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Neste nummer er planlagt utsendt
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Viktige telefonnummer:
Bindal Rådhus
Bindal Sykehjem
Legekontoret
Legevakt
Lensmann

75 03 25 00
75 03 26 00
75 03 25 60
75 03 43 33
75 03 19 20

Bibliotekets åpningstider:
Terråk:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

stengt
kl 1000 - 1530
kl 1000 - 1530
kl 1800 - 2000
kl 1000 - 1530

Bindalseidet filial:
Mandag
kl 1600–1800
Torsdag
kl 1100–1300
og
kl 1600–1800
Stengt i skolens ferie.

Gjøkeredet
Ungdomsklubben på Terråk er i
gang igjen. Annenhver fredagskveld
blir det henholdsvis 5.–7. klasse og
8.–10. klasse som møtes,
fra kl 1900 – 2100 (2200).

Terråk pensjonistforening holder mange av sine møter på Senteret, i sokkeletasjen på Bindal sykehjem på Terråk. Her har foreningen nå bekostet
innkjøp av teleslyngeanlegg og lydanlegg, slik at det skal bli enklere for hørselshemmede å følge med på det som blir sagt.

Bindal Bygdebok
I Båtsaumen i juni måned ble det gitt en orientering om at bygdebok bind III
ikke kom til å bli gitt ut som planlagt i 2008. Dette grunnet flere uavklarte
forhold. Siden da har det vært arbeidet for å finne løsninger med sikte på
å få utgitt boka. Arbeidet har blant annet inkludert vurderinger av rettslige
forhold. Med bakgrunn i vurderingene er det besluttet at Bindal kommune
skal utgi bind III som planlagt. Når boka kommer er for tidlig å si, men det
vil skje i løpet av 2009. Bygdebokkomiteen består av: Hallgeir Lian (leder),
Edgar Bøkestad, Olav Håkon Dybvik og Jens Christian Berg. Kommunen og
garantert flere med oss ser fram til utgivelsen.
Rådmannen

Juleverksted Terråk skole
Mandag 15. og tirsdag 16. desember er det juleverksted for alle elevene på
Terråk skole. Midt på dagen er det kafé i gymsalen, og alle som har lyst kan
komme innom. Det er også behov for hjelpere til de ulike aktivitetene.
Torsdag 18. desember kl 1700 er det Grautfest for elever, lærere og
foreldre. Juleferien er slutt mandag 5. januar. Da kan man se fram til vinterferien i uke 11 (9.—13. mars)
1. klasse skal feire Gammeldags Jul, som en aktivitet i Den Kulturelle
Skolesekken den 8. desember.

Bordtennis på Terråk
I høst har bordtennisgruppen på Terråk hatt god oppslutning på treningene.
I november deltok en gruppen på kretsmesterskap i Vikåsenhallen i Trondheim. De kom hjem med mange nyttige erfaringer og pokaler. En andreplass,
en tredjeplass i dobbel og 3 tredjeplasser i singel, og flere deltakerpokaler
var beholdningen. Frode Vikan og Arnt Brevik, som leder bordtennistreningene, fikk også tips om hva slags utstyr utøverne bør benytte.

NAV Bindal
Arbeidet med Norges største reform; etablering av NAV-kontor i alle kommuner er godt i gang i Bindal. Planlagt åpningsdato er 19. mars 2009. NAVBindal flytter inn i gamle ligningskontoret på Rådhuset. Da skal det tidligere trygdekontoret, arbeidskontoret og sosialkontoret flytte sammen og
fremstå som en etat. Det vil bety at brukere av tjenestene skal slippe å gå
imellom kontorene. Målet er at det bl.a. skal bli enklere for bindalingene å få
hjelp til å komme i arbeid eller tilbake til arbeid.
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Åttringen
i hus

Fra en dame av bindalsslekt bosatt
på Mo i Rana, har vi fått denne
nyskrevne teksten.

Sangen om Lysfjord
Tekst: Kjellaug Lysfjord Holm
Melodi: Vestland, vestland
Å Lysfjord, Lysfjord, du vår vakre bygd
Du ligger der ved fjord og høge fjell.
Du breier deg ved Mana ned mot fjord
En fredfull plett på søndre Helgeland
Småhusene ligg’ spredt utover bygda
Det finnes ingen store bønder der.
Du fostret fiskere og industrifolk
De fleste måtte reise derifra.
En gang i tiden hadd’ du egen skole
Med mange barn som fikk sin lærdom der.
Da var det liv og røre der på Lysfjord,
Men det er lenge siden det var slik.

