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Deler av riksvei 17 er definert som nasjonal turistvei. 
Det arbeides nå med planer for å pynte opp rundt fer-
geleiet på Holm. Også området rundt Solstad kirke er 
det planer for. 

Noen hundre meter mot øst ligger ei kulturminneløype 
som Aktivitetslaget på Nord-Vedstrand i samarbeid med 
Bindal kommune skal bidra til å sette i stand igjen. Etter 
åpningen i 1994, trengs det nå en større innsats slik at 
løypa kan bli et tilbud både til fastboende og tilreisende.
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  Bindal Rådhus
  7980 Terråk
  Tlf. 75 03 25 00
E-post: postmottak@
  bindal.kommune.no
Internett: www.bindal.kommune.no

Ansvarlig redaktør:
   Knut Toresen
Redaksjon:
  Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon:
  Prinfo Rønnes Trykk, Mosjøen
Bladet sendes gratis til alle husstan-
der i Bindal kommune, og kan leses 
på kommunens internettside.  
Neste nummer er planlagt utsendt  
i juni 2008.

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. Møteplan 

politiske møter 
 Formannskap  
 Fondsstyret  
 Fast utvalg for plansaker  Kommunestyret 
  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 

Bindal kommune har avsatt midler til 
sysselsetting av skoleungdom
fra Bindal kommune for sommeren 
2008.
 Ungdom som er født i 1991 og 
1992 kan søke.
 Det er også avsatt midler for 
2008 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 viderefor-
midle søkere til næringslivet, lag og 
foreninger dersom det blant disse
er interesse.
 Interesserte sender skriftlig søk-
nad til Bindal kommune,
Plan- og ressursavdelingen, 7980 
Terråk.
 Søknadsfrist for ungdom, be-
drifter, lag og foreninger er  5. mai 
2008 

Plan- og ressurssjefen

Åpningstid  
kommunale  
kontorer
Fra 15. mai til 15. september 
er kontortiden kl 0800 til 1500 
ved kontorene i Bindal Rådhus.

Hei
I anledning bestått eksamen i vide-
reutdanning i psykisk helsearbeid 
har undertegnede fått blomster 
fra pleie- og omsorgsavdelingen. Vi 
ønsker å takke for disse gjennom  
«Båtsaumen».

Hilsen Karin Nilsen, Arna  
Nilsen og Ruth Arnesen.

Mini- 
Gathering
i Bindal
CLAN Bindal hadde LAN-party
på Terråk palmehelga. 
Fra lørdag 15. til mandag 17. 
mars satt 12-15 ivrige spil-
lelystne i gymsalen på Terråk 
skole, dypt konsentrert om 
populære krigsspill. I løpet av 
helga var de fleste nedpå og sov 
noen timer, men mange styrket 
seg på cola og energidrikk så 
pass at de holdt seg våkne det 
meste av tida.

Sommerjobb for ungdom 
i Bindal 2008

Renhold
Bindal kommune trenger
RENHOLDSVIKARER 
for kortere og lengre perioder.
Ta kontakt med renholdsleder 
Solbjørg Nygård på 
telefon 995 36 649
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Hilsen fra 
Per-André 

ordfører'n

Som ordfører i Bindal synes jeg det er 
viktig at Bindalingene trives i egen 

kommune, i egen grend og at vi er 
stolte av kommunen vår. En viktig for-
utsetning for at vi skal trives og være 
stolte av kommunen vår, er trygghet og 
forutsigbarhet. Vi skal vite hva vi kan 
forvente oss. 

Gjennom budsjettprosessen i kommu-
nen, fra behandling i administrasjon, 
til endelig vedtak i kommunestyret i 
desember er det fokus på hvordan kan 
vi gjøre ting bedre til gagn for bygdene 
våre. Vi kan si at budsjettet er en syn-
liggjøring i tall av alt det arbeid og den 
innsats som daglig blir gjort i kommu-
nen. I denne sammenheng kan en ofte 
bli mest opptatt av det en ikke har og 
de nye tiltakene og investeringene en 
dessverre ikke fant økonomisk rom 
for, og glemmer alt det vi faktisk har i 
budsjettet.

