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«Jul i
Bindal»
ÅRGANG 2  ER I SALG!

Magne Olav
Aarsand Brevik og Petter Dypvik

er klare med nytt nummer av 
Jul i Bindal.

Åbygda skole er nok en gang foreslått nedlagt i for-
søket på å få til et kommunebudsjett for kommune-
bdusjett. Les mer om skolen i Åa på side 4 og 5.

I dette 
nummeret av
Båtsaumen,
som kanskje
også er det 
siste – 
ønsker vi alle
bindalinger en
Riktig 
God Jul og
Godt 
Nyttår!

Foto: Knut
Brækkan,

Brønnøysunds
Avis
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Edmun Skjelsvik
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Bladet sendes gratis til alle hus-
stander i Bindal kommune, og kan
leses på kommunens internett-
sider.

Neste nr er planlagt utsendt 
i midten av februar 2004.

Hvis du bor utenfor kommunen,
og ønsker å få tilsendt bladet,
ta kontakt med Menighetskontoret.

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

Mandag STENGT
Tirsdag kl 0900 – 1545
Onsdag STENGT
Torsdag kl 0900 – 1545
Fredag kl 0900 – 1545

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

Viktige telefonnummer:

Bibliotekets åpningstider:

Kontroll-
utvalget
Oddvar Fossum er valgt til leder i
kontrollutvalget. Øvrige medlemmer
er Jermund Holten (nestleder) og
Grete Lundseng.

Bindalseidet skole:

Jule-
avslutning

torsdag 18. desember

Ungdomsrådet vil arrangere ung-
domskveld i påsken også i 2004, for
ungdom mellom 13 – 26 år. Denne
gangen vil det ikke bli sendt ut invita-
sjon, men hengt opp plakater rundt
om i kommunen. Som tidligere vil det
bli matservering, underholdning og so-
sialt samvær. I og med at det er mat-
servering, er det bindende påmelding.

Hvis noen ønsker å bidra med under-
holdning, kan de ta kontakt med Kari-
na Sevaldsen på tlf 916 17 732, så
snart som mulig.

Mer informasjon om ungdomskvel-
den vil bli gitt i neste Båtsaum, som
kommer i første halvdel av februar.

Partistøtten
Rådmannen har fordelt et ekstra
statstilskudd for 4. kvartal til par-
tiene slik, basert på valgresulatet:
Bindal Arbeiderparti
kr  4.264,44
Høyre,Venstre og 
Senterpartiet

kr 3.054,97
SV

kr 1.625,43
Bindal Alternative liste

kr 1.182,10

Bindal
Ungdomsråd

UNGDOMSKVELD 
FOR UNGDOM I BINDAL

Ungdomsrådet har delt ut tilskudd.
Elevrådet ved Kjella skole fikk kr 1.800.
Det samme fikk Elevrådet ved Bindalseidet skole.

Vedtatt i kommunestyret:
• Fra Leif Helstads minnefond er det delt ut tilskudd til følgende søkere:

1. Kula IL gis tilskudd til idrettsleker og utstyr, kr 5.000,-
2. Frivillighetssentralen gis tilskudd til benker, kr 5.000,-

Benkene tenkes utplassert i kommunens tettsteder.
3.Tilskudd til Terråk skole, svømmeundervisning av elev med 

funksjonshemming, kr 2.500,-
4. Åsen dagsenter gis tilskudd til julebord, kr 2.500,-

• Bindal kommune gir et tilskudd på kr 40.000 til Plahte-minnesmerket.
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BINDAL FYSIKALSKE
7980 Terråk • Tel. 75 03 41 38
Vibeke Sørstad Roar Eck
901 46 349 909 58 398

MUSKEL- OG SKJELETTLIDELSER
MANUELL LYMFEDRENASJE
ÅPNINGSTIDENE KAN VARIERE NOE.
Hvis vi ikke er tilgjengelig, vennligst bruk telefon-
svareren. Vi ringer da tilbake snarest mulig.

Generell åpningstid:
Kl 08.30–15.30.
Tirs. & tors.: kl 12–16

Idag tente jeg det første julelyset og
hengte opp julestjerna, adventstida

er begynt.
Det er en knapp måned igjen til jeg

kan synke ned i stolen og fordype meg
i «Knoll og Tott» og «Finbeck og Fia».
Fra kirkens side er adventstida ment
som en forberedelsestid – man skal
forberede seg til å møte Jesusbarnet. I
katolsk tid ble dette uttrykt ved at
man holdt seg borte fra dans og sel-
skapelighet. Fram mot jul knep man på
maten slik at man bedre kunne sette
pris på julens lekkerbiskener. Skikken
hadde nok også et økonomisk motiv,
de fleste strammet livremmen slik at
man hadde råd til de utgiftene julefei-
ringen medførte.