Vår stolthet Heilhorn kneiser høyt i sky
Og ”Kuglene” de ligger like ved.
I Lysfjordvatnet dypper du din fot.
Mens veien slynger seg fra sør til nord.
Der Gårdsetelva munner ut i fjord
Dit fraktet bønder sekker full av korn.
Den gamle mølla kvernet bondens sed
Og produserte sekker full av mel.
Den lille bygda ligger der og hviler
Mens elg og rådyr høster dyrket jord.
Du venter på en snarlig renessanse
Innflytter-invasjon fra sør og nord.

Åttringen ”Faragut”
ble tidligere i høst
satt inn i Båtsenteret
på Terråk. Båten er
nå 13 år gammel, og
begynner å trenge en
del vedlikehold.

Bindalseidet
friskole
Juleavslutning torsdag
18.des kl. 18.00
Juletrefest 3.juledag kl.
16.00 v/Bindalseidet
friskole
Arrangør: 8.klasse
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Bindalseidet skolemusikk og
Fønix skole- og ungdomskorps
på musikkfestival i Ålesund
Første helga i juni deltok Bindalseidet skolemusikk og Fønix skole- og
ungdomskorps på Musikkfestival i
Ålesund. Til sammen var 17 generasjonskorps samlet i musikkfestivalen.
Vi startet reisen tidlig fredags
morgen fra Bindalseidet og NordHorsfjord, og møttes i Kjella for avreise kl 06.30.
Vi var 13 barn og 12 voksne. Av
disse var et barn med for å besøke
sine besteforeldre, og en voksen
med for å bære fane samt for å filme.
Med andre ord var vi 23 musikanter.
Det var ca 60 mil å kjøre, så vi var
spente på reisen. Vi hadde en liten
pause på Snåsa, og tok lunsjpause
på Stav. Det var nydelig vær, og stor
stemning på bussen.
Middagspause hadde vi på Valstadtunet. Ellers ble det spist masse
is på turen, helt utrolig hvor mange
is enkelte kan klare på en dag……
Underveis på bussturen ble aktivitetene for helga gjennomgått. Det
var en sentral del av helgen, at man
kunne delta på en ønsket aktivitet.

Vi kunne velge mellom line-dance,
storkorps, hip-hop eller perkusjonsgruppe. De fleste av oss ønsket hiphop, mens resten deltok i storband.
Det var også lagt opp til grilltur
i fjæra på fredagskvelden, men den
prioriterte vi bort. Vi fikk nemlig invitasjon fra besteforeldrene til Sofie
og Josefine Garnes, om å stoppe og
spise hos dem.
Familien Garnes tok imot oss da
vi kom til Ålesund. Der fikk vi servert grillmat, og senere kaffe og is.
Guiden vår, som ventet på oss i Ålesund, kom og møtte oss hos familien
Garnes. Guiden var Anne Grete Selliset, og har tidligere bodd i Bindal.
Hun har vært lærer ved Kjella skole,
og syntes hun kunne kjenne igjen ansiktstrekk gjennom ungene som var
med.
Anne Grete ventet mens vi
spilte noen marsjer i hagen til familien Garnes - som en takk for maten, før hun loset oss ned til Hessa
skole, der vi skulle bo. Vi fikk først
bare et klasserom, men det ordnet
seg slik at vi fikk to rom heldigvis.

Vi fikk også servert kveldsmat og
frokost på skolen der vi bodde. Det
ble ganske sent før vi alle hadde fått
ordnet madrasser og soveposer. Vi
var slitne etter en lang dag.
Allerede kl 9.30 lørdag morgen,
var vi alle klare i uniform på Hessa
skole. Helge Gutvik kjørte oss inn
til byen.
Vi spilte i gatene sammen med
masse andre korps. Det var musikk
i alle Ålesunds gater. Til slutt ble alle
korpsene samlet på Rådhusplassen,
der vi spilte to fellesnummer. Disse
var Fagert er landet og Gammel jegermarsj. Det ble mye lyd, og det var
kjempeartig.
Været var nydelig, og det ble
utrolig varmt i uniform. I oppstillingen på Rådhusplassen var det faktisk
noen som besvimte - de glemte å
drikke. Vi ordnet oss med vann, og
det gikk med 10 liter vann til våre
musikanter i den timen vi sto der!
Etter dette var det konserter på
forskjellige steder i byen. Vi spilte
på Rådhusplassen, og da vi spilte
”Proud Mary”, ble det danset i ga-