Alt dette som her er nevnt, har noe vik-
tig felles. Vi gjør dette fordi vi er stolte 
av kommunen vår! Og det vi er stolte 
av og synes om, vil vi ta vare på, utvi-
kle og gjøre bedre og gjerne dele med 
andre. Dette skal være et fellesprosjekt 
for oss alle - kommunen, næringslivet 
og alle innbyggerne. Og vi ønsker nye 
innbyggere velkomne!

Og kanskje er det flere av oss som 
skulle ta oss litt tid iblant, til å tenke 
over hva som er godt i livet.
Sammen skal vi klare å bygge videre 

stein på stein i kommunen vår. Vi må 
fokusere på mulighetene og utnytte 
dem.

Bindal er å regne som en distriktskom-
mune med synkende folketall. Hoved-
utfordringen er å stoppe den negative 
befolkningsutviklingen, og heller sørge 
for at vi blir litt flere. Hvordan skal vi 
så gjøre dette? Stikkordet her er ar-
beidsplasser, og i den forbindelse har vi 
to utfordringer:

Det er viktig å sikre eksisterende ar-
beidsplasser levelige forhold, og motive-
re til utvikling samtidig som forholdene 
legges til rette for nødvendig utvikling.

Vi må vite å profilere kommunen på 
riktig måte. Vise frem alle de positive 
sidene.

Hva har så en liten kommune som 
Bindal å tilby? Vil nok mange spørre 
seg. Svaret er at det faktisk ikke er 
så rent lite sett i forhold til hva media 
fokuserer på når det gjelder ”å leve det 
gode liv”. Til nå har det i denne sam-
menheng blitt vist til fin natur, nærhet 
til godt turterreng, mye frisk luft. Dette 
har vi i rikt monn. I tillegg kan vi skryte 
av full barnehagedekning, gode opp-
vekstvilkår, god eldreomsorg, lite krimi-
nalitet, ingen køkjøring og ikke parke-
ringsproblemer. Fravær av tidsklemma. 
Enda er det mye mer som er bra her, 
vi må bare bli flinkere til å fremheve 
disse sidene ved kommunen vår.

Det er i dag kamp om arbeidstakere i 
mange yrker. I Bindal gjelder det akku-
rat nå som i mange andre kommuner. 
Det handler både om å rekruttere 
nye og ta vare på alle de en har. Det 
viktige er å skape gode arbeidsmiljø 
der alle de tilsatte trives og blir sett. 
De tilsatte er kommunen sin viktigste 
ressurs!

Det er nok en gang god grunn til å 
rope hurra for all den aktive ungdom-
men vi har i bygda. Dette på mange 
områder og i mange aktiviteter. Jeg 
vil trekke frem noe her. Jeg hadde for 
kort tid siden gleden av å være tilstede 
både på Ungdommens Kulturmøn-
string, Skoleballet, ”OL i Bindal 2018” 
på Terråk skole og Storforestillinga, 
”Dum, dummere, driting” på Bindal-
seidet friskole. Det var en fantastisk 
opplevelse og høre/se alle talentene 
som opptrådte.

I likhet med mange andre har jeg hatt 
anledning til å nyte mye av påskesola. 
Det er noe spesielt med disse dagene 
når vinteren slipper taket, og livet får 
ny næring.  Alle har sin årstid. Min 
er våren. Kanskje fordi jeg ble født i 
mai, men mest fordi alt blir født om 
våren. Sola og varmen kommer tilbake, 
fuglene som forlot oss i fjor høst, som-
merfugler, gåsunger, lauvsprett. Livet 
kommer tilbake.

Nyt våren
i vårres kommune!

