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...snart kommer våren!

Paviljongen på Terråk var godt innpakket av snø i begynnelsen av mars.
Da snøen endelig kom, kom den til gangs.

BBååttssaauummeenn  hhiillsseerr

GGoodd  PPååsskkee
ttiill  aallllee  lleesseerree!!

...snart kommer våren!
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Utgiver: Bindal Kommune
Bindal Rådhus
7980 Terråk
Tlf. 75 03 25 00

E-post: postmottak@
bindal.kommune.no

Web: www.bindal.kommune.no

Ansvarlig redaktør:
Edmun Skjelsvik

Utøvende redaktør:
Jens Christian Berg

Trykk/Produksjon:
Rønnes Trykk as, Mosjøen

Bladet sendes gratis til alle hus-
stander i Bindal kommune.
Neste nummer er planlagt utsendt
ca. 14. juni 2002

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

Hovedbiblioteket på Terråk:
Mandag kl 1200 – 1800
Tirsdag kl 1000 – 1545
Onsdag kl 1000 – 1545
Torsdag STENGT  
Fredag kl 1000 – 1545

Biblioteket på Bindalseidet:
Tirsdag kl 1600 – 1800
Torsdag kl 1100 – 1300 
og kl 1600 – 1800

Viktige telefonnummer:

Bibliotekets åpningstider:

Vedtatt i kommunestyret:
■ Aage Valan er valgt som nytt medlem av Bygdetunstyret,

etter Berit Eide som har fått fritak.

■ Bindal kommune kjøper 13 aksjer pålydende kr 1000, til kr 7.000 pr aksje,
av Bindalsbruket AS:

Vedtatt i fondsstyret:
■ Hans Dagfinn Brønmo, Bindalseidet, har fått tilsagn om kr 20.000 

til kjøp av melkebil.

■ Nye Terråk Gjestegård har fått tilsagn om kr 9.500 til markedsføring.

Forslagskasse
Det er montert en forslagskasse/idékasse i rådhusets første etasje. Her kan publi-
kum legge inn gode idéer og forslag til kommunen.

Biblioteksjef
Kristin Gutvik skal ha permisjon fra stillingen som biblioteksjef i ett år fra midten av
april. Søknadsfristen på vikariatet var 1. mars og fram til vikaren tiltrer vil vi forsøke
å holde biblioteket åpent til de vanlige tidene.

Tilsettinger
Rådmannen hat tilsatt May Helen Lidsetmo i ett års vikariat som biblioteksjef i
kommunen. Det var 5 søkere på vikariatet.

Gunnvor Aursjå er tilsatt i fast stilling som plan- og ressurssjef. Det var 9 søkere.
Vedtakene blir endelig dersom ikke organisasjonene inne fastsatt frist krever ad-

ministrasjonsutvalgets behandling av saken.

90 år
Oddwin Skaiaa,

som var ordfører i Bindal fra 1952-1955
og 1958-1959, fyller 90 år 18. mars.
Båtsaumen gratulerer! 
Skaiaa bor i Belsetveien 118,
1348 Rykkin.

■ Terråk skole avholder skolefest for barnetrinnet 
(prosjektavslutning) den 4.juni.

■ 10. klassen ved Terråk skole planlegger skoletur til England 
denne våren.

■ Ungdomsskoleklassene i Bindal skal ha innebandyturnering 
på Terråk skole tirsdag 19. mars.

■ Sør-Helgeland kunstskole er på Terråk skole i uke 14.
Da skal 8. klasse ha leire som tema.

■ Kommunal enebolig i Myrveien 3 på Terråk er ledig for utleie.
Interesserte bes ta kontakt med Rådmannskontoret.
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Formannskap/Fondstyret/
Fast utvalg for plansaker:

Onsdag 20.03
Onsdag 29.05
Det kan bli endringer og flere
møter

Komitemøter:

Torsdag 18.04
Torsdag 13.06

Kommunestyre:

Onsdag 24.04 (budsjett)
Onsdag 19.06

Møteplan 1. halvår 2002: Folketallet
i Bindal:
1/1 2000 1.921
1/1 2001 1.911
1/1 2002 1.884

Som følge av politiske beslutninger iverksetter liknings-
forvaltningen (likningskontorene) en ny organisering 1.
mars 2002. Hensikten med omorganiseringen er å få
større enheter og gjennom dette få en mer effektiv og
mer spesialisert forvaltning. For Nordlands vedkom-
mende betyr omorganiseringen at man går fra 45 lik-
ningskontor til 8 (distrikts-) likningskontor. Etaten vil
imidlertid være representert i samtlige kommuner.

