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Årgang 5

GIMSEN
Husene i Gimsen står tomme størsteparten av året nå. For noen tiår tilbake
bodde 3 familier på den lille øya ute
i havgapet. Ungene gikk på skole i
”Øerne skolekrets”, og fra 1924 var de
sammen med ungene på naboøya
Horsvær som hørte til Sømna. Elevtallet
varierte fra 4-5 til 12-15.

Flytekai på Helstad
I begynnelsen av september ble en 35
tonn tung flytekai sjøsatt på Helstad.
I sommer har en dugnadsgjeng fra Helstad båteierforening på Helstad støpt
en betongflytekai fyllt med isopor. Ved
hjelp av kranbil, dumper, 5 traktorer,
sveiseapparat, vel 15 kreative nevenyttige karer og ditto kjerringer skulle ko-

lossen sjøsettes. Betongkolossen ble
rullet på stålrør bortover kaia, og ned
båtutsettet der den ble stående natta
over i påvente av ny flo.Dagen etter var
det sannhetens øyeblikk, og joda, 35
tonn kan flyte! Flytekaia, som på folke-

munne kalles Dora III, skal fortøyes i
enden av moloen og fungere som bølgedemper og gjestebrygge. Den måler 16,
5 m x 3, 5 m og er 1,80 m høy, og flyter
med 60 cm fribord.
(Foto: Ola Dybvik)
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TV-aksjonen 2004
at mennesker som sliter tungt kan få
det litt bedre. Vi vil skape et Norge
som har plass til alle.

Utgiver: Bindal Kommune
Bindal Rådhus
7980 Terråk
Tlf. 75 03 25 00
E-post: postmottak@
bindal.kommune.no
Internett: www.bindal.kommune.no

85 % går til tiltak for å bekjempe psykisk og sosial nød i Norge:
• Boliger: Vi skal skape brukerstyrte
boliger for mennesker som i dag
ikke har bolig.
• Væresteder: De som lever i sosial
isolasjon skal få steder å finne trygghet, tilhørighet og mulighet for økt
livskvalitet.
• Andre tiltak: Dette kan være tiltak
for barn og unge med atferdsvansker, eller prosjekttiltak for å hjelpe
pårørende av mennesker i nød.

Ansvarlig redaktør:
Edmun Skjelsvik
Redaksjon:
Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon:
Rønnes Trykk as, Mosjøen
Bladet er til nå sendt gratis til alle
husstander i Bindal kommune, og kan
leses på kommunens internettside.
Neste nr er planlagt utsendt i
november 2004.

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

I den lokale komiteen sitter Gudrun
Fossem, Magne Paulsen og Marianne
Ø. Berg Hansen. Innsamlingsaksjonen
foregår søndag 17. oktober.

15 % går til tiltak for barn som har fått
traumer av krig og konflikter i andre
deler av verden.

Kirkens bymisjon og Rådet for
psykisk helse står bak årets TVaksjon.TV-aksjonen 2004 jobber for et
Norge med litt større hjerterom. Slik

Midlene fordeles likt mellom Kirkens
Bymisjon og Rådet for psykisk helse,
som bestemmer hvilke prosjekter og
tiltak som skal settes i gang.

Storpungklubben

Bibliotekets åpningstider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

STENGT
kl 0900 – 1545
kl 1800 – 2100
kl 0900 – 1545
kl 0900 – 1545

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

Storpungklubben er en ungkarsklubb
med base i Åbygda. På Internett
(www.storpongklubben.homestead.com)
kan du lese mer om klubben, som ikke
lenger har bare ungkarer som
medlem.

Vedtatt i kommunestyret:
• Det opprettes Fysak-sentral i Bindal. Fokus rettes mot sykemeldte,
uføretrygdede og personer på attføring som har sykdom eller plager
hvor systematisk trening og aktivitet kan påvirke tilstanden gunstig. •
Kunst- og håndverksavdeling på Bindalseidet skole skal bygges ut.
• De 2 trygdeboligene i Løkroken på Helstad er solgt.
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SKOLERUTE 2004/2005

Kveldsåpent på
Biblioteket

Her er skoleruta for Terråk skole. De andre skolene kan ha andre fridager.

