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Har du leker ?
SFO på Terråk skole vil gjerne ha 
brukte leker, f. eks Barbiedukker, 
legoklosser, biler og andre leker 
som er i god stand. 

Møteplan 
 Formannskapet/
 Fondsstyret/
 Fast utvalg for plansaker  Kommunestyret

  onsdag 26. oktober
 Onsdag 23. november onsdag 14. desember
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Viktige telefonnummer:

Bibliotekets åpningstider :

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

Ansvarlig redaktør:
  Knut Toresen
Redaksjon:
 Jens Christian Berg
Trykk/Produksjon:
 Rønnes Trykk as, Mosjøen
Bladet sendes gratis til alle hus-
stander i Bindal kommune, og kan 
leses på kommunens internettside. 
Neste nummer er planlagt utsendt 
i desember 2005.

 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 kl 0900 – 1545
 Tirsdag STENGT
 Onsdag kl 0900 – 1545
 Torsdag kl 1700 – 2000
 Fredag  kl 0900 – 1545
 På Bindalseidet filial er
 åpningstidene slik:
 Mandag kl 1600 – 1800
 Torsdag kl 1100 – 1300 
 og       1600 – 1800

Kurs for unge bønder
Nordland Bondelag inviterer unge bønder til kurs 19. og 20. november, i 
Bodø.  Unge bønder i denne sammenheng er personer under 35 år som 
nylig har tatt over, eller som planlegger å ta over gårdsbruk i nær framtid.   
Kursavgiften på 600 kr for medlemmer av Norges Bondelag og 1200 kr for 
ikke-medlemmer dekker reise og opphold.  For nærmere informasjon; ta 
kontakt med kommunen.

Ny ingeniør
Eskil Skarstad (28) er tilsatt i vikariat som 
avdelingsingeniør. Han begynte i jobben 10. 
oktober. Skarstad kommer fra Bindal regn-
skapskontor, og har tidligere arbeidet vel 3 år 
som kunderådgiver i Sparebank Midt-Norge 
på Kolvereid og Terråk. Han har ingeniørut-
danning fra Stjørdal tekniske fagskole.

Elin Gangstø
er tilsatt som lærer ved 
Harangsfjord skole

Orientering til abonnentene.
Den 14. november begynner vi å 
montere nytt renseanlegg på Ter-
råk.  Montasjetiden vil vare ca. 4 
uker.  Før den tid må vi demontere 
gammel renseutrustning.  Det star-
ter vi med ca. 24. oktober. 
I denne perioden (ca. 6 uker) vil 
abonnentene merke at vannet ikke 
er renset for farge.  Det vil si at van-
net vil ha en varierende brunfarge, 

alt etter hvor mye nedbør det blir i 
denne perioden.  Vannet blir likevel 
desinfisert, slik at det er helt trygt å 
benytte som drikkevann.
I tillegg vil abonnentene (med unn-
tak av Stokkvikåsen) merke at det vil 
være dårligere trykk enn vanlig.
Vi håper på forståelse for at dette er 
nødvendig for å få til et bedre drik-
kevann når nyanlegget står ferdig.
 Plan- og ressursavdelingen

Plan– og ressursavdelingen

Terråk vannverk – renovering
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Liste Opptalte %-vis  Endring %-vis  Endring %-vis 
  stemmer fordeling  stemmer  endring  stemmer endring  
   F-03 F-03  S-01 S-01

A 428 38,8 +121 +3,8 +116 +11,7
SV 104 9,4 ÷57 ÷8,9 ÷33 ÷2,5
RV 13 1,2 ÷1 ÷0,4 +7 +0,7
SP 223 20,2 +77 +3,6 +62 +6,3
KRF 57 5,2 +16 +0,5 ÷136 ÷11,6
V 53 4,8 +2 ÷1,0 +19 +1,9
H 57 5,2 +6 ÷0,6 ÷16 ÷1,2
FRP 133 12,1 +65 +4,3 +45 +4,4
DEM 2 0,2 +2 +0,2 +2 +0,2
KSP 1 0,1 +1 +0,1 ÷1 ÷0,1
KYST 27 2,4 +5 ÷0,1 ÷108 ÷9,3
MDG 1 0,1  0,0 +1 +0,1
NKP 0 0,0  0,0 ÷1 ÷0,1
PP 4 0,4 ÷11 ÷1,3 +1 +0,1
SFP 0 0,0  0,0  0,0
Andre 0 0,0  0,0 ÷8 ÷0,7

Frammøte 1103 80,4 +226 +18,5 ÷50 +1,9

Valgresultat stortingsvalget 2005 i Bindal
Hentet fra www.valgresultat.no

Antall stemme- Fremmøte 
berettigede prosent

1372 80,4%

Bindal Bygdetun
Vi har startet med vedlikehold og restaurering! 
Vi ønsker derfor å kjøpe eldre typer av følgende:
 

-  Vinduer  
(mål ytrekarm 83x39cm eller større)