Bindal – 
med vind 
i seglan!
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17. mai på Åsen i 1914

Fra høsten av ville det blitt 5 elever 
på Åbygda friskole, og styret for sko-
len vedtok i mars å legge ned skolen. 
Elevene skal dermed gå på Terråk 
skole heretter.
 I boka ”Fra Pontoppidan til 
EDB”, som kom i 1990, er skolenes 

historie i Bindal skildret. Om Åbyg-
da skole heter det at i 1872 kom et 
tilskudd på 130 spesidaler fra Amtet 
som skulle brukes til ”Opførelse af 
et skolehus for Skarstad krets på 
Gaarden Skarstad beliggende midt 
i kretsen”. Huset skulle romme 40 

barn og et rom for læreren. Skole-
styret i Bindal sa nei til dette. De 
mente at det var sløsing å motta 
pengene. Barnetallet hadde sunket, 
og de mente at ”de innhavende lo-
kalene ere fuldkommen tilstrekke-
lig”. Omgangsskolen fortsatt fram til 

I åra før ungdomshuset ble bygd på Åsen, fungerte sko-
len som forsamlingshus. Her foregikk alt fra misjonsmø-
ter til teaterframsyninger. Året 1914 er spesielt. Dette 
året var det grunnskolejubileum. Det ble delt ut en ju-
bileumsmedalje som en kan skimte på enkelte personer 
på bildet. I kretsprotokollen heter det om skolehuset ” 

. Bliver 18 alen i længde i 10 alen i Høde paa jevn veg 9 
1/2 alen. Skoleværeslet bliver ca 19 Fod i bredde og 20 
Fod i Længde beregnet for et gjennomsnitligt Elevantal 
af 20 i hver Afdeling”. 
(Hentet fra Bindalskalenderen 1983)

Åbygda skole legges ned
etter 113 år
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1893, da det på nytt ble søkt Am-
tet om tilskudd. Skolekretsen fikk 2 
mål jord av eieren av Horstad, Wil-
liam Archer, og lov til å hogge tøm-
mer fikk de av Fr. Plahte. Så i 1896 
kunne det nye skolehuset tas i bruk 
på Åsen.  I en rapport fra kretstilsy-
net i 1897 heter det:   - at rette en 
henvendelse til kretsens lærer om 
at søge, som regel at begynne sko-
len til bestemt tid kl 9, samt under 
skolegjerningen at vise tilbørlig for-
siktighed, så der ikke under nogen 
omstendighed, benytes udtryk der 
er upassende eller støtende verken 
for børn eller foresatt”.
 Fra 1940 fikk kretsen egen lærer, 
etter å ha delt lærer med Sørfjorden 
og Vassås. Da begynte Gustav Lande 
der. Fra 1911 og fram til 1964 ble det 
undervist på nynorsk.

Lærerne Elin Hanne Storheil og Hans Otto Helstad sammen med 5 av elevene som skal gå 
på Terråk fra høsten av:  Hanna Skarstad, Julie Vassås, Andrea Bergerud, Jens Fuglstad og 
Åsmund Fuglstad. Her er de fotografert utenfor Terråk skole rett før påske, da elevene fra 
Åbygda friskole deltok  på ”påskeverksted” på Terråk skole.

Torbjørn Bergerud og Kim Eliassen blir 
elever på Terråk skole fra høsten 2008.
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8. MAI  2008
Verdens Helseorganisasjons internasjo-
nale aktivitetsdag markeres 10.mai i år. 
Siden dette faller på pinseaften oppfor-
drer vi til en fremskyndet ”feiring” den 
8. mai.
 Tema i år er ”fysisk aktivitet for 
alle”
  Bindal Kommune oppfordrer alle 
til å delta i markeringen. Dette kan for 
eksempel være:

 Sykle eller gå til jobben
Organiser en 10 minutters pausetrim 
eller annen aktivitet som passer på din 
arbeidsplass.
 Og skulle du ikke være på jobb den-
ne dagen kan du likevel delta ved å være 
i en eller annen form for fysisk aktivi-
tet. 
  Den enkelte arbeidsplass eller nær-
miljø kan godt finne en person som 
”kan gjøre noe ut av denne dagen”. For 
øvrig er det gode tips på nettsiden :  
http://www.1-2-30.no/bedrehelse/
  ”Voksne og eldre anbefales å være i 
fysisk aktivitet i minst 30 minutter hver 
dag med moderat intensivitet, tilsva-
rende rask gange. Aktiviteten kan deles 
opp i mindre bolker, f.eks 3x10 minut-
ter. Dersom du øker ditt fysiske aktivi-
tetsnivå fra lavt til moderat vil du oppnå 
en betydelig helsegevinst”
  Alle som deltar vil være med i lodd-
trekning av fine gevinster. Hvert nær-
miljø /  arbeidsplass sender da inn en 
samlet liste over deltakerne til Folke-
helse/Fysak kontoret på rådhuset innen 
16.mai.