Distriktskontorene vil være likningskontorets hoved-
sete hvor likningssjefen har sitt kontorsted. Her vil også
hovedtyngden av kontorets ansatte arbeide, og sentrale
funksjoner ligge.

BINDAL LIGNINGSKONTOR, som fortsatt skal holde
til i Bindal Rådhus på Terråk, har fått status som etats-
kontor.Vega likningskontor og Sømna likningskontor har
fått samme status som Bindal. Vevelstad likningskontor
har fått status som «Kontor med etatsfunksjoner»,
mens Brønnøy likningskontor har status som distrikts-
kontor.

Etatskontorene (Bindal, Sømna og Vega) vil være be-
mannet med etatens ansatte, og ha åpningstider tilpas-
set behovet i den enkelte kommune.Tjenesten vil være
som ved dagens likningskontor.

Dette melder Brønnøy likningskontor i brev av
25.2.2002.

Terråk Vel,Terråk skolemusikk og
Terråk skole vil i år gå sammen

om 17. mai-arrangementet. Da-
gen vil bli arrangert på en mer fa-
milievennlig måte. Bl.a. vil morgen-
toget utgå, og det hele vil starte
som tidligere med barnetoget kl.
09.45.

Etter gudstjenesten i Vassås kir-
ke kl. 11.00 blir det salg av middag
på skolen fra kl. 1200–1400. For å
få kontinuitet i arrangementet vil
det bli lagt opp til flere aktiviteter
ved skolen, med med tanke på å

samle befolkningen. Programmet
vil bli kunngjort i god tid før da-
gen..

Omtrent halvparten av korp-
sets medlemmer er voksne med
små barn. Dette kan føre til at
spilleoppdragene på 17. mai i
framtiden kan bli redusert der-
som ikke rekrutteringen av barn
bedres.

Vi håper alle møter opp og
støtter opp om arrangementet.

Roald Busch,Terråk skolemusikk

17. mai 2002
på Terråk

Ny likningsforvaltning i Nordland
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Bindals-
sangen
Tekst:Arnulf Bangstad

Tone:Anna Amundsen Bøkestad

Her er ei fager bygd med grovarm jord i mellom høge fjell.
Her finner du en fredet plett en solvarm sommerkveld.
Og du kan vandre trygt og fritt på mosgrønn sommersti.
Og rundt omkring står grana grønn i vik og lund og li.

Her bor det møy og mann, som i sitt liv og virke er i tråd
med det som livets mening er, og djerv i all sin dåd,
Den muntre vind som bles så kåt fra høye tind og nut
har satt sitt friske preg på Bindalsmøy og Bindalsgut.

Det veks og gror så vent på eng og voll når bonden jorda pløy
og over djerve Heilhorn-nut er himlen klar og høy,
her ser du vidt og langt av sted og alt er vent å sjå
og ingen stad på denne jord, er fjorden mer blå.

Ja alt er vent og godt, og her er blomsterprakt og fuglesang
og tar du tur på fjellesti fell dagen aldrig lang.
Og klokker ring fra kirketårn med bud om høytidsfred
og folket i sin helgedragt, drar glad til kirkested.

Og rundt i skog og mark, det blinker friskt i dype fiskevann,
her finns det ro og høytidsfred for sliten arbeidsmann.
Og elva med sin trolske sus er alltid like kjær.

Det veks i lund og li, - det brakar tungt når store grana
og han som svinger barkespaden sin er sterk og glup.
Det kvin i sag når stokken ligg og skjæres opp til bord,
så bæres bord på båtens rygg til hus i syd og nord.