-  Vindusglass  
(mål glass 31,5x35cm eller større)

-  Bølgeblikkplater

 
Ta kontakt med Bindal Bygdetun pr.telefon 

418 08 680

Lotteriet på  
Friluftslivets dag  
i september
Her er vinnerne på lotteriet som ble 
avholdt på Heilhornet Gjestegård 
søndag 4. september:
 
Jorun Bogen, Viki Heide, Gosia Botn, 
Bjarne Nordnes, Aud og Jann Aune, 
Lill Kari Brønmo, Odd og Haldis 
Alsli, Aud Olsen, Unn Heidi Ham-
nes, Gerd Dybvik, Sebastian Aune 
Hovde, Arnulf, Monika og Kari, Lise 
Brevik Årsandøy, Lars Berg Hansen, 
Mathias Bøkestad, Øyvind Brevik 
Årsandøy, Solbjørg og Gunnar Sag-
mo.
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Bindalseidet friskole har laget en plan 
for entreprenørskap for alle klas-
setrinnene. Målsettinga er å skape 
kultur for kreativitet og nyskaping. I 
tillegg til å prege den generelle un-
dervisninga har skolen etablert flere 
elevbedrifter og fått på plass flere 
partnerskapsavtaler. Et utvidet sam-
arbeid med lokalsamfunnet ligger 
også som en del av planen.

Elevbedrift ved 
Bindalseidet friskole
Ved Bindalseidet friskole er det opp-
rettet flere elevbedrifter. På mellom-
trinnet er vi i gang med snekring av 
benker. Bedriften har fått navnet ” 
Johansens arbeidslag”. Elevene ar-
beider fem timer i uken med dette 
prosjektet. Bedriften har  bra med 
bestillinger, men kan ta imot noen 
flere. For å øke ordremassen går 

bedriften nå aktivt ut med oppslag 
som skal henges opp på butikkene 
i nærmiljøet. Benkene er av første-
klasses kvalitet og lærerne er mektig 
imponert  av arbeidsinnsats, iver og 
resultat.
 I høst har vi plukket rognebær 
og vi har laget rognebærgele. Rog-
nebærgele er laget av rogn, epler, 
krydder og masse sukker. Den skal 
vi selge på høstfesten vår. 
 Vi har også plukket tyttebær og 
rips. Vi har laget ripssaft som også 
skal selges på høstfesten vår. Pen-
gene vi tjener skal vi bruke til å leie 

jord og lage kjøkkenhage med potet, 
gulrot, sukkererter og bærbusker.
 Vi har hatt matteverksted. Der 
har vi lært om areal og vi har vært å 
målt opp jorda vår. Den skal Petter 
pløye i høst og vi skal plukke stein.
 Vi skal også ta opp potet. Av den 
skal vi koke grønnsakssuppe og 3. og 
4. har laget potettrykk. De ble kjem-
pefine.
 Neste år kan vi ta opp poteter 
fra egen hage. Potetene vi får skal vi 
selge. Sånn at vi kan kjøpe mer frø 
og bærbusker.  

ENTREPRENØRSKAP

Vi snekrer benker for salg. Pris pr. benk: kr. 
1000,-Impregnert materiale. Kan sees på 
skolen. Du ringer, vi bringer! Tlf. 750 31 327.  
Spør etter Wenche eller Eli. Mellomtrinnet 
- Bindalseidet friskole

Markus Fredriksen er 
med på potetopptaking. 

Vi snekrer benker for salg. Pris pr. benk: kr. 
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Atter en gang har MOT og10.
klasser og deres klassekon-
takter arrangert ”skumparty”  
i Bindal. Denne gangen ar-
rangerte vi det på Bindalsei-
det. Vi leide inn partytelt fra 
Brønnøysund med stor suk-
sess. 
 Bakgrunn for at vi valgte 
telt denne gangen, var at vi 
ville kjøre 2 partyer på sam-
me kveld. Også de minste 
skolebarna (1-6 klasse), skulle 
få oppleve ”skummet” denne 
gangen. For at dette skulle 
lykkes praktisk, måtte vi ha 
et lokale som vi ”lettvint og 
fort” kunne rydde for skum 
mellom de 2 partyene.
 Vi avtalte på forhånd med 
brannvesenet på Bindalseidet 
om spyling av skum. Vi fikk 
positiv respons med en gang, 
og de stilte gledelig opp med 
mannskaper og utstyr. Dette 

ble en stor suksess. Vi leide 
inn, i år som i fjor, arrangør 
fra Trondheim, Energy Pro-
ductions med DJ Rainer.
 Skumpartyet ble en knall-
opplevelse for de fremmøtte 
(ca. 100 stk totalt), med lei-
ker, opplevelser og masser av 
skum.
 Som MOT-informatør, 
er det rammen rundt et slikt 
arrangement som rører ved 
meg. Det å se ungdom glede 
seg og være i en fantastisk 
stemning, da uten å måtte 
ruse seg, det er verdt hver en 
dugnadstime som er nedlagt.
 Også den fantastiske vel-
viljen fra lokalsamfunnet som 
vi møter, fra lag og foreninger, 
bedrifter og private, foreldre, 
det er helt fantastisk. 
 Jeg har hele tiden inntrykk 
av at alle sier JA med et stort 
smil. Det kan være seg som å 

Øverst: Tonje H. Helgeland koser seg 
med partyskum…
Nederst: Kristina Olsen og Aleksan-
der S. Lund  i fullt skumbad. 