Bindalseidet skolemusikk og
Fønix skole- og ungdomskorps
var på Musikkfestival i Ålesund
i sommer.
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tene. På ettermiddagen begynte
fellesaktvitetene. De besto av 173
hip-hopere, 100 musikanter i felleskorps, 40 på percussion og 40
på line-dans. Alle deltok på en
aktivitet, og det ble servert taco
til middag, noe vi syns var kjempebra.
På kvelden var det Idol-aften,
der Bjørn Muri skulle delta. Han
ble dessverre syk, slik at det kom
inn en reserve som het Maria Holand Tøsse. Hun hadde også vært
idol-deltager tidligere. Det var
mulighet for korpsmedlemmer å
delta, noe vi dessverre ikke var
klar over før like før, så ingen av
våre var med og deltok. Likevel
var de fleste med og så og hørte
på. Resten av gjengen dro på fottur opp til Sukkertoppen, og fikk
seg en kveldstrim-tur.
Søndag morgen var det tid for
pakking etter frokost. Klokken
10.00 skulle vi dra på aktiviteter/
seminar, og hadde avtalt å møte
lederen for musikkfestivalen
da. Heidi Holten, som er leder i
Fønix, overleverte da en gave til
leder i Hessa musikkkorps, Unni
Urkedal Koppen. Gaven var fra
Bindal kommune, og besto av en
bok om Arvid Sveli og et flott
bilde av Heilhornet.
Vi hadde fellesøving også på
søndag formiddag. Etter middag
ble det avslutningssamling i Fagerlihallen. Alle fikk vist fram det
som var innøvd på seminaret, og
det var ikke lite. Å se 173 hip-hoppere samtidig er en opplevelse. Etter konserten var det bare å innta
bussen, og starte på hjemveien. Vi
spiste pizza til kveldsmat på Orkanger, ca kl 21.30. På spørsmål
fra reiseleder om hvordan helga
hadde vært, var det entydig positivt. Neste spørsmål var om noen
skulle være med på stevne neste
år, og det var et enstemmig ja fra
den yngste til den eldste. Bussen
var framme i Kjella kl 03 natt til
mandag. Anita Steffenakk Lund
var både musikant og reiseleder
på turen.

Trafikksikkerhetsarbeid

Bindalseidet friskole har i mange
år drevet med trafikksikkerhetsarbeid, gjennom teoriundervisning og
mopedopplæring. Nylig fikk skolen
tildelt kr 30.000 til innkjøp av ny
moped, og i tilsagnsbrevet fikk skolen regelrett skryt av Statens vegvesen. I brevet heter det: ”NFTU vil
uttrykke ros til Bindalseidet friskole
for trafikksikkerhetsarbeidet som er
utført ved skolen kontinuerlig i over
20 år. Dette gjelder både tilbud om
mopedopplæring, tilbud om trafikalt
grunnkurs og ikke minst involveringen av Kjella friskole.”
Det er Eivind Christensen som
har ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet ved skolen. Han sier at slik
timeplanen i dag ser ut, må mye av

undervisningen skje utenom ordinær skoletid. De som begynner i 10.
klasse får tilbud om teorikurs om
høsten, og deretter tilbud om å prøve seg på moped. De fleste i hvert
kull deltar, faktisk over 80 % siden
1987.

Vi gikk fra København til Berlin!

Fra 23.september til 23.november i
år deltok 2000 personer i konkurransen på Dytt.no, 48 av disse var
fra Bindal. Målet var å gå fra København til Berlin på 60 dager. Avstanden er 545 km, noe som innebar at
hver deltaker måtte ha et snitt på
10039 skritt per dag for å nå i mål.
De 48 deltakerne fra Bindal var fordelt på 7 lag.
Alle deltakere fikk hver sin skritteller og tilgang på Dytt.no-siden.
Deltakerne registrerte selv skrittene sine inne på denne siden. De
fikk egen skritt-dagbok som viste sin
aktivitet, og et grafisk kart som viser
hvor langt på veien til Berlin de og
laget hadde kommet. I tillegg fikk de
opp avdelingens topplister, der de
kunne se hvordan alle deltakerne i
Bindal var rangert i forhold til antall
skritt. Her var også tilgang til andre
funksjoner der en kan registrere
kroppsmasseindeks, kcal-innhold i
matvarer og andre finurlige funksjoner.

