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stander i Bindal kommune, og kan
leses på kommunens internett-
sider.

Neste nr er planlagt utsendt 
i oktober/november 2003.

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:

Kommunal møteplan 
2. halvår 2003
Etter kommunevalget 15. september kommer det nye kommunestyret til å kon-
stituere seg. Første møte blir trolig i midten av oktober. Møteplan for resten av
året blir kunngjort i Båtsaumen nr 5-2003.

Eva Lande er leder i seniordansen,
ikke Ivar P. Helstad som vi skrev i Båtsaumen nr 3.
Vi beklager feilen!

Terråk telefonsentral er nå
bygd ut til SDSL
I løpet av september vil også sentrale-
ne på Nordhorsfjord og Bindalseidet
bli bygget om. Det betyr at offentlige
etater, bedrifter og private som er
knyttet til disse sentralene kan bestille
bredbåndslinjer (SDSL fra 144 kbit/s,
og opp til 2 Mbit/s). Det er Catch
Communications AS i Bodø som leve-
rer tjenesten, men bestillinger gjøres
hos Itet AS, på telefon 75 13 90 00,
eller pr epost til
stein.ove.johnsen@itet.no.

Catch vil i løpet av høsten også til-
by ADSL der det er etterspørsel etter
det.ADSL er en rimeligere tjeneste,
mer tilpasset private brukere. Se
www.catchcom.no for mer detaljer.

Hvis man installerer bredbånd, får
man en egen linje for datakommunika-
sjon, som er åpen hele tiden, til en fast
månedspris. Det er meget viktig at
man sikrer seg med brannmur og anti-
virusprogram.

Bredbånd i Bindal

Miljø-
torget
Miljøtorget er åpent 
TORSDAGER ANNENHVER UKE 
FRA KL 1500 TIL KL 1800 
I ODDETALLSUKER.

Kontortiden
på Rådhuset
Fra 15. september er arbeidstiden på
Rådhuset fra kl 0800 til 15.45.
Noen kontorer har noe innskrenket
åpningstid.
Sosialkontoret er tilgjengelig mellom
kl 0900 og kl 1400.

De fleste bindalingene står som med-
lem i statskirken. En del har valgt å stå
utenfor. Noen finner vi som medlem-
mer i St. Eysteins Menighet, Syvende-
dags Adventistsamfunnet, Human-Etisk

Forbund, Rana Frikirke og i Den Evan-
gelisk Lutherske Frikirke. Dette er
trossamfunn som mottar støtte fra
Bindal kommune i år.

Andre kirkesamfunn
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Barnas Topp 10
Barn under 9 år (dvs fyller 9 år i år)
klarer seg med 5 topper for å få
krus. For de andre er det nok å ha
vært på 8 av 10 topper.
Egenbetaling
I år blir det innført en egenbetaling
for å dekke utgifter til krus, merking
og skilting. Betal inn kr 100,- til
bankkonto 4651.10.17300 
innen 15. oktober 2003.

Trimkort
Lever inn kortet på Bindal Rådhus,
eller send det til Kulturkontoret,
Bindal kommune, 7980 Terråk når
du er ferdig med turene.

TTTToooopppppppp     11110000
NÅ ER TIDEN UTE FOR Å 

«SAMLE TOPPER» TIL ÅRETS KRUS

Nytt
om   tilsatte
Marius Øvrehus startet den 
18. august som turnuslege, og skal
være her i 3 måneder.
Han  kommer fra Trondheim.

May Kristin Vikestad er ansatt som
sykepleier i pleie- og omsorgavdeling-
en. Hun har sitt arbeidssted ved Bin-
dal sykehjem i full stilling.
Det er positivt at de unge kommer tilbake til
kommunen etter at de har tatt utdanning. Vi
ønsker henne velkommen!

Helse og sosialsjefen

Oppvekst- og kulturavdelingen:
Arnfinn Hamnes, ny styrer i Terråk

barnehage
Else Marie Busch, ny styrer i

Bindalseidet barnehage.
Tove Heide, førskolelærer i

Bindalseidet barnehage, deltid-
stilling.

Viki Heide, assistent Bindalseidet
skole, deltidstilling.

Sylva K.Thomassen, assistent
Bindalseidet skole, deltidstilling.

Wenche Fjerdingøy, SFO-leder
Terråk, deltidstilling.

Mette Vikestad, assistent Terråk
skole, deltidstilling.

Øystein Trøan, assistent Terråk
skole, deltidstilling.

Nan Birgith Engnes, lærer Bindals-
eidet skole.

Lise Kristin Wassås Kveinå, lærer
Bindalseidet skole, deltidstilling.

Ragnhild Stavrum Norum, lærer
Terråk og Bindalseidet skoler.

Christine Bruseth Skarstad, lærer
Terråk skole, deltidstilling.

