikestad Volleyball sett
Joakim Aakvik Fysak t-skjorte
Kirsten Brønmo Fysak t-skjorte
Anita Lund Fysak t-skjorte
Edgar Nilsen Fysak t-skjorte
Gro Annie S. Lande Fysak t-skjorte
Marit Droksås Fysak t-skjorte
Simon Kveinå Mini fotball sett

Mye nyttig  
helse-
informasjon 
på nettsiden: 
www.1-2-30.no

Friluftstilbud i sommer 
 
I tillegg til Topp10, finnes det andre turløyper og merkete løyper 
rundt i grendene.  Bli kjent i din egen kommune i sommer! 

Turforslag Åbygda:  
 Terråk: Stillelva, Kulturminneløype Vassås, under rehabilitering 
 Bindalseidet: Kjærlighetsstien 
 Holm: Kulturminneløype, under rehabilitering 
 Sørhorsfjord:

FYSAK –  
sentralen 
Vil være i full drift igjen ved skolestart. 
Vi oppfordrer derfor alle som ønsker litt 
drahjelp til å komme i gang med aktivitet 
om å be om å få en Fysak- resept. Denne 
kan du få ved å henvende deg til din lege 
eller via fysioterapeut.
«Det å komme seg opp av godstolen og ut på 
tur, er 75% motivasjon og 25% svette»

Vil du bli med til Riga? 
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Kulturkortet er:
et rettferdig kulturkort for all unge i 
Nordland. Kortet skal gi rabatter på 
aktuelle kulturarrangementer. 

Hvem står bak:
Initiativet til ” Et rettferdig kultur-
kort for all ungdom i Nordland” 
kommer fra Ungdommens Fylkes-
ting. Kortet skal være rettferdig for 
alle uavhengig av om du bor i Bindal, 
Bodø eller på Sortland. Prosjektet 
er per dags dato eid og drevet av 
Nordland fylkeskommune, herunder 
UNG i Nordland. Bodø kommune 
har et tilsvarende prosjekt som har 
vært i gang siden 2006. Ytterligere 
info om dette finner du på www.
ungdomma.no

Hvem er det ment for/ 
hvem gjelder det:
Et rettferdig kulturkort for alle ung-
dommer mellom 13-19 år i Nord-
land fylke. Per 1. januar 2008 dreier 

dette seg om lag 23000 ungdommer 
i Nordland fylke.

Nettsiden/portalen:
Hovedportalen heter www.ungkul-
tur.no og representere en innfalls-
vinkel til kulturkortordningen på 
fylkeskommunalt plan. I tillegg tilbys 
hver enkelt kommune en egen kom-
muneside som skal presentere lokale 
avtaler, nyheter osv. 

Hva er intensjonen/ 
meningen bak:
Intensjonen bak kortet er å skape 
et rettferdig kort som gir like mu-
ligheter for all ungdom i Nordland, i 
tillegg skal kortet bidra til at ungdom 
i større grad deltar på kulturarenaer. 
Den langsiktige effekten vil forhå-
pentligvis være mindre fraflytting og 
økt tilbakeflytting, samt et vitalt og 
sprudlende kulturliv. 

Hva vil det koste?
Kulturkortet er gratis for ungdom-

mene og skal gi rabatt på et bredt 
spekter av kulturtilbud for ungdom i 
kommunene. Hva vil det koste sam-
arbeidspartene? I utgangspunktet in-
genting ettersom det vil føre til økt 
antall deltakere/kunder/brukere.

Hva skjer i Bindal?
Bindal kommune håper arrangører 
lokalt kan gi rabatt til ungdom, f. eks 
ved at ungdom kan benytte barnebil-
lett opp til 19 år.  Bindal kommune 
vil kontakte Bygdekinoen, Nordland, 
Teater, Nord-Trøndelag teater og 
andre som besøker oss jevnlig, for å 
få innført rabatt også her.
 

