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Starter igjen i 15. mai
Fra 15. mai ligger det igjen bøker ute på ti
turmål rundt omkring i Bindal. Da har
man tida fram til 15. september til å få
med seg flest mulig topper. For barn opp
til det året de fyller 9 år er det nok med
5 topper. Også for folk med som er mindre spreke eller bevegelseshemmede av
forskjellige grunner, vil det være nok med
5 topper for å kvalifisere seg til krus.

To av turene skal i år byttes ut, og vi vil
gjerne ha inn forslag på nye. Forslagene
må sendes Bindal Rådhus
innen 25. april. En topp
som vi vurderer, er Middagstuva/Middagsfjellet
ved Årsandøya. Tenk på
at noen av turene også
bør passe for barn, når du

Årgang 5

Her er Brynjar Lysfjord på Kommelåsen, sammen med Ellen, Ida og Thina Reppen.
Foto: Sylvi Lysfjord.

sender inn forslag. Nye turskjema vil bli
lagt ut i løpet av mai.
TOPP 10 KRUS 2003

Krusene for 2003 deles ut på vårkonserten, fredag 30. april på Nye
Vonheim.
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FERIEVIKARER
Utgiver: Bindal Kommune
Bindal Rådhus
7980 Terråk
Tlf. 75 03 25 00
E-post: postmottak@
bindal.kommune.no
Internett: www.bindal.kommune.no

sommeren 2004
Pleie- og omsorgsavdelingen har behov for ferievikarer:

Hjemmesykepleien
Pleiepersonell Terråk og Bindalseidet.

Assistenter

Hjemmehjelpstjenesten

Ansvarlig redaktør:
Edmun Skjelsvik
Redaksjon:
Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon:
Rønnes Trykk as, Mosjøen

Hjemmehjelpere Terråk og Bindalseidet. Bør disponere bil.

Bladet er til nå sendt gratis til alle husstander i Bindal kommune, og kan
leses på kommunens internettside.
Neste nr er planlagt utsendt i juni
2004.

Bindal Sykehjem,
pleieavdelingen

Viktige telefonnummer:
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

Bibliotekets åpningstider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

STENGT
kl 0900 – 1545
STENGT
kl 0900 – 1545
kl 0900 – 1545

På Bindalseidet er åpningstidene slik:
Mandag kl 1600 – 1800
Torsdag kl 1100 – 1300
og
1600 – 1800

Folketallet i Bindal
1.804 innbyggere
pr. 01.01.2004

Bindal Sykehjem,
vaskeri, renhold, kjøkken

Boliger for psykisk
utviklingshemmede
Miljøarbeidere Terråk og Bindalseidet

Søkere må oppgi tidsrommet de kan
jobbe, og ønske om arbeidssted. Søkere
bør være fylt 18 år. Søknad sendes til
Bindal kommune
Pleie- og omsorgsavdelingen
7980 Terråk,
innen 7. april 2004.

Sykepleiere, sykepleierstudenter, hjelpepleiere, assistenter.

Vedtatt i kommunestyret:
• Kommunestyret har godkjent at Grytendalsvassdraget bygges ut, med
noen forutsetninger.
• En person fra hvert parti skal delta i et utvalg som skal vurdere oppgaver det kan søkes samarbeid om med nabokommuner. Utvalget lager
forslag til mandat som skal godkjennes av kommunestyret.
• Bindal samarbeider med Nærøy,Vikna og Leka om felles brannsjef fra
1. oktober 2004.

Kommunal møteplan
2004
Formannskap

Komitemøter

Kommunestyret

onsdag 12.05.

torsdag 22.04.
torsdag 10.06.

onsdag 28.04.
onsdag 16.06.