Ann-Kristin Halsen, lærer Kjella
skole, deltidstilling.

Tove Lillian Bergersen, lærer
Kjella skole, deltidstilling.

To turgåere på toppen av Mulingen.
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Krav om tilgang på ettersøkshund ved
storviltjakt er gammelt, og er i dag
nedfelt i forskrift om utøvelse av jakt
og fangst § 23. Kravet er at jaktlaget
sjøl skal ha hund eller skriftlig avtale
med godkjent hundeekvipasje. Kom-
munen kan kreve dokumentasjon på
slik tilgang fra jegerne.

I oversikt over godkjente hunder i
kommunen for 2002 fra Norsk Kennel
klubb er det oppført 19 hunder totalt,
hvorav 12 er godkjent som ettersøks-
hund, mens 7 er godkjent for bruk på
eget eller tilstøtende vall. En kritisk
gjennomgang av listen viser at bare et
fåtall av disse lever i dag. Det vil være
svært uheldig om vi en dag står med
for få ettersøkshunder til å dekke be-
hovet internt i kommunen. Dette kan i
verste fall legge begrensninger på mu-
ligheten til å drive storviltjakt. Det er
derfor viktig at flest mulig jaktlag har

egen hund og at det oppmuntres til an-
skaffelse og trening av hunder. Vilt-
nemnda har derfor vedtatt å be samtli-
ge jaktlag om å gi opplysninger om
hvordan de skal oppfylle kravet
om ettersøkshund før årets el-
gjakt starter. Jeg minner derfor
jaktlagene om dette. Melding kan
gis i brev, på telefon  eller e-post
(ivar.saus@bindal.kommune.no).

For Bindal sin del er det Nord-
Trøndelag elghundklubb som er
nærmeste interesseorganisasjon
med hensyn til trening og godkjen-
ning av ettersøkshunder. Roald
Busch,Terråk, er lokal kontaktper-
son for elghundklubben i Bindal og
Nærøy. Elghundklubben har fått
tillatelse til å drive trening av et-
tersøkshunder på arealene til In-
dre Bindal storviltområde. Der-
som det er tilstrekkelig interesse

for det kan det også være aktuelt å leg-
ge jaktprøver til området.

FRA VILTFRONTEN

Ettersøkshund

Skudd-
premie
– 2003
Bindal har i noen år betalt ut skudd-
premie for rev, kråke og mink. Etter
årsskiftet 2002/2003 var det en perio-
de hvor kommunen ikke hadde god-
kjent budsjett, og derfor ikke kunne
utbetale skuddpremie. Budsjettet er
nå for lengst godkjent og bevilgningen
på 5000 kroner til skuddpremie er dis-
ponibel. Dersom noen har tatt vare på
nødvendig dokumentasjon for vilt som
er felt etter årsskiftet 2002/2003, kan
skuddpremie utbetales mot forevis-
ning. Ivar Saus

Torsdag 25. september 
er det mottak av tekstiler på Bindal Miljøtorg.
Fredag 26. er det henting ved COOP-marked Bindalseidet.

Hvorfor kaste klær eller la dem ligge ubukte i skapet når noen
kan ha glede av dem? Ta en titt i skapet, og rydd før høsten set-
ter inn for alvor. MNA setter ut lukkede kontainere (merket
Retura) for mottak av tekstiler til FRETEX. Klærne må pakkes
i plastposer eller plastsekker. Sekker som ikke legges direkte i
kontainer må merkes KLÆR.

Klær som ikke blir levert i svartsekker, må samles i slike. Sek-
kene må knytes igjen før de settes til mellomlagring på mot-
taksstedet.
Det samme gjelder ved mottak i bil før transport til Namsos.

MNA
Tekstilinnsamling
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Fra 1.1-2003 har regjeringen vedtatt å
innføre Startlån som en erstatning for
Etableringslån og Kjøpslån. Tidligere
ble kjøpslån gitt direkte fra Husban-
ken, mens etableringslån ble gitt fra
kommunene. Den viktigste endringen
vil bli i forhold til gruppen som tidlige-
re har vært berettiget kjøpslån og eta-
bleringslån. De vil nå, i forhold til tidli-
gere, kun søke kommunen om lån.
Startlånet vil da kunne fullfinansiere
boligkjøp for vanskeligstilte søkere
med etableringsproblemer på grunn av
svak økonomi. For de som søker om
startlån som toppfinansiering, vil vikke
endringen bli merkbar.

Startlån
Kriterier for tildeling av startlån:
Boligen må være i bruk som helårsbo-
lig.
Startlån innvilges til oppføring, kjøp og
utbedring av bolig.
I følge Husbankens retningslinjer, er
startlån behovsprøvd. Personer med
svak økonomi blant funksjonshemme-
de, førstegangsetablerere i egen bolig

og andre som har særlig sosialt behov
prioriteres.
Søknadene behandles fortløpende.
Det er altså ingen søknadsfrist.