Ku l t u r ko r t e t

Boknakaran spilte på Bindal sykehjem og på Bindalseidet eldresenter i midten av mai. Deres akustiske stil med viser fra Nord-
Norge ble godt mottatt av beboerne. Dette er tredje gangen på få år den Tromsø-baserte gruppa kommer så langt sør, og vi 
håper de kommer tilbake snart.
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Benkebyggerne er en elevbedrift på 
mellomtrinnet ved Bindalseidet fri-
skole. Der jobber elevene i fra 5. til 7. 
klasse. Vi produserer tre ulike typer 
benker. En stor hagebenk med bord, 
en stor benk uten bord m/ ryggstøt-
te og en barnebenk til småbarn. Alle 
benkene er skrudd sammen med 
rustfrie terrasseskruer og er oljet 
med treolje, slik at de skal tåle vær 
og vind. I år har vi hatt stor pågang 
av folk som ønsker å kjøpe benker. 
Vi har hatt stor hjelp av hjelpsomme 
foreldre som har jobbet dugnad på 
kveldene. 
 Vi lærer mye om snekring, må-
ling, nøyaktighet og samarbeid. Vi 
har også lært oss å ta opp lån, betale 

Rakel Kveinå, Maja Kveinå og Markus Kalvik

Benkebyggerne

Joakim Viken, Sander Busch Sevaldsen og Nikolai Nygård Kveinå

regninger og føre regnskap. Det er 
gøy å jobbe i elevbedrift!

Hilsen ”Benkebyggerne”

Det er fortsatt mulig å bestille benker, 
og elevbedriften vil fortsette produk-
sjonen til høsten. Kontakt Jørund Lis-
lien ved Bindalseidet friskole. Prisene 
er konkurransedyktige.
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Løypa ble etablert på 1990-tallet da 
Nord-Vedstrand skole fortsatt var 
i drift, og går gjennom et område 
med kulturminner fra mange pe-
rioder. Et stort gravfelt med mange 
gravhauger ligger mellom Esters kafe 
og Holm fergeleie. I sommer arbei-

der Nord-Vedstrand aktivitetslag 
med å sette løypa i stand igjen, slik 
at den kan brukes både av fastboen-
de og av tilreisende. Laget har også 
satt opp en grillhytte. Til hytta har 
laget mottatt tilskudd fra Nordland 
fylkeskommune.

Et nytt skilt viser vei

Kulturminne- 
løypa på Holm

Grillhytta på Langstranda

ELEVBEDRIFTEN BBB 
PÅ TERRÅK SKOLE 
er startet av elever i 5. klasse. 
De skal produsere tennbriket-
ter, og ber folk som har

stearinrester  
(lysestumper)
om å legge de i pappesker som 
er satt ut på butikkene på  
Terråk.

På Bindalseidet friskole har  
elevbedriften MMS, under slag-
ordet «Tenn på oss», holdt på 
med det samme i flere år, og 
samler inn lysestumper som de 
lager tennbriketter av. 

TERRÅK SKOLEMUSIKK

etterlyser 
gamle uniformer
Har du en uniform hengende 
som ikke lenger brukes, kan du 
levere den til Katrine Hagen 
tlf 958 02 893 eller 
Wenche Dybvik tlf 971 03 831.

Terråk  
pensjonist- 
forening 
Vi møtes på Senteret  
på Terråk
 5. august, 
 2. september og 
 4. november. 
Den 2. desember møtes vi på 
Terråk Gjestegård. 
I august blir det tur til Jøa, men 
dato er ikke bestemt. Se etter 
oppslag! 
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Torsdag 10.7:
Guidet tur til Gundagammen/Heilhornet.
Oppmøte på fellesbeitet kl. 1100
Ungdomskveld på Kula kafé
kl. 1800 – 2030: t.o.m. 7. klasse
kl. 2100 – 2400: f.o.m. 7. klasse

Fredag 11.7:
Offisiell åpning i Skogtrøparken kl. 1600.
Utstillinger på/ved Bindalseidet friskole kl. 1630 – 1830.
Mat, middag og kaffesalg i teltet kl. 1600 – 1800
Fotballkamp 5. div. IL Kula – Terråk / Åbygda kl. 1800
Revykveld / pubkveld i teltet kl. 2000 – 0200.
Musikk: Black and Blonde

Lørdag 12.7:
Utstillinger på/ved Bindalseidet friskole kl. 1100 – 1800.
Mat, middag og kaffesalg i teltet kl. 1100 – 1800
Middagssalg kl. 1200 – 1600.
Dukketeaterverksted (3. – 7. klasse). Kl. 1100 – 1500.
 Kontaktperson: Sylva K. Thomassen, max 20 stk.