Denne skikken har i vår tid blitt
erstattet med det stikk motsatte – ju-
lebordene.Vi elsker å boltre oss i jule-
stemning en måneds tid før jul, riktig
eller galt, mørketida går kanskje forte-
re og sosialt kan det være.

Hvert år sier vi det sammen. I år
skal jeg begynne tidlig, så slipper jeg
julestresset. Og hvert år skjer det
samme, jeg legger meg halv tre natt til
julaften, akkurat ferdig. Men i år har
jeg et godt råd til dere alle som vil
gjøre dette annerledes.

Kjøp dere en liten hjelper, en liten
gul notisbok.Ta den med over alt.
Hver en liten juletanke og ønsker
skrives ned. Her kan det skrives ned
tips om juletre, ribbe, flott dørkrans,
juledekorasjoner og mange fine gavei-
deer.Ta med den lille boka i håndveske
eller baklommen, noter så fort du
kommer på noe. I år vil du nok kom-
me i mål lenge før jul.

Til jul kjøper vi ofte «merkevarer»
til de vi er glade i. Enn om vi også
overførte det til kommunesektoren? I
«merkevarebyggingens» hjemland,
USA, har de lange tradisjoner på å lete
opp det unike ved sine småsteder –
deres visjoner og verdier, eller hva de

nå
måt-

te ha
å vise

fram. Enn
om vi alle sammen prøvde å gjøre
Bindal til en enda bedre «merkevare».

I Rovaniemi i Finland gjorde de det
ved å erklære at julenissen bor der.
Merkevarebygging handler ikke om
gøyale ideer fra et reklamebyrå. Mer-
kevarene er det vi bindalinger skaper
sammen i kommunen vår og som vi
markedsfører overfor både oss selv
og andre.Vi må alle være positivitets-
agenter for den flotte kommunen vår.

En god og trivelig 
julehelg ønskes dere alle.

Magne Paulsen, ordfører

OOOOrrrrddddfffføøøørrrreeeerrrr ’’’’nnnn    hhhhaaaarrrr     oooorrrrddddeeeetttt

En julehilsen

TERMIK-
prosjektet 
utsettes 
Frivillighetssentralen i Bindal fikk ikke
tildelt midler fra Helse- og rehabilite-
ring (Sosialdepartementet) til et 3-årig
prosjekt knyttet til terminal omsorg
(TERMIK).

Søknaden omfattet et treårig enga-
sjement med prosjektleder i halv stil-
ling. I begrunnelsen for avslaget står
det at TERMIK-prosjekter i år skulle
fordeles geografisk utover landet og
Bindal ligger for nært Mosjøen som
har et TERMIK-prosjekt gående.

Departementet var ellers positive
til søknaden, og oppfordret Bindal til å
søke også neste år.

Tilskudd fra Fylkesrådet ?
Fylkesrådet møtes 8. desember og skal da dele ut tilskudd til prosjekter innen
den kulturelle skolesekken i Nordland. I forslaget til vedtak ligger to prosjekter i
Bindal. Det er kr 10.000 til «En dag for 100 år siden», der skoleelever skal opple-
ve bygdemuseet på en levende måte, og kr 10.000 til «Kat-Ola», der en gammel
folkevise skal dramatiseres. I tillegg får Sør-Helgeland kr 50.000 til et leseprosjekt
som involverer skolene og folkebibliotekene.
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Torbjørn (3.kl), Per Kristian (4. kl),
Åsmund (2. kl), Jens (1. kl).

Dagrun ( 6.kl), Ørjan (6. kl), Julie (6. kl ),
Oda B. (7. kl.), Christoffer (5. kl)

Skolehuset
ble bygd 
i 1895
Eldste delen av den nåværende skole-
bygningen er gymsalen, som ble bygd i
1961. Resten av huset ble tatt i bruk i
1975. Da «gammelskolen» skulle rives
i 1974, stilte elever, lærere og bygdafol-
ket opp på dugnad og rev huset på to
dager, og ingen skadet seg.

Liten skole
Det å være en liten skole, har flere si-
der. Lærerne har god mulighet til å
kunne følge opp hver enkelt elev godt.

Undervisningen blir gitt i gruppe,

Tilsatte:
Ingulf Aune
Ellin-Hanne Storheil
John Slåttøy (vikar for Catrine Gangstø)
Gunn Slåttøy

1.klasse =  1 elev
2.klasse =  3 elever
3.klasse =  2 elever
4.klasse =  3 elever
sum =  9 elever i småskolen
5.klasse =  1 elev
6.klasse =  3 elever
7.klasse =  1 elev
sum =  5 elever på mellomtrinnet
tilsammen =14 elever.
De nærmeste årene er det ventet at
elevtallet stiger til 19, men deretter syn-
ker det igjen.

