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Åkvikfjellet—med utsikt 
mot Harangsfjorden 

Topp 10-sesongen er over for i år.  En 
av de nye toppene i år var Åkvikfjellet.  
 
Turen begynner med en forholdsvis bratt 
oppstigning gjennom skogen opp fra Åkvika, 
men gir deg en praktfull utsikt fra den 312 
meter høye toppen, ut mot Bindalsfjorden 
nordover og østover. Denne turen var også et 
av målene for IL Kulas sommertrim.  

Denne gangen kommer Båtsaumen ut alene, 
uten Menighetsbladet i andre enden. Bladet er 
kopiert, og ikke trykket på Rønnes Trykkeri i 
Mosjøen som ellers. Dette er gjort for å spare 
penger.  Vi planlegger å sende ut et fellesnummer av 
Båtsaumen/Menighetsbladet igjen i midten av novem-
ber. Da vil vi ha med omtale av arrangement i ad-
ventstiden, jula og etterjulsvinteren.  Vi ber arrangø-
rene om å melde inn ting som skjer til kulturkonto-
ret, tlf 75032500, eller på epost til kulturkonto-
ret@bindal.kommune.no 
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Viktige telefonnummer 
 
Bindal Rådhus      75032500 
Bindal Sykehjem  75032600 
Legekontoret      
 75032560 
Legevakt       75034333 
Lensmann      75031920 
 
Åpningstider 
Folkebiblioteket 
 

Mandag    STENGT 
Tirsdag   0900 -1545 
Onsdag  1800 - 2100 
Torsdag  0900 -1545           
Fredag    0900 -1545 
 

På Bindalseidet er åpningsti-
dene slik: 

Mandag    1600 - 1800 
Torsdag   1100 - 1300  
og           1600 - 1800 

 
 
Kveldsåpent på Biblioteket  
 
Folkebiblioteket på Terråk har nå 
begynt med kveldsåpent på onsdager 
fra  kl 1800 til kl 2100. 
 
 

Nytt om navn: 
 
Helse– og sosialavdelingen. 
Olene Hildring har begynt i 80% Vi-
kariat som psykiatrisk sykepleier. 
Heidi Pedersen fortsetter i 20% som 
psykiatrisk sykepleier, men er i res-
ten av sin stilling tilsatt som gruppe-
leder på Bindal sykehjem. 
 
Plan– og ressursavdelingen. 
Kjell Andersen er konstituert som 
sjef for plan– og ressursavdelingen 
fram til 20. september 2005, i Gun-
vor Aursjøs permisjonstid. 
 
Stig Nygård er tilsatt som avdelings-
ingeniør etter Ingebrigt Drivstuen 
som flyttet til Oppdal for ett år si-
den, og nå arbeider i Rennebu kom-
mune. Nygård, som kommer fra stil-
lingen som innkjøpsssjef på Bindals-
bruket AS, hadde den samme stilling-
en i kommunen fra 1980 og fram til 
1996. Han begynner i stillingen rett 
over nyttår. 
 
Oppvekst– og kulturavdelingen. 
Barnehagene i Bindal er nå omorga-
nisert til en enhet; Bindal Barnehage 
med tre avdelinger. Arnfinn Hamnes 
er styrer. Stedfortredere for styrer 
er Else Marie Busch på Bindalseidet, 
Wenche Fjerdingøy på Terråk og 
Bodil Museth på Kjella. 
 
 
Sentraladministrasjonen. 
Rådmann Edmun Skjelsvik har vært 
sykemeldt i en periode, og Hallgeir 
Lian er konstituert som rådmann 
fram til 31. desember. 