Rockeverksted (7 klasse og eldre). Kl. 1100 – 1500.
 Instruktører: Anders Sønnesyn, Kenneth  
 Thomassen, Dag Chr. Brønmo, 
 Arnt Dagslott og Jørund Lislien.
Leker for barn i barnehagen kl. 1100 – 1400
Sang- og aktivitetsstund med Wenche Fjerdingøy 
 kl. 1200 – 1230.
Gårdsmuseum/riding på Bøkestad kl. 1100 – 1800.
Underholdning i Skogtrøparken kl. 1330.
Utefest kl. 2200 – 0200
Musikk: Grannes

Søndag 13.7:
Utstillinger på/ved Bindalseidet friskole kl. 1100 – 1600.
Mat, middag og kaffesalg i teltet kl. 1100 – 1600
Middagssalg kl. 1300 – 1600
Gårdsmuseum/riding på Bøkestad kl. 1100 – 1600.
Skattejakt for barn t.o.m. 2. klasse
Oppmøte i skolens akebakke kl. 1100.
 Fremføringer fra dukketeater og rockeverksted 
 i teltet kl. 1200 – 1300.

Bindalseid-dagan 2008

Det er i år 30. gang Terråk idretts-
lag arrangerer Nordlandsbåtregatta 
i Bindal. 
 Som vanlig er det kjente artister 
som hentes inn til de store danse-
festene. Idrettslaget har teft for hva 
publikum liker, og har hatt veldig 
bra besøk de siste årene. Også det 
maritime innholdet har idrettslaget 
et godt grep om. Segling og roing 
med nordlandsbåter har hovedfokus 
lørdag og søndag. Gamle færinger 
blir dratt ut av naustene og gjort 
klar for kappsegling. 
 På kaia er det forskjellige under-
holdningsinnslag lørdag og søndag. 

Fredag: 
-fotballkamp Terråk/Åbygda - Kula 

kl. 18.30 
-båtcruise på Bindalsfjorden m/s 

Sydvind, servering av reker med 
tilbehør kl. 18.00 

-jubileumsfest The Fabulous Cover-
girls og Vassendgutane kl. 21.00 

N o rd l a nd s b å t r e g a t t a e n

Lørdag: 
-segling 
-Masse leker og aktiviteter for 

barna. Klovnen «Monica» 
kommer. 

-Sjørøvertur med «Den Sorte 
Dame». Kaptein Sabeltann 
kommer også. 

-Show med «IngeBengt» 
-Georg Lande synger og spiller. 
-Bjarne Myrvang/Arnold Hollup's 

kvartett spiller. 
-»Vegværingen» er årets konferan-

sier. 
-båtcruise på Bindalsfjorden med 

servering av reker. kl. 17.00 
-dansegalla/utefest med Ingemars 

kl.20.30 
-ridehester • matsalg • -utstillere 

Søndag: 
-segling 
-Leker og aktiviteter for barna. 

Klovnen «Monica» 
-Ridehester 
-»Vegværingen» konferansier. 
-premieutdeling • matsalg •utstillere 
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Heimbygda mi
Tekst og melodi: Ragnvald Skarstad

Her blanke Åa stryker i dalen djup og trang.
Her høge fjell seg reiser mot blåe himmelrand.
Her store skogar susar i stille sumarnatt.
Her talartrosten jublar frå li og hei og kratt.

Her ligg det gardar mange i dalens djupe fang.
Her skjær i dagar lange ein plog grågrøn vang.
Her villmark opp vert dyrka, gjev mat til folk og ku.
Dei Åbygda si soge vil styrkja, kan du tru.