Tallet har på midten av 1970-tallet
vært opp i 24–25, men på 1980-tallet
var det nede 8.



og ligner på det som ser ut som en ny
trend nå, at klassene skal løses opp.
Uteområdet
Det er god plass utenfor skolestua.
Det er fotballbane, lekeplass med
mange lekeapparater og skog, elv og
fjell få meter unna. I fjor laget idrettsla-
get et orienteringskart for skolens
nærområde.

«Nedleggingsspøkelset»
De siste tyve årene har forslaget om
nedlegging av skolen dukket opp i bud-
sjettdebatten hvert år. Det gir ikke

noe godt grunnlag, men har likevel ikke
knekt kreativiteten.
Hvis det nå blir vedtatt at skolen skal
legges ned, vil de formelle kravene til
behandlingsmåten kreve ganske lang
tid, slik at det kanskje ikke er mulig å
stenge pr 1/8 2004.

Skolen sentral i bygda
Ved 17. mai-arran-
gement, juleavslut-
ninger, juleverksted
og lignende tilstel-
ninger, er skolen et
samlingspunkt for

bygda. Det er godt samarbeid mellom
skole, idrettslag og ungdomslag. Sam-
men med ungdomslaget skal skolen ha
«julebord» nå i desember, og holder på
med å øve inn et julespill kalt «Et barn
er født i Betlehem». De laget kostymer
og kulisser selv.

I 2004 feirer Åbygda idrettslag 75
år, og i 2005 er ungdomslaget 100 år.

Basseng
Da bassenget på Terråk var i bruk, fikk
elevene svømmeundervisning der.Det-
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Julie Kristine (2. kl), Ida, (3. kl) Maria ( 4. kl), Jens (1. kl), Per Kristian ( 4. kl),Torbjørn ( 3. kl) og Åsmund (2. kl) - Sigrid og Hanna var syke denne
dagen! 
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Nytt fra    
BBBBIIIIBBBBLLLL IIIIOOOO----
TTTTEEEEKKKKEEEETTTT

te skoleåret blir det et par turer til
Bindalseidet isteden.
Ikke SFO
Siden det er voksne hjemme i mange
av heimene, er det ikke nødvendig med
tilbud om skolefritidsordning. (SFO)

Hva skjer hvis skolen må
stenge?
Kan huset brukes til noe annet, hvis
skolen blir lagt ned? Området egner
seg meget godt for leirskole, men i dis-
se dager er det få skoler som har råd
til å reise på leirskole. Kanskje bonde-
gårdsferie er en idé ?

Veteran
Ingulf Aune er skolens veteran. Han
begynte som lærer i 1965, men dro i
militæret ett år i 1966. Siden da har
han vært lærer på skolen, og går nå i
sitt 39. år der.

Før skolen ble koblet på vannver-
ket, måtte man ordne seg med eget
vann, pumpet opp fra en brønn. Ingulf
erindrer at han måtte trø til mange
ganger når strømmen gikk. Da stoppet
nemlig pumpa, og man måtte etterfylle
vann for å få den i gang igjen. Da var
det å ta med seg en 30-liter kanne på
kjelke og dra ned til brønnen, fylle den
med vann, dra den tilbake til skolen,
bære den ned trappa, og fylle på anleg-
get.Ved en anledning måtte det ekstra
mye vann til. Hele 16 turer fram og til-
bake ble det, men pumpa kom ikke i

gang. Da satte Ingulf seg ned og regna
på  hvor mange liter som var fylt på.
480 liter var det gått på, og så mye
skulle det ikke rommes i anlegget! Da
eksperter ble tilkalt viste det seg at
bunnventilen på pumpa var løsnet, slik
at alt vannet som han hadde båret opp,
hadde tatt raskeste vei ned i brønnen
igjen. Snakk om å «arbeid i bekken»!

Ingulf har også en annen episode
fra før hans egen tid som lærer. Da
regjerte i en periode  lærer Hongslo.
Han hadde for vane å sove middag
midt på dagen, og det var ikke bestan-
dig at elevene var så ivrige med vekke
han i tide. En gang var det noen opp-
finnsomme elever som tok sekken
med opptenningsflis, bar den ned i
elva, lot den ligge der og trekke godt
med vann, før de bar den opp igjen og
satte den ved siden av ovnen.

Ingulf Aune har gymnastikk med elevene på mellomtrinnet.

Lesestund
Vi begynner med Lesestund for
de minste i Biblioteket. Nå i de-
sember blir det kl 1300 på tors-
dag 11. og torsdag 18.

I januar blir det Lesestund
hver tirsdag kl 1300.

Bredbånd 
Våre internett-maskiner er nå til-
koblet bredbånd, slik at bruk av in-
ternett går raskere. Publikum kan
bruke maskinene gratis.