Folkebiblioteket på Terråk
starter med kveldsåpent
onsdager fra kl 1800 til
kl 2100, fra den 15. oktober.

Høstferie
6.—8. oktober
Elevfri
torsdag 18. og fredag 19. november.
Siste skoledag før jul
22. desember
Første skoledag på nyåret
3. januar
Vinterferie er
21.—24. februar
Siste skoledag før påske
18. mars
Første skoledag etter påske
30. mars.
Fri
6. mai.
Siste skoledag
22. juni.
Skolen gir beskjed om fridager utover dette.

Turnuslege

Aetat til Bindal

Eigil Ødegård Sandvik skal
være turnuslege i Bindal
fram til januar 2005. Han
kommer opprinnelig fra
Kristiansund, og har følge hit
av kone og et barn.

Aetat i Brønnøysund har satt ut en
datamaskin på Bindal Rådhus, som
arbeidssøkere kan bruke til å lete etter ledige stillinger, og til å skrive
jobbsøknader. Maskinen er plassert
ved sentraladministrasjonen, ved siden av sentralbordet.
Det arbeides også med planer for et
offentlig servicekontor på rådhuset.
Det betyr at publikum kan henvende
seg i en skranke for å få hjelp til forskjellige saker. Her skal Aetat også
være representert, men trolig blir
det ikke med noe mer enn en datamaskin.
januar februar
ledige
21
16
%
2,5
1,9

mars
10
1,3

Kommunelege II
Hanne Vea begynner i september i 75% stilling, mens
Trond Iversen for tiden går i
25%.

Kulturskolen
april
10
1,3

mai
9
1,2

juni
11
1,4

juli
10
1,3

Olaug Mikalsen fortsetter i
vikariatet som rektor for
kulturskolen skoleåret
2004/2005.

Det er oppnevnt

Dyrevernnemnd
for Bindal i perioden
2004-2007

Kommunal møteplan
2004
Formannskap/fondstyret/
fast utvalg for plansaker

Komitemøter

Kommunestyret

onsdag 25.08.
onsdag 06.10.
onsdag 24.11.

torsdag 09.09.
torsdag 21.10.
torsdag 09.12.

onsdag 15.09.
onsdag 27.10.
onsdag 15.12

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

Knut Arne Busch, Bindalseidet
Egil Skarstad,Teråk
Bodil Kjølstad,Terråk
Mona T. Øvergård, Bindalseidet
Varamedlemmer er:
Torny Myrvang, 7980 Terråk
Arne Hildring, 7980 Terråk
Arnold Hansen, 7980 Terråk
Eli Horsberg, 7982 Bindalseidet
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Natteravner i Bindal
I løpet av høsten 2004 planlegger Bindal Frivillighetssentral å komme i gang med natteravntjeneste i Bindal.
Natteravner er kort og godt frivillige
voksne mennesker fra 18 år og oppover som er tilstede der mye ungdom
samles, som f.eks store festarrangement og lignende. Natteravner er ikke
politi eller ordensvakter!.
Natteravner skal være på arrangementet for å være tilgjengelige for de
unge, som blide, hyggelige voksne uten
en moraliserende pekefinger. Natteravner kan, hvis det er behov for det,
bidra til at ungdom får kontakt med
den de måtte ha behov for, dersom de
trenger praktisk hjelp (skyss, lege,
osv), men de skal ikke kjøre hjem ungdommer.
Er du interessert i å høre mer om
dette, møt opp på informasjonskveld

TEMAKVELD
”Sårbar ungdom
– ungdom og rus”
Kjella Helselag inviterer til temakveld
på Nye Vonheim mandag 11. oktober
kl 1900.
Sykehusprest Gunnar Kristiansen
fra Bodø har det siste året også vært
engasjert som prest ved Olav Duun videregående skole i Namsos. Han er
godt kjent fra sitt arbeid blant ungdom
og er en av de få som kjenner ungdomsmiljøet godt. Han er god til å
formidle kunnskap om ungdom.

på Vonheim ungdomshus, Sørhorsfjord i
september. Vi regner
med at det blir den 7.
september, men det bli
satt opp plakater
rundt omkring i kommunen med dato og
klokkeslett. Både de
voksne som vil vite
mer om dette, og ungdom er hjertelig velkomne til Vonheim på
infokvelden!
Vi satser på å få fagfolk og politikere til å delta denne kvelden.Vi vil også invitere ei fra Vikna som
har drevet med dette, til å informere
om deres erfaringer med natteravner.
Vi kommer til å spørre de som
møter opp denne kvelden om de kan
tenke seg å bli med som natteravner,
men det er også mulig å melde seg
senere, hvis man ikke har anledning til
å komme.