Her er så vent i Åa ein grovarm maikveld,
når hegg og rogn i lian står i sitt blomevell.
Her er så vent når sola i gull bak åsen sig,
Og bekkar ler og skravlar og utfor li seg hiv.

Her tyktes smått for mange, dei ut i verda drog,
om nettene dei lengta sårt heim til fjell og skog.
Då såg dei alt i minner, dei mintest kvar ein stein,
Og kvar ei lita tuva i bygda ven og rein.

Dei høyrer Hårstadfossen som brummar svakt i kveld.
Dei minnast Komelåsen ein fager jonsokkveld,
der ungdommen er samla til leik og dans og spel.
Dei lengtar heim til Åa ein fager junikveld.

Her er litt trist i Åa når vinter’n lang og svart
seg legger over bygda, då bles det skånlaust hardt.
Då skogsmann øksa bryner og frosten bit og smell, -
men sjå kring dal og liar ein frostklar månekveld.

Til bygda mi eg lengtar, ho er meg alltid nær.
Når vidt eg rotlaus vankar, ho er meg meire kjær.
Her far og mor har streva, her var eg barn ein gong.
Du Åbygda må leva, eg vigjer deg min song.

I serien BINDALSSANGER bringer vi her 
en tekst fra Åbygda, skrevet av Ragnvald 
Skarstad da han var en ung mann.BINDALSSANGER 

Hymne til Bindal 
Tekst og melodi: Per Sverre Jensen
I forrige nummer kom det dessverre inn noen trykkfeil,  
her er teksten på nytt.

I en vakker del av landet ligger det som jeg har kjært
Derfor vil jeg synge hymnen om et sted som står meg nært
Det er Bindal som jeg elsker over alt på denne jord.
Du er vakker, du er skjønn, du som i mitt hjerte bor.
Kjære Bindal, du min perle. Kjære Bindal du mitt slott.
Uerstattelig og herle(g). Takk for alt hva jeg har fått.

Fin natur har deg omkranset, gjort deg vakker og så fin.
Som en brud på bryllupsdagen, iført slør og hermelin.
Står du vakker her og skuer over folket ditt i dag.
Er det rart at hjerter smelter av ditt skjønne ansiktsdrag.
Kjære Bindal, du min perle. Kjære Bindal du mitt slott.
Uerstattelig og herle(g). Takk for alt hva jeg har fått.

Når jeg en gang må forlate vår juvel på denne jord.
Vil min sjel og mine minner hylle deg med englekor.
Jeg vil se at Gud bevarer dine former og ditt sinn
Elske deg jeg vil for evig, du vil alltid være min.
Kjære Bindal, du min perle. Kjære Bindal du mitt slott.
Uerstattelig og herle(g). Takk for alt hva jeg har fått

Ragnvald Skarstad 
Født 1919 død 1988
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Betal kr 130,- til Bindal Idrettsråd, 
bankkonto 4651.10.17300 innen 15. 
oktober hvis du ønsker krus. Kra-
vet er minst 8 topper for personer 
over 9 år. For barn til og med 9 år 
og for funksjonshemmede er kravet 
minst 4 topper. Topp 10 postene er 
tydelig merket. Pass på at du ikke 
skriver deg inn i feil bok. Det finnes 
mange andre turbøker ute i marka. 
Alle Topp 10-turene er merket med 
røde skilt ved startpunktet.
 Bruk Trimkort for å notere 
datoene for turene, og lever det 
inn ved å sende til:topp.10@online.
no eller i vanlig brevpost til : Topp 
10  v/ Svein Holten, 7982 BINDALS-
EIDET. Trimkortet kan også leveres 
på Bindal Rådhus. 
 Kart og trimkort kan lastes ned 
fra hjemmesiden: www.bindal.no/
topp10 

Ansvar
Det er Bindal Idrettsråd via en 
undergruppe med styre, som har 
ansvaret for Topp10. Bindal kul-
turkontor og FYSAK- koordinator 
bistår også med hjelp. 