Julebøker
Kom og se vårt store utvalg av ju-
lebøker, med tips om juledekora-
sjoner, julepynt og julehistorier.

Nye bøker
Vi har de fleste av høstens nye,
norske romaner.

Lydbøker
Vi har mange nye lydbøker, blant
annet Anne Karin Elstads «Odel»,
Snorre, og Tolkiens «Ringene Her-
re».

Pepperkaker
og gløgg
Fram mot jul har vi pepperkaker
og varm gløgg til våre lånere.

Stengt i romjula
Biblioteket er 

stengt i romjula, og åpner
igjen fredag 2. januar 2004.

Tirsdag 23. desember 
stenger vi kl 1200.
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Folketallet
i Bindal er 

1.814 
pr 1/10-2003

Dikt – skrevet av MOT
Bindal er en MOT-kommune.
Vi har to MOT-informatører som besøker 8. klassene på skolene.
Her er noen dikt som elevene skrev etter et slikt besøk.

JUL+BOK
=SJOKOLADE!
Vi starter en nye kampanjen som
går ut på at barn skal lese fem
bøker i løpet av desember måned,
og fylle ut et skjema som leveres
på biblioteket.

Da vil barnet få en sjokolade
som premie.

Vårt mål er å fremme leselyst
og leseglede blant barn, fordi
lesning er svært viktig for barns
utvikling og læreevne.

Skjema for deltakelse får man
på biblioteket.

ADVENTSTID=LESETID!

Dine vakre øyne treffer mer sårt,
din myke kropp får meg til å rødme,
Et liten glimt av deg 
og det vil få meg til å hoppe av glede,
Gi meg mot til å si:
Jeg elsker deg, min kjære.
Kim og Jon-Helge

Mot gjør deg trygg,
Det gjør deg sikker på deg sjøl.
Da slipper du å tøffe deg,
Ved å drikke øl.
Da føler du deg bra,
Og tør å ta egne valg.
For mot til å leve,
Får du ikke kjøpt på salg.
Aleksander og Preben

Mot til å bry seg.
Mot til å leve.
Mot til å si nei.
Er jeg da på livets vei?
Hvis ikke, kan du hjelpe meg?
Med mot til å si nei.
Med mot til å leve.
Med mot til å bry meg.
Sånn at jeg kommer på livets vei.
Morten og Jonas

Mot er å bry seg.
Mot er å gå dine egne veier.
Mot er å tørre å si nei.
Mot er dine meninger.
Mot er å tørre å gjøre det du vil.
Det er å ha mot til å leve.
Maja, Melissa og Tina

VÅRSANG
Tekst og melodi: Ragnvald Fuglstad

Velkommen hit du milde vår
Med sollys til meg inn,
Du tenner lys der mørke rår,
Gir lengsel i mitt sinn.
Jeg ser din glans ved dag og kveld,
Du bringer liv, et tonevell,
Hver fugl på gren, hver blomst på jord
lovpriser deg i kor.
Hør bekken rinner vill og kåt
Nedover grønne vang
Og fossen har en veldig låt,
et brus av orgelklang.
Det sveller knopp, skjer underverk,
Nu blir den svake frisk og sterk,
Derfor vi priser deg i kor,
Velkommen vår her nord.
Min sjel den lengter mot sitt mål,
En evig vår en gang,
Nu minnes jeg om hva jeg får
Av fryd og jubelsang.
Hver lengsel i mitt sinn tar slutt,
Jeg lever livet helt og fullt, -
Du vår som seirer i mitt sinn,
Ta meg i himlen inn!

Ragnvald Fuglstad levde fra 1912 til 1959,
og skrev denne sangen i 1945.
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Det er mulig å søke om tilskudd til ak-
tivitetsmidler til FYSAK-aktiviteter.
Søknaden må inneholde opplysninger
om:

Tiltakets navn
Beskrivelse av tiltaket
Målgruppe
Forventet effekt
Hvordan resultatet måles
Finansieringsplan
Søknadssum

Frist er 15. januar. Søknaden skal sen-
des til Nordland Fylkeskommune, Kul-
turavdelingen, men den må innom Bin-
dal kommune v/ FYSAK-koordinator
Turid Klimpen Lande først.

TTTTOOOOPPPPPPPP    11110000
FYSAK Bindal inviterer bindalingene til
å komme med forslag på ”nye topper”
til Topp 10 i 2004. Det bør være grei
adkomst, og mulighet for parkering
ved vei. Kontakt FYSAK-koordinator
Turid Klimpen Lande 
Tl 75032500 hver torsdag.