Natteravntjenesten er tenkt organisert under frivillighetssentralen.
Dersom du har spørsmål, kontakt
Gunnhild J. Gutvik, tlf 75031684 (kveld)
eller Gerd Dybvik på frivillighetssentralen, tlf 75031744.

LEIF HELSTAD

Testamentariske gave
Leif Helstad testamenterte en større pengesum til Bindal kommune i
1993. Bindal kommunestyre skal fordele deler av gaven til formål for
handikappede og funksjonshemmede i Bindal kommune. Lag, foreninger,
enkeltpersoner og kommunale avdelinger kan søke om midler fra fondet.
Søknadsfrist: 15.10.2004.
Søknadsskjema fåes ved Bindal sosialkontor eller hentes fra kommunene
hjemmeside, www.bindal.kommune.no.
Søknaden sendes til:

Bindal kommune
Helse- og sosialavdelingen
Rådhuset
7980 Terråk
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VERDENS
ELDREDAG
Buss fra Skarstad kl 1200, denne
bussen går også fra Servicebygget på
Terråk kl 1300.
Buss fra Bindalseidet kl 1300.
Har du lyst til å delta, må du melde deg
på innen 20. september. Det koster
kr 60,- pr person. Disse tar imot
påmelding:
Dagny Busch
tlf 75 03 12 25
Liv Dahlberg
tlf 75 03 21 15
Frivillighetssentralen
tlf 75 03 17 44
eller mobil 482 99 650
Det serveres middag, kaffe og kaker.
Underholdning og loddsalg.
Du er hjertelig velkommen !

Skoleporten
Se skoleporten.no for fakta om skolene
i Bindal. Her framkommer tall som
enkelt kan sammenlignes med skoler i
andre kommuner.
Tallene her er fra 2003:
• Det var 250 elever i skolen i Bindal.
• 32% av lærerne var menn.
• Lønnsutgifter pr elev i grunnskolen
var kr 78.924.
• Antall elever pr. pc var 3.

Søknadsfrist
spillemidler
Søknader om spillemidler til anlegg for
idrett og friluftsliv, nærmiljøanlegg og
rehabilitering av anlegg må sendes til
Bindal kommune innen 15. oktober.
Søknadsskjema og søkerhefter fås
ved henvendelse kulturkontoret, eller
på Kulturdepartementets nettsider.

Også i år inviterer Frivillighetssentralen og begge pensjonistforeningene i
Bindal til markering av denne dagen.
Søndag 3. oktober kl 1400
Vonheim, Sørhorsfjord

Spredning av husdyrgjøsel høsten 2004
I samsvar med gjeldende forskrift har
landbruksforvaltninga i kommunene
Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og
Vevelstad satt fristen for å spre husdyrgjødsel på eng uten nedmolding til
15. september.

Etter 15. september må husdyrgjødsla nedmoldes. I perioden
1. november til 15. februar er det ikke
tillatt å spre husdyrgjødsel. Det samme gjelder uansett dato hvis jorda er
snødekt eller frossen.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med ditt lokale landbrukskontor.
Landbrukskontora i regionen
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Mobildekningen i Tosenfjorden

Ordføreren i Bindal har skrevet brev til
Telenor om mobildekningen i Tosenfjorden. I brevet heter det:
Det er frustrasjon over at mobildekningen i Tosenfjorden i løpet av sommeren er blitt mye dårligere, og vi håper at Telenor kan se på dette. Dette
spesielt med tanke på viktigheten i å
nå legeskyssbåten.
Det idelle for dette området hadde
vært at det ble satt opp en sender på
Lande til erstatning av 450-systemet
som nå skal legges ned. Dette hadde
ført til at lokalbefolkningen i dette
området hadde fått dekning. Samtidig
ønsker vi å meddele at Nord-Trønde-