1. Heilhornet 1058 m.o.h. ca 3-4 timer
2. Lesshornet 799 m.o.h. ca 2½ time
3. Holmshatten 620 m.o.h. ca 2 timer
4. Vattafjellet(Otervikfjellet) 449 m.o.h ca 2 timer
5. Veabakken (Terråk) 150 m.o.h. ca 1 time, passer for barn
6. Middagstuva (Årsandøy) 276 m.o.h ca 1 time
7. Mulingen (ved Vassås) 321 m.o.h. ca 1 time, passer for barn
8. Varden på Heia (Åbygda) 275 m.o.h. ca 1 time, passer for barn
9. Maraftashaugen (Åbygda) 132 m.o.h. ca ½ time, passer for barn
10. Åkvikfjellet. 295 m.o.h ca. 1 time
 (Gangtider er oppgitt for en veg)

Følgende topper er merket med rød farge bånd,  markør av tre, 
maling på fjellgrunn),og bøker for registrering ligger ute hele 
året. Bøkene blir tatt ned i september, men nye legges ut igjen, 
slik at man kan gå hele året. Av hensyn til elgjakta, bør man 
være ferdig med turene i begynnelsen av oktober.

Her er Kommelåsen i Åbygda. Top-
pen er i år byttet ut med Maraftas-
haugen ved Gautmoen. 

Topp 10
www.bindal.no/topp10
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Scene- 
instruk-
tøren på 
Sør-Helge-
land 
Frist for vår 2009 er 1. desember. Fristen for 
høsten 2008 er ute, men Szewczyk Cezary 
(Carek) kan kontaktes på tlf 901 65 893 eller 
epost: sincezar@start.no
Søknadsskjema kan lastes ned fra Nordland 
fylkeskommune side: www.nfk.no

Tjenesten sceneinstruktørene tilbyr dekker:
Iscenesettelse (bl.a. regi og scenografi)
• Tekst- og dramaturgihjelp
• Kursing i ferdigheter innenfor scenekunst-

feltet
• Konseptutvikling (til f. eks støtte prosjekter 

som involverer av regionens kulturutøvere)
• Samarbeidsprosjekter i kulturskolen 
• Historiske spill og festivaler

Nordland fylkeskommune og de involverte 
kommunene samarbeider om sceneinstruk-
tørordningen. Dette gjør det mulig å tilby en 
tjeneste som for brukerne er kostnadsfri.
 

Hva gjør instruktøren?
Instruktøren arbeider primært med den sce-
niske utførelsen, og ikke som produsent. Dette 
vil si at en må selv ordne alt det praktiske rundt 
prøveprosessen og forestillingen. Hvilken rolle 
ønsker en at sceneinstruktøren skal ha? Søker 
en hjelp til regi av et helt stykke, gjennom faste 
øvinger over lang tid, eller trenger en hjelp til 
konseptutvikling/idémyldring i starten av en 
prosess. Prosjektet bør være så formulert som 
mulig. Beskriv nøye hva det er man planlegger 
og hva en trenger hjelp til.

Vi tar det utgangspunkt  
at en starter i Kjelleidet  
ved kiosken 
Heilhornet og Lesshornet: 
Følg RV 17 mot Holm, etter ca 2,5 km er der parkering på 
venstre side av veien. Stien starter på andre side av veien, 
like ved bekken. 

Holmshatten: 
Følg RV17 mot Holm og på den lange sletten før kirken, like 
ved 60 km skiltet, er det merket på høyre side av veien. 
Følg veien ca. 300 m. Der er det parkering og stien begyn-
ner. 

Otervikfjellet: 
Følg veien til Bogen, videre mot Gutvik, ta så av mot Nord-
Horsfjord og videre til Kjellsand. Det er parkering på høyre 
side av veien, og stien starter på venstre side. 

Veabakken: 
Følg RV 17 til Årsandøy og ta av mot Terråk, etter ca 9 km. 
er det et vatn på høyre side (Fallbekkvatnet). 200 m. lengre 
fremme er det parkering på venstre side av veien og stien 
er på høyre side. 

Middagstuva (Årsandøy): 
Følg RV 17 til Årsandøy. Ca 200 m. sør for krysset mot 
Terråk er det parkering på høyre side av veien. Man kan 
også parkere på rasteplassen. 