Oppfrisking av nett-sidene 
 
Bindal kommune skal sammen med de 
andre kommunene på Sør-Helgeland 
bli mer synlige på internett. Før julaf-
ten i år skal du på nettadressen 
www.bindal.kommune.no finne opp-
daterte nyheter fra kommunen, og 
enkel tilgang på informasjon om kom-
munale tjenester. Brønnøy kommune 
har allerede tatt i bruk det dataverk-
tøyet som Bindal skal bruke. En annen 
kommune som bruker samme verk-
tøy, er Stord kommune, og de ble kå-
ret til beste kommune i 2004 når det 
gjelder informasjon på de kommunale 
nettsidene. Mange av de tingene du er 
vant til å lese om i Båtsaumen, vil du 
heretter også finne på nettsidene, 
som skal ha daglige oppdateringer.  
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Møteplan for kommunale møter 
 
Formskannskap   Komitemøter  Kommunestyre 
 
onsdag 06.10. torsdag 21.10. onsdag 27.10.  
onsdag 24.11.   torsdag 09.12.  onsdag 15.12. 



 Båtsaumen 
Kommunalt informasjonsblad for Bindal 4 

BINDAL UNGDOMSRÅD 
 
Rådmannen skal oppnevne 3 nye medlemmer til ungdomsrådet i aldersgruppen 16 til 26 år. 
Ungdommer i denne aldersgruppen som kan tenke seg å være med, kan ta kontakt med ung-
domsrådets sekretær, Ann-Karin Øverås, innen utgangen av november. 

Grunnskoleuka ble nylig  
markert på Terråk skole 
 
Elever og lærere var samlet nå i midten av oktober 
til kveldsarrangement på skolen. Først var det un-
derholdning fra utendørsscenen på skoletrappa. 
Comenius-gruppa, som består av Daniel, Valdemar 
og Kristina, har nylig har vært i Tyskland og spilt 
inn plate sammen med elever fra samarbeidsskole-
ne i Tsjekkia og Tyskland. De framførte blant annet 
en sang som Daniel har laget tekst og melodi til 
selv. De yngste elevene deltok med blokkfløyte og 
dansing. De to lærertrubadurene Svein og Jarle 
sang viser. Etterpå gikk man i ”Refleksrebusløypa” 
og varmet seg ved bålet. Det var salg av kaffe og 
kaker. 

I høstmørket smakte det godt med saft og sjokoladekake 
rundt bålplassen. 

MOT-Samling 
Torsdag 11. november inviteres ledere 
og tillitsvalgte i lag og foreninger til sam-
ling på Bindal Rådhus kl 1900. 
 
”Hvordan greier vi å skape et bedre samarbeids-
miljø, slik at alle trives og klarer å yte sitt beste?” 
Bindal kommune har  inngått en forpliktende samar-
beidsavtale med organisasjonen MOT og blitt en 
MOT-kommune. Vi har to engasjerte, lokale MOT-
informa-tører som arbeider direkte mot ungdomssko-
leelevene og deres foreldre. Det er Rita Iren Ulfsnes 
og Geir Holten.  MOT-pedagogikken arbeider for å 
skape et trygt å godt oppvekstmiljø, som vil redusere 
mobbing, vold og rusmisbruk. Den brukes også til å 
øke livskvalitet og forbedre kommunikasjon, kultur, 
sosialt klima, ledelse og krisemestring i forskjellige mil-
jø. Oppvekst– og kulturavdelingen har sterk tro på 
dette opplegget og ønsker at  MOT`s pedagogikk skal 
prege mest mulig av det som skjer i alle miljø og akti-
vitetsområder i Bindal.  I fjor hadde vi et opplegg med 
MOT-foredrag for alle som arbeider ved skolene, 
SFO, barnehagene, de forskjellige avdelingslederne og 
politikerne i Bindal kommune. 

Nå ønsker vi å invitere dere som er ledere og 
tillitsvalgte i lag, foreninger, kor og korps til en 
ny MOT-samling.  Vi tror det vil være gjensidig 
svært nyttig og positivt at dere som er ledere og 
føler ansvar for trivsel og utvikling i deres lag, 
forening, kor eller korps deltar og blir kjent med 
MOT-pedagogikken.  Vi håper gjennom disse 
foredragene å skape et bredt, positivt, felles stå-
sted og gi inspirasjon i det arbeidet dere står i 
både som enkeltmennesker og som organisasjo-
ner. Både Rosenborg fotballklubb, REMA 1000, 
Peppes Pizza og Narvesen m.fl. bruker MOT-
pedagogikken med stort utbytte i sine organisa-
sjoner/ bedrifter. Vi tror dette kan være svært 
interessant  og nyttig også for dere og deres lag/ 
bedrift.  
 