Boligtilskudd til tilpasning av
bolig
Tilskuddet kan gis til eldre og funk-
sjonshemmede med svak økonomi til
nødvendig tilpasning av bolig.
Ordningen er behovsprøvd.

Søknadsskjema og nærmere opplys-
ninger om ordningene fås ved Bindal
sosialkontor, 7980 Terråk, tlf
75032500.

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 handikap-
pede og funksjonshemmede i Bindal
kommune.
Lag, foreninger, enkeltpersoner og
kommunale avdelinger kan søke om
midler fra fondet.

Søknadsfrist: 15.10.2003.
Søknadsskjema fås på sosialkontoret
og ligger på Bindal kommunes sider på
Internett.
Søknaden sendes til :
Bindal kommune, Helse- og sosial-
avdelingen, Rådhuset, 7980 TERRÅK

Helse- og sosialsjefen

Husbankmidler 2003

Kunst-
skolen
«Animasjon» er temaet når
Kunstskolen besøker 7. klassene i
Bindal.
Terråk skole får besøk i uke 46,
Kjella skole i uke 48, og Bindalsei-
det skole i uke 2 neste år.

Grunn-
skolens
uke
Terråk skole markerer 
Grunnskolens Uke 
i uke 43 (fra 20. oktober)

• Har du lav inntekt og høye
boutgifter?

• Pensjonister og barne
familier kan få romsligere
økonomi  med bostøtte.

• Sjekk med sosialkontoret
om du har rett til bostøtte.

Endringer i regelverket
for 2003
I 2003 blir kravet til finansiering i
eid bolig for husstander med
barn fjernet. For disse hus-
stander er det altså ikke lenger

et krav om at boligen skal være 
finansiert med lån fra Hus-
banken, SND (landbruksbanken) 
eller kommunen.

For pensjonisthusstander
med inntekt under minstepen-
sjon tillagt 30%, vil det bli en 
økning i sjablonbeløpet for lys 
og varme.

Søknadsfrister:
10. febr. – 10. juni – 10. okt.
Ring oss og spør hvis du lurer på
noe!

Bindal sosialkontor

BOSTØTTE

Familiedag
Terråk idrettslag inviterer til 
familiedag i 
lysløypa 
lørdag 20.sept.
Aktiviteter og matsalg.

I. Skåren:
Samla åg spara kan lenge vara.

ORDTAK (1927)
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TTema

Bindal 
Kulturskole
Fra 1.august 2003 ble Bindal musikk-
skole til Bindal kulturskole. Dette et-
ter vedtak i kommunestyret i juni. Kjell
Stokland har permisjon fra rektorstil-
linga dette skoleåret, og jeg fungerer i
hans sted. Det er lovbestemt at alle
kommuner skal ha et musikk –og kul-
turskoletilbud til barn og unge. Tilbu-
det skal være organisert i tilknytning
til skoleverket og kulturlivet ellers.
Min oppgave blir i første omgang å få
kartlagt det musikk –og kulturtilbudet
som finnes i kommunen, samt å få fram
kulturområder som ikke har vært så
sterkt fokusert til nå. I tillegg er det
viktig å få kartlagt de ressurspersone-
ne vi har. Det kan være personer som
har mye kunnskap rundt et felt, som
for eksempel lokalhistorie, litteratur,
drama, musikk, ulike handverkstradi-
sjoner osv. Samtidig med dette vil jeg
arbeide for et tettere samarbeid mel-
lom de ulike aktørene for å få til noen
fellesopplevelser.

I tillegg håper jeg at vi som jobber i
skoleverket skal få til en ”skole-kultur-
plan”, og kanskje denne etter hvert
kan utvides til en kulturplan for Bindal
kommune. For tiden tilbyr Bindal kul-
turskole opplæring bare innenfor
sang- og musikk, men vi har ønske om
å utvide dette etter hvert.

Hvis du som leser dette har spørs-
mål om kulturskolen, vet om ressurs-
personer vi bør ha kjennskap til, eller
har tanker om det videre arbeid, håper
jeg du tar kontakt med meg.

Tlf. 75 03 13 35  /  75 03 13 27
postmaster@bindalseidet.gs.nl.no
olaugmik@online.no

Olaug Mikalsen

TILSATTE:
Olaug Mikalsen,

konstituert rektor.
Kjell Stokland,

korps, voksengruppe og blåseinstrumenter Terråk
Eivind Sommerseth,

korps Bindalseidet og Kjella + kornett og trompet Bindalseidet.
Anders Sønnesyn,

gitar, keyboard og orgel Bindalseidet.
Kjell Eivind Grande,

gitar og trommer Kjella.
Gunnhild Risvik,

Bindalseidet Songlag, orgel, piano og sang Terråk og Kjella.
Mette Vikestad,

korps og kornett Terråk.
Daniel Aspnes Kristiansen,

gitar Terråk.
Martin Våge,

trekkspill Terråk.