Innkallinga til kommunestyremøtene legges nå ut på internett, på kommunens
nettsider. Se www.bindal.kommune.no

Terråk IL - Klubbdress
Klubbdressen til T.I.L. selges på Coop marked Terråk.
Den koster kr 650,- for medlem, og kr 750,- for de som ikke er medlem i
idrettslaget.
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KULTURPRISEN

2004

Bindal kommune ønsker forslag på kandidater til årets
kulturpris.
Prisen skal deles ut til en person, et lag
eller forening som har utmerket seg
ved sin innsats for kulturlivet i Bindal.
Prisen kan i spesielle tilfeller deles
mellom flere.
Prisen består av en pengegave på kr
5.000,- og et diplom. Forslag sendes:
Bindal kommune
Bindal Rådhus
7980 Terråk
innen 1.juni.

N O RV E G
– Sommerens store begivenhet på Rørvik

Det skal være åpningsarrangement
på Rørvik 15.-17.juni der viknaværingene ønsker ei mobilisering av lokal entusiasme i hele regionen. I Bindal er vi tre personer som jobber
for å markere Bindal under disse dagene, og vi er interessert i at flest
mulig av bindalingan blir med til Rørvik.Vi arbeider blant annet for å få et
stort antall Bindalsbåter til å stevne
inn Nærøysundet, i det kongeskipet
med kong Harald og dronning Sonja
ankommer. Vi har også ønske om å
ha en bindalsfæring utstilt på land, og
gjerne presentere handverk og tra-

disjonsmat fra Bindal i tilknytning til
dette.
Er det noen som har ideer og/eller
ønske om å være med på dette,
kontakt:
Magne Olav Brevik
tlf. 75032350
Frode Næsvold
tlf. 75031213 eller
Olaug Mikalsen
tlf. 75031327/75031566(p)

UNGDOMSRÅDET
inviterer til

Påsketreff for ungdom i Bindal

NYTT
om tilsatte

Anita Steffenakk Lund er fra
01.02.2004 ansatt som pleie- og omsorgsleder. Hun har kontor ved Bindal
sykehjem og bofellesskap inngang B.
Hver onsdag er hun å treffe på kontoret ved Bindalseidet eldresenter og
bofellesskap.

Tirsdag 6. april inviteres ungdom mellom 13 og 25
år til samling på Heilhornet gjestegård.
Det blir servering, underholdning med mer.

Bindalseidet Songlag:

MUSIKAL

Mohsen Miryahyaei skal utføre turnustjeneste i Bindal fra 15. februar til
15. august 2004

Bindalseidet Songlag inviterer til gjenhør med kjente melodier fra musikaler og operetter.

Vi ønsker dem lykke til i arbeidet.

Fredag 23. april Bindalseidet skole, kafe fra kl 1900. kl 2000 Cabaret,
billett kr 100,-.

Lørdag 24. april Nye Vonheim.
Matservering (spekemat) kl 1900, kl
2000 Cabaret med solister og band.
Etterpå er det dans med Reitans. Billett kr 250,-.
Påmelding til Viki Heide tlf 75031412
og Bogen As 75031633.
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Besøket på Bygdekinoen
Bindal er så heldig at vi har to visningssteder på Bygdekinoens rute. Annenhver uke kommer maskinist Jan Ove
Brøndbo fra Høylandet til Terråk og
Sørhorsfjord for å vise film. Filmprogrammet settes opp i Oslo, og filmene
er vanligvis helt ferske. Noen ganger
får vi filmene hit bare en uke eller to
etter norgespremieren. Bindal har hatt
besøk av Bygdekinoen siden 1996, da
den kommunale kinoen på Terråk ble
nedlagt.Tidligere fantes det også noen
private bygdekinoer, men de har lagt
ned virksomheten. Besøk av Bygdekinoen koster kommunen ca 20.000 i
året, litt avhengig av besøket. Dersom
det er bra besøk på en film, får den lokale arrangøren beholde en del av billettinntektene.