Folkehelse– FYSAKkoordinator
i Bindal Lena Fuglstad

Forslag på kandidater til kul-
turprisen i Bindal kan sendes til 
Bindal kommune innen 1. juni 

Retningslinjene for prisen er 
slik:
1. Bindal kommune v/ formann-

skapet deler ut en «Kultur-
pris». Prisen deles ut hvert 
år, dersom ikke annet blir 
bestemt.

2. Formålet med kulturprisen 
er å gi anerkjennelse til en 
person eller forening/lag 
som har utmerket seg ved 
sin innsats i kulturlivet i 
Bindal.

3. Prisen gis til vanlig til en 
person, men kan i spesielle 
tilfeller deles. Prisen kan 
også gis til en forening eller 
et lag.

4. Kulturprisen overrekkes av 
ordføreren, sammen med et 
diplom.

5. Formannskapet tildeler pri-
sen etter innstilling fra opp-
vekst- og kultursjefen.

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

Tidligere vinnere er:
1994: Helge Spilling
1995: Ingulf Aune
1996: Sissel Sørhøy
1997: Olav Håkon Dybvik
1998: Eivind Christensen
1999: Anders Karl Botn
2000: Jann og Erling Alsli
2001: Halvor Kveinå
2002: Åbygda Ungdomslag
2003: Terråk idrettslag
2004: Bindalseidet skolemusikk
2005: Anne-Beate Solvang
2006: Skoleballet ved Terråk 

     skole
2007: Edgar Bøkestad

Kulturprisen 
2008

Vinner i 2007: Edgar Bøkestad
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Vårrydding
MNA inviterer til årets ryddeaksjon 
i opprydding langs grøftekanter, tur 
områder og boligfelt. Målet er å få 
det ryddig og fint før 17. mai.  
En egen MNA-avis kommer snart, 
som forteller mer om våraksjonen. 
 MNA tilbyr hjelp til å samle inn 
hageavfall, og at husstandene får  
levere 3 sekker ekstra med restav-
fall. 

Kulturskolen 
søknadsfrist 
15. mai

Skulle det være noen som vil vite 
mere om tilbudet fra AL-ALNON 
på Rørvik, ta da kontakt med 
Frivillighetssentralen i Bindal for 
mere informasjon, tlf. 75 03 17 44 
eller 948 51 936.

Frivillighetssentralen i Bindal had-
de Årsmøte 27. mars.
Årsmelding og regnskap ble god-
kjent. Skulle noen ha interesse av 
det, ta da kontakt med Frivillig-
hetssentralen.
 

De som sitter i styret nå i 2008 
er:
    Simone Plahte
    Inge Sørhegge
    Wenche Fjerdingøy
    Britt Lilleheil
    Sigrid Nygård
 
Vararepresentanter:
    Jonny Busch
    Eli Kristiansen

FRIVILLIGHETS-SENTRALEN
i Bindal

Nytt fra Ta kontakt med 
Frivillighetssentra-
len dersom du/dere 
ønsker å delta i en 
samtalegruppe.
Tlf.: 75 03 17 44
mobil.:  48 29 96 50

Bekymret over en 
annens drikking?

Ta kontakt med 

AL-ANON 
Familiegrupper

Et fellesskap for familie 
og venner av alkoholikere 

som kan gi deg hjelp og støtte.

YTRE NAMDAL  
AL-ANON
Har møte på  

Rørvik Frivillighetssentral  
onsdager kl 1900. 

Åpent møte siste onsdag 
i måneden. 

Kontakttelefon 970 63 966.