En slik konkurranse viste seg å
være motiverende for mange. Konkurranseinstinktet ble vekket i mange, og de fleste fra Bindal har gått
over 10 000 skritt per dag.
Ved målgang fikk hver deltaker
mulighet til å skrive ut et diplom
som viste hvor mange dager en hadde brukt på distansen. Den raskeste
fra Bindal var Wenche Ryan fra laget
”Crazy Nurses”, som hadde tilbakelag 545 km på kun 35 dager.
Den 23.11. ble det trukket ut 5
deltakere som vant reisegavekort
til en samlet verdi av kr 20.000. En
av disse var Bodil Gangstø fra Bindal som vant et reisegavekort til en
verdi av kr 3.000,-.
For øvrig satser vi på en ny konkurranse til våren, og håper da på
enda større deltakelse fra Bindal. Vil
ønske dere alle en flott, hvit jul og
god gli i skiløypa!
Lena Fuglstad, Folkehelsekoordinator
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Skolelunsj på
Terråk skole
Den 24. oktober fikk elever og lærere servert velsmakende lunsj på skolen av spreke pensjonister. Terråk
skole, Terråk pensjonistforening og
Terråk helselag har inngått en samarbeidsavtale om fire skolelunsjer.
Elevene fikk smøre på brødskivene
selv, med valgfritt pålegg. Til og med
Nugatti sto på lunsjbordet.Før maten var det underholdningsinnslag
fra scenen av 5. og 6. klasse, 9. klasse
og Malin Vikestad.
Denne dagen var også elever
fra Nesna tilstede. De deltok på et
videoprosjekt sammen med 5 elever
fra 9. klassen på Terråk skole. Liv
Brevik var en av mange pensjonister
som bød fram god mat til elevene på
Terråk skole.

Rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne og eldre
Det nye rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har trådt i funksjon og kommunestyret
har vedtatt retningslinjer for rådet. Rådets medlemmer består av følgende medlemmer og varamedlemmer:
Eldrerådets representanter:

Representanter fra de funksjonshemmedes
organisasjoner:
Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

Asle Haldorsen
Øystein Sivertsen
Solgun Solheim

Anne Beate Solvang
Gunn Aakvik
Lars Busch

Kommunens representant:
Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

Maryann Sanders

Petter Arnfinn Bjørnli

Leder Maryann Sanders og nestleder Magne Paulsen.

Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

Magne Paulsen
Brit Lilleheil

Ivar P. Helstad
Anders Karl Botn

Dersom noen har saker som de ønsker skal tas opp
i rådet, kan det tas kontakt med leder Maryann Sanders på telefonnr. 99 24 29 30.

Digitale bakkenettet
Det digitale bakkenettet har nå
åpnet i Nordland. Det betyr at
du som ser TV ved hjelp av vanlig
antenne nå kan få inn RiksTV sine
sendinger.
De gamle analoge senderne blir
slått av om ett år. Innen den tid
må tv-seerne ha bestemt seg for

om de vil ha RiksTV eller benytte
parabol.
Bygger’n Bindalsbygg AS er godkjent forhandler for RiksTV, og har
utstyr til mottak av digitalt bakkenett. Velkommen innom til en
trivelig handel, eller kontakt oss på
tlf 75 03 48 40.
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Reiselivsmøte på Terråk
13. november inviterte Bindal Initiativ (BIAS) til reiselivsmøte på Terråk.
Tema for kvelden var presentasjon
av Destination Helgeland, produktutvikling, profilering av Bindal som
reisemål og kompetanseutvikling.
Sparebank1 Midt-Norge har gitt
BIAS kr. 50.000,- til dette arbeidet.
Destination Helgeland (DH)
presenterte den nye web-portalen, som også skal inneholde online
bookingsystem. Det vil videre være
mulig å hente ut statstikk over hvor
mange som har vært inne på de enkelte destinasjonene som er lagt ut
på web-portalen. Gjennom det nye
bookingsystemet og tilgang på statistikk vil det dermed være mulig å
få et godt anslag på nytteverdien av
å være medlem. Det ble også gitt
info om prisnivået på medlemskap i
DH, se oversikt over gjeldende kategorier og satser for 2008 i tabellen
nedenfor.

prøve å segle/ro en færing, evt. dra
på tur med for eksempel Faragut. På
bakgrunn av dette ble det enighet
om å undersøke hva det vil koste å
kjøpe fri 2 personer 1-2 dager i uka
i en periode neste sommer for å ta
med turister ut med Faragut.

