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Rådmann Edmun går fra borde
Edmun Skjelsvik
hadde sin siste
arbeidsdag i Bindal
kommune mandag
28. februar, etter
19 år som rådmann.

I 1986 begynte Edmun
Skjelsvik som rådmann i
Bindal, etter Jan Kvalvik.
Skjelsvik kom da fra råd-

Avtroppende rådmann Edmun Skjelsvik mottar blomster som takk
for 19 års innsats som rådmann i Bindal. Hallgeir Lian, som har vært
konstituert rådmann i Skjelsviks sykefravær den siste tiden, går tilbake
til stillingen som kontor– og personalleder når Knut Toresen tiltrer som
ny rådmann den 4. april.

mannsstillingen i Sømna
kommune. Fra 1964 til 1968
arbeidet han også i Bindal
kommune, som kontorfullmektig, men dro deretter
sørover for å ta kommunalskolen.
Mandag 28. februar var
det enkel tilstelning i kantina
på Bindal Rådhus, der Skjelsvik fikk blomster og godord

fra konstituert rådmann
Hallgeir Lian.
Knut Toresen på plass
I begynnelsen av april var
vår nye rådmann på plass på
Rådhuset på Terråk. Toresen
har tidligere vært 8 år på
Træna som rådmann, og vet
dermed mye om småkommunenes situasjon.

Bindals nye rådmann heter Knut Toresen, er 39 år
gammel, og kommer fra Skånland i Troms.

Les mer
om Knut på
side 4-5.
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Kommunestyret vedtok den 14. mars følgende uttalelse:
På bakgrunn av kommunestrukturprosjektet konkluderer kommunestyret
med følgende:
Bindal er på grunn av geografi ikke del av et felles bo- og arbeidsmarked. Det er pr.
i dag god tilfredshet med kommunens tjenesteyting, jf. brukerundersøkelse. Bindal
kommune bør bestå som egen kommune, som vil være det beste for nærdemokrati
og tjenesteyting.
Bindal deltar pr. i dag i en rekke samarbeidstiltak som: PPT, grunnskole-barnehage,
juridisk bistand barnevern, RKK, Museum Helgeland, reiseliv, renovasjon, vannforsyning (driftsassistanse), revisjon, internettportal, kultursamarbeid og kunstskole. Det
søkes å videreutvikle et forpliktende samarbeid med nabokommuner, både nord- og
sørover for å øke kvaliteten på tjenester og redusere kostnadene.
Meningsmåling
Tidligere i år ble det sendt ut spørreskjema angående kommunestrukturen til voksne innbyggere i Bindal. I alt ble 682 svarskjema mottatt, og antall svar er påført i
kursiv tekst:
1. Bør Bindal kommune bestå som egen kommune.
Ja
(496 – 73%)
Nei
(183 – 27%)
2 a. Hvis ja, bør Bindal kommune søke samarbeid
sørover –
(117 – 24,0%)
nordover –
(52 – 10,6%)
begge veier –
(319 – 65,4%)
2 b. Hvis nei, bør Bindal kommune søke kommunesammenslåing med
Sør-Helgeland – (14 – 7,4%)
Ytre Namdal – (133 – 70,0%)
Helgeland –
(5 – 2,6%)
Namdal –
(38 – 20,0%)
Besvart av:

Bibliotekets åpningstider:
Mandag
STENGT
Tirsdag
kl 0900 – 1545
Onsdag
kl 1800 – 2100
Torsdag
kl 0900 – 1545
Fredag kl 0900 – 1545
På Bindalseidet er
åpningstidene slik:
Mandag
kl 1600 – 1800
Torsdag
kl 1100 – 1300
og
1600 – 1800

– Kvinne (323 – 48,6%)
– under 30 år (83 – 12,7%)
– Mann (342 – 51,4%)
– over 30 år (569 – 87,3%)

Møteplan
Formannskapet/
Fondsstyret/
Fast utvalg for plansaker

Kommunestyret

Onsdag 16.mars
Onsdag 11. mai
Onsdag 24. august
Onsdag 5. oktober
Ondag 23. november

Onsdag 3.mai
Onsdag 15. juni
Onsdag 14. september
Onsdag 26. oktober
Onsdag 14. desember
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Skoleruta våren
2005:
Her er skoleruta. Det kan forekomme noen endringer, da skolene har
noen dager de selv bestemmer
over:
Mai: Fri fredag 6. mai.
Juni: Siste skoledag onsdag 22. juni.