Oppvekst– og kultursjef Knut Gutvik 



 

 
”TERRÅK  VEL”  er 60 år i år. 
 
Da jeg i Båtsaumen tidligere bare har bi-
dratt med stoff fra utkanten av Bindal, så 
er det vel på tide med noe fra kommune-
sentret, hvis jeg får lov. I anledning 
”TERRÅK VEL” sitt 60 års jubileum i år, så 
vil jeg gjengi et innlegg som sto å lese i 
”BRUKSBLADET” nr.11, år 1944.   Gratu-
lerer forøvrig med jubileet, håper jubilan-
ten er oppegående og aktiv ! 
 
Med hilsen  
Willy Bjørnli 
 

 Den 1. november ble foreningen ”TERRÅK VEL” 
stiftet. Foreningens formål er å ivareta stedets og 
medlemmenes felles interesser, derunder fremme 
tiltak av sosial og kulturell natur. Som medlemmer 
kan opptas alle personer over 21 år som er hjem-
mehørende på Terråk, eller knyttet til Terråk gjen-
nom sitt arbeid. Foreningen kan også oppta med-
lemmer hjemmehørende utenfor Bindal. Forening-
ens formann ble Nicolai Storaker. Nestformann 
Hans Liasjø. Øvrige styrmedlemmer: Fru Ingeborg 
Paulsen, Magnus Solvang og Oddwin Skaiaa. 
Vi ønsker kontorsjef Storaker til lykke med for-
mannsvalget og nytter samtidig høvet til å be ham si 
noen ord til ”Bruksbladet” i den anledning. ”Jeg glær 
meg til å ta fatt på de oppgaver som foreligger”, sier 
Storaker.  ”Brukseier Plahte har nevnt noen av dem. 
Ellers stiller vellets statuetter en ganske tøyelig ram-
me for virksomheten. Melkeforsyningen er allerede 
under behandling av et arbeidsutvalg.  Forøvrig vil 
styret snarest sette opp et foreløpig arbeidspro-
gram og jeg regner med at det blir holdt et med-
lemsmøte før jul.  Jeg er glad for å ha fått et repre-
sentativt og godt styre å arbeide sammen med. Selv 
om tidene er vanskelige, tror jeg at vi skal kunne 
gjennomføre forskjellige tiltak. Hovedsaken er imid-
lertid i dag å få alle med i arbeidet. Enkeltvis og 
splittet utretter vi lite, men samlet står vi sterkt. 
Terråk Vel skal rette det som rangt er, bidra til å 
innhente forsømmelser, gjennomføre nye tiltak  
o.s.v. , men det fordrer innsats av hver enkelt med-
lem. For å oppnå noe må man yte noe selv, og jo 
flere som bidrar, jo bedre kan  resultatet bli. Jeg 
oppfordrer derfor alle som ikke hadde høve til å 
være med på stiftelsen den 1. ds. Om å melde seg 
som medlem. Dette skjer best jo  før jo heller og 
jeg håper ingen stiller seg passiv og avventende. Det 
var på Ivar Åsens tid at det het ”Me skal koma um 
inkje so brått”. I dag passer det ikkje. Konkurransen 
er større i dag – kampen for tilværelsen er hardere. 
Man må ta konsekvensen av det og ikke utsette til i 
morgen det man kan gjøre i dag. I siste fall blir man 
håpløst akterutseilt og det kan bli meget tungt å ta 
det forsømte igjen. Terråk Vel er oppstått som et 
resultat av denne erkjennelse og jeg håper det skal 
lykkes å sette litt bedre fart og sving på sakene. Alle 
som deler dette syn ønsker jeg hjertelig velkommen 
som medlem i Terråk Vel. Og en ting til: Bli ikke 
sittende som passiv medlem. Vær med, kom med 
forslag og gjør ditt til å holde farten  oppe i fore-
ningen”. 

