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Du finner fine, oppkjørte skiløyper
mange steder i Bindal om vinteren. Ivrige entusiaster i idrettslagene bruker
mange timer på å legge til rette for at
du og jeg skal få en fin opplevelse.

Årgang 8
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Viktige telefonnummer:

Tilkallingsvikarer til renhold i
Bindal kommune
Bindal kommune har stadig behov for tilkallingsvikarer til renholdsoppdrag
på våre skoler, barnehager, sykehjem og rådhus.
Finnes det noen som er ledig for slike oppdrag kan disse ta kontakt med
Bindal rådhus, tlf. 75032500 v/Anita.

Legekontoret informerer
Våren 2007 vil legekontoret være betjent av følgende leger:
Hanne Vea, Trond Iversen og Valleria Trondsen.
Turnuslege: Olav Magnus S. Fredheim
Skifte av fastlege gjøres på telefon 810 59 500 eller på
www.nav.no/minfastlege

TAKK

VELKOMMEN

Bindal kommune vil takke Even
og Bodil Thorkildsen for den
jobben de har utført for befolkningen i 22 år.

May Lene Øren er tilsatt som sosialkonsulent innen barnevernet
i 50 % stilling.

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

Bibliotekets åpningstider:
Mandag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl 1000 – 1530
kl 1000 – 1530
kl 1800 – 2000
kl 1000 – 1530

På Bindalseidet filial er
åpningstidene endret slik:
Mandag
kl 1600 – 1800
Torsdag
kl 1100 – 1300
og
kl 1600 – 1800

Marianne Ø. Berg Hansen er
tilsatt som sykepleier ved helsestasjonen i 60 % stilling. Hun
holder på å ta helsesøsterutdanning.

Asfaltarbeider 2007
Bindal kommune skal legge asfalt på en del kommuneveier på Helstad, Terråk og Bindalseidet såfremt bevilgede midler tillater dette.
Dersom private grunneiere ønsker asfaltleveranser i disse områdene, bes
vedkommende melde sin interesse til Bindal kommune, på tlf. 75032500
innen 1.april `07.
Bindal kommune vil formidle henvendelsene til asfaltleverandøren.
Vi vet ikke pr. i dag hvem som blir leverandør, og til hvilken pris.
Plan og ressursavdelingen

Søknadsfrist barnehageplass og
skolefritidsordning
Bindal kommune minner om at søknadsfrist for plass i barnehage og skolefritidsordning fra høsten 2007 er 1. april.
Søknadsskjema får du i Bindal barnehagens avdelinger, på Terråk skole og på
rådhuset. I tillegg finner du det på kommunens hjemmesider:
www.bindal.kommune.no

INNBETALING
AV SKATT; NYTT
KONTONUMMER
Skatteoppkreveren i Bindal opplyser
at de har fått nytt kontonr.

6345. 06. 18111

Ber om at alle som skal innbetale
skatt og avgift benytter dette fra og
med 16.03.07.
Skatteoppkreveren
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KURS
Frivillighetssentralen arrangere kurs i forbindelse med sitt prosjekt FELLESSKAP, frivillige som supplement i kommunal omsorg.
Det vil bli avholdt fire kurs:
1. 1.2.2007 - kommunikasjon og empati
2. 21.2.2007 - psykiske lidelser/kriser
3. 14.3.2007 - å være medmenneske og frivillig
4. uke 16
- sykdommer hos eldre og deres behov

- Eivind Kolsvik
- Pål Christensen
- Eivind Kolsvik
- Wenche F. Sellæg

onsdag 02.05.
torsdag 21.06.

Helse- og sosialavdelingen:
Alle betalingssatser økes med 5%.

onsdag 17.10. (konstituerende møte)
onsdag 12.12.

Oppvekst- og kulturavdelingen:
Satsene for barnehage, SFO og
kulturskole beholdes uendret.

Det legges inn ekstra møter ved behov.