Vikarlege
Jakop Astrup er vikarlege i Bindal
fram til 8. august siden vi ikke fikk
turnuslege denne våren. Til høsten
vil vi trolig få tildelt en ny turnuslege.

Plahte-minnesmerke
Komiteen for minnesmerke etter Frithjof og Asta Plahte har nå avsluttet sitt
arbeid.
Regnskapet viser et overskudd
på kr 15.911,59 som nå blir overført
Bindal kommune til avsetning. Midlene
skal brukes til vedlikehold av ”Bruksparken”.
Komiteen takker alle bidragsytere
som har gjort det mulig å realisere

prosjektet. I alt 79 personer og institusjoner deltok i kronerullingen.
Det ble også lagt ned en stor dugnadsinnsats for å få parken klar til
avdukingen. Komiteen uttrykker håp
om at man nå har fått et verdig minnesmerke over ekteparet Plahte og en
park som bindalingene kan være stolte
av, og ha glede av i mange år framover.

Sommerjobb for ungdom i
Bindal 2005
Bindal kommune har avsatt midler
til sysselsetting av skoleungdom fra
Bindal kommune for sommeren 2005.
Ungdom som er født i 1988 og 1989
kan søke.
Det er også avsatt midler for 2005
til næringsdrivende, lag og foreninger
som ønsker å sysselsette ungdom.
Maksimum tilskuddsbeløp er kr 1.500,
pr ungdom pr. uke.

Minimumstid er 1 uke pr. ungdom.
Bindal kommune vil videreformidle
søkere til næringslivet, lag og foreninger
dersom det er interesse blant disse.
Interesserte sender skriftlig søknad
til Bindal kommune, Plan- og ressursavdelingen, 7980 Terråk.
Søknadsfrist for ungdom, bedrifter,
lag og foreninger er 2. mai
Plan- og ressurssjefen

Pleie- og omsorgsavdelingen i Bindal
vil med dette få rette en stor
takk til enkeltpersoner, lag og
foreninger som har vist oss
oppmerksomhet i form av
gaver, besøk, underholdning
og bidratt med frivillig arbeid
gjennom hele 2004.
Et nytt år er godt i gang,
men vi benytter likevel anledningen til å ønske dere alle
lykke til med 2005.
Hilsen Pleie– og
omsorgs-avdelingen

MOT-Info
Geir Holten er MOT-informatør i Bindal. Han vil i en periode framover komme
med små innspill i Båtsaumen som forklarer hva MOT handler om.
Bindal kommune er med i MOT, som er en organisasjon som driver med holdningsskapende arbeid i forhold til dop og rus.
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Knut
Toresen

Bindals
nye
rådmann
Knut er vokst opp i Grovfjord
i Sør-Troms, ei lita bygd med
knapt 500 innbyggere i Skånland
kommune, ikke ulik Terråk, med
en fjord omgitt av høge fjell.
Begge foreldrene er døde, men Knut
har tre søsken bosatt andre steder
i Troms, som fortsatt møtes i barndomsheimen.
Militærtjenesten ble gjennomført i
Kystartilleriet utenfor Harstad. Utdanning: Først videregående skole og hybelliv i Harstad, deretter Høgskolen i
Nord-Trøndelag (HINT) i Steinkjer i to
omganger, først økonomi og administrasjon som han var ferdig med i 1987.
Senere har han studert på deltid ved
siden av jobb, og ble ferdig kommunalkandidat i 2004.
Han har også vært innom Bankakademiet i forbindelse med arbeid i
Sparebank på Værøy. Der var han kontorsjef fra 1987, og senere filialsjef til
1991.
I perioden 1991 til 1996 bodde han
på Bardufoss, og arbeidet som kontorsjef på den videregående skolen
der.
I 1996 begynte Knut som rådmann
på Træna, ei lita øykommune langt ute
i havet med 460 innbyggere. Etter 4
år flyttet han tilbake til Bardufoss, og