Produktutvikling
På møtet ble Bindalsfæringen framhevet som Bindals viktigste attraksjon, og som vi må jobbe for å få
et helhetlig produkt av - både gjennom å vise hvordan de produseres
og gi mulighet for at turistene kan få

Kompetanseutvikling:
Det kom ikke noen konkrete tilbakemeldinger fra deltakerne på ønsker om kurs. Det bør imidlertid
arbeides videre med tiltak for å få
satt i gang kurs for reiselivs- og servicenæringa.

Profilering av Bindal som reisemål
Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe
som skal utarbeide forslag til innhold
i brosjyre og web-side, med kostnadsoverslag. Arbeidsgruppa består
av: Kurt Brønmo, Magnor Dolmen,
Svein Kolsvik, Aldona Wawrzyniak
og Marit Røstad. Resultatet av dette
arbeidet vil bli presentert på et nytt
møte i februar/mars.
Turistverter/turistinfo.
BIAS og kommunen arbeider videre
med dette. DH har sagt seg villig til
å bistå med opplæring av eventuelle
turistverter.

NB! Det er viktig at alle som er
interessert i å være med i en brosjyre/web-side tar kontakt med arbeidsgruppa, slik at vi kan få registrert interessen og kan få oversikt
over nødvendig kontaktinformasjon.
Det er også fint om vi kan få tilgang
til bilder fra alle deler av kommunen
til bruk både i brosjyre og eventuell
web-side.
Ta også kontakt dersom du er
interessert i kurs innen salg/markedsføring, språk og lignende. Dersom interessen er tilstrekkelig stor
skal vi prøve å få gjennomført minst
1 kurs i 2009.Telefon: 41 55 65 22,
e-post: marit@bindal-initativ.no

Kategori I
Hoteller, moteller, pensjonater etc
Pr. utleieenhet Min. kr 4.915,max kr 19.650,kr 375,Kategori II
Campingplasser, utleiehytter, romutleie
Pr. utleieenhet Min. kr 4.915,max kr 19.650,kr 305,Kategori III
Serveringsbedrifter og aktivitetsbedrifter
kr 2.730,Kategori IV
Handelsbedrifter, bilutleie, bensinstasjoner, kiosker mv.
kr 2.185,Kategori V
Transportselskap (eks. TTS) kr 8.515,Kategori VI
Banker, forsikring, større
handelssenter
kr 5.020,Kategori VII
Skyssbåter, sjarkfiskere, lag/foreninger,
mindre aktivitetsbedrifter
kr 1.635,Kategori VIII
Mindre husflids- og håndverksbedrifter
kr 1.040,Bedrifter med sesongdrift
betaler 75% av beregnet sats.
Alle priser er eksl. mva.
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Julebutikken i Sørfjordgalleriet
Fram til jul kan du handle julenisser og indiske sarier i
Magne Olavs julebutikk i Sørfjordgalleriet på Terråk.
Butikken er åpen kl 1000—1500 på hverdager.
Torsdag kveldsåpent til kl 1900 og lørdag til kl 1300.

Åsen
Dagsenter
Åsen Dagsenter tilbyr som vanlig
mange fine julegaver. Følg med når
de dukker opp i din nærbutikk
før jul.
På bildet ser du et fint juledekorert skrin, et produkt som er
nytt av året.

Magne Olav Aarsand Brevik ikledd indisk sari foran Sørfjordgalleriet. Magne planlegger
en ny tur til India neste år.