Mattekurs for foreldre på ungdomskolen
Uke 47 og 48 avholdte Terråk skole mattekurs for foreldre på ungdomssko-
len. Prosjektet er et ledd i  å styrke samarbeidet skole- hjem. Det vært et øn-
ske fra skolens ledelse og fra foreldrehold om at det kunne vært spennende å
prøve ut dette.

Tilbakemeldingen fra foreldrene har vært svært positivt. Skolen vurderer
hele tiden tiltak som kan knytte skole og foreldre tettere sammen. Prosjektet
skal evalueres. Og det vil bli tatt stilling til om dette skal videreføres, og om
det skal trekkes inn nye fag.

Innhold i foreldremøtene ved Terråk skole
Skolen har i samarbeid med Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) laget en over-
sikt over innholdet på foreldremøtene. Hva skal taes opp og i hvilke klasse-
trinn? Skolen og FAU har flere momenter som de sammen skal se nærmere
på i løpet av våren.Alt for å gjøre samarbeidet enda bedre mellomskole- og
heim

Juleverksted 2003
Det tradisjonelle juleverksted ved Terråk skole den 17. desember

Vi ønsker hjelpere. Ønsker du å hjelpe på et av verkstedene ta kontakt
med skolen

Animasjonsprosjekt ved Terråk skole
Uke 46 var Kunstskolen ved  Terråk skole. Elevene hadde på forhånd laget en
tekst. Etter litt finpussing fra lærerkrefter laget de et bildemanus, hvor de skis-
serte hver scene. Etter møysommelig arbeid med tegning og klipping av figu-
rer og filming endte arbeidet opp i en kort animasjonssnutt på ca. 2 minutter

Målet med prosjektet med animasjon i skolen skal ende opp i fem filmfes-
tivaler

Alle 7. klassingene i Bindal vil før jul få besøk av Kunstskolen

Aktivitetsmidler

Juleavslutning
ved Terråk skole torsdag 18. desem-
ber (mer info kommer)

Fleksibel
ferie
Ved Bindalseidet skole
har vi ei prøveordning
med fleksibel ferie  dette
skoleåret. Bakgrunnen
for ordninga var at en del
foreldre søker elevene fri
til feriereiser og lignende
i løpet av skoleåret. De
opplever at skolens ferie
ikke er tilpasset deres
behov. I tillegg vet vi at
sydenreiser er absolutt
dyrest i skolens ferier.

Nå kan elevene ta fri
mot å ta igjen dagene i
høstferien, vinterferien
og andre feriedager. De
opplever da å få mindre
fravær fra skolen samti-
dig som de kan være
sammen med familien sin
til felles opplevelser.

21. november var fri-
dag for elevene ved sko-
len. Da hadde vi 19 ele-
ver på skolen som øn-
sket å ta denne fridagen
på et annet tidspunkt.

Ordningen krever at
lærerne stiller opp i sko-
lens ferie, men det har
fungert greit så langt. I lø-
pet av våren skal ord-
ninga vurderes i skolens
rådsorganer for å se om
det er noe vi skal fortset-
te med.

Olaug Mikalsen
rektor Bindalseidet skole
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Skikarusell
– når snø og forholdene ellers
tillater det, er det skikarusell

hver uke.
TERRÅK:

Hver tirsdag i lysløypa
ÅBYGDA:

hver onsdag hvis det er snø

I forrige nummer av
Båtsaumen hadde Willy
Bjørnli et innlegg om
kommuneintegrator.
Dessverre kom ikke
denne oppklarende teg-
ningen på trykk samti-
dig. Når vi ser løsningen
presentert visuelt, gir
Bjørnlis ytring mer me-
ning.

Kommuneintegrator

Egenandeler og vederlag for tjenester fra helse- og sosialavdelingen
– gjeldende fra 01.01.2004

1. Egenbetaling  for praktisk bistand og opplæring, hjemmehjelp:
gruppe 1 inntekt inntil 2G kr. 150,- pr mnd
gruppe 2 inntekt mellom 2-3 G kr. 575,-  pr mnd
gruppe 3 inntekt mellom 3-4 G kr. 945,-  pr mnd
gruppe 4 inntekt over 4 G kr  1.365,-  pr mnd
G er kr 56 861,-. Maksimal timesats er kr 180,-

2. Egenbetaling for korttids- og
langtidsopphold reguleres av for-
skrifter gitt av departementet hvert
år.

3. Leie av trygghetsalarm
kr. 1.500,- pr. år. Tilknytning av privat
eiet alarm kr. 800,- pr. år.

4. Hjelpemottakere med svak
økonomi kan innvilges helt eller del-
vis fritak for egenbetaling. Vederlaget
kan ikke settes høyere enn at ved-
kommende beholder tilstrekkelig til å
dekke personlige behov og bære sitt
ansvar som forsørger.