begynte som administrasjonssjef på
en privat flyskole (NAC). Men etter
5 måneder bar det tilbake til Træna,
da kommunen gjerne ville ha ham tilbake som rådmann. Og dermed ble
det 4 nye år der. Høsten 2004 brukte
han på å oppdatere seg i engelsk. Han
gjennomgikk et språkkurs i London,
kombinert med andre fritidsaktiviteter,
som fotball (ihuga Leeds-tilhenger!) og
andre engelske kulturyttringer, og reiser i England. Knut har tidligere vært
flere turer i England, og liker seg godt
blant engelskmenn.
Hva nå?
Den første tiden vil han bruke til å
gjøre seg kjent med sine nye medarbeidere, og med kommunen. Han vil
reise rundt og se på arbeidsplassene,

Knut Toresen på plass i rådmannsstolen,
med 2 av forgjengerne i glass og ramme på
veggen bakom seg.

og ellers bli kjent med hvor folk bor og
hva de sysler med.
Han må også bruke tid på å sette
seg inn i kommunale planer og vedtak,
lese møteprotokoller og referater for
å bli orientert om aktuelle saker og
problemstillinger.
Med 8 års bakgrunn som rådmann
i en annen kommune, vil det være mye
som blir det samme, selv om kommunen er en annen. I forhold til Træna
blir det noen flere mennesker å spille
på. Mye av tiden må nok brukes på å
være saksbehandler.

Båtsaumen
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Ny felles dyrevernnemnd for
Sør-Helgeland
for perioden 1.1. 2005 – 31.12. 2008
”Båtsaumen” har tidligere omtalt valg
av dyrevernnemnd, men for å være
mer nøyaktig var dette et forslag på en
gruppe personer, overfor Mattilsynet
(regionkontoret) som foretar den endelige oppnevning.
Kommunen mottok før jul melding
(brev av 07.12.2004) om at Mattilsynet
– Regionkontoret for Nordland – den
3.9.2004 har fastsatt at det skal være
en felles statlig dyrevernnemnd for
kommunene Bindal,
Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad
som skal ha 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. Mattilsynet – Regionkontoret for Nordland – har oppnevnt følgende medlemmer og varamedlemmer
for felles dyrevernnemnd for nevnte
kommuner for perioden 1.1.2005
– 31.12.2008:
På Træna finnes også en kommunal
informasjonsavis, kalt ”Utposten”, som
kommer 6-7 ganger i året. Der måtte
han bidra av og til, så det at Bindal har
”Båtsaumen” synes han er bra.
Fritid
På Træna hadde han en periode egen
båt, og liker godt å fiske med stang, og
ser fram til å bli kjent i området.
I ferier kan han noen ganger ta en
tur til syden, reise til en storby, eller
dra ut på sjøen. Han mener selv at
han er ganske tilpasningsdyktig, og kan
trives i forskjellige sammenhenger.
De siste årene har han brukt mye av
fritiden på studier, og han vil gjerne gå
videre etter hvert, med studier innen
ledelse (strategisk ledelse/utviklingsledelse/endringsledelse).

Medlemmer:
1. Liv Laksholm, 8980 Vega
2. Åse Lohne Kristiansen, 8870 Visthus
3. Ågot Vang, 8920 Sømna
4. Egil Skarstad, Åbygda, 7980 Terråk
Bjørnar Torgersen, Nordhus, 8900
Brønnøysund
Varamedlemmer:
1. Torbjørn Lervåg, 8980 Vega
2. Karin Martinsen, 8976 Vevelstad
3. Magnor Grøttheim, 8920 Sømna
4. Eli Horsberg, Horsberg, 7982
Bindalseidet, ,John Skogmo, 8960
Hommelstø
Mattilsynet – distriktskontoret for
Sør-Helgeland – er ansvarlig for sekretariatfunksjonen for nemnda. De
tidligere dyrevernnemndene i Sør-Helgeland, Bindal og Vega veterinærdistrikter oppløses fra 01.01.2005.