BOSTØTTE
• Har du lav inntekt og høye
boutgifter?
• Pensjonister og barnefamilier kan
få romsligere økonomi med
bostøtte.
• Sjekk med sosialkontoret om du
har rett til bostøtte.
Søknadsfrister:
10. februar - 10. juni - 10. oktober
Ring oss og spør hvis du lurer på noe!
Bindal sosialkontor

lag E-verk og Helgeland Kraftlag
da også vil få dekning ved sitt
anlegg i Kolsvikbogen. Dette vil
være viktig i forbindelse med utbyggingen av Grytendalsvassdraget som om ikke så lenge
skal starte opp. Det er nå startet opp gulldrift ikke langt fra
kraftstasjons-området, og også
de vil dra nytte av en sender på
Lande.
Ellers vil jeg nevne at det på Tosenfjorden om sommeren ferdes mange
båtturister som vil nyte godt av en
mobildekning.

Vi håper Telenor Mobil AS vil vurdere dette slik at nevnte område får
en tilfreds-stillende mobildekning.
Med hilsen Magne Paulsen, ordfører i
Bindal kommune

FOTBALL
Hjemmekamper Terråk/Åbygda, 5. divisjon menn, fotball
Lørdag 18. september
Terråk/Åbygda—Nærøy
Hjemmekamper Kula Il, 5 divisjon menn, fotball
Lørdag 11. september
Kula—Overhalla
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Kurs i slektsgranskning
Nord-Nord pensjonistskole inviterer til kurs i slektsgranskning i
Bindal helga 8. til 10. oktober.
Kurssted blir tilpasset etter hvor
de fleste deltakerne bor. Det
betyr enten Terråk skole, Kjella
skole eller Bindalseidet skole, som
alle har tilgang til internett, som i
dag er et meget nyttig hjelpmiddel
for slektsgranskere. Lærer er Tor
Mathisen, som har lang erfaring
fra arbeidet med Sømna bygdebok, og som nå er i gang med
gårds- og slektshistorien i Brønnøy.

Kurset arrangeres i samarbeid
med Bindal folkebibliotek.
Kursavgift er kr 470,-. Evt.
materiell kommer i tillegg.
Påmelding innen 30. september til
Nordnorsk pensjonistskole
8920 Sømna
tlf 75029280 eller
epost: nnpsadm@online.no

Det betyr mer enn du tror
Alle mennesker kan bety noe – for alle kan hjelpe et annet menneske. Man behøver ikke ha en universitetsutdannelse for å hjelpe andre. Man behøver ikke få
subjekt og predikat til å stemme overens for å kunne hjelpe andre.Alt man behøver er et hjerte som er fullt av godhet, en sjel som drives av kjærlighet.
Martin Luther King
Mark var en dag på vei hjem fra
skolen da gutten som gikk foran
ham falt og mistet alle bøkene sine,
to gensere, et balltre, en hanske og
en liten kassettspiller. Mark hjalp
gutten med å plukke opp alle tingene. Siden han og gutten skulle i
samme retning, hjalp han også med
å bære en del av tingene. Mens de
gikk fikk Mark greie på at gutten
het Bill, at han likte videospill, baseball og historie, at det var mange
fag på skolen han ikke var flink i og
at kjæresten nettopp hadde slått
opp.
De kom hjem til Bill først og Mark
ble bedt inn for å se på TV og ta en
cola. Det ble en trivelig ettermiddag med mye latter og småprat. Etterpå gikk Mark hjem. De fortsatte
å treffes på skolen, de spiste ofte
lunsj sammen og til slutt tok de

også eksamen sammen. De begynte begge på samme universitetet
og traff hverandre med jevne mellomrom. Så kom det siste året , og
tre uker før avslutningen spurte
Bill Mark om de kunne ta en prat.
Bill minnet han på den dagen for
mange år siden, da de traff hverandre for første gang. ”Har du noen
gang lurt på hvorfor jeg bar så
mange saker med meg hjem den
dagen?” spurte han. ”Du forstår, jeg
hadde tømt skapet for jeg var redd
for at noen skulle få greie på hva
jeg hadde gjemt der. Jeg hadde
nemlig lurt unna en del av mammas
sovetabletter og skulle hjem for å
ta mitt eget liv. Men da vi to hadde
vært sammen noen timer, og vi
hadde ledd og pratet sammen, innså jeg at om jeg hadde tatt livet av
meg, hadde jeg mistet den stunden