5. Hjelpemottakere i gruppe 1
får fritak for egenbetaling hvis de ikke
har mottatt tjenester i en kalender-
måned.

Hjelpemottakere i gruppe 2–4, får
halvert egenbetalingen, hvis ikke mot-
tatt tjenester i 14 dager sammenheng-
ende pr. kalendermåned.

6. Stell av døde kr. 2.000,-.

7. Mat levert fra eldresenter
eller sykehjem:

1. Full pensjonkr 95,- pr. døgn
2. Frokost kr 24,-
3. Middag 1/1 porsjon kr 45,-
4. Middag1/2 porsjon kr 35,-
5. Kveldsmat kr 25,-
6.Transport av middag kr 10,-

8. Maksimal egenbetaling for
opphold i institusjon , kr 1500,- pr
døgn.

9. Leie av Bindalseidet eldre-
senter kr 500,- pr gang. Bindalseidet
pensjonistforening har gratis   husleie
til sine møter.

10. Oppgaver hjemmesykepleien
gjør i stedet for legekontoret betales
med kr 35,- pr gang og for medgått
bandasjemateriell.

BINDAL
BYGDE-
BOK
I desember får du kjøpt
Bindal Bygdebok bind 1 og
bind 2 til kr 350,- pr bind,
eller kr 600,- for begge.
Ordinær pris er kr 440,- 
pr bind.

JULE
TILBUD PÅ 
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Barnehagen holder til i sokkelen
under Åbygda skole, men drives
privat, med statsstøtte og forel-
drebetaling. For tiden er det 6
unger i barnehagen, som er åpen
2 dager i uka, tirsdager og torsda-
ger. Synnøve Aune driver barne-
hagen sammen med Janne Nilsen
Bruvoll.

Høsten 2004 er det ventet at

det blir 4 unger, hvis ikke det duk-
ker opp noen flere i mellomtiden.

Barnehagen startet som en
foreldre-forening, der foreldrene
har fått til det meste på dugnad.
Kjøkkenet ble kjøpt brukt og satt
opp på dugnad, forteller Synnøve,
som er styrer. Også vaskinga ble i
den første tida gjort på dugnad,
men er nå satt bort.

Elias, Iver Johannes, Synnøve,Andrea, Pauline og Beate
(vikar for Janne).

Åbygda 
barnehage

a. Foreldrebetalinga for vanlig barne-
hageplass med avtalt oppholdstid
41 t/u eller mer er kr 2.400,- 
pr. måned i 11 måneder.

b. For barn som bruker færre dager i
det vanlige tilbudet er daglig avtalt
oppholdstid 8,5 t/d. For alle til-
leggsdager  betales  kr 150,-.

c. Foreldrebetalinga for barnehage-
plass med spesielt avtalt opp-
holdstid 7 eller 8 t/d er prisen 
kr. 76,60 pr uketime pr måned i
11 måneder.

d. Søsken nr 2 får 30 % og søsken nr
3 eller flere får 50% moderasjon.
Moderasjonen reknes av
barnet/barna som har kortest tid
eller rimeligste plass.

e. Foreldrebetalinga i Harangsfjord
beregnes forholdsvis og betales i
10 måneder.

f. Barn i det vanlige tilbudet som
bruker skolebussen til og fra eller
som til vanlig bruker tilsvarende
tid i barnehagen, kan etter årlig
søknad gis 20% betalingsmodera-
sjon.

Bindal kommunes 
skolefritidsordning:
a. Foreldrebetalinga i skolefritids-

ordninga er kr 20,- pr  fast til-
meldt time og kr 25,- pr  på-
begynt time for tilfeldig bruk.

b. Barnet må være tilmeldt med
en fast ukentlig brukstid gjen-
nom året. Denne tida betales
det for i 10 måneder, halve
juni og halve august.Tilbud i
skolens sommerferie avtales
særskilt og betales som tilfel-
dig bruk. Skolefritidsordninga
er stengt i juli.

Bindal kommunes barnehager:

Nye priser 2004
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Bindal 
kulturskole:
Bindal kommunale musikkskole
har tidligere fulgt satsene og  mo-
derasjonsordningene til Sør-Hel-
geland interkommunale musikk-
skole. Satsen settes til kr. 800 pr
halvår. Søsken og andre familie-
medlemmer får 50% rabatt på full
pris. Det gis også 50% rabatt for
deltakelse i flere aktiviteter.

Folkebadet:
Billettprisen for voksne er kr. 35
og barn kr. 15.

Enkeltutleie til personer, bedrif-
ter, lag og foreninger er kr. 300 pr
time. (kr. 278.)

Fast leie for en time gjennom
åpningssesongen koster kr. 1200
eller kr. 750 pr halvsesong. (kr.
1100/ 
kr. 660.)
Tilbud til særlige grupper eller for-
mål kan få leie gratis. Oppvekst-
og kultursjefen avgjør.