Litt om
vårrydding
MNA (Midtre Namdal Avfallsselskap) melder at hver abonnent i
mai kan levere fritt inntil 0,5 m3
grovavfall.
Miljøtorget på Terråk er åpent
torsdag 12. mai og torsdag 26.
mai kl 1500 - 1800.
En innsamlingsbil kjører 12.
mai kl 1000 fra Røytvoll til Skjelsviksjøen, Bindalseidet, Solstad,
Gutvik, Nord-Gutvik til NordHorsfjord.
Den 10. mai kjører den fra
Skotnes til Bogen og Gravvik.
Hver abonnent kan også fritt
levere inntil 3 sekker ekstra avfall
samtidig med vanlig innsamling av
restavfall i uke 15.
Velforeninger og huseierforeninger kan gjøre egen avtale
med miljøtorget for levering av
hageavfall og annet fra ryddedugnader i boligfelt.
Kuldemøbler og annet elektronisk avfall vil bli samlet
inn i mai/juni, og må
meldes innen 10.
mai til Bindal kommune på tlf 75
03 25 00. Oppgi
navn, adresse
og hva som
skal leveres.
Det vil så bli
avtalt tidspunkt for
henting.
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Opplevelser i Skottland
Jeg vil med dette få rette en stor takk til Bindal kommune for økonomisk støtte til gjennomføring av en etnomusikkollogisk studietur til
Skottland. Som elev ved Musikkvitenskap bachelor ved Høgskolen i Nesna, er dette å få erfaring fra andre musikkulturer en viktig del av studiet.
Denne turen hadde som mål å se på hvordan Skottland har ivaretatt
sin musikk og dansekultur, og gjort dette til en næringsvei for mange.

Svein H. Kolsvik

A

lle har vel ett forhold til skotsk
musikk – rødt hår, sekkepipe og
kilt. Ja nå skulle jeg få oppleve
denne musikktradisjonen og her kommer en liten reisebeskrivelse fra turen:
Det var en travel forsamling mennesker på flyplassen i Glasgow. Som
alle andre reisende hadde også vi våre
mål for denne dagen og dagene som lå
foran oss, men først måtte vi komme
oss til hotellet. En taxi kjørte oss fra

flyplassen og inn til hotellet i Glasgow.
Sjåføren snakka i vei på ”tykk engelsk”
og en av studentene jabba med. Samtalen dreide seg om fotball og rally. Vi
nevnte ikke det norske landslagets seier over Skottland, sjåføren virket ”litt”
for engasjert i fotball.
Om kvelden etter at vi hadde
sjekka inn på et lite hotell, gikk vi ut
på musikk- puben ”Molly Malone”. En
mannlig artist sto fremme på en liten

scene og sang tradisjonelle pub og
poplåter. Med bruk av gitar og et ”digitalt studio” var han et helt orkester
som prøvde å overdøve de høymælte
gjestenes glade begersvingende samtale, samt de tre fjernsynsapparatene
som formidlet lyd og bilder fra en
fotballkamp. En støyende, men trivelig
pub.
Dagen etter var vi så på et besøk på
”The Royal Scottish Academy of Music
and Drama”.Vi ble møtt av lederen for
folkemusikkavdelingen, Brian McNeill.
En skjegget, røslig kar som tok oss
med til sin klasse der vi fikk møte elevene. Her var det elever fra Skottland,
England, Amerika, Canada og Tyskland.
Alle elevene var veldig bevisste på
verdien av å bevare musikk og dansetradisjonene som tilhørte dette landet.
Nesten alle hadde en eller annen ”familiær bakgrunn” for denne interessen,
men her var også tilfeller der å spille
og lytte til musikk hadde ført studenter
inn på skotsk musikktradisjon,og skapt
interesse for videre studier. Det som
ble understreket var at denne institusjonen ikke hadde som mål å ”konservere” gamle musikktradisjoner for å
bevare dem slik de ”var”, men å bruke
musikktradisjonene som grunnlag for
videreutvikling.
Dette ble helt tydelig da vi fikk være
med på en undervisningstime. Her stilte
klassen opp med instrumenter. Det var
to blåseinstrumenter, fløyte og øvingsfløyte for sekkepipe, en gruppe med
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The Ardnamurchan High School ligger i Fort William.