Maskinist Jan Ove Brøndbo bruker kommunens egen framviser på Terråk samfunnshus

I 2003 var det best besøk på disse filmene:
Besøk Terråk

Besøk Sørhorsfjord

Samlet besøk

82
39
54
51
40
72
56
47
28
33
27
42

84
77
61
55
51
19
31
32
20
14
16
(ikke vist)

166
116
115
106
91
89
87
79
48
47
43
42

Ringenes Herre – To Tårn
American pie - Bryllupet
James Bond – Die another day (vist to ganger)
Pirates of the Carribbean
Mors Elling
Olsenbanden jr går under vann (vist 2 ganger)
Oppdrag Nemo
Pelle Politibil
8 mile
Johnny English
Ulvesommer
Småspioner 2

Det var totalt 1.489 besøkende på 71 visninger i 2003. Det gir et snitt på 21 pr visning.

Bilder etterlyses!
Bindal kraftlag samler stoff til en bok
om kraftlagets historie. Laget er godt
og vel 50 år, og det haster med å få
samle bilder og muntlig stoff mens folk
ennå kan huske fra den første tiden.

Har du bilder som kan fortelle noe
om da vi fikk strømmen til Bindal, vil
vi gjerne at du kontakter Bindal kraftlag. Ring tlf 75031900

Bildene kan være fra arbeid med
kraftlinjer, installasjonsarbeid eller andre glimt fra små og store hendelser
da strømmen kom til bygda.
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VALPER

TIL SALGS
TERRÅK Idrettslag
arrangerer kurs for
bedrifter, lag og
foreninger

«Senteret»,Terråk.
Lørdag 24. april kl. 10.00-16.00
Søndag 25. april kl. 10.00-16.00
Kurset inneholder disse temaene:
• Egenutvikling og motivasjon
• Ledelse og styrerollen
• Økonomi og finansering fra
offentlige midler
• Prosjektarbeid og prosjektledelse
• Prosjektoppgaver
• Organisasjonskultur, struktur og
engasjement
Kurset er like relevant for ledere i
privat og offentlig sektor som for
lag og organisasjoner. Kurset er
praktisk og ikke teoretisk tilrettelagt.
Kursavgift: 450,- pr. deltaker.
Påmelding til:
TERRÅK IDRETTSLAG
V/ Tore Kolsvik
tlf. 99 23 71 37
e-post: terraa@online.no
innen: 16.04.2004
Evt. Spørsmål vedr. kursets fagplan
kan rettes til kursholder
Svenn Dahle,
tlf. 90 52 28 09

Dan Clark / Weathering the storm
En forretningsmann slo opp en plakat
utenfor inngangsdøren. Den hadde
denne teksten: ”valper til salgs”. Han
håpet å friste noen barn. Snart dukket
det opp en liten gutt.
”Hvor mye skal du ha for valpene?”
spurte han.
”De koster mellom 250 og 400
kroner,” svarte mannen. Gutten fant
frem noen mynter han hadde i lommen. ”Jeg har 8 kroner og 50 øre” sa
han. ”Får jeg se på valpene?”
Mannen lo og plystret på hundene.
Ut av hundehuset kom Lady med en
hale små valpenøster etter seg.
Den ene valpen kom haltende etter de
andre.
”Hva feiler det den valpen?” spurte
gutten.
Mannen forklarte at veterinæren
hadde undersøkt valpen og oppdaget
at den hadde en alvorlig hofteskade.
Den vil alltid komme til å halte. Gutten
ble ivrig.
”Den valpen vil jeg kjøpe,” sa han.
”Nei,” sa mannen. ”Den skal du ikke
kjøpe. Men om du virkelig vil ha den,
skal du få den gratis.”
Den lille gutten ble sint. Han stirret
mannen rett inn i øynene, pekte på
valpen og sa: ”Jeg vil ikke at du skal gi
meg den. Den er like mye verd som de
andre valpene og jeg skal betale hvert
eneste øre den koster. Du får det jeg
har nå, og siden skal du få 15 kroner i
måneden til jeg har betalt alt.”