Terråk 
samfunnshus:
Offentlige dansefester inkludert
vaktmestertjeneste koster kr
4000. ( kr 3600.)

Øvrige arrangementer som
ikke er knytta til lokalt kulturliv kr
950. ( kr 860.)

Bygdekinoens leie fastsettes av
Rådmannen.

Utleie til faste aktiviteter i ho-
vedsak for voksne mens skolen er
i gang koster kr 1200 for timen pr
skoleår eller kr 720 pr halvår. (kr
1100/ kr. 660.)

Utleie til skoleaktiviteter og
fast utleie til aktiviteter som lokale
lag og foreninger tilbyr barn og
ungdom, er gratis i tida mens sko-
len er i gang.

Nye priser 2004

OOOOgså var det de der julepakkene vi  
fikk i frå Amerika. Bestemora mi

flytta til Amerika, så ho mamma vart
no igjen. Og til hver jul så fikk vi no ein
kjempestor pakke som kom i frå Ame-
rika.

Det var no ein alvorlig opplevelse
når vi fikk tak i dein pakken og skulle
begynne å dele ut de der klean og sjå
hva som passa til oss.Vi fikk de klean
som dem ha vokst i frå, dem som bodd
i Amerika.

Det var naftalin-lukt langt bortpå
marka, det var naftalinkuler som låg i
de pakkene der. Eg skal ikke sei det sik-
kert, men eg trur ho bestemor var
gudmora mi, så eg fikk no ein sånn spe-
sial-pakke. Eg huska at eg fikk ei skinn-
trøy ein gong, med sauefor innvendig.
Det var forferdelig fint, og så passa
dein meg så godt. Den gikk no i arv i
mange år den, etter at eg vaks i frå den
så fikk no de andre lån den.

D.D. Det var godt slag i den?
– Ja, ekte skinn, ekte saueskinn. Det
var ein alvorlig opplevelse, vi venta no
til hver jul at vi skulle få dein pakken.

D.D. Det var kanskje litt rosiner og
svisker og sånt noe i den og?
– Nei, det var mestparten klea, og så
fikk ho mamma ein par dollar. Og det
var penga, det var ordentlig.

D.D. Da måtte ho vel til Brønnøy-
sund for å veksle?
Ja, også handla ho for det, veit du.

D.D. Ha dere juletre?
– Ja, det ha vi, vi ha faktisk juletre. Men
eg ha vært med på at han pappa ha laga

ein staur og. At han ha bora inn einer i
stauren, som greiner.

D. D. Det vart heimlaga.
– Heimlaga, ja.

D.D. Men vanligvis så vart det kjøpt 
– Vanligvis så kjøpt vi juletre til jul, ja.
Eg huska mang gong vi... Julegaver det
var det no ikke snakk om det.

D.D. Det var ikke julegaver ?
– Nei, vi ha no ikke råd til det, vi fikk
eit lite lommetørkle med ein liten nis-
se i hjørnet på. Eg huska ein gong eg
fikk ein liten nisse hos ho mamma som
stod og holdt ein... ja, det var for å sett
juletrelys i. Og så var eg så uheldig,
dein samma kvelden som eg fikk den,
så slapp eg dein på golvet og knust
dein. Dein var i krus. Men ho mamma
ho visste råd, ho laga til litt kveitmel-
sjevning og når det tørka så satt den
der. Det vart som eit lim det.

D.D. Så julegaver var ikke vanlig ?
– Nei, vi ha ikke noe å kjøp julegaver
for.

D.D. Var det noe spesielt til mat i jula?
Hva hadde dere til julafta-mat ?
– Det var no risengrynsgraut, med
smørøye og kanel og sukker på. Eg
trur vi ha småsteik om juldagen.

Harald Johnsen, født 1928,
forteller i et intervju med 

Dag Dybvik i 1995:

Minner 
fra julen
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Ordningen omfatter tiltak for å ta vare
på landbrukets kulturlandskap og for å
legge til rette for ferdsel i dette land-
skapet. Den kan omfatte restaurering
av bygninger eller andre anlegg. Midler
kan også gis til å holde gammel kultur-
mark i hevd ved å støtte tiltak som
slått eller inngjerding slik at arealet kan
utnyttes til beite. Det kan også søkes
tilskudd til tilrettelegging av ferdsel i
kulturlandskapet, det kan være rydding
av stier med skilting.

Hvem kan søke
Midlene er en del av Jordbruksavtale-
midlene. Derfor er midlene i første
rekke forbeholdt bønder som er be-
rettiget produksjonstilskudd og grunn-
eierlag.Andre kan også søke, men dis-
se kommer i betraktning hvis objektet
er spesielt verneverdig.
Som vedlegg til
søknaden ønskes:
Kostnadsoverslag, beskrivelse av arbei-
det, foto av objektet.