BINDALSEIDET SONGLAG
Koret øver 
hver tirsdag kl 1930
på Heilhornet Gjestegård.
Dirigent er Gunnhild Risvik.

Koret planlegger tur til Praha 
i oktober, og øver nå inn et passen-
de repertoar for turen.
Kontakt korets leder Olaug
Mikalsen, hvis du har lyst til å bli
med og synge.
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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

Lydbøker
Vi har lydbøker både på kassett og CD
– lånetiden er 1 måned.

Film
Video og DVD har lånetid på 7 dager.

Tidsskrifter
Biblioteket har et variert utvalg tids-
skrifter. Bl.a:
– Dine penger
– Vi over 60
– Foreldre og barn
– Jakt og fiske
– Illustrert vitenskap
– Forbruker-rapporten

– Gjør det selv
– Bonytt
– Alt om håndarbeide
– Fotografi
– Seilmagasinet

Fjernlån
Vi kan skaffe bøker og annet materiale
fra andre bibliotek hvis vi ikke har det
selv. Bare spør etter det du ønsker å
låne så skal biblioteket hjelpe deg med
å skaffe det.

Innlevering
Bøkene kan leveres tilbake i bokkassen
som står utenfor biblioteket så lenge
rådhuset er åpent.

Hvis det er vanskelig for deg å
komme mens biblioteket er betjent,
kan du ta kontakt på telefon mens bi-
blioteket er åpent, eller på e-mail. For-
tell hva du ønsker å låne og når/hvor
du vil hente det.
Telefon: 75032548
E-mail:
biblioteket@bindal.kommune.no

Velkommen til biblioteket!
Hilsen Kristin

Nye åpningstider
fra 15. september:
Biblioteket er betjent
TIRSDAG,TORSDAG 
og FREDAG  
kl. 09.00 – 15.45.
Mandag og Onsdag får du hjelp 
til utlån ved å henvende deg
i resepsjonen i 2. etasje.

Nytt fra    
BBBBIIIIBBBBLLLL IIIIOOOOTTTTEEEEKKKKEEEETTTT

Bokhøsten er over oss og på
biblioteket bugner det i nye
bøker, lydbøker og filmer.

Data
Vi har to datamaskiner 
som er tilgjengelig for publikum.
De er tilkoblet internett 
og skriver.
Der har vi også tilgang til 
Store Norske leksikon 
på internett.

Søknads-
frist 
spille-
midler
Søknader om spillemidler til
anlegg for idrett og friluftsliv,
nærmiljøanlegg og rehabilite-
ring av anlegg må sendes til
Bindal kommune 
innen 15. oktober.
Søknadsskjema og søkerhef-
ter fås ved henvendelse kul-
turkontoret, eller på Kultur-
departementets nettsider.
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Melodi: Musevisa

Folkje rundt i Bindal’n, no skal dem gå te valg.
Partian kvesse knivan – programman e te salg.
Hainn Magne samla troppan rundt hyrdestaven sin,
og flokken hans dem bukka djupt, og syns at han er fin.
REF: Hei sann, hopp sann, det ska bi så bra,
Berre stem på lesta vår, og høyr på det vi sa.
Aill de ainner berre fer å lyg
- propaganda alt i hop å løftan e førr dryg.

Ho Olaug, Per og Arne, gravid dem rugga rundt.
Ein ordførar i magan dem trur dem snart ska fø.
Hainn Magne e kji jordmor – hainn håpa på abort.
Hainn vil så gjerne fortsett, hainn lika å reis bort.
Ref.

I nattens mulm og mørke vi kummuler å skriv,
vi kryssa kandidata som nerast mule bor.
Vi kjæmpa for vårt bøgdelag – det overskygga alt.
Bygdepatriotisme det e Bindals-politikk.
Ref.

Ska vi ta et krafttak, og enest om ei sak;
Vi levi alle sammen under ett og samme tak.
Huset heita Bindal, og folkje det e vi.
Ytter – inner striden den legg vi no te si.
Ref.

Olav Håkon Dybvik

Olav Håkon Dybvik skrev en tekst til valget for 4 år siden, som vi har hentet fram igjen.
Vi tar den med i påvente av flere bidrag til vår føljetong med Bindalssanger.

Valg 2003

Arnoll  Fiskum:
Ein skal hava åpne øiro,
men ikkje åpen munn.