Indre Bindal skytterlag, terminliste:
KM felt
Klubbmesterskap felt, med jaktfelt.
Jaktfelt
Jaktfelt
Bindalsstevnet NC
Skytingens Dag
KM Organisasjonsmedalje, Leka
Dugleiksmerket
Klubbmesterskap bane

Onsdag i perioden 25. juli til 12. september: Jegerprøve ( fra kl 1730 - )

Til Terråks befolkning
Terråk Vel ber de som ikke har betalt kontingent for 2006 om å betale.
Økonomien i Terråk Vel er ikke så bra, og vi er veldig avhengige av at alle
betaler. Det koster ca kr 75.000 å holde lysene langs kommunale veier. I
tillegg kommer vedlikehold med mer.
Kontingent er kr 300 og kontonummeret er 4651.11.01336
Med hilsen Bodil Kjølstad

Endring av kommunale avgifter/
gebyrer gjeldende fra 01.01.2007

Kommunestyret

Møteplan for politiske møter 2007

Lørdag 10. mars
Lørdag 31. mars
2. påskedag, 9. april
Lørdag 22. april
12. mai og 13. mai
Søndag 20. mai
Lørdag 23. juni
Juli
Lørdag 1. september

Fra 1. januar 2007 går prisen opp på
mange kommunale tjenester.

Plan- og ressursavdelingen:
Årsavgift for vann økes med 10%.
Årsavgift for kloakk med 2 %.
Årsavgift for renovasjon, feiing, slam
økes med 3%
Tilknytningsavgift for vann- og
kloakk økes med 3%.

Påmelding til Gerd Dybvik, mob 48299650
Kursene er gratis.
Ingen forpliktelser.

Formannskap/Fondsstyret/
utvalg for plansaker
onsdag 21.03.
onsdag 23.05.
onsdag 29.08.
onsdag 03.10.
onsdag 21.11.

Endring av kommunale gebyrer
og avgifter

Videre informasjon om de forskjellige avgifter kan fås ved henv. til
Bindal kommune – Tlf: 75 03 25 00.

Kulturmidler
2007
Foreninger og enkeltpersoner kan
søke om kommunale kulturmidler til
følgende formål relatert til Bindal:
• Idrett og friluftsliv.
• Barne- og ungdomsaktiviteter.
• Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst, husflid og
øvrige kulturformål.
• Tiltak for funksjonshemmede.
Søknaden sendes til Bindal kommune, 7980 Terråk innen 1. mars. Søknadsskjema blir sendt ut til de som
søkte i fjor. Søknadsskjema kan også
hentes fra kommunens nettsider;
www.bindal.kommune.no, eller du
kan ringe Oppvekst– og kulturavdelingen på telefon 75 03 25 00, og be
om å få det tilsendt.
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Skoleballet -07
I begynnelsen av februar arrangerte Terråk skole sitt årlige
skoleball. Martin Kvennaviks
reise med Survik-jekta til Rissa,
dramatisert av Hans Rotmo,
ble vist fram for et begeistret
publikum.

Med god hjelp av teaterinstruktør
Cecary Szewczyk og erfarne lærere
ved Terråk skole, viste elevene i ungdomstrinnet fram en underholdende
utgave av Rotmos stykke. Martin
Kvennavika skal reise med Survikjekta til Risa, for å ha med barselgraut til ho Trampolina Vaterlo, men

havner på en halsbrekkende reise
jorda rundt. De reddes i siste liten
ut av i kannibal-gryta, og få foretrede for dronningen av England.
Teaterstykket ble vist som avslutning
på det tradisjonsrike skoleballet, der
det også inngår polonese og middag
med kaffe og kaker.
Skoleballet—veien videre ?
Terråk skole vil drøfte hvor stor
mye tid man kan bruke på en årlig
stor-oppsetning som skoleballet nå
har blitt. Det er for de fleste deltakerne en fin opplevelse å få stå på
scenen. Alle ungdomsskoleelevene
er involvert, og får prøvd andre sider av seg selv enn det som skolen
til daglig konsentrerer seg om. Kanskje må man ha litt mindre krevende
stykker til vanlig, og så hvert tredje
år ha en større satsing. Det kreves
for tiden stadig mer konsentrasjon
om de teoretiske fagene, og det er
vanskelig å frigjøre alle de skoletimene for lærere og elever, som er
nødvendig for å få et så godt resultat
som vi så i år.

Håkon Otervik var kannibalhøvding.