Servicekontor tlf 51 62 94 51
Epost: post@al-anon.-no

Internett: www.al-anon.no

Bålbrenning
Skal du brenne bål i naturen, tenk over hvor du plasserer bålet i forhold 
til nærliggende brennbart materiale, vindretning og vindstyrke. Unngå 
å brenne materiale som gir gnister (papir, bartre, lyng og lignende) med 
fare for brannspredning over store avstander. Hold oppsyn med bålet så 
lenge det er tent.
Bålforbud
 Fra 15. april til 15. september er det bålforbud i Norge. I denne 
perioden er det ikke tillatt å brenne bål i skogmark uten tillatelse fra 
brannsjefen. Dette på grunn av faren for skog-, gress- og lyngbranner.  
Vi minner spesielt om brannfaren ved bruk av engangsgriller.

SLOKKING
Etter bålbrenning, forlat aldri
bålet før du er helt sikker på at 
det er skikkelig slokket med store
mengder vann eller andre egnede 
slokkemidler.

INFORMASJON FRA BRANNVESENET
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Har du hørt om Ad Libitum? Ikke 
det? Men hva med Trønderklang da? 
Nei vel nei, jeg tenkte meg i grunnen 
det. Hva med ”representasjonsko-
ret for region II i Orkla og Gauldal 
Sangerforbund?” Det ringer fortsatt 
ingen bjelle, sier du?
 Det er fort gjort å rette på. For 
det første kan vi slå fast at barnets 
rette navn er Ad Libitum, etter en 
noe navneturbulent periode. Deret-
ter skal du få vite at Ad Libitum er et 

blandakor som teller mellom 35 og 
40 syngende sjeler, mennesker som 
til stadighet blir overrasket over hva 
de får til rent musikalsk sett. Hva de 
får til på det mellommenneskelige 
planet, er det ingen som blir over-
rasket over, for der forventer de all-
tid det ekstraordinære. Du skal også 
få vite at dirigenten for Ad Libitum 
heter Bodil Egseth, og at det er hun 
som styrer roret når det gjelder de 
musikalske prestasjonene. 

 At Ad Libitum har gjort det 
svært bra i internasjonale korkon-
kurranser, er også noe som er verdt 
å nevne – selv om til og med dette 
har vært overraskende for sangerne 
selv. Blant de som har hørt Ad Libi-
tum på konsert, er det derimot fær-
re som syns dette har vært uventet. 
Koret setter i gang med de mest am-
bisiøse prosjekter, alltid med en viss 
følelse av skrekkblandet fryd, og på 
merkelig vis smelter alle stemmene 

TRONDHEIMSKOR PÅ BESØK:

A d  L i b i t u m

Sammen med Koriåa og Bindalseidet Songlag.
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TRONDHEIMSKOR PÅ BESØK:
sammen til en verden av fantastiske 
klanger og harmonier. Hver gang. 
 Alle i Ad Libitum mener at for 
å ha mest mulig glede av å synge i 
koret, skal nivået være høyt. Der-
for går alle medlemmene rundt med 
karakteristiske hvite øreplugger, slik 
enhver ungdom med respekt for seg 
selv gjør – men det som avspilles 
på iPoden til det jevne Ad Libitum-
medlemmet, skiller seg nok vesent-
lig fra det som finnes på ørene til de 

fleste andre. Her går nemlig sangene 
som koret til stadighet øver på, jevnt 
og trutt, i en evig sirkel. Du kan se 
sangerne på vei til og fra jobb: De 
er lett gjenkjennelige ved at de har 
hvite øreplugger, de går og leser på 
en lapp de har i hånda, og de små-
mumler litt for seg selv og synger en 
strofe her og der – til stor forskrek-
kelse for alle andre som befinner seg 
i nærheten. Neste gang du ser en 
slik skikkelse, er det ingen grunn til 

å ringe akuttpsykiatrisk; det er bare 
et kormedlem som prøver å lære en 
sang utenat. 
 Ad Libitum har et vidtspennende 
repertoar, fra kirkemusikk via pop 
til jazz og moderne musikk, og det 
eneste som er felles for alle sangene 
er at de synges uten noter på kon-
sert. Koret legger stor vekt på frem-
førelse og formidling, og det gjøres 
best uten noter. 