«Skumparty» i Bindal

yte en økonomisk støtte, være med på selve dug-
naden, gi gaver, støtte opp med utstyr vi trenger 
etc. 

 Det er virkelig rørende 
med en slik velvilje for å 
støtte opp om ungdommen 
vår i Bindal. Jeg håper også at 
ungdommen selv setter pris 
på den støtten som gjør at 
de får denne opplevelsen. Vil 
også nevne at et overskudd 
fra arrangementet, vil bli delt 
på 10.klasseelevene i Bindal.  
 Jeg vil med dette få takke 
alle som har vært med og 
støtte oss i forbindelse med 
dette års skumparty i Bindal. 
Det varmer og rører meg 
enormt.
 Tusen takk!  Geir fra MOT



Båtsaumen
Kommunalt informasjonsblad for Bindal6

Terråk skole har et samarbeidspro-
sjekt mellom hjem, skole og biblio-
tek om elevens skriftspråkutvikling. 
RKK Sør-Helgeland, Høgskolen i 
Nesna og Læringssenteret er også 
inne i prosjektet. Prosjektet er knyt-
tet til årets 1. klasse og prosjekt-
gruppa består av foreldrerepresen-
tant Aud Alsli, bibliotekar Kristin 
Gutvik, kontaktlærer Sylva K. Tho-
massen, lærer Katrine Hagen, Sør- 
Helgeland PPT ved Elsa Kristiansen 
og prosjektleder/rektor Per-André 
Johansen.
 Grunnlaget for prosjektet er at 
mange undersøkelser de siste årene 
viser at norske barn leser og skriver 
dårligere enn forventet. Dette har 
stor betydning for egenverd, læring 
og deltakelse hele livet igjennom. 
Barn leser så forskjellig, men ny fors-

kning viser at foreldrenes interesse 
for skriftspråk og aktive påvirkning 
av egne barn gjennom førskole- og 
skolealder, er den beste garanti for 
en positiv utvikling.
Intensjonen med prosjektet er å bi-
dra til at foreldrene, i større grad 
enn tidligere, kan være en faglig res-
surs i sine barns lese- og skrivelæ-
ring. Videre å øke bevisstheten om 
at skole, heim og bibliotek har et fel-
les ansvar og er likeverdige aktører i 
barnas skriftspråkutvikling.
 Prosjektgruppa vil gjennom 
”Språksprell” i ”Båtsaumen” gi tips 
til hvordan man på en naturlig og 
leikprega måte kan påvirke og støtte 
barns skriftspråkutvikling. Vi håper 
at alle voksne som omgås barn kan 
ha nytte av tipsene og bruke dem i 
hverdagen sammen med barna.

Styrke foreldrenes kompetanse  
i barnas lese- og skriveutvikling

Foreldre som fagveiledere

Skriv handlelister
Hvis barnet lager sin egne liste 
samtidig med at du skriver din, 
bør dere kjøpe det som står på 
barnets liste også. ”Der ser du, 
det var lurt at du skrev denne lis-
ten, ellers hadde vi glemt å kjøpe 
det du ville ha.” Barn opplever at 
det er nyttig å skrive handlelister 
samt at skrivingen har et formål.

Bokstavjakt
Bruk en tur i byen (eks. Kolver-
eid eller Namsos) eller på et kjø-
pesenter til ”Bokstavjakt”. Små 
konkurranser om hvem som kan 
finne flest a-er, b- er osv. kan 
være med på å skjerpe barnets 
oppmerksomhet for bokstaver.

Rim og regler
En må gjerne engasjere barn i 
lek med rim og språkrytme når 
en leser bøker og i aktiviteter 
ute og inne. Når en leser kan en 
stoppe før rimord og be barnet 
gjette hva som kommer: ”Det 
var en mann som var så sprø. 
Han bodde i et wiener.......”. Når 
en er ute kan en lage rim om-
kring det en ser og opplever:  ”I 
et hus bor en pus”. ”Det var så 
glatt at jeg datt”. ” Jeg går på ski 
med dårlig gli”.
 
Flere språksprell kommer i neste 
nummer av Båtsaumen.