S T I L K
Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap

VERNEVERDIGE 
BYGNINGER
• Bygninger som er verneverdige

ut fra alder, opprinnelighet,
sjeldenhet, arkitektonisk, histo-
risk og estetisk.

• Bygninger som nyttes i land-
bruksdrifta eller i tilleggsnæ-
ring som driftsbygninger, stab-
bur, seterhus og våningshus
som nyttes i tilleggsnæring.

Søknad sendes til Bindal Kommune, Plan- og ressursavdelingen. Det finnes
eget skjema for ordningen.

OVERSIKT OVER STILK -
ORDNINGA

GAMMEL KULTURMARK,
BIOLOGISK MANGFOLD
• Spesiell skjøtsel overfor sårbare

arter.
• Rydding, skjøtsel, slått, høsting,

gravfelt, gml. slåttamark m.m.
• Innkjøp av gamle husdyrraser 

og kulturvekster

TILGJENGELIGHET 
OPPLEVELSE
• Rydde stier.
• Drenering, skilting, informasjons-

tavler, gjerdeklyv, bruer og lig-
nende i tilknytning til stier.

KULTURMINNER 
KULTURMILJØER
• Skjøtsel av vegetasjon rundt kul-

turminner.
• Istandsetting, vedlikehold og be-

varing av kulturminner som
steingarder, lokale gjerdetyper,
høyløer, smier, kvernhus, seter-
hus, alleer, naust, jaktanlegg og
tjæremile.

• Informasjonstavler

«Budstikka» forsinket
Grunnet teknisk uhell med innbindingen,
vil salget av «Budstikka» bli forsinket. Willy Bjørnli

Kommunal møteplan 
2004
Formannskap/ Komitemøter Kommunestyret
Fondsstyret/
Faste utvalg for plansaker

onsdag 28.01. torsdag 02.02. onsdag 18.02.
onsdag 17.03. torsdag 22.04. onsdag 28.04.
onsdag 12.05. torsdag 10.06. onsdag 16.06.
onsdag 25.08. torsdag 09.09. onsdag 15.09.
onsdag 06.10. torsdag 21.10. onsdag 27.10.
onsdag 24.11. torsdag 09.12. onsdag 15.12.

Innkallinga til kommunestyremøtene legges nå ut på internett, på kommunens
nettsider. Se www.bindal.kommune.no 
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KULTURKALENDER VINTEREN 2003/04
Fester i jula BYGDEKINOEN

Romjulsdans på Toppen 3. juledag

Juletrefest

ROTMO

Vi synger julen inn

4. juledagsfest på Vonheim på Sør-Horsfjord, med
UL Fønix sin egenproduserte julerevy.

3. juledag spiller Hans Kåres på «Granheim»,
Skjelsviksjøen.

5. juledag spiller 3 Megabyte på Toppen,Terråk.

Bindalseidet skole: 3. juledag, kl 1600.

Terråk skole: 3. juledag.

Åsen i Åbygda: 4. juledag

UL Fremskritt har: Juletrefest på
«Granheim» Skjelsviksjøen, 5. juledag kl. 1600.

Se på internett:
www.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen/nordland.html 
for oppdatert filmprogram.

TERRÅK
Tirsdag 9. desember
Kl 1800 Lillebror og tyvjakten 7 år
Kl 2000 Matrix Revolutions          15 år
Tirsdag 20. januar 2004
Film ikke bestemt

NORDHORSFJORD
Onsdag 10. desember
Kl 1800 Lillebror og tyvjakten 7 år
Kl 2000 Matrix Revolutions          15 år
Onsdag 21. januar 2004
Film ikke bestemt

Bengt-Åges spiller til dans.
Bindende påmelding kan skje på Terråk Samvirkelag
eller Myrvold Autoservice. Påmeldingsfirst 15. desem-
ber. Maks 200 personer. Billettpris kr. 250,- .
Servering: Spekemat og drikke.
For nærmere informasjon, se oppslag eller påmeldings-
bøkene. Arrangementkomiteen

Åbygda UL viser komedien 
«Håret i rompa» 

av Hans Rotmo 
2. juledag

Fredag 19. desember kl 1900 i Vassås kirke,
med bl. a. Bindalseidet songlag og Koriåa.

Bindalseidet svømmebasseng

Bassenget er åpent fra 1. oktober.
Onsdag kl.1800-1900 Åpent for alle

kl.1900-2000 Åpent for alle
kl.2000-2100 Åpent for alle
kl.2100-2200 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,-.

oooogggg     GGGGooooddddtttt     NNNNyyyytttt tttt     ÅÅÅÅrrrr !!!!