O.Terråk:
Han får mykje gjeva,
som mykje vil hava.ORDTAK (1927)
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Redd Barna vet at kunnskap er det
mektigste våpenet i kampen mot fat-
tigdom og ufrihet. TV-aksjonen Redd
Barna skal ta i bruk dette våpenet ved
å gi tusenvis av barn i fattige land mu-
lighet til å gå på skole. 130 millioner av
verdens barn får ikke gå på skole.To av
tre er jenter. Åtte av ti lever i konflikt-
områder. Mange barn i fattige land får
ikke gå på skole fordi de må jobbe for
at familien skal overleve. Andre barn
bor for langt unna nærmeste skole.
Noen steder får ikke jenter gå på sko-
len fordi de er jenter. Eller det finnes
ikke kvalifiserte lærere.

Hvor går pengene?
De innsamlede midlene fra årets TV-
aksjon skal gå til skoleprosjekter i
blant annet Kambodsja, Nicaragua,
Guatemala, Uganda og Etiopia. Noe av
pengene vil også bli brukt til et anti-
mobbeprosjekt i Norge.
Hvorfor er skolegang så viktig?
Redd Barna tror på barnas egne res-
surser i kampen mot fattigdom og
uverdige forhold. Ved hjelp av skole-
gang utløses barns egne ressurser og
energi, og de blir i stand til å skape seg
en bedre framtid og et verdig liv:
• Kunnskap gir barn økt innsikt og inn-

flytelse over egne liv 
• Barn som lærer å lese og skrive blir i

stand til å vurdere hvilke muligheter
og alternativer som finnes 

• Kunnskap om egne rettigheter gjør at
man ikke er så lett å utnytte 

• Kunnskap gir større muligheter til å
forstå sammenhenger 

• Kunnskap gir større selvstendighet 

Hva er en skole?
En skole trenger ikke å være en byg-
ning. Barna i den flytende landsbyen i
Kambodsja for eksempel, har fått en

flytende skole som følger med i takt
med skiftende vannstand i innsjøen
der de bor. Og barn som må arbeide
på markedet i Guatemala har fått en
skole som passer med deres arbeids-
dag og klasserommet befinner seg på
selve markedsplassen.

Redd Barna ønsker å tilby skole-
gang som er relevant, inkluderende og
utviklende for barn. Med enkle midler
som er tilpasset barnets livssituasjon
der de bor, og i samarbeid med famili-
en, lærere og lokale myndigheter, fikk i
fjor nærmere 600.000 barn tilgang til
skole gjennom Redd Barnas arbeid.

Hvor mye?
TV-aksjonen Redd Barna har satt seg
som mål å samle inn 160 millioner kro-
ner, samt verve 15 000 nye faddere.

Formålet for årets TV-aksjon er
skoleprosjekter. Derfor er foreldre-
rådene ved skolene i Bindal utfordret
til å stille som bøssebærere.

Termik
Bindal
Frivillighetssentralen i Bindal har
søkt Helse- og rehabilitering om
midler til et 3-årig prosjekt for
oppstart av Termik.Ved utgangen
av november 2003 får vi vite om
midlene blir tildelt.

Får vi midler, blir det ansatt en
person i 50 % stilling som pro-
sjektleder.

Målet med Termik er:
• øke livskvaliteten til alvorlig syke
• fokusere på de enorme verdier

og ressurser  frivillige represen-
terer

• øke samarbeidet mellom offent-
lig og frivillig sektor

• utvikle et mer helhetlig omsorgs-
tilbud, og øke kvaliteten i om-
sorgstjenesten.

Prosjektleder 
i 50 % stilling

Arbeidsoppgavene vil bestå av å organisere hjelp/tilbud til Termikprosjektet,
som skal dekke hele kommunen. Lederen vil ha ansvaret for veiledning og
opplæring av frivillige, og videre fordele frivillige til de behovstrengende. Det
vil også være et nært samarbeide med hjemmesykepleien, det øvrige hjelpe-
apparat, den lokale kirke og Frivillighetssentralen.
Lønn etter avtale.
Søknaden sendes innen 01.11.03. til 
Frivillighetssentralen i Bindal, 7980 Terråk
Videre spørsmål om stillinga kan en få ved å henvende seg til leder i pro-
sjektgruppa Gerd Dybvik,Terråk, tlf. 75 03 17 44 • mobil 482 99 650.

TV-AKSJONEN 2003
søndag 19. oktober
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I april 2003 ble det arran-
gert en Ildsjelkonferanse i
Nærøy, der frivillige fra lag
og foreninger i Ytre Nam-
dal og Bindal deltok.