Språk-sprell

Ella Miljøbil er et gratis tilbud til 
skolene på informasjon om elek-
trisk avfall og farlig avfall, avfalls-
typer som ikke skal kastes i den 
vanlige søpla. Slikt avfall innehol-
der ofte stoffer som er skadelig 
for miljøet, men dessverre hav-
ner mye slikt avfall i den vanlige 
søpla. Ella's oppgave er å bidra til 
økt forståelse for hva miljøfarlig 
avfall er og hvilke skader vi påfø-
rer naturen ved å ikke håndtere 
denne typen avfall riktig.
 Siden starten i november 
2003 har ca 70.000 elver vært 

innom miljøbilen og fått en kort 
men nyttig informasjon om avfall. 
Elevene blir invitert inn i bilens 
klasserom i grupper på vanlig 
klassestørrelse (max 25 stk), og 
får der en informasjon som tar ca 
25 minutter. En ny gruppe elever 
slipper så til for hver nye halvtime. 
Elevene får bl.a via en storskjerm 
på veggen lære om forskjellige 
typer miljøfarlig avfall, og hvorfor 
det er så viktig å få levert dette til 
spesielle mottaksordninger.
 Den 10. november kommer 
Ella Miljøbil til Bindal.

Terråk skole

ELLA MILJØBIL
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Møt Trimtrollet, den spreke bindalingen 
tegnet av Agnethe Busch, som nå skal hjel-
pe oss å holde formen ved like.
 FYSAK Bindal har nå fått sin egen figur 
som vil bli brukt til å vise oss enkle øvel-
ser. I høst kommer vi til å se Trimtrollet i 
trimløypa ved Terråkelva. Figuren blir også 
lånt ut til idrettslagene i Bindal, som kan 
bruke den som en gjenkjennelige figur. 

Forlenget frist for 
gjødselspredning 
I samsvar med gjeldende forskrift 
har landbruksforvaltninga i kom-
munene Bindal, Sømna, Brønnøy, 
Vega og Vevelstad innvilga dis-
pensasjon for å spre husdyrgjød-
sel på eng uten nedmolding etter 
1. oktober, grunnet de særskilte 
nedbørsforholda i høst.  Gjød-
selmengden som spres på eng 
framover må begrenses mest 
mulig. Pløy eller mold ned gjødsla 
der det er aktuelt, vurder even-
tuelt leie av ledig lagerkapasitet. 
Spre gjødsla på det arealet som 
gir minst fare for forurensning. 

Hold stor avstand (minst 30-50 
meter) til vassdrag, åpne grøfter, 
kummer på lukka ledning m.m. 
 I perioden 1. november—15. 
februar er det ikke tillatt å spre 
husdyrgjødsel. Det samme gjel-
der uansett dato, hvis jorda er 
snødekt eller frossen. 
 Gi tilbakemelding til ditt lo-
kale landbrukskontor om gjød-
selmengden som blir spredd et-
ter 1. oktober i henhold til dis-
pensasjonen.

Landbrukskontora i regionen

IL Kula idrettsskolen

Karusell-løp 
2005/2006
1. løp  går i Kulturmineløypa på 

Holm 11. september.
2. løp  er Fakkelmarsjen  

20. november.
3. løp  går i Vassbakken i Mark.  

26. februar.
4. løp  er Kuladilten  den  

19. mars.
5. løp  er Idrettslekene den  

4. juni.

Tekstil- 
innsamling
Reine og brukte klær 
kan leveres 
• 10. november  
 Terråk miljøtorg  
 kl 1500 – 1800
• 11. november  
 Bil ved Coop Marked  
 Bindalseidet  
 kl 1345 – 1430.
 
Retura Midtre  
Namdal Avfallsselskap

I forbindelse 
med 100-års-
markeringa 
Mat og kultur-
landskap 2005 
ble det fordelt 
skolepenger 
til prosjektet 
Kortreist mat. 

I Nordland har 21 ungdomsskoler 
søkt til prosjektet. 

 Kortreist Mat er et aktivitets-

prosjekt for ungdomsskoleelevene 
som vil gi innsikt i og økt forståelse 
av hvor maten kommer fra og hvem 
som lager den. Da fristen for å søke 
om aktivitetsmidler til prosjektet 
gikk ut, hadde vi fått inn 21 søkna-
der.
  Det er svært stor variasjon når 
det gjelder ambisjoner og kostnader. 
Det er god geografisk spredning på 
skolene. Sentral tildeling til Kort-
reist Mat i Nordland er kr 35.000. 
Fylkesmannen har i tillegg valgt å 

tilføre i underkant av kr 100.000 av 
egne midler.
 Kobling mellom “Kortreist Mat” 
og “Videreutvikling av tilbudet på 
frukt, grønt og bær i Nordland” 
  Terråk skole har fått tildelt  
8 000 kroner til aktivitetsmidler til 
Kortreist mat. Terråk skole er in-
teressert i å få til noe i samarbeid 
med lokale aktører. Dette er i tråd 
med de nasjonale føringene som Fyl-
kesmannen i Nordland har fått fra 
Landbruks- og matdepartementet.

Aktivitetskort
Terråk skole 
har også i 
høst delt 
ut aktivi-
tetskort til 
elevene, og 
ber foreldre 
hjelpe til 
med å fylle 
ut kortene.