TERRÅK VEL i 2004 
 
Styret består av Johan Arnt Alstad (leder) 
 
I brevet der kontingen-
ten kreves inn nå i høst, 
skriver lederen følgende: 
 
”Veilys er både en trivselsfak-
tor og en sikkerhets-faktor. I 
kommunestyrets behandling 
av budsjett for 2004, ble det 
vedtatt at kommunen ikke 
lenger vil stå for drift av vei-
lysanleggene i kommunen. 
Kostnadene med vedlikehold 
har velforeningene hatt selv. Terråk Vel har i år tatt 
over drifta av veilysanlegget på Terråk. Dette blir 
finansiert ved at medlemskontingenten er økt fra kr. 
100,- til kr 300,-.” 
Lys i Stokkvikåsen 
En av huseierforeningene på Terråk, Stokkvikåsen 
Huseierforening som har ca 44 husstander, har uav-
hengig av Terråk Vel betalt for 8 lyspunkt i området 
rundt ballplassen/lekeplassen i Stokkvikåsen. På et 
allmøte i september ble det vedtatt at foreningen 
ville betale for alle lyspunkt i sitt boligfelt ut 2004. 
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Trine Folmoe  
Utstillingen åpnet 17. oktober, og blir stående fra mot desember. 
Folmoe viser ca 20 oljemalerier, som også er å finne i en ny bil-
ledbok for barn. Kristin Søhoel har skrevet boka ”Fredrik og 
Tryllefløyten”, som handler om Fredrik som drømmer seg inn i 
operaen Tryllefløyten av Mozart. 
Trine Folmoe var også lærer på et tegnekurs i forkant av utstil-
lingen. 
 
 
Sørfjordgalleriet 
Galleriet åpnet den 20. juli i sommer, og har hatt bra besøk. 415 
gjester har skrevet seg inn i gjesteboka under den første utstil-
lingen. Det ble også solgt noen arbeider. 
 
Før jul åpner en ny utstilling. Trolig vil man også kunne få kjøpt 
juletrær fra Årsandan på Sørfjordgalleriet. 

Åpningstider for Sørfjordgalleriet: 
 

Tirsdag  kl 1100—1600 
Torsdag  kl 1100—1600 
Lørdag kl 1100—1300 

Trine Folmoe: Selvportrett 

Trine Folmoe er født i Oslo i 1964, og er ut-
dannet ved Statens Kunstakademi. Hun har 

vært elev av Odd Nerdrum. Folmoe har deltatt 
på Høstutstillingen en rekke ganger, og har 
hatt flere separatutstillinger rundt i landet.  
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Samarbeid med Leka og Nær-
øy om skilting av  
turistvei 
 
Etter initiativ fra to grender i Nærøy, Gravvik og 
”Hummulen”, arbeides det nå med å få i stand et 
samarbeid mellom Bindal, Leka og Nærøy, om felles 
skilting og markedsføring av veien fra Rørvik, gjen-
nom Gråmarka og videre forbi Kjelleidet til Holm, 
med avstikkere til Leka og resten av Bindal. Veien 
fra Rørvik til Abelvær er tidligere lansert som 
”Landnåmsveien”, med egen brosjyre, hvor lokale 
attraksjoner og aktiviteter beskrives. Nå bør også 
veien gjennom de tre kommunene markedsføres 
likedan. 

Hva skjer på Terråk skole: 
 
Terråk skole får forfatterbesøk av Henrik Hovland fre-
dag 12. november. Målgruppe er ungdomsskolen. 
 
Tirsdag 23. nov har ungdomsskolen ved Terråk skole 
Operasjon dagsverk. 
 
Torsdag 25 nov sak. alle 10. klassingene på besøk til 
Brønnøysund videregående skole. 



 

INNSAMLING AV UTRANGERTE REDSKAPER OG 
KJØRETØY 
 
 I Bindal som i andre kommuner har vi et betydelig forsøplingsproblem. Dette 
gjelder både ulovlig avfallstømming, private fyllplasser og hensetting av utrang-
erte redskaper og kjøretøy. 
 