Mulingen: 
Kjør RV 17 til Årsandøy og ta av mot Terråk. Kjør gjen-
nom Terråk og fortsett forbi Vassås kirke. Ca 300 m. etter 
kirken tar en av mot venstre og kjører et lite stykke på en 
grusveg inn i skogen til parkering. 

Varden på Heia: 
Kjør RV 17 til Årsandøy og ta av mot Terråk, man passerer 
Terråk og kjører til Åbygda. Etter å ha passert alle gårdene 
tar en av til venstre like før Fuglstadbrua, og etter noen 
hundre meter er det parkering på høyre side av veien, og 
stien er på venstre side. 

Maraftashaugen
Ta av fra riksvei 17 ved Årsandøy. Kjør til Åbygda, over 
Fuglstad bru, ta til høyre cirka 70 meter etter brua. Følg 
skilting til parkering på Gautmoen. 

Åkvikfjellet: 
Kjør RV17 mot Holm. Ved Kveinsjøen tar en av mot Bin-
dalseidet, og ta deretter av mot Røytvoll. Når en kommer 
til Skjelsviksjøen tar en av mot Åkvik og kjører til veiens 
ende. Der er det parkering og start på stien. 
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St. Hans 
Bindal Bygdetun åpner for sesongen med St. Hans-feiring, kl. 17.00 – 19.00.  
Vi vil da ha salg av rømmegrøt, kake og kaffe. 

Sommersesong
På museet finner du ulike miljøutstillinger i Lessjordstua og Hildastua – og nytt 
for året er ei utstilling om husmennene og husmannsvesenet i vår nylig restau-
rerte fjøs. I Lessjordstua har vi fått etablert en museumsbutikk – her kan du 
finne mange nye nostalgiske og spennende varer. I Lessjordstua får du også 
kjøpt vafler, kaffe, brus og saft.

Kontaktinformasjon
Helgeland Museum, Bindal
Tlf: 750 32546             Mobil: 915 19849
E-post: bindal@helgelandmuseum.no

I sommer kan du være med på turridning, dagskurs, 
helgekurs, eller ta enkelttimer på Holm. 
 Uke 27 er det rideleir på Holm Camping, med 
teori, ridning, turer, stallarbeid, sprang og dressur og 
mye mer. Meld deg på til Marita tlf 41 47 05 19 eller 
Kjersti tlf 90 52 19 23.

 Til høsten kan grupper melde seg på besøksda-
ger, der man kan prøve seg på arbeid i stallen, stelle 
hesten og ri en liten tur. Vi tar også i mot hester på 
halvfor, og gir ridetimer.

Bindal Bygdetun

Åpningstider 
25.juni – 3. aug.
Mandag – tirsdag:  stengt
Onsdag – søndag:  11.00 – 17.00
Utover åpningstider kan omvis-
ning arrangeres 
etter avtale. 

Har du lyst til å ri? Kom til Stall Solstad 
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Bakedag i Svarthopen
Lørdag 26. juli blir det baking i den gamle uten-
dørs bakerovnen i Svarthopen. Bakinga skjer mel-
lom kl 1200 og 1600.

Konsert i Båtneset
Kl 1800 er det konsert i Båtneset med den russisk 
folkemusikkgruppa SPOLOKHI fra Arkhangelsk.
 Fra Arkhangelsk i Nordvest-Russland kommer 
denne elleville gruppen som spiller og gjøgler seg 
inn i hjertene til små og store publikummere.
 Alle musikerne i ensemblet er profesjonelle mu-
sikere på trekkspill, balalaika og vokal. Konsertene 
er bygd opp som 'liveshow', og har sitt utspring i 
tradisjonell russisk folkemusikk, med innslag av jazz, 
folkrock, disco, klassisk m.fl. Gruppa uttrykker seg 
også gjennom teateralske virkemidler, dans og duk-
ker, og bruker instrumenter som tohandssag, trom-