”Nei, du skal ikke kjøpe den valpen,”
gjentok mannen. ”Han kommer aldri til
å kunne hoppe og springe og leke med
deg, slik som de andre valpene.”
Da bøyde gutten seg ned og rullet
opp buksebenet. Han hadde et forvridd venstreben som var støttet opp
med en kraftig metallskinne. Han så på
mannen og sa:
”Jeg løper ikke så bra, jeg heller, og
denne valpen trenger noen som forstår den.”
Geir Holten er MOT-informatør i Bindal.
Historien om ”valper til salgs” illustrerer
hva MOT handler om.

Søknadsfrist på

Kulturskolen
(musikkskolen)
Fristen er 20. mai. Nytt i år er tilbud om barnekor for de yngste, på
de tre største skolene, og teater
for de eldre elevene fra 5. klasse
og oppover.
Søknadsskjema finner du på kommunens nettsider, eller på skolen.
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KONFLIKTER KAN LØSES
Fra 2004 tilhører Bindal konfliktrådet i Nord-Trøndelag,
dette henger sammen med at
grensene følger av politidistriktet. Meglerne er oppnevnt
av staten og konfliktrådet er
underlagt Justisdepartementet. Megler i Bindal er Oddvar
Fossum.
Den positive konfliktløsningen
La oss si at du er uenig med naboen,
innblandet i konflikter på arbeidsplassen
eller blitt offer for urettferdig behandling og umulige forhold. Kanskje har du
begått tyveri, gjort hærverk, opptrådt
upålitelig eller deltatt i kriminelle
handlinger? I alle disse tilfellene kan
sannsynligvis konfliktrådet hjelpe deg.

En liten konflikt kan utvikle seg til å
bli stor og uhåndterlig.Av og til er det
nødvendig å anmelde saken for å få
ordne opp. Men det finnes også en annen måte å takle konflikter på. I samarbeid med konfliktrådet kan en rekke
saker løses direkte mellom de involverte partene. Den som har gjort seg
skyldig i straffbare handlinger, kan ved
bruk av konfliktrådet unngå politi- og
domsreaksjoner som kan få konsekvenser for lang tid fremover.
At lovbrytere på denne måten får
anledning til å gjøre opp for seg, kan
bidra til å hindre nye lovbrudd i fremtiden. For den som er utsatt for lovbruddet, kan det være en fordel å
møte gjerningsmannen. Samtalen mellom partene resulterer ofte i de beste
løsninger.

Nytt fra
BIBLIOTEKET
Biblioteket er betjent tirsdag, torsdag og fredag fra
kl 09.00 – 15.45.
Mandag og onsdag kan du få hjelp
til utlån ved å henvende deg i resepsjonen i 2. etasje.
Hvis det er vanskelig for deg å
komme til biblioteket – men vet
hva du ønsker å låne, kan du sende en e-post eller ringe.
Det vi ikke har selv kan vi låne fra
andre bibliotek.
Telefon: 75 03 25 48
E-post:
biblioteket@bindal.kommune.no

V E L KO M M E N !
Påsken nærmer seg – ta en tur på
biblioteket og finn årets påskebok!
Vi har også video, lydbøker, tidsskrifter, musikk og lokalaviser

Frivillig og gratis
Konfliktrådet kan benyttes både i
straffesaker og i saker som ikke er politianmeldt. Alle aldersgrupper kan
bruke konfliktrådet, også de under kriminell lavalder på 15 år. Ordningen er
frivillig og gratis.Vanligvis megles sakene innen et par uker etter at vi mottar
dem. I konfliktrådet møtes partene
sammen med en megler. Målet er å
komme frem til en avtale som er akseptabel, både for den som har blitt
påført og den som har gjort skade.
Partene deltar selv aktivt i møtet, og
kommer med forslag til løsninger.
Oppgjøret kan skje både raskt og
direkte, enten i form av penger,
arbeidsinnsats eller annet som partene blir enige om. Når den som er
ansvarlig for skaden har gjort opp for
seg, er avtalen innfridd og saken ute av
verden.
Ta kontakt, så får du vite om konfliktrådet kan hjelpe deg. Ønsker du det,
kan vi ta kontakt med den andre parten.