Og sitter du i ro, en lun og vakker solvarm sommerkveld
da ser du solen gyllen rød, gå ned bak Bindals fjell.
Du kjenner kveldens svale vind og ønsker intet mer,
da takker du for alt du fikk og at din heim er her.

Her er ei fager bygd i vår og vokster god - med framtidstru,
og vi skal være vakt og vern i samhold jeg og du,
Som kan vi vandre trygt og fritt på mosgrønn sommersti,
og rundt omkring står grana grønn, i vik og lund og li.

Bindalssang
Vi begynner nå en serie med Bindals-
sanger her i Båtsaumen, og først ut er 
Arnulf Bangstads tekst, med tone av Anna
Amundsen Bøkestad.

Vi inviterer nå folk til å lage en ny bin-
dalssang. Frist for innsending vil bli kunn-
gjort i neste nummer av Båtsaumen.

Kommunestyret har bedt om at admi-
nistrasjonen legger fram en sak om det
bør kåres en offisiell bindalssang, og hvor-
dan denne kåringen bør skje.

Arnulf Bangstad, 1909-1982.

Anna Amundsen Bøkestad.
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Ferievikarer 
i Bindal kommune 
sommeren 2002:
Hjemmesykepleien

Pleiepersonell med utgangspunkt Terråk/Bindalseidet.
Må disponere bil.

Hjemmehjelpsordningen
Hjemmehjelp. Må disponere bil.

Boliger for psykisk utvklingshemmede
Miljøarbeidere.

Sykehjemmet
Pleiepersonell 
Assistenter i vaskeri, renhold og kjøkken

Søkere må være fylt 18 år. Ønske om tidspunkt og arbeidstid må oppgis.
Søknaden sendes Bindal kommune, pleie- og omsorgsavdelingen,

7980 Terråk, innen 2. april.

Faragut
Andelslaget Faragut tar sikte på å arrangere
lørdagsturer til Vennesund med storåttringen
sommeren 2002.

Interesserte kan melde seg på til Håvard
Sylten eller Bjørn-Inge Lange, tlf. 75 03 25 00.

I.L. Kula,
idrettsskolen:

Badetur til
Oasen

I.L. Kula, idrettsskolen, arrangerte lørdag
2. mars badetur til Oasen i Namsos for
alle deltakere på idrettsskolens trening-
er.

Dagen kom med nydelig sol, og vi
starta opp fra Bindalseidet klokka halv
ni på morgenen. Ketil kom med stor
varm buss, og 30 unger og 10 voksne
ble med.

Vi kom til Namsos klokka halv tolv
etter diverse pauser. I Oasen ble vi im-
ponerte over kjempefint anlegg, med
boblebad, varmebasseng, stupebrett og
sklie. Ungene (og de voksne) koste seg
der til klokka tre, da kjørte vi om på
Amfisenteret så ungene fikk kjøpe byga-
ver med hjem, og kanskje litt godteri til
seg selv.

Ketil kjørte oss trygt hjemover også,
og da klokka var litt over seks var vi på
Bindalseidet igjen.

Et vellykket påfunn.
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I forrige nummer av Båtsaumen ble det
dessverre oppgitt feil sats for vann-
avgiften i 2002.
Vannavgiften blir økt med 12%, altså
kr 228,- og blir dermed på 
kr 2.661,- eksklusiv mva i år.

Åpningstider sommeren 2002
mandag til torsdag kl 09.30-21.00

fredag kl 09.30-23.00 (01.00)
lørdag kl 16.00-23.00 (01.00)

søndag kl 14.00-20.00

Ved møter og andre arrangementer tilpasses åpningstiden.
Snart finner du oss på www.terraak-gjestegaard.no

Nye Terråk Gjestegård
7980 Terråk • telefon 75 03 41 39 • telefaks 75 03 42 08

Ny bolig med maks 2 etasjer : kr. 1165,-

Garasje eller uthus under 50 m2: Ikke gebyr

Garasje, 60 m2: kr. 710,-

Fritidsbolig, 80 m2: kr. 950,-

Tilbygg til bolig under 30 m2: Ikke gebyr

Tilbygg til bolig, 40 m2: kr. 550,-

Byggesaksgebyr 2002

Plan- og ressursavdelingen:

Kommunale
avgifter og 

gebyrer
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Det er nå kommet to bind av Bindal
Bygdebok. Bøkene kan bestilles fra
kulturkontoret. Prisen er kr 440 pr
bind.