Sommertrimmen 2008
Tradisjonen tro startet Idrettsskolens sommertrim den 15. mai. 
Turene er lagt opp slik at alle kan gjennomføre dem, store som små. 
Årets turer går til:
 Brennhatten    Bak Åsen Dagsenter
 Mariusodden Ved Bøkestadvatnet
 Nonslia Merket løype fra Bøkestad,  - kan også gå fra Åkvika.
 Rislisletta Fra Rødlia
 Vardefjellet Fra Skauvika

Løypene er merket, og det er plassert postkasser med bøker i på hvert sted. Postkassene 
vil stå ute til 15. september. Barn opp til 10. klasse som har gått alle turene får premie fra 
Idrettsskolen. For voksne turgåere koster Idrettsskolens sommertrimkrus kr 50,-.

God tur!
Hilsen styret i Idrettsskolen, Kula IL.

mer, tchunguny, skjeer og 
toarmet fiolin. Det musikal-
ske språket, humor, sang og 
teater er internasjonalt, og 
Spolohki har hatt stor suk-
sess med sine forestillinger 

i inn- og utland på mange 
ulike konsertarenaer som 
festivaler, barneskoler, uni-
versiteter, og mottatt gode 
kritikker både fra publikum 
og presse. 



   

KULTURKALENDER SOMMEREN 2008
Nordlandsbåt-Regattaen 2008

Nordlandsbåtregattaen er 27.–29. juni på Terråk.
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Konsert
Torsdag 25. september har 
Johan Andersson konsert i Vassås 
kirke. Andersson spiller accor-
deon, også kalt konserttrekkspill. 

Fiskefestival på Stranda
Lørdag 2. august er det Fiskefestival på Stranda i 
Åbygda. Full Rulle spiller til dans.

Bindalseid-Dagan

Bindalseid-dagan er 11.–13. juli

Todagersfest i Åbygda

11.–12. juli. Ungdomslaget framfører kriminalfar-
sen ”Arven er vår!” fredag og lørdag. Lørdag spiller 
Bjørnars til dans

Fotballkamper  
5. div. avd.1

15. juni Leka – Kula
  Terråk/Åbygda – Nærøy/Rørvik2
27. juni Terråk/Åbygda – Kula
11. juli Kula – Terråk/Åbygda
14. aug. Kula – Gullvikmoen
16. aug.t Leka – Kolvereid
23. aug.t Gullvikmoen – Terråk/Åbygda
  Kolvereid – Kula
29.aug. Kula – Leka
30. aug. Terråk/Åbygda – Kolvereid
31.aug. Kula – Nærøy/Rørvik2
05.sept. Nærøy/Rørvik2 – 'Terråk/Åbygda
13. sept. Gullvikmoen – Kula
  Terråk/Åbygda – Leka
Terråk/Åbygda sine hjemmekamper spilles både i 
Åbygda og på Terråk. Se oppslag før hver kamp.
Det skjer ofte endringer i sted og dato i 5. divisjon, 
så følg med på oppslag lokalt. 

St.Hans-aften mandag 23. juni
St.Hansaften (mandag 23. juni) er 
det familiekveld  
i Møllebogen.  
Det blir tradisjonell feiring med 
bål, grillmat, rømmegrøt, fiske-
konkurranse, spettkasting og 
leker. Arrangør er UL Framsteg.

Nytt fra Harangsfjorden

BERIT EIDES UTSTILLING 
om kystklima-skogen og den nordisk regnskogen er 
åpen i sommer. Her kan du finne mer 50 forskjellige 
kjuker (sopp som vokser på trær), og mer enn 30 
ulike arter lav. Utstillinger står i  kjelleren på skole-
huset i Gaupa. Åpent etter avtale, 
tlf Berit Eide 75 03 10 34.

I Svarthopen står en stor, 
UTENDØRS BAKEROVN. 
Grupper som ønsker å være med på bakedag i 
Svarthopen, kan kontakte  
Willy Bjørnli , tlf 75 02 09 28 eller 415 04 839. 

Det gamle skolehuset i Båtneset,
”FJORDHEIM”
kan leies for overnatting. Her er sengeplass til 14. 
Kontakt Helge Båtnes tlf 75 03 10 36.