 Slik tømming og hensetting er å betrakte som forurensning  og er ulovlig. For-
urensningen skjer både ved utslipp av skadelige stoffer til jord, luft og vatn, es-
tetisk forurensning og det medfører fare for mennesker og dyr som ferdes i 
naturen. Kommunen kan pålegge opprydding og fjerning av slik forurensning. 
 
 Det meste av avfall og søppel kan vi som forbrukere i dag kvitte oss med lokalt gjennom offentlige ordninger. 
For større ting av metall har dette hittil vært vanskeligere. Nå har dette endret seg. Flere firma henter nå slikt 
avfall, delvis gratis etter nærmere avtale. I vårt nærområde gjelder dette: 
 
•  Namsos Bilopphugging as, Akslav. 6, 7820 Spillum  Tlf. 74 27 68 00  Mob. 99754 759. 
 
•   Containerservice as,  7940 Ottersøy Tlf. 74 39 73 33 
 
 Kommunens oppfordring til enkeltpersoner, grendelag, velforeninger, bedrifter og andre som har utrangerte 
redskaper og kjøretøy eller annet jernskrap stående blir da: 

 
  
Ta kontakt  med ett av de aktuelle firma og avtal betingelser og opplegg for innsamling og henting av utrangerte 
redskaper, kjøretøy og annet jernskrap. 

 
  
Organiser innsamling grendevis og samle skrapet på sentrale steder avtalt med firmaet som skal hente skrapet. 
 
 Vær med og skap et triveligere nærmiljø der du bor. 
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Molo ved Åbjørvatnet 
Ved Åbjørvatnet er moloen på Vintertangen nå 
forsterket, og det er er gjort forarbeid for et nytt 
handikaptoalett som skal være ferdig til våren. 
Arbeidet er et samarbeid mellom Terråk Jeger– 
og fiskerforening og FYSAK Bindal, og har fått 
støtte fra Nordland fylkeskommunes Råd for 
funksjonshemmede 

Bilfører 65+ 
 
I høst arrangeres det opp-
friskningskurs for bilførere 
over 65 år i Namdalen. Bin-
dal Eldreråd arbeider for å å 
få til nytt kurs på nyåret i 
samarbeid med Nordnorsk 
Pensjonistkole på Sømna. Vi ber interesserte om å 
melde seg innen 1. desember til Bindal sosialkontor, 
på telefon 75032531. 
 
Kurset vil trolig inneholde 12 timer teori og 2 timer i 
bil, og egner seg for alle som føler behov for å friske 
opp sine kunnskaper og ferdigheter i bilkjøring. 
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Innvandrere i Bindal 
 
Ifølge VG den 28. september var det 17 innbyg-
gere i Bindal som kommer fra et annet land.  8 
kom fra vestlige land, 9 fra ikke-vestlige land. 



 

NORDLAND TEATER 
Dracula -  
fritt etter Bram Stokers roman 
 
Et victoriansk horrorspill for tre skuespillere, med den vel-
kjente greven i ny tapping. Den stakkars Harker drar til det 
fjerne Transylvania for å avslutte en eiendomshandel med 
en mystisk greve. Gjett hvem! –Dracula. Men handelen går 
ikke helt etter planen, og snart er Harker i den ondes makt. 
Når greven senere på mystisk vis dukker opp i London, blir 
de lokale pikene plutselig svært så blodfattige. Kampen mot 
mørkets krefter har bare så vidt begynt! 
 
Med Stein Elvestad, Gudmund Gulljord og Ida Løken.  
 
 
Dramatisert av Gudmund Gulljord  
Regi Thor- Inge Gullvåg  
Scenografi Stein Elvestad  
Lysdesign Johan Haugen  
Lyddesign Trond Nedberg  
Kostymer Kari-Britt Nilsen  
Rekvisitter Sissel Agathe Heien/Gerd Nilsen  
Masker Sven Henriksen  
 
Premiere 5. november kl 24:00 Småscena,  
Mo i Rana  
 
 

Onsdag 10. november kl 1930  
vises forestillingen på  
Terråk Samfunnshus. 
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TOPP 10 - 2004 
Nå er tiden ute for å samle topper til årets krus.  
 