Bind I inneholder gårds- og
slektshistorie for ytre del av kom-

munen, dvs områdene Horsfjord,
Kjella, Lysfjord og Holm.

Bind II dekker områdene Vikagår-
dene, Bindalseidet og deler av Sør-
fjorden.

Hvis du bestiller begge bindene,

får du dem for kr 750, pluss porto.
Bindal kulturkontor, tlf 75 03 25

00, Bindal Rådhus, 7980 Terråk.
Bøkene kan også bestilles via 

Internett:
www.bindal.kommune.no/bygdebok

Etableringslån innvilges til oppføring,
kjøp og utbedring av bolig. Lånet er
behovsprøvd. Funksjonshemmede,
førstegangsetablering i egen bolig
og andre med særlige behov priori-
teres. Lån til utbedring er spesielt
rettet mot funksjonshemmede, per-

soner med særlig sosialt behov, fa-
milier som bor trangt eller husstan-
der med personer over 60 år. Boli-
gen må være i bruk som helårsbolig.
Boligtilskudd kan gis til eldre og
funksjonshemmede med svak øko-
nomi til nødvendig tilpasning av bo-

lig. Ordningen er behovsprøvet.
Søknadsskjema og nærmere

opplysninger fås på Bindal sosialkon-
tor, Bindal Rådhus, 7980 Terråk,
tlf 75 03 25 31.
Sosialleder

Etableringslån og boligtilskudd 
til tilpasning av egen bolig

Bindal Bygdebok
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Vi besøkte et barneasyl med ca. 40-
50 barn. Der arrangerte vi en fest
for barna med god mat og drikke,
en lignende fest ble også arrangert
for barna som var i Frivillighetssen-
tralen. Barna fikk hver sin pakke som
inneholdt tegneblokk, tusjer og ku-
lepenner. Jeg satt ved siden av en li-
ten gutt som jeg nesten ikke kan be-
skrive uttrykket på da han bl.a. fikk 3
kulepenner. Gleden barna viste da
de også fikk ullsokker fra flittige da-
mer i Bindal var rørende. (Ikke alle
våre barn og barnebarn blir så glade
for myke pakker.)

Frivillighetssentralen i Ladoga var
en god opplevelse. Rommet som
de har pusset opp, var det fineste
rommet jeg så i hele Ladoga. Her
var det mange aktiviteter i alle al-
dersgrupper hver dag.

Her kom barn etter skoletid for å

gjøre lekser, leke eller de kunne dri-
ve med forskjellig håndarbeid. Her
traff vi sosialkomiteen som bestod
av eldre mennesker, gammelkom-
munister. Det var en god opplevelse
å møte dem, de var gjestfrie elskeli-
ge mennesker som strålte over å
kunne hjelpe sine medmennesker.
De var fattige på materielle ting,
men hadde tydeligvis et hjerte av
gull. Det var rørende å se hvor glade
de var over å kunne gi oss gjester
små gaver som de hadde laget sjøl.
Jeg har forresten aldri blitt kysset så
mye som her på en gang. Det er dis-
se flotte menneskene som står for
utdeling av alle klærne som vi hadde
med.

Vi besøkte også et sykehus i La-
doga. Sykehuset bar preg av mang-
lende vedlikehold og var i forfall.
Her satte vi igjen to undersøkelses-

benker og noen stoler. På barneav-
delingen ble det gitt sokker, gensere
og andre strikkeplagg fra de samme
gode hjelperne i Bindal. Også her
fikk barna hver sin pakke med tegn-
saker.

På musikkskolen ble det arran-
gert konsert for oss. Musikkunnska-
per og framføringen lå på et høyt
nivå, det var imponerende. Der traff
vi igjen noen av barna som gjestet
Bindal i fjor.

Det var stor gjensynsglede. De ba
oss hilse alle vennene i Bindal og
ønsket seg brev fra kjente. Oppfor-
dring til dere som lærte disse barna
å kjenne. Skriv til dem eller send en
liten pakke med for eksempel neste
hjelpesending.