Til venstre står et par gamle, norske nisser med langveisfarende tekstiler i bakgrunnen.
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Bassenget på
Bindalseidet i bruk igjen

Etter en kort ombyggingsperiode er svømmebassenget på Bindalseidet igjen i bruk.
Bassenget ble bygd i
1989, med målene 12,5
m x 6,5 m. Da anlegget etter så lang tid
var nedslitt, og det har
kommet krav om annen
rensemetode av badevannet, bestemte kommunestyret
seg i 2007 for rehabilitering. Kostnaden ble anslått til 4,38 millioner
kroner. Denne er senere oppjustert
til 4,57 millioner kroner. Da er det
bygd nytt ventilasjonsanlegg, duken i
bassenget er byttet ut med fliser, og
garderobene er renovert, i tillegg til
at renseanlegget er ombygd.
Det er idrettslaget Kula som står
for driften av folkebadet onsdager

og torsdager. Ellers i uken er det
skolen og andre grupper som bruker
bassenget.
For en kommune som Bindal,
med lavt folketall og spredt bosetning, er det et stort løft å gjennomføre rehabilitering av to basseng.
Bassenget på Terråk ble satt i stand
for to år siden. Det er å håpe at
befolkningen benytter seg av disse
tilbudene til fysisk utfoldelse og velvære. En gang i uken har begge bas-

sengene tilbud om varmebading, der
vannet holder 32-34 grader. Til vanlig åpner bassenget i oktober, gjerne
etter høstferien, og holder åpent ut
april, eventuelt fram til påske.

AA Ytre Namdal
Ytre Namdal og Bindal AAgruppe har møte hver onsdag kl 1900 på Rørvik samfunnshus på Rørvik. Har du,
eller noen i familien behov
for kontakt, så kan du ringe
905 86 425 (Bodil).
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Fredag 13. og lørdag 14. februar
2009 planlegges lokal mønstring av
Ungdommens kulturmønstring på
Terråk. Denne gangen er ungdom
fra Sømna invitert til Bindal, etter
at vi i fjor hadde felles mønstring på
Sømna.
Fredagskvelden blir det sosialt
samvær for ungdommen. Lørdag
blir det mulig å bade i bassenget før
mønstringen som starter kl 1300 og
varer fram til ca kl 1800. Målet med
UKM er å stimulere og synliggjøre
ungdommens kreativitet og kunstneriske utvikling, ved å gi ungdommer mulighet til å vise fram seg og
sin kulturaktivitet.
Kulturmønstringen består av
sceneopptredener, utstillinger og
verksteder. Før en sceneframføring
får deltagerne være med på en teknisk prøve, stille inn lyd og lys etc.
Deretter kommer selve scenemøn-

stringen. Hver deltager/gruppe får
ca. 10 minutter på scenen. De som
deltar med utstillingsobjekter (tegninger, tegneserier, skulpturer, etc.)
blir presentert på en egen kunstutstilling. Utstillingslokalet er åpent for
publikum under hele mønstringen.
Alle ungdommer under 20 år
kan melde seg på lokalmønstringen
i sin kommune, og alle får være med.
Ungdom fra Bindal som går på skole
i Brønnøysund, eller andre steder,
kan delta på mønstringen der de går
på skole.
Påmelding skjer via UKMs internettsider. Det er ingen begrensning
i genre eller utrykksform for deltagerne - alt er lov. Nedre aldersgrense er 10 år. For å gå videre til fylkesmønstring må man være 13 år.

Bygdekinoen med
ny markedsføring av
filmprogrammet

tre dager før forestilling. Tjenesten
er kjempeenkel å ta i bruk; Send teksten BK start Terråk til 2440, eller
registrer deg på WEB; Terråk
<http://www.filmweb.no/bygdekinoen /template / ShowCinema.
jsp?TheaterID=157>
Tjenesten vil koste kr 1 per tilsendt SMS med filmprogram. (Vi besøker stedene våre fra 10-20 ganger

Bygdekinoen har nå gjort klart for
en ny måte å markedsføre filmprogrammet vårt på. Vi har laget en SMS
tjeneste hvor du får tilsendt filmprogrammet på det enkelte spillested

I oktober var 6 elever fra 9. klasse på Terråk
skole og 6 fra samme trinn på Nesna med på
et samarbeidsprosjekt over 2 uker. Den første
uka var elevene på Nesna og laget utkast
til 4 film-manus, med utgangspunkt i det å
være ungdom på Helgeland i dag. Den andre
uka foregikk på Terråk, der Astrid Hagen var
ansvarlig for at gruppa fikk laget animasjonsfilm av 2 av manusene. Trolig vil filmene bli å
se på UKM på Terråk i februar.