Nå i oktober kommer oppfølgeren:
Denne konferansen setter fokus på fri-
villig arbeid, og er for og med ildsjeler.
Konferansen skal evne å motivere og
inspirere alle som engasjerer seg i fri-
villig arbeid, til videre innsats.Vi vil med
denne konferansen gi en «ekstra klapp
på skuldera» til alle våre ildsjeler og
synliggjøre hvilken enestående ressurs
de er for samfunnet og sine medmen-
nesker. Denne konferansen er en vide-

reføring av den første ildsjelskonferan-
sen som ble arrangert 11. og 12. april i
år. Med utgangspunkt i evalueringen av
denne konferansen og erfaringene den
gav, presenterer vi nå en konferanse
med nye vinklinger og perspektiver.

Innholdet i konferansen skal gi faglig
påfyll, kreativitet, ideer og nye visjoner.
Vi skal vise frem de gode eksempler,
båret frem av våre lokale ildsjeler. Vi
skal skape og viderebringe visjoner i
kombinasjonen næringsliv og kultur.Vi
skal spleise erfaringer og utfordringer
ved å sette fokus på frivillighet og hel-
searbeid.Vi skal vie oppmerksomhet til
barn og unge, for å synliggjøre utfor-
dringer med rekruttering og vise mu-
ligheter for å skape arenaer som er at-
traktive for barn og ungdom.Vi skal via

fantasi og galskap lære å tenke de sto-
re og utenkte tanker. ViaFantasia skal
lære oss å handle sammen, skape og
utveksle ideer gjennom gruppearbeid
hvor vi blandes sammen og er ildsjeler
i et herlig fellesskap.

Konferansen er åpen for alle, og vil
markedsføres spesielt i kommunene:
Vikna, Nærøy, Leka og Bindal.

Vi gleder oss til en helg i frivillighe-
tens ånd, - i hjertets tjeneste!

Se også i lokalavisene og på www.kol-
vereid.no for mer detaljer.
Påmelding: Geir Jostein Hansen,
Nærøy kommune.Tlf 74 38 26 00,
eller på epost:
geir-jostein.hansen@naroy.kommune.no.

Ildsjelskonferansen

Hva er MOT:
MOT er en ideell, landsomfattende
stiftelse.
MOT skal skape varmere og
tryggere oppvekstmiljø for barn og
ungdom.
MOT skal være et verktøy for MOTs
målgrupper slik at livskvalitet økes,
og mobbing, vold og rusmisbruk
reduseres og forebygges.
• MOT vil ha ungdom som er

bevisste og trygge til å stå for
egne valg 

• MOT vil ha miljø der mennes-
kene gjør hverandre verdi-
fulle og betydningsfulle

Ny MOT-informant
i Bindal

Rita Iren Ulfsnes er ny MOT-informant.
Hun tar over etter Jørn Stian Elden som
har begynt på politiskolen i Bodø. Det blir
dermed Rita som sammen med Geir Hol-

ten besøker skolene denne høsten/vinte-
ren for å snakke om MOT

Rita er 25 år gammel og bor på Nord-
horsfjord.
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Fredag 10 oktober
17.00 – 17.15 Åpning av konferansen og innledning

17.15 – 17.45 La ilden bre seg … for og med barn og unge
Fokus settes på frivillig barne- og ungdoms-
arbeid
Hvordan rekruttere? Hva vil barn og unge
engasjere seg i? Hvordan være en ildsjel, – 
hverdagshelt for barn?

17.45 – 18.00 Lokal ildsjel

18.00 – 18.30 Hjertevarm kaffe og gode vafler serveres

18.30 – 19.15 Samspill mellom kultur og næringsliv
Foredrag ved Elizabeth Follesdal fra Forum
for Kultur og Næringsliv

19.15 – 19.30 Lokal ildsjel

19.15 – 19.30 La ikke kaffen bli kald! – Pause

19.30 – 20.00 «La sjelen ildne…»
Kåseri/sceneinnslag v/Kari Engen

20.00 – 20.25 Frivillighet og helsearbeid
«Fra ide til virkelighet, frivillig innsats i           
helsevesenet.»
v/prosjektmedarbeider Liv Krutnes
Presentasjon av TERMIK

20.25 – 20.35 Kulturinnslag

20.35 – 20.55 Frivillighet og helsearbeid – fortsetter
«Hvordan blir frivillige ivaretatt»
v/Berit Storåker – frivillig -

20.55 – 21.00 La ilden lyse opp kvelden og natten…….
Avslutning

Lørdag 11 oktober
10.00 – 10.30 La flammen tennes

Åpning og kulturinnslag

10.30 – 11.30 Dagen vies til ViaFantasia
Inspirasjonsforedrag 

11.30 – 11.45 Pause.

11.45 – 13.15 Massevis av muligheter
Gruppearbeid

13.15 – 14.00 La grytene koke...
Matpause

14.00 – 14.30 Hva har dukket opp?
Samling i plenum

14.30 – 15.30 Hva tar vi med hjem?
Fordeling i nye grupper

15.30 – 16.15 Oppsummering av gruppearbeid

16.15 – 16.45 Siste dråpe med drivstoff på bålet!
Farvel fra ViaFantasia

16.45- 17.00 La dørene åpnes og ilden bre seg!
Avslutning av Ildsjelskonferansen 2003.
Kultursnutt til slutt!