Konsert i Vassås kirke lørdag 14. juni

Det var fine forhold for Fuglvass-
rennet i mars. Her er Ketil Helstad 
og Ingrid Helstad, bosatt i Tromsø, 
under en rast på Terråksætra, et-

ter å ha krysset fjellet fra Teplingan 
i Nærøy og over til Terråk., med 
stort sett godt vær, men noen snø-
byger innimellom. Det var 9. gangen 

rennet ble arrangert, etter et par år 
hvor skiføret var for dårlig. Nesten 
170 deltakere var med.

Fuglvassrennet
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Bindalseid- 
dagan 2008
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 el-
ler Sylva K. Thomassen hvis du 
har forslag eller spørsmål. 

Hymne til Bindal 
Tekst og melodi: Per Sverre Jensen

I en vakker del av landet ligger det som jeg har kjært
Derfor vil jeg synge hymnen om et sted so 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 meg 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 hender 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

Per Sverre har kjørt mange ganger mellom  
Bindalseidet og Terråk. Av og til kommer en liten 

strofe eller en tekstlinje som fester seg i hukommel-
sen. Her er en ny sang som Per Sverre har tatt med 

til Ytre Bindal Mannssangforening, og som koret øver 
på fram til vårkonserten den 18. april. Tor Halvard 

Nilsen har arrangert den for kor.

1. Ekstra levering  
til renovasjonsbil. 
3 sekker ekstra restavfall leveres 
fritt (gjelder ikke kuldemøbler / 
hvitevarer). Kjøres samtidig med 
vanlig innsamling av restavfall. 
Uke 15: Bindal 

2. Levering til mottaks- 
stasjon / miljøtorg. 
Innenfor åpningstida (se nedenfor) 
kan hver abonnent fritt levere 
inntil 0,5 m3 grovavfall; dessuten 
kuldemøbler og annet EE-avfall. 

Bindal miljøtorg, Terråk:  
Torsdag 8.05 og 22.05: 15-18. 

NB! Utover ordinær åpningstid 
i mai, holder Matmortua (Ot-
tersøy) kveldsåpent: uke 19 kl. 08 
– 20 (ikke lør/søn). Det er kun 
uke 19 det er fri levering av 0,5 m3 
grovavfall her. Ordinær åpningstid 
for øvrig er: hverdager kl. 08 – 16. 
torsdager kl. 08 – 19

3.  Levering til container- 
bil / lastebil 
I en del områder med svært lang 
avstand til miljøtorg vil det bli mu-
lig å levere grovavfall til bil. Dette 
gjelder brennbart restavfall – ikke 
jern og metall (som eksempelvis 
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Humanistisk konfirmasjon 

(Tidligere  
borgelig konfirmasjon)
«Formålet med Humanistisk kon-
firmasjon er å styrke humanistiske 
verdier i samfunnet. Humanistisk 
konfirmasjon er et tilbud til ungdom 
som ønsker et kurs i livssyn og etikk 
og en høytidelig seremoni på dette 
grunnlaget. Målsettingen for kurset 
er å styrke de unges evne til selv-
stendig tenkning og etisk handling, 
gjennom å fremme 
•  innsikt i egne opplevelser, hold-

ninger og atferd 
•  evne til refleksjon og til å stille 

kritiske spørsmål   
•  bevissthet om livssyn 

•  evne til omtanke, respekt, tole-
ranse og til å ta ansvar».

 Fra Bindal har i år Henriette Bø-
kestad, Simen Busch Sevaldsen og 
Magnus Sevaldsen Hamnes valgt å 
delta på kurset på Sør- Helgeland. 
Kurset er konsentrert omkring ulike 
temaer som berører etiske pro-
blemstillinger, og spesielt temaer 
som vinkles mot ungdoms vilkår. 
Blant temaene er livssyn, humanis-
me, menneskerettigheter, rasisme, 
toleranse, ungdom og seksualitet, 
rus, kjønnsroller, ansvar for verden. 
 Seremonien er i Brønnøysund 
10. mai.