Møt 
«Trim-
trollet»



Båtsaumen
Kommunalt informasjonsblad for Bindal8

Da ble også smakebiter fra la-
gets store aktivitet gjennom 
perioden fra 1905 fram til i 

dag presentert.
 En jubileumskomite har samlet 
lagets historie i et hefte, som vi her 
bringer utdrag fra. Heftet kan også 
kjøpes for kr 50,-.

Dannelse af Åens 
ungdomslag
Efter initiativ af Iver Skarstad samlet 
bygdens ungdom sig på Skarstad søn-
dag den 26. februar 1905, til et møte, 
hvor der tages under behandling om dt 
ikke kunne lade sig gjøre at danne et 
ungdomslag i Åen. 
 Denne tanke fandt udelt tilslutning 
og der gikkes straks i gang med orga-
nisering af laget. Til formand valgtes 
Andreas Aune med 19 stemmer mot 2, 
til nestformand Iver Skarstad med 16 
stemmer mot 5. Til redaktør af bladet, 
som etter Andreas Aunes forslag fikk 
navnet ”Heimsyn”, valgtes Aksel Nilsen 
med 15 stemmer mot 6, til kasserer 
Ole Sylten enstemmig.
 Det utarbeides midlertidig regle-
ment for bladet. Det besluttedes at 
neste møte afholdes på Skarstad søn-
dag 12. mars s.å. Forslag til diskutions-
tema til neste møte: ”Utvandringen”. 
Forslagsstiller: Andreas Aune.

De første årene
De første 2-3 årene ungdomslaget 
var i drift, var det så stor aktivitet 
at det ble valg nytt styre 2 ganger i 
året, i følge protokollene. Det kunne 
være mange i løpet av året som satt 
i styret, og kvinnene var med fra 
starten av som styremedlemmer og 
skrivere. I 1906 ble laget meldt inn i 
Hålogaland ungdomslag som var fyl-
kesungdomslaget. Som det framgår 
av møteprotokoller og diverse do-
kumenter, ble det også blant annet 
stiftet et avholdslag i bygda, en av 
mange aktiviteter som hadde sitt ut-
spring i ungdomslaget. De ivrigste på 
dette området var Anders Heimen, 
Petter Eliassen og Iver Aune. Men 
det framgår også av innlegg i «Heim-
syn» (senere ”Åbiten”) at ikke alle 
som skrev seg som avholdsmann var 
det. Sitat:

”For di om ein har namnet sitt 
skrevi på eit papirark, kan en vel ta 
seg ein dram”.

 De første årene ble samfunnsak-
tuelle spørsmål livlig diskutert, slik 
de også ble i de andre ungdomsla-
gene i Bindal. Dessverre er proto-
koller for en periode etter 1909 gått 
tapt, men årsberetningen for det 
første året, 1905, gir et godt bilde av 
engasjementet.

I det forløpne aar er afholdt 15 møter. 
Følgende 11 diskutionstemaerer be-
handlede.
 Utvandringen
 Afholdssaken
 Sparsomhed
 Kvindens stilling og rett i sam-
 fundet
 Målsagen
 Lettsindighed
 Stadsfordelene ved monarki og 
 republikk
 Hva kan der gjøres for at fremme
 landets næringsliv?
 Ungdom og elsk
 Egteskapet
 Jordbruget

Referat af möde i Aaens 
ungdomslag Söndag 23’de juli.
(…)
Det på forrige möde foreslaaede dis-
kutionstema ”stadsformene republikk 
eller monarki” indledes derefter til dis-
kution af forelagstilleren Aksel Nilsen.
 Indlederen gav en sjeldring af, 
hvor uheldig det har gaaet alle de 
monarkiske lande, lige fra Isralitternes 
tid, baade under Paul, David og Alek-
sander den Store, og nedtil det forrige 
aarhundrede, under Napolion den 1ste 
og nu i vaar tid i Russland (…). Han 
vilde ödelegge kungedömmet, og jöre 
Norge til republik. Han har paastatt at 
en kunge intet ansvare har, og at vi saa 

Åbygda Ungdomslag
fyller 100 år

Nå i september feiret ungdomslaget de første hundre år med stor fest på ung-
domshuset Åsen, med gjester fra de andre ungdomslagene i kommunen.
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Første renovering/restaurering 
ble foretatt først på 1930 tallet. 
Det ble da bygd garderobe og 

en liten scene. 1 1969 var det klart 
for en nødvendig oppgradering av 
lokalene. Kåre Skarstad var ansvar-
lig byggeleder for dugnadsgjengen. 
Bøndene i bygda gav tømmer til 

godt kunde greie os uden denne skraa-
lende glansfigur, som har guld og sölv 
på og som ikke dugede til noget andet 
eller at spise eller at ligge (…). 
 Han sier, at vi skulde bare rive 
kransen ned og sende den paa et 
museum, eller hvad dette nu noe 
formeget, saa den kunde ligge der og 
blive fremvist i aarhundredrer herefter 
for det norske folk, til et tegn paa, at 
her engang havde været kungedömme 
i Norge.
(…)
Iver Skarstad 
en slags referent

Ungdomsheimen Åsen
Å få sitt eget ungdomshus, var også en viktig sak for ungdomslaget.  