Konfliktrådet i Nord-Trøndelag
Statens hus
7734 STEINKJER
Telefon 74 16 84 10
Mobil 947 60254
Telefaks 74 16 84 18

Kulturmidlene
Fordelingen av de kommunale
kulturmidlene vil skje i formannskapet den 12. mai.
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Bindal kommunes

NÆRINGSFOND
Med bakgrunn i kraftutbyggingen som har skjedd i
Åbjøra-vassdraget, fikk Bindal
kommune et næringsfond, der
inntektene er de årlige konsesjonsavgiftene. Hensikten
med dette er at kommunen
skal ha en mulighet til å erstatte det tapet befolkningen
opplever ved utbygging av
naturressursene, med å
tilrettelegge for alternativ
næringsaktivitet.
For 2004 er det satt av 350.000 kr til
fordeling gjennom året. Disse pengene disponeres av fondsstyret, og fordeles kontinuerlig gjennom året, med
basis i innkomne søknader.
Det er fra kommunal- og regionaldepartementet satt opp standardvedtekter for slike næringsfond, og Bindal
kommune har med bakgrunn i disse
utarbeidet sine egne vedtekter.
I korte trekk kan disse vedtektene
oppsummeres slik:
• Midlene skal i hovedsak benyttes til
næringstiltak, og kvinner og ungdom skal prioriteres.
• Midlene bør ikke benyttes til aksjetegning i private bedrifter, dersom
dette ikke er utviklingsselskap, ut-

Midlene kan benyttes til utredning av
planlagte tiltak, markedsføring, investeringer, kompetanseoppbygging o.a.
Vedtektene i sin helhet kan fås ved
henvendelse til kommunen, plan- og
ressursadelingen.
Det er slik at vi trenger all den aktivitet vi kan oppnå i tilknytning til næringsaktivitet i Bindal. Alle “skap-etablerere” oppfordres derfor til å komme ut av skapet. Vi forsøker å hjelpe
så langt vi makter, også gjennom å
opprette kontakt med andre instanser,
der vi ikke strekker til sjøl.
leiebygg og lign. som kommunen
eier sammen med private.
• Samla finansiering av et tiltak skal i
hovedregelen ikke overskride 50 %
av kapitalbehovet for et prosjekt,
men prosjekter med stor betydning for kvinner og ungdom kan
støttes med inntil 75 % av kapitalbehovet.
• Fondets støtte til enkelttiltak må
holde seg innenfor de internasjonale
regelverk Norge har sluttet seg til.
• Fondet administreres av fondsstyret, men rådmannen kan avgjøre
enkeltsaker med støtte på inntil
10.000 kr.

Lovgivning «før i ti’n»
Riktig gammel kommunelov har en
noe spesiell formulering av dette med
gyldig forfall til kommunale møter, idet
lovens § 123 den gang lød:
”Kjennes den uteblivende som en
mann, der røkter sitt hverv samvittighetsfullt, pleier man som regel ikke å
stille noget særlig krav til forfallets

gyldighet eller forlange bevis derfor,
idet man enten uten videre godtar
hans oppgivende eller undlater å eske
hans redegjørelse om grunnen til at
han ikke har møtt.”
Det var den gang det……..
Edmun Skjelsvik

Koriåa:

Bindal i
ord og
toner
Koriåa inviterer til en aften
med Bindal i ord og toner.
Det skjer på Åsen, søndag
18. april kl 1900.
Koret har funnet fram tekster av Ragnvald Skarstad,
Arnulf Bangstad, Magne Olav,
Årsand Brevik, Olav Håkon
Dybvik og Sigrun Borgen,
som vi bli framført av koret,
lest opp, eller sunget som allsang.
I pausen blir det servering og
loddsalg.
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Kommunens

REGNSKAP for 2003
BUDSJETT for 2004
Administrasjonen (ikke minst økonomisjefen) har siden årsskiftet jobbet på
spreng med regnskapsavslutningen for
året 2003. Regnskapet er nå inne hos
kommunerevisjonen for gjennomgang,
og skal forelegges kommunestyret,
sammen med årsmeldingen, innen 1.
juli. Urevidert regnskap viser et positivt resultat (overskudd) på ca 2,7 mill.
kroner, som jeg vil karakterisere som
gledelig. Dette tross skattesvikt. På
den annen side har kommunen selvsagt spart merkbart på rentereduksjonen gjennom året. Videre var Fylkesmannen positiv og innvilget kommunen ekstra midler i 2003.
Alt i alt føler jeg at det er god
grunn for å gi honnør til arbeidstakerne på alle plan for å ha utført en god
jobb og vist nøkternhet ved disponering av kommunale midler i et år med
et særlig stramt budsjett. I de siste
årene har kommunen, i likhet med
mange andre kommuner, hatt en problematisk økonomisk situasjon og har
opparbeidet vel 5 mill. kroner i udekket underskudd fra tidligere år. I budsjettet for 2003 ble det ført opp kr
650.000,- til delvis inndekking av underskudd. Dersom det endelige regnskapsresultat for 2003 blir ca 2,7 mill.
kroner, kan kommunestyret dekke inn
ca 3,3 mill. kroner i alt.Videre er det i
budsjettet for 2004 bevilget ca 1,6 mill.
kroner til underskuddsinndekking.
Dersom vi makter å komme gjennom
året i balanse, kan nevnte bevilgning
anvendes som nedbetaling på gamle
underskudd og da begynner det å hjelpe, selv om det ennå vil gjenstå noe.
Fylkesmannen har i brev av
26.1.2004 gjennomgått kommunestyrets vedtak av 17.12.2003 om budsjett
og skattlegging for 2004. Her minner
fylkesmannen om at kommunen har
udekket underskudd for flere år og at

kommunen av den grunn er ført opp i
”Register om betinget godkjenning og
kontroll” (forkortet til ROBEK av departementet). Å stå oppført i ROBEKregisteret innebærer at vedtak om
opptak av lån m.v. ikke er gyldig før det
er godkjent av Fylkesmannen. Fylkes-

TERRÅK Idrettslag
Arrangement i 2004
15. Mai
Stor ”russefest”
for nye og gamle
russ på Toppen
Terråk. Musikk av GASS fra
Brønnøysund
25 – 27 Juni
Nordlandsbåtregattaen 2004
Terråk i Bindal
FREDAG. Rekeaften på ”Båtsentret” kl. 20.00. Revykongen
Sveinung Kveli underholder
lattermusklene og det blir fin
musikk. Øl-servering.

mannen anfører ellers at Bindal har en
betydelig utfordring med å iverksette
kostnadsreduserende tiltak av varig
karakter, slik at regnskapene framover
kan avlegges i samsvar med budsjettoppleggene. Videre påpeker Fylkesmannen at ”det er helt nødvendig at
kommunen prioriterer arbeidet med å
gjenskape handlefriheten for å avsette
midler til inndekking av det akkumulerte merforbruket.”
Dette viser at kommunen står
overfor en stor utfordring i å forbedre økonomien og her blir økonomiplanarbeidet viktig. Tross godkjent
budsjett for 2004 er det store utfordringer på mange felt. Jeg nevner
psykiatrisatsingen og at Stortinget har
vedtatt at finansieringsansvaret for
transport av helsepersonell overføres
fra trygdeetaten til kommunene og de
regionale
helseforetakene
fra
01.01.04.
Edmun Skjelsvik - rådmann