strykere, harpe og perkusjon og sang.
Læreren B. McNeill spilte på bouzouki,
et strengeinstrument som er vanlig i
bl.a. skotsk og gresk musikktradisjon.
Det som ble øvd på var en helt tradisjonell melodi. Musikken var i utgangspunktet laget for solostemme, men her
var det lagt på forskjellige tradisjonelle
skotske instrumenter og her var det
også en indisk tromme. Denne trommen var det studenten fra Tyskland
som spilte på. Denne tyske studenten
studerte skotsk folkemusikk, samtidig
som han gikk i lære i Indisk trommeteknikker.
Her var det høy faglig standard på
musikkstudentene. Vi var så noen studenter som avsluttet denne dagen med
å gå på Kings Theater og se oppføringen av ”Miss Siagon”. En fantastisk
musikkforestilling.
Dagen etter sjekket vi ut av hotellet, satte oss på en innleid buss og reiste til det stedet som vår studietur i
hovedsak skulle være fokusert mot,
Fort William og Strontian. Etter flere
timer med buss og et opphold på en
kafe/butikk, var vi fremme i Fort William på ettermiddagen.
Etter å ha sjekket inn på hotellet,
gikk vi til et møte der representanter
fra organisasjonen samt representanter fra samarbeidskommunene var til
stede. Dette var representanter fra
Vefsn Kommune, Storuman kommune
fra Sverige og studieklassen fra HINE.
Storuman og Vefsn kommune er med
i et samarbeid med Fort William og
”Fèisean”” for utveksling av erfaringer
og læring.
En av de lokale lederne i ”Fèisean”,
Anne Martin, holdt et foredrag om
skotsk sangtradisjon. Denne tradis-

jonen var i stor grad en vokal tradisjon. Hun kunne huske fra sin barndom
at alle gikk omkring og sang. Det var
sanger til alle aktiviteter. Sangene ble
fremført med gælisk tekst.
Noe som var vanlig på denne tiden
blant voksne Skottland. Dette var særlig dypt forankret i området omkring
Skye. Dette var en meget sterk vokal
tradisjon. Den lille, spede damen fortalte om politiske sanger som medførte
forfølgelse og fengsel fra makthaverne.
Om hvordan dronning Viktoria skulle
lære det skotske folk ”dannet dans”.
Hvordan engelske dansere dro omkring og lærte folket engelske danser
og hvordan deres egen dansetradisjon
døde ut.
Det var også helt vanlig å synge
til dans. Her var det den nå så kjente
stepp-dansen (riverdance) som var
praktisert.
Det fantes ingen kjønnsforskjeller
i de skotske danse og sangtradisjonene. Anne Martin viste oss en liten
demonstrasjon på en slik dans. Det
var denne dansetradisjonen som døde
ut i Skottland, men som senere ble så
gjenoppdaget blant utvandrergrupper
i USA. Dette var utvandrede skotter
som hadde tatt vare på sine gamle
tradisjoner og slik berget en kultur fra
å forsvinne helt.
Hun orienterte videre om at i dag
er det profesjonelle og lokale amatører som underviser barn og unge i
musikk og dansetradisjoner i skolene.
Disse aktørene blir leid inn for å undervise barn. Dette har ført til en stor
oppblomstring når det gjelder folkemusikk og folkedans i Skottland.
Det var en katolsk prest som for
20–30 år siden så at folkemusikktradis-