Meld deg på!
Påmelding er mulig fra 1. november.
Gå inn på www.ukm.no og velg Påmelding. Snakk med en lærer eller
en venn hvis du trenger hjelp. Arrangør av UKM er Bindal Kulturskole,
Bindal kulturkontor, Bindal Ungdomsråd i samarbeid med Sømna
Kulturskole og andre gode hjelpere.

Film på Helgeland

i året – altså vil det koste fra 10 – 20
kr per år å delta). For å introdusere
tjenesten vil vi gi kr 10 i rabatt på
kinobilletten for de som kan vise en
SMS med filmprogrammet fra Bygdekinoen når de kjøper billett. Denne
ordningen gjelder ut året.
Med vennlig hilsen
Arnfinn Inderhaug, Bygdekinoen
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Takk til frivillige mannskaper
Torsdag 11.9.2008, ca kl 2100 ble
Anna Svendsvoll meldt savnet fra
sitt bosted på Terråk. Hun hadde
ca kl 1300 gått ut for å plukke bær
i områdene rundt Terråk. En leteaksjon etter henne ble igangsatt umiddelbart. Mannskaper fra Røde Kors,
sivilforsvaret, hundeekvipasjer, redningshelikopter og mange frivillige
ble satt i inn letingen. Timene gikk
og hun ble dessverre ikke funnet.
Det var mange områder rundt Terråk som var aktuelle søksområder,
og det ble etter hvert et stort behov
for mannskaper. Ut over fredagen
ble det hentet inn mannskaper helt
fra Oppdal i sør til Mo i Rana i nord,
samtidig som det meldte seg mange
frivillige for å være med å lete etter
den savnede. Den savnede ble funnet død lørdag formiddag. Hun ble
funnet av en søkekjede med folk fra
Røde Kors og frivillige, som drev
finsøk i et tett skogområde vest for
riksvei 801 sør for Terråk.
I forbindelse med rednings- og
ulykkestilfeller er det hovedredningssentralene (HRS) i Bodø og
Stavanger som har det øverste ansvaret. De har delt landet mellom
seg, og Bindal er knyttet til HRS
Stavanger. Lokalt styres en aksjon av
lokal redningssentral (LRS), som utgjør politidistriktene, og for oss blir
det Nord-Trøndelag politidistrikt
som har sin operasjonssentral på
Steinkjer. Politiet er pålagt lederrollen ved alle redningstilfeller, og derfor blir det utpekt en innsatsleder
som har det operative ansvaret på
stedet leteaksjonen skjer, eller hvor
ulykken har inntruffet. Det opprettes en kommandoplass (KO) og med
seg vil innsatsleder ha flere andre
personer (fagledere) fra helse, brann
og øvrig politi. Hvis lensmannen selv
ikke er innsatsleder, vil han tre inn
som rådgiver for aksjonen.

I Bindal er det ingen avdelinger
av Røde Kors eller Norsk Folkehjelp, og politiet må derfor hente
inn bistand fra disse utenfor kommunen. Disse gruppene vil sammen
med sivilforsvaret, utgjøre basisen
av mannskaper ved leteaksjoner.
Som lensmann i Bindal har jeg ut
over dette opplevd et stort tillegg
av ressurser. Utrolige mange frivillige melder seg til innsats, og for
lensmannen har det alltid vært stor
vilje fra lokale frivillige når behov
har meldt seg ved redningstilfeller.
Dette setter jeg veldig pris på. Uten
mannskaper vil vi ikke lykkes, og
erfaringen med søk, er at det etter
hvert blir behov for mange personer
til innsats. Utfordringen for oss er
organiseringen når folk melder seg.
Normalt kan vi ikke sende folk enkeltvis ut i marka, og det kan hende
at noen blir utålmodige før vi får organisert personer i grupper. Nå fikk
vi god erfaring ved å bruke frivillige
i Røde Kors grupper. For framtiden
håper jeg at folk fortsatt melder seg
til innsats. Husk bare på å være godt
rustet til oppdraget. Ta på gode klær
og fottøy (for årstid), ta med en liten ryggsekk med kart/kompass,
matpakke og drikke, andre klær, o.a.
Husk å ta på en refleksvest. Det vil
lette oversikten for andre mannskaper, og ikke minst for redningshelikopterne i lufta.
Til slutt vil jeg takke alle som bidro under leteaksjonen etter Anna
Svendsvoll. Frivillige organisasjoner
og lokale frivillige gjorde en formidabel innsats. Like viktig jobb som
mannskapene i marka, utførte alle de
som bidro med forpleining til mannskapene og alle andre som gjorde
grep for at leteaksjonen kunne gjennomføres. Tusen takk alle sammen.
Lars Mogstad, Lensmannen i Bindal