Idrettslaget har fått innbydelse fra Rosenborg fotballklubb
til å komme til Lerkendal for å se topp-oppgjøret i tippeli-
gaen, mellom Rosenborg og Bodø/Glimt søndag 28. sept.
Dette gjelder alle gutter/jenter i aldersbestemte klasser. IL
Kula leier buss og tar med de spillerne som har lyst, til
Trondheim, som supportere på denne kampen.

Idrettsskolen
I.L. Kula –

Fotballgruppa

Program 

Idrettsskoletrening for barn i alderen 5 år
– t.o.m. 6. klasse starter i september.Tre-
ningene blir i gymsalen på Bindalseidet
skole fra kl.1700 til kl.1800. Beskjed om
oppdeling av grupper osv. blir sendt hvert
enkelt barn.
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Kultur
midler
for 2003
Formannskapet utsatte fordelingen av kultur-
midler i sitt møte i juni. Saken vil bli behandlet
etter at det nye kommunestyret er valgt og
konstituert. Det betyr at midlere først blir be-
talt ut i oktober/november.

Arbeidet med fotballbingen foran Terråk barnehage og sko-
le går raskt fremover, og når dette leses er anlegget trolig så
godt som ferdig. Terråk idrettslag planlegger et åpningsar-
rangement i løpet av høsten. Idrettslaget har mottatt spille-

midler som dekker halvparten av kostnadene til anlegget,
men arbeider for tiden med å hente inn sponsorstøtte. Bi-
drag til bingen kan settes inn på konto 4651.11.00127.

Turorientering i Åbygda
Åbygda Idrettslag minner om orienteringspos-
tene som er satt ut i området rundt skolen.

Bingen

TRENINGSTIDER 
Terråk samfunnshus

Mandag 1630 – 1930 Håndball
1930 – 2100 Kommunegruppe FYSAK
2100 – 2200 Trim og trivsel

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 1730 – 1900 Håndball
1900 – 2000 Trim og Trivsel
2000 – 2200 Terråk/Åbygda fotball

Fredag 1800 – 2030 Håndball

Dersom noen
grupper ønsker
å bytte tids-
punkt,
kontakt kultur-
kontoret.
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Den årlige bokkonkurransen bladet
«Blækspruten» avholder tegner allerede
til å bli en suksess. Flere glimrende nove-
lelr og dertil mange småskrifter er allere-
de innløpet til redaksjonen. Det er et glæ-
delig tegn på at også vi her inn følger
med i åndslivet, og kan bidra til å løfte
vårt lille land til å innta en verdig plass i
verdenslitteraturen. Innleveringsfristen er
endnu ikke utløpet, og vi anmoder derfor
enhver som har noget på hjertet til å del-
ta i konkurransen.

Det er som bekjent opsatt nogen pre-
mier for de beste, men selvsagt skal vi
ikke skrive for premiernes skyld men for-
di vi har noget å si til de som
kommer etter oss osv.

En komite bestående av d'herrer Osc.
Wendel, Wilh.Tipperary samt H.
Petersen er nedsatt til å bedømme skrif-
tene. Juryen har gjennomlest en del av de
innkomne skrifter og i et intervju vår kor-
respondent hadde med
komiteen skal vi kortelig referere deres
dom over de beste av de innsendte.

Herr Olav Dybvik kommer med en li-
ten bok om: «Prammer som undervanns-
båter». På en grei og liketil måte forteller
han om sine årelange eksperimenter
med en gammel pram; og efter  mange
uheldige forsøk hvorved prammen og har
lidt meget, er det endelig lykkest ham å
finne den rette løsning, slik at en alm.
pramme efter hans metode kan brukes

som kombinert over- og undervannsbåt.
En i høi grad epokegjørende opfindelse.

Herr Søren Bogen har denne gang
innsendt et lite lystspill: «Den syngende
medhjelper». Stykket er overmåde mor-
somt, med korte fyndige og treffende re-
plikker. Handlingen foregår i en bygd i
Bindal, fortelleren viser sig som avgjort ly-
riker.

Frøknene Andrea og Rebekka Knoph
har i fellesskap utgitt nogen smådikte un-
der titlen: «Kjærlighetsdikte fra 20. årh.»
De er fulde av elskov og drømmerier, og
minner meget om livet ved Ludv. XIV's
hoff, hvor krinolinerne bruste, mens da-
merne spaserte under skyggefulde trær
kastende deres elskovsblikke på kavale-
ren, skjult bak parfymerte vifter. En bok
for unge sværmerike damer. Kjøp den.
Den fås i kommisjon hos Søren Bogen.