Barnas Topp 10 
Barn under 9 år (dvs fyller 9 år i år) klarer seg med 5 topper 
for å få krus. Bevegelseshemmede kan også få krus om de 
har 5 topper, mens andre voksne må komme seg på 8 top-
per før de kan kjøpe seg krus. 
 
Egenbetaling 
Det er innført en egenbetaling for å dekke utgifter til krus, 
merking og skilting. Betal inn kr 100,- til bankkonto 
4651.10.17300. 
 
Trimkort 
Lever inn trimkort der du fører på turer og datoer til Bindal 
Idrettsråd når du er ferdig. Krusene blir delt ut i løpet av 
vinteren.  
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Kulturkalender høsten 2004 

Fester 
Revy og fest på Vonheim lørdag 6. november, kl. 
1930.  Velfjordrevyen skal opptre. Det blir dans 
med musikk av Medoc fra Namsos. Til dette ar-
rangementet er det påmelding.  For nærmere 
opplysninger se oppslag. 
 
Terråk pensjonistforening 
Møte 2. november kl 1600 på Senteret, Terråk. 
 
Bindalseidet pensjonistforening 
Vi møtes kl 1700 den andre fredagen hver måned 
på eldresenteret på Bindalseidet. 
 
Høstkonserten 
Høstkonserten blir kl 1900 fredag 5. nov. på Von-
heim. Arrangør er Bindalseidet skolemusikk. I til-
legg til mye fin musikk, blir det utdeling av Bindal 
kommunes Kulturpris. 
 
Basar 
Søndag 7. november  på Terråk samfunnshus kl 
1600. Arrangør er Bindal handikaplag.  
”Hjelp oss å hjelpe flere!” . Vi vil gjerne ha gevins-
ter. Musikk fra Åa. Barnelaget danser. 
 
Søndag 14. november kl 1500 er det basar på 
”Solvang”, Holm. Mange hjemmelagde håndarbei-
der. Åreslag, loddsalg på bok. Salg av kaffe og mat. 
Arrangør er Nord-Vedstrand aktivitetslag. 
 
Søndag 21. november kl 1400 på Åsen i Åbygda. 
Arrangør er Åbygda ungdomslag. 
 
 
Teater 
Onsdag 10. november kl 1930 viser Nordland 
teater forestillingen DRACULA på Terråk sam-
funnshus. 

BYGDEKINOEN   
Se på internett for oppdatert filmprogram; 
www.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen/program/?fylke 
=nordland 
 
Terråk samfunnshus 
Tirsdag 26.oktober: 

Kl 1800 Pusur   Alle 

Kl 2000 The Village  15 år 

Tirsdag 9. november: 

Kl 1800  Operasjon mjau Alle 

Kl 2000 Alt for Egil  11 år 
 

Vonheim Ungdomshus 

Onsdag 27.oktober: 

Kl 1800 Pusur   Alle 

Kl 2000 The Village  15 år 

Onsdag 10. november:   

Kl 1800  Operasjon mjau Alle 

Kl 2000 Alt for Egil  11 år 

Bindalseidet svømmebasseng 
Bassenget er åpent fra 15. november. 
 
Onsdag kl.1800-1900 Åpent for alle 
  kl.1900-2000 Åpent for alle 
  kl. 2000-2100 Åpent for alle 
  kl. 2100-2200 Åpent for alle fra og  
                         med ungdomsskolen 
 
Torsdag  kl 1700-1800 Baby og  småbarns-  
          svømming 
  kl 1800-1900 Familiebading 
  kl 1900-2100 Varmbading 
  kl 2100-2200 åpent for alle fra og   
                      med ungdomsskolealder. 
  Billettpriser: 
  Barn kr 10,- 
  Voksne kr 35,-. 

Takk til alle som ga til TV-aksjonen! 
Den lokale komiteen for TV-aksjonen sier tusen takk for 
alle bidrag som kom inn. Det ble talt opp over 40.000 i 
kontanter, i tillegg er det registrert andre gaver, slik at 
Bindals bidrag ble på mer enn kr 60.000. 