Ei av jentene som også var i Bin-
dal kom til hotellet da vi skulle dra
og vinket veldig til oss, en liten tåre

RUSSLANDSTUR
Jeg vil forsøke å gi et lite bilde fra Russlandsturen som Frivillighetssentralen arranger-
te i februar.Turen østover og heim igjen gikk på «skinner» takket være god planleg-
ging og organisering av Frivillighetssentralen og en stødig og flink bussjåfør. Hva jeg
forventet å se i Russland er vanskelig å si, - men at det behøves hjelp til store deler
av befolkningen og ikke minst i Novaja Ladoga i fortsettelsen er helt sikkert.



kom også fram både hos henne og
oss.

Varaordføreren i Ladoga - Tama-
ra - som også var i Bindal i fjor, tak-
ket oss varmt for hjelpesendingen.
Hun fortalte også om hvordan hun
opplevde besøket i Bindal. Hun av-
sluttet med å si: «Vi som besøkte
dere i fjor, vi fikk et glimt av hvordan
det er i himmelen». Den setningen
har satt seg fast hos meg og øynene
ble fuktige.

Som en avslutning på oppholdet i
Ladoga arrangerte de en flott mot-
tagelse for oss i kulturhuset med
mye flott underholdning og bevert-
ning.

I St. Petersburg besøkte vi Frelse-
sarmeen og fikk høre og se hvordan
de driver sosialt arbeid. Menneske-
ne i Armeen over hele verden er
storsinnet og fordømmer ingen, det
er det fineste med dem. De driver
barne- og ungdomsarbeid på flere
plan.Vi var med dem ut og delte ut
mat til de hjemløse. Det var en
sterk opplevelse. Der sto ca. 70 per-
soner, unge som eldre, stille og rolig

og ventet på mat. Denne utdelingen
skjedde tre dager pr. uke. Alle disse
menneskene hadde hver sin sterke
livshistorie. En livshistorie kunne
være alkoholmisbruk, mens andre
hadde noe annet. I Russland har
hvert menneske sitt identitetspapir
med ett bestemt stempel. Dette pa-
piret må for all del ingen miste, gjør
de det, så er denne personen en
IKKE PERSON. De får ingen jobb,
ingen leilighet og slett ingen pen-
sjon. En av matutdelerne som var
frivillig hjelper hos Frelsesarmeen
var en ingeniør. Han hadde hatt en
krise i sitt liv da han mistet sin kone
og sin mor i løpet av 2 mnd. Han ble
frastjålet sitt stempla papir og var nå
hjemløs. Han brukte sin tid til å hjel-
pe andre som var i samme situa-
sjon. Disse hjemløse kunne komme
til armeen for å dusje, få vasket klær
og også få nye (gamle) klær.

I bygget fantes også skomaker-
verksted og frisør. Der var også et
legekontor og en lege som behand-
let disse menneskene. Legen kunne
ha ca. 400 pasienter pr. mnd.

Vi fra Bindal delte ut sokker og
votter til de hjemløse, noe de satte
umåtelig stor pris på, så kjære sam-
bygdinger, vær så snill å strikk flere
store gode sokker og votter, det
kommer flere kalde vintre.

Avslutningsvis vil jeg også nevne
at vi så mye vakkert i St. Petersburg.
Vi var i Vinterpalasset, som er en
storslagen bygning. Der så jeg bl.a.
ekte Rembrandt-malerier for første
gang.Vi besøkte også operaen hvor
vi så en flott ballett, fantastisk.

Så dette er kontrastenes land. Jeg
tror besøket ga oss alle mye, de ga
oss varme, gjestfrihet og kultur. Hva
lærte jeg? Blant annet at det er vik-
tig å være medmenneske, både bor-
te og hjemme. Vi kan neppe redde
verden, men å bry seg er viktig for
oss alle.

Jeg pleier å si at vi bor i en god
kommune og et godt land, og jeg
gjentar det så gjerne.

Har dere en mulighet, så bli med
neste hjelpesending til Russland.
Minnene vil vare livet ut.