Regattafest på Toppen kl. 21.00.
Musikk av SJUENDE far i huset
LØRDAG. Regattasegling for
færinger og storbåter.
Underholdning og matservering på kaia.
Dansegalla i Terråk sentrum kl.
21.00. Musikk av Trond Erics
og Bugges Firo. Salg av grillmat. Øl-servering.
SØNDAG. Regattasegling for
færinger og storbåter.
Underholdning og matservering på kaia. ”Ta sjansen” i
Terråk versjon.
21.August
Stor dansegalla på utescenen i
Terråk sentrum kl. 20.00. Musikk
av Ole Ivars og Vegas Band. Salg
av grillmat. Øl-servering.
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FOTBALL

Hvorfor skal vi dra?
- en samtidsrap laget og framført av 5. klassen på en familiekveld på Bindalseidet skole i midten av mars 2004.
Hvorfor må vi dra til Terråk?
Vi hakke no lyst, nei!
Hvorfor ska vi dra?
For Magne er så sta, trallallallallallalla.

Lørdag 8. mai
Terråk/Åbygda – Bangsund 2
Lørdag 15. mai
Terråk/Åbygda – Overhalla
Lørdag 29. mai
Terråk/Åbygda – Kolvereid
Søndag 29. mai
Terråk/Åbygda – Namsos 2
Kampene spilles kl 1500 i Åbygda.
Lørdag 15. mai
Kula – Kolvereid
Lørdag 22. mai
Kula – Namsos 2
Lørdag 19. juni
Kula – Rørvik 2
Lørdag 3. juli
Kula – Bangsund 2
Kampene spilles kl 1500 på Bindalseidet.

Ja, hvorfor skal vi dra til Terråk?
Det ække no bra, nei.
Magne er så sta.
Og det er ikke bra, trallallallallallalla.
Og jeg trenger ikke dra dit,
for jeg vil det ikke, jeg.
Vi vil ikke dit.
De kan komme hit.
Veien er like lang.
Nå skriver jeg en sang
om den plassen der.
Det er mye bedre her!
Hvordan vil det bli hvis vi dra dit?
Hvordan hadde det blitt hvis de hadde kommet hit?
Nei, det blir bedre hvis tingene blir som de er!
Hvis ikke blir vi ganske sær!
Hvorfor må vi dra til Terråk?
Vi hakke no lyst, nei!
Hvorfor ska vi dra?
For Magne er så sta, trallallallallallalla.

Kamper 5. divisjon

IL Kula – Idrettsskolen
Karusell-løp våren 2004

8. april er det ”vårslepp” til øvre Markavatnet.
22. juni er det idrettsleker på Bindalseidet skole.
Sommertrimmen består i år av følende turmål:
• Rislia, fra Holm
• Storfjellmyra, fra Kalvik/Bøkestad
• Åkvikfjellet (Nonslivatnet), fra Bøkestad(Åkvika.
• Lysfjordfjellet (TV-omformeren), fra Lysfjordvatnet.
• Skauvikfjellet, fra Skauvika (Hans-Einar)
• Fornesodden, fra Kalvik.
Bøkene ligger ute fra 15. mai til 19. september.
For de som fullfører samtlige turer er premieringen slik:
• Alle opptil 8. klasse får statuett.
• Fra 8. klasse til 18 år deltar i trening av gavekort a kr 500,-.
• Eldre enn 18 år deltar i trekning av reise til kr 2.000,-.

S O M M E R J O B B F O R U N G D O M I B I N DA L 2 0 0 4
Bindal kommune har avsatt midler til
sysselsetting av skoleungdom fra Bindal kommune for sommeren 2004.
Ungdom som er født i 1987 og 1988
kan søke.
Det er også avsatt midler for 2004
til næringsdrivende, lag og foreninger
som ønsker å sysselsette ungdom.