Frøken J. Skjelsvik har innsendt en no-
velle fra vår tid. Navnet er «Søvn-
talersken». Den forteller om en kvinne
som i søvne forteller sin mange oplevel-
ser. Boken er som debutbok virkelig god
og spennende. I kommisjon hos Kåre Sel-
nes-pris kr 0,10.

Herr Olav Terråk kommer med en il-
lustrert ABC-bok. Den høver godt for bar-
na i landfolkeskolen, og forfatteren viser
sig som en forstående pedagog. Bør inn-
føres i alle folkeskoler. Iver Skåren utgir
denne gang en navnebok for høns. Godt
utarbeidet er den, og forfatteren slår til

lyd for mer fornorskning av hønsenavn.
Ellers gir den praktiske vink til opdrett av
så vel høns som ender.

Benjamin Terråk utgir et populært fol-
keskrift: «Temperaturen i de høiere luft-
lag». Lønner seg vel å lese for folk, lave
av vekst, der sjelden får anledning til å
stifte bekjentskap med vindforholdene i
de høiere sfærer.

Ruth Knoph kommer med en liten læ-
rebok i 4 og 5 step.-foruten mange andre
indianerdanse. Den egner sig godt til selv-
studium, og mange vil sikkert i ledige
stunder finne glede og hygge i å steppe
med sig selv oppe på værelset.

Dessuten har Leif Fiskum utgitt en li-
ten roman: «Hortefot på rottejakt i ur-
skogen». Den er fylt av humør og hand-
ling og vil sikkert vekkke jaktiveren hos
enhver. En prektig julebok for gutter.

Til slutt en liten bok hvis forfatter er
ukjent. På manuskriptet står: «Et utvalg
melodiøse sanger for bl.k. av J. E.» Melo-
diene mangler, men takten er utmerket.

Mere fikk vår korrespondent ikke vite
denne gang, og juryen trodde ikke «Blæk-
spruten» kunde sprute blekk nok til an-
meldelse av de andre innkomne skrifter.
Senere vil dog «Blækspruten» gi plass for
de andre innsendte bøker
. Bladstyrer:

Hans Petersen

Bokkonkurransen (1926)
Terråk ungdomslag stod bak 

«Blækspruten», en «avis» som kom ut
hver 4. søndag noen år på 1920-tallet.

Her er et utdrag fra april 1926.



KULTURKALENDER HØSTEN 2003
Rekeaften

Basar

BYGDEKINOEN

Høstkonserten

Fester Kjella Helselag

Terråk Pensjonistforening

Bindalseidet Pensjonistforening

Bindalseidet svømmebasseng

Nord-Vedstrand aktivitetslag inviterer til 
Rekeaften på Solvang, Holm, lørdag 20. sept.
Levende musikk. Påmelding til Finn tlf 75 03 12 63 eller
Sissel 75031264 innen 17. september.

Fotballgruppa har basar
i Åbygda søndag 19. oktober kl. 14.00.
Premieutdeling til ungene som har spilt fotball.

Ungdomslaget i Åbygda har sin tradisjonelle 
julebasar i november.

Lørdag 25. oktober spiller UFO 
på Toppen,Terråk.

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

5. juledag spiller 3 Megabyte på Toppen,Terråk.

Medlemsmøte torsdag 25. sept., arbeidsstue

Medlemsmøte torsdag 16. okt.,
arbeidsstue, planlegge julebasar

Lørdag 15. nov. «Julebasar».

7. okt. Medlemsmøte i Bindal Rådhus kl. 1600.

4. nov. Medlemsmøte i Bindal Rådhus kl. 1600.

Vi møtes som før,
kl 1700 den andre fredagen hver måned
på eldresenteret på Bindalseidet.

Se på internett:
www.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen/nordland.html
for oppdatert filmprogram.
Terråk
Tirsdag 16. sept. 18.00: Den ville familien Thornberry Alle

20.00: Terminator 3 – Rise of 
the machines 15

Tirsdag 30. sept. 18.00: Småspioner 2– Operasjon 
Drømmeøya 7

20.00: Tomb Raider 2 – Livets vugge 15  

Nordhorsfjord
Onsdag 17. sept. 18.00: Den ville familien Thornberry Alle

20.00: Terminator 3 – Rise of 
the machines 15

Onsdag 1. okt. 18.00: Småspioner 2– Operasjon 
Drømmeøya 7

20.00: Tomb Raider 2 – Livets vugge 15  

14

Fredag 7. november.

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,-.

ORDTAK (1927)

Hanna:
Del eldre skal fyrst læra seg sjølv,
fyrr dei lærer dei unge.

Hilma:
Når sanninga kjem fram,
får lygna skam.