MOT- info
Geir Holten er MOT-informatør i
Bindal. Han vil i en periode framover komme med små innspill i Båtsaumen som forklarer hva MOT
handler om.
Bindal kommune er med i MOT,
som er en organisasjon som driver
med holdningsskapende arbeid i
forhold til dop og rus.

med deg. Jeg hadde også mistet
mange andre gode stunder som
ville komme. Da du tok opp bøkene for meg den dagen, gjorde du
mer enn det. Du reddet livet mitt.”
John W. Schlatter

MOT i Bindal planlegger en ungdomskveld i september/oktober. Følg med på oppslag!
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Det er i underetasjen, ved
siden av svømmebassenget, de nye
rommene kommer.
Det lages også nytt inngangsparti
ut mot grusbanen.

Ny kunst og håndverksavdeling

ved Bindalseidet skole
Arbeidene med ombygging av ved Bindalseidet
skole, ble startet i begynnelsen på juni.
Ombygde arealer i sokkeletasjen skal inneholde ny
kunst og håndverksavdeling. Arbeidene skal i følge
kontrakten være ferdigstilt senest 15.11.04. Slik som
framdriften er pr. i dag, ser denne fristen ut til å holde
med god margin.
Rommene blir trolig tatt i bruk av elevene etter
nyttår.
Det er Namdal Byggservice AS fra Grong som har
totalentreprise på prosjektet.
Totale kostnader for prosjektet er beregnet til kr.
3.050.000,-.

Her er to flinke bygningsarbeidere fra Namdal Byggservice i gang med
kunst– og håndverksavdelingen på Bindalseidet skole.
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Treningstider
Terråk
samfunnshus

TOPP 10 - 2004
Nå er tiden snart ute for å
samle topper til årets krus.
Men, som i fjor, er tiden forlenget fram til 15. oktober.

Dersom noen grupper ønsker å bytte
tidspunkt, kan de kontakte rektor på
Terråk skole.

Barnas Topp 10
Barn under 9 år (dvs fyller 9 år i år)
klarer seg med 5 topper for å få krus.
Bevegelseshemmede kan også få krus
om de har 5 topper, mens andre voksne
må komme seg på 8 topper før de kan
kjøpe seg krus.
Egenbetaling
Det er innført en egenbetaling for å
dekke utgifter til krus, merking og
skilting.
Betal inn kr 100,- til bankkonto
4651.10.17300 innen 15. oktober 2004.
Trimkort
Lever inn trimkort der du fører på turer og datoer til Bindal Idrettsråd når
du er ferdig. Krusene blir delt ut i
løpet av vinteren.

Mandag
1630 - 1930 Håndball
1930 - 2100 Kommunegruppe FYSAK
2100 - 2200 Trim og trivsel
Holmshatten.

Fysak-aktiviteter
høst og vinter 2004/2005
Terråk barnelag
Mandag kl. 17.00 Terråk skole
Sirkeltrening
Mandag kl. 19.30
Mandag kl. 19.30

Terråk skole
Bindalseidet skole

Seniordans
Torsdag kl. 19.00 Sentret Terråk
Mandag kl. 19.00 Sentret Bindalseidet
og skolen på Horsfjord
Stavgang
Torsdag kl. 13.00
Torsdag kl. 18.00
Torsdag kl. 18.00