Daværende eier av Hårstad, Emil Ekker gav ungdomslaget tomt på Åsen der det 
flere år tidligere var gitt tomt til oppføringen av Åbygda skole. Arbeidet gikk jevnt 

og trutt, for man var ivrig etter å få oppsatt et forsamlingslokale.  
Forsamlingshuset var ferdigstilt og klart til bruk i 1916.

prosjektet Det ble bygd ny romslig 
sal, samtidig ble det satt opp større 
bedre scene i enden. Etter hvert ble 
det montert vedovn i et hjørne av 
salen. Man fikk etter hvert koble seg 
til vann og kloakkledningen som sko-
len benyttet, etter å ha sendt søk-
nad til kommunen om dette. Reno-
veringsarbeidet ble avsluttet i 1970. 
Nå ble ungdomshuset ajour med ti-
dens krav til funksjonalitet, kapasitet 
etc. Utover hele 1970 tallet planla 
og tegnet man, mens det ble sendt 
utallige søknader til kommunen og 
fylket om den videre utbygging av 
ungdomshuset. Det ble nedsatt en 
bygningsnemd/komite i 1981/82 og 
opprettet et andelslag under navnet 
«Ungdomsheimen Åsen». Andels-
laget fikk overdratt skjøte på ung-
domshuset fra ungdomslaget i 1983.
  1 1982/83, etter at alle søkna-
der var innvilget og tillatelser gitt, 
gjennomgikk så ungdomsheimen 
Åsen sin til dags dato største reno-

vering på dugnad både inn og utven-
dig. Steintrappa på forsiden og den 
gamle restaurant og kjøkkenavdelin-
gen som lå der inngangspartiet er i 
dag, ble revet og en ny restaurant-
avdeling ble salt opp jamnsides med 
den eksisterende salen med kjøkken 
i enden. Dette gjorde at huset ble 
dobbelt så bredt. Nytt sanitæran-
legg kom på plass og garderoben ble 
pusset opp, samtidig som man anla 
det nye inngangspartiet. 
 På 1980 tallet ble det gjort en 
del investeringer både inn- og ut-
vendiig, så som montering av vifte 
i saltaket. 1 1988 begynte planleg-
gingen av renoveringen i kjelleren 
under scenen hvor det skulle byg-
ges sminkerom samt kostymelager, 
og arbeidet med dette var ferdig år 
1989/90. Det ble videre satt opp et 
lagerrom på husets overside for lag-
ring av kulisser og større rekvisitter 
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Aktører i stykket ”Lars Anders og Jan Anders” fra 1957.  Bak fra v: Jarle Nilsen, Liv Fuglstad, Eli Sylten, Albert Skarstad.  2. rekke: Torbjørn Nil-
sen, Åslaug Sylten, Målfrid Fuglsatd, Øystein Nilsen.  1. rekke: Svanhild, Toralf Aune, Vidar Skarstad, Arne Åsen, Oddny Aune.

På begynnelsen av 1990- tallet ble 
det vedtatt at ungdomslaget skulle 
koste på seg  å få plassen like uten-
for huset asfaltert. I år 2000 var det 
på tide å renovere og modernisere 
kjøkkenet slik at det ble mer tjenlig 
og mer brukervennlig. Kjølehjørne, 
varmeskap og ny komfyr ble mon-
tert samtidig som «fasaden» ut mot 
restauranten fikk en aldri så liten 
ansiktsløftning. Til å gjøre denne 
jobben leide ungdomslaget inn Njål 
Kolsvik som snekker, da man mente 
at å gjøre dette på dugnad ble for 
tungvint og tidkrevende. Etter en 
høringsrunde i bygda i 2001/02 ble 
det bestemt å ta fatt på arbeidet 
med å skifte bordkledning og få satt 
opp takrenner og nedløpsrør på hu-
sets overside. På rundskrivet til hø-
ringsrunden var det også tegnet og 
planlagt en oppjustering/renovering 
av inngangspartiet, billettluke og en 
omjustering av eksisterende garde-
robe. Arbeidet med dette tok til på 
høsten i 2003. Her ble Asgeir Aune 

og Torbjørn Fuglstad leid inn for å 
gjøre jobben. Nybygget ble etterpå 
malt på dugnad en solskinnsdag. I 
samme periode ble det bestemt i 
samråd med instruktøren at vegge-
ne på scenen skulle rives i forkant av 
teaterstykket «Skjærgårdsflørt» for 
å gjøre scenen større og mer funk-
sjonell. Det ble så kjøpt inn svarte 
scenetepper som man hengte opp 
på strategiske plasser, bak og på 
hver side.
 Scenegulvet var etter vel 30 års 
flittig bruk i ganske sjaber forfatning. 
Mange hull og sprekker var det blitt 
i årenes løp, disse hadde man da lap-
pet over som best man kunne med 