På bildet er fra venstre: Simen, Henriette og Magnus.

Terråk pensjonistforening

Møteplan  
mai-desember 
2008
6. mai - senteret
2. juni - busstur 5 dager  
    m/Sandnessjøen  
    som base,
10. juni - bygdetunet
5. august - senteret
2. september - senteret
4. november - senteret
2. desember - gjestegården
Dagstur til Jøa i august. 
Dato er ikke bestemt.

Innsamling av 
kuldemøbler, 
hvitevarer og 
annet EE-avfall 
2008
Tilbudet gjelder for kjøleskap, 
fryser, vaskemaskin, tv-apparat 
eller lignende store gjenstander. 
 Innsamling dette året er 
planlagt til de to første ukene av 
juni.
 Abonnenter som ønsker å få 
hentet slikt avfall, må melde fra 
til teknisk kontor i sin kommune 
innen 1.mai 2008.
 Oppgi navn, adresse, telefon-
nummer (helst også e-postad-
resse og mobilnummer) og hva 
som skal leveres.  
 Varene må være plassert ved 
avfallsstativene eller ved vegen. 
Dette for å gjøre det enklere for 
vårt mannskap som skal hente 
varene. 
 Dato for innsamling blir gjort 
kjent gjennom melding til den 
enkelte som ønsker å benytte 
seg av tilbudet. 
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sykler og lignende).  Det er fri 
levering for inntil 0,5 m3 grovav-
fall. Avfall ut over dette må ha 
avfallsmerke påsatt. Avfallet plas-
seres lett synlig og tilgjengelig ved 
veikanten. CONTAINERSERVICE 
(mobilnummer 918 94 124) kjø-
rer: 7.mai (start kl.10) Røytvoll 
– Skjelsvikssjøen – Bindalseidet 
– Solstad – Gutvik – Nord-Gutvik 
– Nordhorsfjord

4. Andre ryddetiltak 
Etter avtale kan velforeninger og 
andre organisasjoner som setter 
i gang egne oppryddingstiltak i 

nærmiljøet leie konteinere. Det er 
også mulig å få en egen avtale på 
levering av restavfallssekker som 
renovasjonsbilen henter. Kontakt 
Retura MNA tlf. 74 28 17 60 for 
å melde fra om behovet. Avfall 
fra slike aksjoner kan etter avtale 
leveres fritt i mai måned. NB! 
Gjelder ikke for kuldemøbler og 
kasserte elektroniske eller elek-
triske produkter (se eget skriv og 
egen aksjon for disse varene) 



   

KULTURKALENDER VÅREN 2008
Regattaen

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.
Det blir utefest både fredag og lørdag med kjente 
band.
Utefest fredag: Covergirls • Vassendgutane
Utefest lørdag: Ingemars
Gled dere alle sammen, dette blir topp!

Bygdekinoen

Bygdekinoen må legge om programmet i Bindal i 
april, mai, og juni pga sykdom. 

Det blir ikke film på søndager på Terråk i denne 
perioden. Terråk og Sørhorsfjord må ta annenhver 
kino-onsdag. Se www.bygdekinoen.no for oppdatert 
filmprogram. 

Åpningstider Svømmebasseng

Begge bassengene er åpne for skolebruk
fram til 9. mai.
TERRÅK – Folkebadet på kveldstid er åpent 
      til 25. april.
Torsdag kl 1700 - 1800  1 - 4. klasse
 kl 1800 - 1900  5 - 7. klasse
 kl 1900 - 2000  Åpent for alle
Fredag kl 1700 - 1800  Foreldre / barn opp til 6 år
 kl 1800 - 1900  Varmbading for voksne

BINDALSEIDET: Åpent fra 1. april til 9. mai.
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
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17. mai
Det feires tradisjonelt på Terråk, Bindalseidet, Kjel-
la, Åbygda, Helstad, Skjelsviksjøen og Holm. 

Se oppslag lokalt for nærmere informasjon om klok-
keslett osv. 

1. mai
1. mai på Terråk
Bindal Arbeiderparti i samarbeid med Fagforbundet 
Bindal og Fellesforbundet i Bindal