Magne Paulsen

9
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Kommunestyret har vedtatt at det lages landbruksplan for Bindal
kommune. Det vil si en landbruksplan som best mulig til-
rettelegger for bruken av landbruksressursene i Bindal.

Det er til dette arbeidet valgt en komite på 5 med-
lemmer: Berit Eide (leder),Torny Myrvang, Svein
Gaupen, Knut Arne Busch og Arne Hildring.

Det ble i startfasen sendt ut et spørre-
skjema til alle grunneiere i kommunen. Svar-
prosent ble på 32.

I forbindelse med oppstart av arbeidet
med landbruksplan ble det arrangert åpent
møte på ungdomshuset på Årsandøy.Tema
var «Utfordringer for landbruket og bygde-
ne framover - hva kan vi gjøre lokalt».
Arbeidet deles i fem tema fordelt på: Jord-
bruk, skogbruk, utmark, tilleggsnæringer og
lovverk/forskrifter. I diskusjonsrunden ble
det understreket at det er behov
for en landbruksplan, og at det
er full politisk enighet om at planarbei-
det skal gjennomføres.

Planen skal være et redskap som kan
bidra til å vise mulighetene lokalt og peke
på disse mulighetene ovenfor sentrale myn-
digheter.

Det videre arbeidet:
Landbruksplankomiteen er enig om å avholde 4 grendemøter:
• Ungdomshuset - Horsfjord torsdag 4. april kl. 19.30 • Åsen ungdomshus, Åbygda onsdag 10. april kl. 19.30
• Ester`s kafé torsdag 18. april kl. 19.30 • Harangsfjord Oppvekstsenter onsdag 24. april kl. 09.30

Resultatet av arbeidet med de forskjellige temaer i grendemøtene oppsummeres etter at grendemøtene er av-
holdt. Eventuelt undergrupper vil vurderes.

Plan- og ressursavdelingen

LANDBRUKSPLAN

Bindalseidet:
• Rødliveien: 6 tomter
• Åsentoppen: 3 tomter

Terråk
• Myrveien: 4 tomter • Skogveien: 8 tomter
• Gullveien: 1 tomt • Røsslyngveien: 1 tomt
• Steinveien: 1 tomt

BBBByyyyggggggggeeeekkkkllllaaaarrrreeee    ttttoooommmmtttteeeerrrr     iiii     BBBBiiiinnnnddddaaaallll
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Boknakaran er fire godt voksne
musikere/fortellere som har lånt
navnet fra «boknafesken» – denne
delikatessen som verken er blod-
fersk eller helt tørr (akkurat som
medlemmene i gruppa). De synger
på nordnorsk og spiller på en
mengde akustiske instrumenter.

De har
gitt ut fire
CDer:
«Unbløg-
ged!» (1994),
«Oppståar-
tid!» (-96),
«På kryss og
ters» (-99),
og «Moja på
tvoja»
(2001).Alle
utgivelsene
på eget
platemerke,
Steinbeat.

Bokna-
karan fore-
trekker kon-
sert- og kro-
jobber for et
lydhørt publi-

kum som får med seg alle tekstene
(et slikt publikum kan erfaringsmes-
sig omfatte alle mulige generasjo-
ner), men det hender at de også vil
spille til dans i høvelig «bokna»
omgivelser.

I 2001 fikk gruppa LO's kunst-
nerpris.

Jeg underviser i trekkspill, for
både voksne og barn, nybegyn-
nere og
viderekommende.

Jeg kan være behjelpelig med
å skaffe alle typer instrument.

Ta kontakt !
Martin Våge
Djupvika
7980 Terråk
Tlf 75031135

Trekkspill
undervisning

Gruppa Fark 
spiller på Toppen 
lørdag 11. mai 
Bindalingen 
Stian Kjeldsand 
er frontfigur!
Arr. Skigruppa,Terråk IL.

Boknakaran spiller
på Terråk Gjestegård
tirsdag 23. april

Bindal 
kommunale
musikkskole
Søknadsfrist 1. mai.
Søknadsskjema vil bli sendt ut
til alle husstander og lagt ut på
kommunens nettsider.