Aktivitetsmidler
fra Nordland
fylkeskommune
Gjennom FYSAK kan man
søke om aktivitetsmidler
til ulike tiltak som er rettet
mot helsefremmende, sykdomsforebyggende og rehabiliterende arbeid. Tiltaket
kan være å sette i gang en
aktivitet eller å heve kompetanse. Det kan gis inntil 50%
tilskudd.
Søknadsfristen er 15.
januar inn til Nordland fylkeskommune.
Søknadsskjema kan fås hos FYSAK
Bindal ved/ Lena Fuglstad.
Tlf 906 29727. epost: lena.
fuglstad@bindal.kommune.
no
Man kan også kontakte
Geir Lærum i kultur- og
miljøavdelingen i fylkeskommune, tlf 90920692,
epost: geir.laerum@nfk.no
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KULTURKALENDER HØSTEN 2008
DANSEFESTER
Fest på ungdomshuset i Åbygda
2. juledag (26.12.) Musikk av Kveinås.
Arr. Åbygda Ungdomslag.
Fest på ”Granheim” Skjelsviksjøen
3. juledag (27.12.) Musikk av Kveinås.
Arr. U/L Fremskridt.
Fest på ”Toppen” Terråk
3. juledag (27.12) Musikk av Jon Martin Hellesø og
Rolf Pettersen.
Påmeldingsfest. Se oppslag.
Arr. Toppen.
4. juledag (28.12.) viser
UL Fønix revy etterfulgt av fest
med musikk av Jon Martin Hellesø og
Rolf Pettersen. Arr. UL Fønix.

JULETREFESTER
”Solvang” Holm, 2. juledag kl.1600.
Arr. Nord-Vedstrand Aktivitetslag.
Bindalseidet friskole 3. juledag kl.1600.
Arr. 8. klasse ved friskolen.
Ungdomshuset Åbygda 4. juledag kl.1300.
Arr. Åbygda Ungdomslag.
Terråk skole 5. juledag.
Se oppslag for tidspunkt. Arr. 2. og 5.kl. v/ skolen.
Helstad 4. juledag kl 1700 på ungdomshuset.
Bindalseidet 4. juledag kl 1700
på Misjonshuset.
Årsandøy Gammeldags juletrefest
5. juledag kl 1500 på ungdomshuset.
Horsfjord 6. juledag kl 1400 Ungdomshuset.

KIRKEKONSERT
Vi synger Julen inn – søndag 21. desember.
Julekonsert i Vassås kirke

BYGDEKINO
TERRÅK
ANNENHVER SØNDAG
14. desember kl 1800 – for alle
Mummitrollets farlige midtsommer
kl 2000 – 15 år
Tropic Thunder
SØRHORSFJORD
ANNENHVER ONSDAG
17. desember kl 1800 – for alle
Mummitrollets farlige midtsommer
kl 2000 – 15 år
Tropic Thunder
Det blir visninger også i 2009. Følg med på www.
bygdekinoen.no for oppdatert program.

BADETIDER
TERRÅK FOLKEBAD
Tirsdag 1400–1600 Lærere/assistenter
Terråk skole
1800–2000 Lærere/assistenter
TERRÅK SKOLE
Tirsdag 2000–2100
Onsdag 1700–1800
1800–1900
1900–2000
Torsdag 1700–1800
1800–1900
1900–2000
Fredag 1400–1700
1700–1800

Kajakklubben
Familiebading + 1–7. kl
8.—10. kl.
Voksne
Familiebading + 1–4. kl
5–7. kl
8. klasse og eldre + voksne
Fysioterapeut
Varmbading for./barn
opp til 6 år
1800–1900 Varmbading voksne

BINDALSEIDET
Onsdag 1800–1900 Åpent for alle
1900–2000 Åpent for alle
Torsdag 1700–1800 Baby og småbarnsvømming
1800–1900 Familiebading
1900–2030 Varmbading
2030–2130 Åpent for alle f.o.m. 8. kl
Billettpriser: Barn kr 15,Voksne kr 35,-.