Maksimum tilskuddsbeløp er kr 1.500,
pr ungdom pr. uke Minimumstid er 1
uke pr. ungdom.
Bindal kommune vil videreformidle søkere til næringslivet, lag og foreninger dersom det blant disse er
interesse. Interesserte sender skriftlig søknad til:

Bindal kommune,
Plan- og ressursavdelingen
7980 Terråk
Søknadsfrist for ungdom, bedrifter, lag
og foreninger er 3. mai.
Plan- og ressurssjefen

Båtsaumen
10
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KULTURKALENDER VINTEREN 2004
Fester

BYGDEKINOEN

Påskeaften lørdag 10. april
spiller Highlights på Toppen.
Lørdag 15. mai
spiller Gass på Toppen.

Arr:Toppen.
Arr:Terråk IL

Onsdag 7. april kl 1930 på Åsen viser
Åbygda UL Håret i rompa, et stykke av Hans Rotmo.
Fest etterpå med Texas,
fra kl 1000-0200.
Arr. Åbygda UL
Skjærtorsdag, 8. april er det rekeaften på Granheim,
Skjelsviksjøen. Påmelding til Kyrre, 75031167 eller
Wenche, 75031127. Vi tar imot inntil 150 personer.
Kveinås spiller til dans.
Arr. Ul Fremskridt.

Se på internett:
www.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen/nordland.html
for oppdatert filmprogram.
TERRÅK
Tirsdag 20. april
Kl 1600 Freaky Friday
Kl 2000 Paycheck

alle
15 år

Det blir også forestillinger tirsdagene 4. mai, 18. mai og
1. juni, men tittel er ikke bestemt.
NORDHORSFJORD
Onsdag 21. april
Kl 1600 Freaky Friday
Kl 2000 Paycheck

alle
15 år

Basar
Søndag 23. mai på Årsandøya.
Arr:Terråk pensjonistforening
Lørdag 24. april kl 1400.
Kjella Helselag har vårbasar på Kjella skole.

Terråk Pensjonistforening
ÅRSMØTE 14. februar kl 1700 i Åbygda
Det er møter den 6.april, 13. april, 4. mai og 1. juni
kl. 16.00 på Senteret.
11. juni reiser foreningen på busstur til Sverige. Følg
med på oppslag om flere detaljer om turen.

Vårkonserten
Fredag 30. april på Vonheim. Nå er det Fønix skoleog ungdomskorps som arrangerer.

Bryggedans
Lørdag 12. juni på Helstad med Jan Borseths.

Nordlandsbåtregattaen

Bindalseidet svømmebasseng
Onsdag kl.1800-1900
kl.1900-2000
kl.2000-2100
kl.2100-2200

Åpent for alle
Åpent for alle
Åpent for alle
Åpent for alle f.o.m. ungd.skolen

Torsdag kl.1700-1800 Baby og småbarnsvømming
kl.1800-1900 Familiebading
kl.1900-2100 Varmbading
kl.2100-2200 Åpent for alle f.o.m. ungd.skolen
Billettpriser: Barn kr 10,- • Voksne kr 35,-.

Foldereid svømmebasseng
Mandag kl.1800-1900 Under 10 år m/foresatte
kl.1900-2000 10 – 15 år
kl.2000-2100 Over 15 år
Onsdag Varmebading
kl.1800-1900 baby/små barn
kl.1900reumatikere (trening/øvelser)

Auksjon
Indre Bindal Skytterlag arrangerer auksjon på Åsen
lørdag 8. mai.

25. - 27. juni.

Bindalseid-dagan
8. - 11. juli.

Det blir også forestillinger onsdagene 5. mai, 19. mai og
2. juni, men tittel er ikke bestemt.

Påskeskirenn
Onsdag 7. april i Åbygda.