Første helgen i mars ble det arran-
gert samlivskurs på Terråk. Roar
Gulbrandsen og Karen Hasselvold
fra familievernkontoret i Namsos
var kursledere. Det var første gang
de hadde kurs der alle kursdeltaker-
ne kom fra samme kommune og
visste av hverandre fra før. Men det-
te viste seg ikke å være negativt.
Deltakerne var i ulike faser i livet,
noen med små barn og andre med
voksne barn.

Evalueringen viste at deltakerne
var godt fornøyd med kurset, det
var en investering i forholdet. Enkel-

te uttalte at dette skulle de gjen-
nomgått for flere år siden. En god
porsjon humor gjorde alvorlige
tema akseptable og førte til god
stemning.

Det er nå søkt om midler fra de-
partementet for å kunne arrangere
enda ett kurs. Det er bare å håpe at
vi får tildelt midler, slik at flere kan få
mulighet for å delta på samlivskurs.

Det var helsestasjonen i samar-
beid med frivillighetssentralen som
arrangerte kurset.

Bodil S.Thorkildsen
Ledende helsesøster

Terråk idrettslag startet med skikarusell 28. febru-
ar i den rehabiliterte lysløypa på Terråk. Da møtte
det fram 30 skiløpere som hadde ventet halve
vinteren på skikkelige forhold. Siden da har det
vært karusell hver mandag kl 1800, med 
godt frammøte. (Bilde fra skikarusell)

Skikarusell

Tradisjonen tro arrangeres Kuladilten søndag 24. mars.
Start i Sveian. For nærmere opplysninger, se oppslag!

I.L. KULA, IDRETTSSKOLEN

KULADILTEN
Kommunalt
Viltfond
Det vises til en forholdsvis grun-
dig omtale av ordningen med
kommunale viltfond i forrige
nummer av Båtsaumen.

Viltnemnda har fått delegert
ansvaret for forvaltningen av
fondet  fra kommunestyret.

Det kan søkes om tilskudd
fra det kommunale viltfondet til
tiltak for fremme av viltforvalt-
ning, styrke kunnskapen om vil-
tet, jaktorganisering  m.m. i kom-
munen og nabokommuner
gjennom samarbeid i regi av or-
ganisasjoner, enkeltpersoner el-
ler kommunen selv. Det kan
også søkes om tilskudd til tiltak
for å forebygge skader på land-
bruksnæring voldt av hjortevilt.
Det kan ikke søkes om erstat-
ning for skade.

Søknadsfrist er 1. april.

Vellykket 
samlivskurs
i Bindal
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Pauline og Magna er to rare damer som en dag
oppdager at de har det ganske kjedelig. Pauline
påstår at løsningen er å gå til anskaffelse av en
hund. Som sagt så gjort. Når den meget viltre
hunden Bob ankommer, blir det mer liv og røre
enn noen av dem hadde drømt om. Men de to
er svært uenige om hvordan de skal forholde seg
til det nye ustyrlige medlemmet av husstanden.
Hvordan skal hunden oppdras? Skal Bob få være
hund - eller må han lære seg folkeskikk? 

HUNDEN handler selvsagt ikke om hunder,
men om mennesker. Om det å være annerledes,
om sosialisering og om GLEDEN VED Å LEKE.

HUNDEN er en energisk forestilling i høyt
tempo framført i et nært og levende samspill
med publikum.

Forestillingen spilles på Terråk skole 
mandag 8. april kl 1125–1210 for 1.–4. klasse.

Forestillingen spilles også 
mandag 8. april kl 1800 som åpen forestilling på
Bindalseidet skole. Fri adgang.

Forestillingen er laget av Grenland Friteater og 
turneen er arrangert av Figurteateret i Nordland.

Åse (Båtnes) Sommerseth
var en av de ivrigste skribenter i bygdeavisa «Budstik-
ka». Dette diktet er hentet fra april-nummeret i 1938.
Det er snart vår igjen og den vil ikke være så ulik den
for 64 år siden. Får bare håpe den ungdommen som
ikke har flyttet til storbyen fremdeles er i stand til å fat-
te og nyte sitt privilegie. Willy Bjørnli.
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Vår i lien
Jeg glad og ung i lien går,
Jeg ånder duft av nyfødt vår,
Jeg er så glad jeg synger !