små plater av diverse slag. Det ble 
fattet vedtak om at noe måtte gjøres 
snarest, og i februar 2005 var det 
nye og etterlengtede scenegulvet på 
plass. Det var en fornøyd dugnads-
gjeng som gikk hver til sitt på slutten 
av kvelden.
 På Åsen har folk samlet seg i sorg 
og glede, hverdag som helg i flere ge-
nerasjoner. Ungdomshuset har som 
bygdas naturlige samlingspunkt alltid 
vært flittig brukt av så vel bygdefolk 
som utenbygds folk til forskjellige 
arrangementer. Slik vil det nok fort-
sette å være i mange år framover. 
Neste år kan ungdomslaget feire 90 
år som huseier!

Åbygda Ungdomslag
fyller 100 år
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Å turnere med et teaterstykke 
er enklere i dag enn det var 
på 40 og 50-tallet. Båtskyss 

var eneste mulighet, og med mange 
anløp kunne det ta både vel og lenge 
for man nådde bestemmelsesstedet 
og fikk framført teaterstykket. En 
slik turne kunne ta en til to uker, alt 
etter hvor man skulle, så jobb fikk 
være jobb mens dette pågikk. Å ta 
seg fri for å være med å spille ama-
tørteater i dag er nærmest utenke-
lig. Det står respekt av offerviljen og 
engasjementet til dem som dro på 
slike turneer. Sminke var det heller 
lite av den første tiden. Teaterlaget 
hadde lite eller ingen ressurser til 
innkjøp av slikt. Det var ikke satt av 
midler på ungdomslagets budsjett 
spesifikt til teaterarbeid, så det ble 
til at man brukte sot og saueull til 
hår eller bart hvis rollen krevde det, 
og hadde man bart eller skjegg var 
det bare en fordel ifølge kilder.
  Åbygda fikk elektrisitet først i 
1958, så «lysanlegget» på Åsen be-
stod til å begynne med av karbidlyk-

ter, og senere parafinlamper plassert 
på scenen/scenekanten så brannfa-
ren var ganske stor. Å snakke høyt 
og tydelig på scenen var også en 
nødvendighet, siden man ikke hadde 
noen mulighet for å forsterke lyden 
på noen måte. Lydutstyr ble første 
gang tatt i bruk på 1990-tallet, nær-
mere bestemt på revyforestillingen 
«Hytt å ver» i 1992. Arbeidet som 
ble lagt ned å lage kulisser til de for-
skjellige skuespill må også nevnes. 
Det gikk fra det helt enkle til det 
mer detaljrike og tunge slaget, for 
eksempel tømmerkulissen i stykket 
«Kaillan i Oladalen» fra 1987 som 
man måtte være flere mann for å 
sette sammen og demontere. Det 
nevnte stykket dro man på turne 
med til Holm og så til Kvam, alt på 
samme helg. Dette var siste gang 
man dro så langt på turne med et 
teaterstykke. I de senere år har tea-
terlaget vært på Horsfjord, noe som 
har blitt en slags tradisjon. Teaterla-
get på Horsfjord har på sin side gjort 
«gjengjeld» ved å komme til Åbygda 

med noen av sine teaterstykker/
revyer. I tillegg har teatergrupper 
og kor fra henholdsvis Høylandet, 
Nærøy og Vikna framført skuespill, 
revy og musikkteater på Åsen gjen-
nom årene.
  1 1985 tok teaterlaget for før-
ste gang i bruk innleid profesjonell 
hjelp. Skuespiller Magne Olav Aars-
and Brevik instruerte stykket «Jubi-
leet» av Anton Tsjekhov, et stykke 
som krevde mye arbeid og spesielle 
kostymer som man fikk låne gjen-
nom instruktøren. Etter ca. 17 år, i 
2002, bestemte teaterlaget at man 
igjen skulle benytte profesjonell 
instruktør. Polske Carek  (Cezary 
Szevzcyk) har hele Helgelands som 
arbeidsområde, og har de siste 3 
årene vært mer eller mindre invol-
vert i teaterlagets arbeid, noe som 
garantert har vært med på å holde 
engasjementet, gleden og ikke minst 
tradisjonene ved teaterarbeid innen 
ungdomslaget ved like fortsatt i 
kommende år og generasjoner.

Teaterlaget i Åbygda
Teaterlaget og dets drift har pågått som en del av ungdomslagets  

aktiviteter nesten kontinuerlig siden 1905/06 med det første stykket «Ei hug-
vending» framført i 1905. En virkelig ildsjel innen teaterlaget i begynnelsen var 

Martinus Skarstad som i vel 40 år var dets leder og instruktør. Han hadde en stor 
forkjærlighet for dramatiske verk. Vidar Skarstad var en annen stor ildsjel  

med til sammen 18 år som instruktør og leder.