jonen holdt på å forsvinne. Han gikk så
i gang med å lede et arbeide der eldre
som kunne denne tradisjonen ble leid
inn i skolen for å undervise barn.
Vi fikk på vår tur se hvordan en
døende sang og dansekultur nå har
blitt til en bevegelse med svært dyktige
unge aktører.
Hun avsluttet foredraget å fortelle
at dette arbeidet til organisasjonen
”Fèisean” i stor grad finansiert av private organisasjoner. Det var en liten
egenandel, men det ble også en del
inntekter fra festivaler osv. På kvelden
deltok vi på en lokal tilstelning. Denne
tilstelningen var lagt til en stor pub like
utenfor byen. Her deltok en gruppe
ungdommer med folkemusikk. De var
svært scenevante og flinke artister. Fra
Sverige fikk vi høre sørsamisk joik, en
musikktradisjon som står i fare for å
dø ut. Høgskolen i Nesna deltok med
lokal folkemusikk.
Til slutt fikk vi demonstrert den
gæliske sangtradisjonens posisjon i
området. Det var en lokal kvinnelig
artist som med sin klare stemme fikk
det tradisjonelle støynivået på en pub
til å forsvinne helt. Det var nesten ingen som beveget seg, alle satt og lyttet.
Etter en stund begynte en eldre mann
å synge med på refrenget, og så stemte
flere og flere i på en stille og respektfull måte. Sangen var på gælisk, noe
som vi tilreisende ikke kunne et ord av,
men likevel var det helt naturlig å bli
med på sangen. Det hele ble en magisk
stund.
Vi traff enkelte av organisasjonens
medlemmer den kvelden. Tore Justad
flyttet til Skottland i sin ungdom og
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Opplevelser i Skottland
Svein H. Kolsvik

var nå pensjonist, han arbeidet som koordinator i organisasjonen ”Fèisean”. Han understreket viktigheten av
barne- og ungdomsarbeidet. Barn måtte få del i og bli
en del av sin musikk og dansetradisjon. Barn og ungdom
skulle opptre der voksne folk hadde sine samlingsplasser. Derfor var det blant annet helt vanlig for ungdom å
opptre på puber.
De var forsiktige med å stigmatisere folkekultur. Her
skulle folketradisjoner være en naturlig del av folkelivet.
En siste ting han vektla sterkt var å gi ungdommen
ansvar og stor plass. Det var viktig at barn og ungdom
ble sett og akseptert.
Dagen etter dro vi videre til The Ardnamurchan
High School. Denne videregående skolen lå ca. to timers kjøring fra Fort William kommunesenter. Her skulle
vi møte ledere, lærere, elever og artister. Vi ble mottatt
av skoleledere og orienter om kulturhistorie og om
organisasjonsarbeidet deres. Vi intervjuet elever, lærere
og profesjonelle artister. De profesjonelle var lærere i
grunn- og videregående skoler. ”Fèisean” hadde ca 400
lærere (kunstnere) på sin lønningsliste.
På kvelden var vi så tilstede på en konsert som var
arrangert på skolen. Her deltok flere profesjonelle kunstnere. Den største attraksjonen var gruppa ”Session
A9”. De var sammensatt av profesjonelle folkemusikere fra forskjellige orkestre fra Skottland. Her fikk vi se
hvordan barn ble dratt med og ble hovedattraksjonene.
Det var et skoleorkester som startet konserten, så
fulgte Session A9. To av Skottlands aller fremste folkesanger, Margareth Stewart og Anne Martin sang gæliske
sanger. Så kom det lokale skoleorkestret opp og fikk
hjelp av de profesjonelle musikerne. Alle var oppe på
scenen, men det var elevene vi først og fremst la merke
til. Her var en tradisjon der barna var hovedaktørene
på lik linje med de voksne profesjonelle utøverne. En
fantastisk musikkopplevelse.
Jeg må avslutte her og jeg vet jeg ikke har nevnt noe
om næringsutvikling og kultur, eller hva vi gjør og har av
kulturskoler sammenlignet med hvordan de gjør det i
Skottland. Det er ikke plass til mer.
Takk for at jeg fikk dele dette med dere!

Fredsmarsj i Åbygda
1. mai inviterer Åbygda skole og Åbygda
IL til fredsmarsj og andre aktiviteter
ved Åsen. Salg av middag og kaffe.

Topp 10
I år er det gjort en forandring. Blå-fjellstua er byttet ut med Otervikfjellet, ytterst på Austra, 448 moh.
Nytt er også at bøkene blir liggende ute hele året.
Bøkene samles inn i september, men legges ut igjen med
en gang, slik det gjøres blant annet i Brønnøy. Av hensyn
til elgjakta bør man gjøre seg ferdig med turene før jakta
starter på høsten.
For å få kruset må voksne ha besøkt minst 8 topper,
og barn og funksjonshemmede minst 4 topper. Betal inn
kr 100,- til Bindal idrettsråd, konto 4651.10.17300 innen
15. oktober hvis du ønsker krus.
Trimkortet kan leveres på Bindal Rådhus, 7980 Terråk, eller sendes Bindal Idrettsråd v/ Svein Holten, 7982
Bindalseidet.