Og fuglene med stemme ren
Slår triller i fra bjerkegren
Som mykt i vinden gynger.

Jeg elsker alt i lien her
Den smale sti, de lyse trær,
Den ville foss som brummer.

Jeg elsker hver en liten sten
Og hver en ly og solrik plen
Hvor biene nu summer.

Jeg elsker liens roser små,
De hvite vakre, skjønne blå
Og bekkens muntre vanne.

Å, hvor jeg nyter vårens vind
som stryker ømt forbi mitt kinn
Og om min unge panne.



14

KULTURKALENDER VINTEREN 2002
Bygdekinoen:

Diverse:

Konsert i Vassås kirke tirsdag 4. juni

«Kjent og folkelig for kirken»
Eilert Hægeland og Oddmund Schanche framfører 
orgelmusikk og sang. Barokk, nyere nordisk kirkemusikk.
Bach, Händel, Franck. Mendelsohn, Hovland og 
Hægeland.

Fester :
■ Lørdag 23. mars er det Karaokekveld på Terråk 

gjestegård.Vi feirer oppussinga med hyggelige priser.
Gratis inngang.

■ Onsdag 27. mars er det fest på ungdomshuset Åsen
i Åbygda. Åbygda UL arrangerer.

■ Det blir rekeaften på Granheim,Skjelsviksjøen,
skjærtorsdag 28. mars 2002. Musikk av Nye Kveinås.
Påmelding innen 27. mars til Mary, tlf.750 31154 
eller Astri tlf. 750 31165.
Inngang kun for påmeldte, max 150 stk.

■ Påskeaften, lørdag 30. mars 2002 er dans på Toppen
med HOLMSVE. Arr :Toppen.

■ Fredag 12. april spiller Leanders jukebox 
på Terråk Gjestegård.

■ Tirsdag 23. april har Boknakaran konsert 
på Terråk Gjestegård.

■ Fest på Toppen lørdag 11. mai med gruppa Fark 
(Stian Kjeldsand er frontfigur!) 
Arr. Skigruppa,Terråk IL.

■ 1. mai har Terråk Gjestegård middagsservering 
fra kl 1300. 17. mai er det åpent fra kl 1100.

■ 16. mai er det levende musikk på Terråk Gjestegård.

■ 17. mai feiring på «Granheim», Skjelsviksjøen,
kl.1500. Salg av rømmegrøt.

Terråk Pensjonistforening har møter:

2. april kl. 1600 på sentret

7. mai kl. 1600 på sentret

12. mai kl 1500 på Terråk

4. juni kl. 1600 på sentret.

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

Terråk:
Tirsdag 9. april kl 1800: Istid Alle

kl 2000: Spygame 15 år

Tirsdag 23. april kl 1800:Tsatsiki 2 Alle
kl 2000: ikke bestemt

Tirsdag 7. mai ikke bestem

Tirsdag 4. juni ikke bestemt

Sørhorsfjord:
Onsdag 20. mars kl 1800: Svanens Trompet Alle

kl 2000: Jeg er Dina 15 år
NB Denne filmen vises ikke på Terråk.
Ta turen til Vonheim denne onsdagen !

Onsdag 3. april kl 1800: Istid Alle
kl 2000: Spygame 15 år

Onsdag 17. april kl 1800:Tsatsiki 2 Alle
kl 2000: Ikke bestemt

Onsdag 15. mai Ikke bestemt

Onsdag 29. mai Ikke bestemt

Onsdag 12. juni Ikke bestemt

HUSK OGSÅ:
■ Bryggedans på Helstad lørdag 15. juni,

med Jan Borseths

■ Nordlandsbåtregattaen på Terråk helga 28.-30. juni

■ Bindalseid-dagan 12.-14. juli

■ Sommerfest på «Granheim», Skjelsviksjøen, 20. juli.

■ Dans i Vikestadvågen lørdag 27. juli.
Arr. Bindalseidet grunneierlag.