Frivillighetssentralen
gamle ”Dag butikken”
skolen på Bindalseidet

Tirsdag
(annenhver tirsdag er det bygdekino!)
1800 - 2000 Lærertrim
2000 - 2100 Terråk/Åbygda fotball
2100 - 2200 Line Dance
Onsdag
1800 - 2000 Terråk skolemusikk
2000 - 2100 Brukstrimmen
2100 - 2200 Volleyball
Torsdag
1630 - 1730 Fotball
1730 - 1900 Håndball
1900 - 2000 Trim og Trivsel
2000 - 2200 Terråk/Åbygda fotball
Fredag
1700 - 2030 Håndball
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KULTURKALENDER HØSTEN 2004
Fester
Revy og fest på Vonheim 6. november, kl. 1930. Velfjordrevyen skal opptre. Det blir dans med musikk av
Medoc fra Namsos.Til dette arrangementet er det påmelding. For nærmere opplysninger se oppslag.

Basar
Søndag 31. oktober kl. 1400 arrangerer UL Framsteg
basar på Årsandøy. Underholdning.

Bindalseidet svømmebasseng
Bassenget er åpent fra 13. oktober.
Onsdag

Torsdag

kl.1800-1900
kl.1900-2000
kl.2000-2100
kl.2100-2200

Åpent for alle
Åpent for alle
Åpent for alle
Åpent for alle fra og
med ungdomsskolen

kl.1700-1800
kl.1800-1900
kl.1900-2100
kl.2100-2200

Baby og småbarnsvømming
Familiebading
Varmbading
Åpent for alle fra og
med ungdomsskolen

Billettpriser:
Barn kr 10,Voksne kr 35,-.

Terråk Pensjonistforening
Møte 7. september kl 1600 på Senteret,Terråk.
Møte 5. oktober kl 1600 på Senteret,Terråk
Møte 2. november kl 1600 på Senteret,Terråk.
Høstkonserten blir fredag 5. november, sannsynligvis på
Vonheim. Bindal kommunes Kulturpris for 2004 blir delt
ut på konserten.

Bindalseidet Pensjonistforening
Vi møtes kl 1700 den andre fredagen hver måned
på eldresenteret på Bindalseidet.

Korkafé
Bindalseidet Songlag inviterer til korkafé på Bindalseidet skole (gymsalen) søndag 26. september kl 1800.
Det blir loddsalg, kaffe og matsalg, korsang og diverse
underholdning.

BYGDEKINOEN
Se på internett for oppdatert filmprogram:
www.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen/nordland.html
Terråk samfunnshus
Tirsdag 14. september
Kl 1800 Småspioner i 3D
Kl 2000 Spiderman 2
Tirsdag 28 september
Kl 1800 Q-gjengen
Kl 2000 King Arthur
Tirsdag 12 oktober
Kl 1800 Shrek 2
Kl 2000 I, Robot
Tirsdag 26. oktober
kl 2000 The Village
Vonheim Ungdomshus
Onsdag 15. september
Kl 1800 Småspioner i 3D
Kl 2000 Spiderman 2
Onsdag 29. september
Kl 1800 Q-gjengen
Kl 2000 King Arthur
Onsdag 13 oktober
Kl 1800 Shrek 2
Kl 2000 I, Robot
Onsdag 27. oktober
kl 2000 The Village

7 år
11 år
7 år
15 år
7 år
11 år
15 år

7 år
11 år
7 år
15 år
7 år
11 år
15 år

Rosenborg på storskjerm?
Det arbeides med å få til fotballkvelder på Bindal Båtsenter igjen denne høsten/vinteren. Rosenborgs kamper i Champions League vil bli vist på storskjerm.
Følg med på oppslag!

Ungdommens Kulturmønstring i Bindal
Bindal kulturskole planlegger, sammen med kulturkontoret,
å få til en lokal mønstring for ungdom i Bindal før jul,
eller rett etter jul. Ungdommens kulturmønstring er en
mulighet for barn og ungdom til å vise fram hva de er
opptatt av, og holder på med.Ytringer kan skje i form av
sceneinnslag (sang, rockeband, dans, teater) eller at de
viser fram kunstverk de har laget (foto, maleri, tre, og
mange andre typer). Fra de lokale mønstringene blir
noen innslag plukket ut for å reise til regional mønstring
i Brønnøysund, fylkessamling i Bodø utpå våren en gang.