IL Kula IDRETTSSKOLEN

Karusell-løp
våren 2005

8. mai er det Fredsmarsj.
12. juni er det idrettsleker på Bindalseidet skole.
Sommertrimmen består i år av følende turmål:
• Vardefjellet (Skauvika)
• Rislisletta.
• Nonslien
• Brennhatten
• Storfjellmyra
• Høgbergan
Bøkene ligger ute fra 15. mai til 18. september.
For de som fullfører samtlige turer
er premieringen slik:
• Alle opptil 10. klasse
får statuett.
• Voksne får krus.

Båtsaumen
Kommunalt informasjonsblad for Bindal

Øyvor Hald og Maria Brevik fra Helstad og Terråk.

9

Borgerlige konfirmanter i Bindal
I år er det 5 ungdommer i Bindal som har
valgt borgerlig konfirmasjon. Seremonien
foregår den 7. mai i
samfunnshuset i
Brønnøysund.
Borgerlige konfirmanter i Bindal:
Øyvor Hald og Maria
Brevik fra Helstad og
Terråk. Joakim Aakvik,
Jonas Heide Åsaunet
og Maja Busch Sevaldsen fra Bindalseidet.

Joakim Aakvik, Jonas
Heide Åsaunet og Maja
Busch Sevaldsen fra
Bindalseidet.

Båtsaumen
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KULTURKALENDER VÅREN 2005
Terråk Pensjonistforening

Vårkonserten blir fredag 22. april
på Terråk samfunnshus.

Basar
Torsdag 5. mai (Kr. Himmelfartsdag) kl 1400
arrangerer
Terråk pensjonistforening BASAR i Åbygda.

Terråk Barnelag
Søndag 24. april avslutter barnelaget året med

danseoppvisning og kaffesalg

på Terråk skole kl 1600.
“Alle som vil komme for å se på oss er hjertelige
velkomne”, sier Gro Annie.

BYGDEKINOEN
TERRÅK SAMFUNNSHUS
Tirsdag 12. april
Kl 1800 Robotene
Kl 2000 Constantine
Tirsdag 26. april
Kl 1800 Lemony Snicket. En serie
uheldige hendelser
Kl 2000 Svigers er aller verst
VONHEIM UNGDOMSHUS
Onsdag 13 april
Kl 1800 Robotene
Kl 2000 Constantine
Onsdag 27. april
Kl 1800 Lemony Snicket. En serie
uheldige hendelser
Kl 2000 Svigers er aller verst

alle
15 år

7 år
7 år

alle
15 år

7 år
7 år

Rekeaften
Toppen forsamlingshus på Terråk
arrangerer rekeaften
fredag 29. april kl 2000. Musikk: Gravseth.
Påmelding innen 22. april til Anita Vikestad eller Oddvar
Fossum.

Fysak

FYSAK-aktiviteter våren 2005

Bindalseidet svømmebasseng
Bassenget er åpent til 1. mai.
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.1900-2100
Varmbading
kl.2100-2200
Åpent for alle fra og
med ungdomsskolen
Billettpriser: Barn kr 10,- • Voksne kr 35,-.

Dansegruppa ”Den glade ringen” har endret navn til
”Bindal Seniordans”

TERRÅK BARNELAG
Mandag kl 1700 Terråk skole
SIRKELTRENING
Mandag kl 1930 Terråk skole
Mandag kl 1930 Bindalseidet skole
SENIORDANS
Torsdag kl 1900 Senteret Terråk
Mandag kl 1900 Senteret Bindalseidet og Kjella skole
STAVGANG
Torsdag kl 1300 Frivillighetssentralen
Torsdag kl 1800 Den gamle Dag-butikken
Torsdag kl 1800 Bindalseidet skole