Bindal Eldreråd  inviterte Bindal 
Frivillighetssentral og FYSAK til et 
samarbeid om markeringen av Fri-
luftslivets år 2005.
 Naturopplevelser er noe alle har 
behov for og glede av, uavhengig av 
alder og helse. En viktig faktor for 

arbeidsgruppen var derfor å enga-
sjere både bidragsytere og deltakere 
fra alle grender i Bindal.  
 Den 4. september viste vær-
gudene seg fra sine dårligste sider. 
Kraftig regnvær gjorde at en hoved-
aktivitet måtte kanselleres, nemlig 

tur med kjentmann til Heilhornets 
topp. Desto mer imponerende var 
det at så mange bindalinger trosset 
vær og vind og viste engasjement 
omkring alle øvrige tilbud.
 En lengre redegjørelse finnes på 
kommunens hjemmeside.

Markeringen av Friluftslivets År i Bindal 2005
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KULTURKALENDER HØSTEN 2005
Bygdekinoen

TERRÅK SAMFUNNSHUS
Søndag 23. oktober
 Kl 1800 Valiant  7 år
 Kl 2000 Wedding Crashers 11 år

VONHEIM UNGDOMSHUS
Onsdag 26. oktober
 Kl 1800 Valiant  7 år
 Kl 2000 Wedding Crashers 11 år

Bindalseidet svømmebasseng
Bassenget er åpent fra 17. oktober til 1. april 2006.
Onsdag kl.1800-1900 Åpent for alle
  kl.1900-2000 Åpent for alle
Torsdag   kl.1700-1800   Baby og småbarnsvømming
   kl.1800-1900   Familiebading
  kl.1900-2030   Varmbading
  kl.2030-2130   Åpent for alle fra og  
   med ungdomsskolen
Billettpriser: Barn kr 10,- • Voksne kr 35,-.

12

Høstkonserten
Kl 1900 fredag 4. november  
på Vonheim ungdomshus.  
Arrangør er Fønix skole– og ungdomskorps.

Basar
•Bindal Handikaplag arrangerer basar 
søndag 23. okt. kl 1600 på Terråk Gjestegård

•Adventsbasar på Solvang, Holm, 
søndag 27. november kl. 1500. 
Åresalg og loddsalg på bok. Mange flotte hjemmela-
gede håndarbeider. Salg av kaffe og mat. 
Arr. Nord-Vedstrand aktivitetslag.

•Søndag 20. november på Åsen i Åbygda. 
Arr. Åbygda ungdomslag

•Søndag 6. november er det basar  
på Årsandøya kl 1400.
Arr. UL Framsteg. Underholdning, lodd- og matsalg.

Søndag 30. oktober kl 1500 på Helstad, ung-
domshuset. Arr. Helstad og Bangstad velforening.

Bygdetunet
Torsdag 3. november er temaet: 
“Motordur”. Ola Helstad og Olav Myrvang viser 
og forteller motorenes historie.

Julebasar – Julegrantenning
søndag 27. november Terråk samfunnshus
Julebasar kl. 14.00  •  Julegrantenning kl. 18.00
Terråk skolemusikk.

Terråk Barnelag
har startet opp igjen på 
mandager kl 1735 til 1815 for 1. - 4. klasse og
 kl 1815 til 1900 for 5. - 7. klasse. 
Hilsen Lill, Wenke og Gro Annie.

Terråk IL – Håndball
Hver mandag kl 1630 til 1730 i gymsalen 
er det håndballtrening, med mye lek og moro med 
ball. Ta med innesko.  Hilsen Anne Grete 

Bindal Bygdetun - åpningstider
 Onsdag:  12.00-15.00
 Torsdag: 12.00-15.00
Grunnet lite besøkende er Bindal Bygdetun 
stengt utover de planlagte arrange-
mentene f.o.m. mandag 24. oktober. 
 Ta kontakt med Bindal Bygdetun 
tlf. 41 80 86 80 om ønske om åpning/
guiding utover arrangementer.

Terråk Jeger og fiskerforening 40 år
Lørdag 12. november kl 1900 på Toppen.
Bindende påmelding til Smestad Autoservice, 
kr 100,-. Underholdning, middag, kaffe.

Aktivitetsdag
Terråk idrettslag inviterer til FAMILIEDAG med 
ulike aktiviteter ved Skihuset og i lysløypa søndag 
23. okt. fra kl 12–16. Det blir natursti med premi-
ering, salg av rømmegrøt, pølser, kaffe. Naturstien 
inngår i ”Hundreårsmarsjen”, som Norges Gang- og 
mosjonsforbund står bak.

Kulturskolekonsert
Onsdag 23. nov. kl 19  på Bindalseidet skole og 
fredag 25. nov. kl 18 på Terråk samfunnshus. 
Det blir avslutningskonsert fredag 9. juni 2006 
kl 1900 på Terråk samfunnshus.