Kannibaler truet ferden til Martin Kvennavika og hans mannskap.
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Ungdommens
Kulturmønstring

Dagrun Gangstø og Anders Tøgersen var konferansierer på UKM

Fredag 9. og lørdag 10. februar
møttes over 50 ungdommer fra
Sømna og Bindal til felles UKM
på Terråk samfunnshus.
Det ble en innholdsrik kulturhelg
for barn og unge fra de to sør-helgelandskommunene i midten av februar. Fredagskvelden fikk de øve på
sine sceneinnslag, og etterpå bade i
vårt nyåpende basseng. Coop SørHelgeland sørget for pizza og brus til
alle som kveldsmat. Lørdag formiddag kunne deltakerne være med på
tegneverksted, der portrett-tegning
var i fokus. Andre valgte musikkverksted. Sangen som ble øvd inn her, var
åpningsnummer på konserten lørdag
ettermiddag. Det var over 40 kunstobjekter og 16 sceneinnslag som ble
presentert. En jury fra Bindal valgte
så ut innslag fra Sømna, og en jury
fra Sømna valgte ut innslag fra Bindal. Disse innslagene skal represen-

tere sine kommuner på fylkesmønstringen i Bodø 13.—15. april.
Samarbeidet mellom Sømna og Bindal om felles UKM var såpass vellykket, at Sømna nå har invitert bindalingene til å komme til Sømna på
neste års UKM.
Publikum på Terråk kåret også en
publikumspris. Det var “Kjella-kameratene” som vant den avstemningen, og mottok gavekort og ryggsekk gitt av Coop Marked Berg og
Coop Marked Terråk.
Her er de som juryene på Sømna
og Bindal sin felles UKM lørdag 10.
februar på Terråk, valgte til å representere sine kommuner ved fylkesmønstringen for Nordland den 13.
- 15. april i Bodø:
Fra Sømna kommune:
* Bilde laget av gruppe i 10. klasse

ved Berg skole: “15 stykker reptiler
fra Escher”.
* Mathilde Halseth Arnes, piano:
“Solfeggio”
(Komponist: Phillip
Emanuell Bach).
* Brødrene Noithai, gitar og sang:
“Carabau”.
* Gruppe med Nicolai S. Szewczyk, John Arne Baustad, Natchanon
Noithai, Nontachai Noithai: “Egen
Låt”.
Fra Bindal kommune:
* Foto: “Siste stikk” av Vegard
Ness.
* Collage: “Er det håp for verden?”
av Oda Fossem Skarstad.
* Kjella-kameratene (Håvard Gutvik, Adrian Jørgensen, Rita Øvergård, Lars Berg Hansen, Edgar Dahl,
Remy Andre Helgeland) ) med låta
“Midnight Hour”.
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Barnefangartreet
eit
barneskrekkteater
av
Torvald Sund, Dramatsiert av
Anderz Døving.
Basert på ”Fuglefangartreet”
av Torvald Sund
”I burlesk stil og med treffande galgenhumor har Nord-Trøndelag Teater produsert eit barskt, skremmande og spennande teaterstykke.”
Nord-Trøndelag Teater skal i vår
ut på veien med noe så sjeldent som
et barneskrekkteater for barn. Turnéen varer fra 06. mars til 31. mai,
og det skal spilles hele 42 forestillinger i Nord-Trøndelag Fylket, samt
noen i Sør-Tøndelag fylke og Nordland. Forestillingen skal også spilles
for elever i 5. – 7. klasse gjennom
Den Kulturelle Skolesekken i tillegg
til åpne forestillinger.
HANDLINGEN
Gutten Julius må være med bestemora si ei helg på hytta, slik at mora
hans kan bli med på klassefest med
gamle venner. Det er bare det at bestemor Augusta ikke er som andre
bestemødre. Hun er ikke engang
som andre mennesker i det hele
tatt. Nei, denne bestemora er skikkelig nifs. Hun er ei skikkelig heks
av ei bestemor! Men det rare er at
Augusta har et tre som hun elsker
over alt på jord. Dette kunne kanskje vært bare fint, men det spesielle
med bestemors tre er at det er et
kjøttetende tre fra New Zealand! Så
denne hytteturen blir slettes ingen
hyggelig tur for Julius og kameraten
hans, hunden Kavring. Bestemor
Augusta hersjer vilt med Julius, plager han til å hogge ved, plukke bær
hvor det ikke finnes snurten av bær,
og tvinger han til å ete seg god og
feit på gammel graut. Og gjør ikke
Julius som bestemor vil, går det han
ille. For feit skal han bli denne helga!
Og etter hvert går den grusomme
sannheten opp for Julius. Hytteturen
med bestemor har blitt en kamp på

liv og død! Hvordan i all verden kan
Julius klare å rømme fra den gale
bestemora og det livsfarlige treet treet som spiser unger!
EVENTYRET
Historien om bestemors sultne tre
har utgangspunkt i virkelighetens
verden, men historien utvikler seg til
å bli mer og mer eventyrlig. Forestillingen har en eiendommelig blanding
av virkelig og uvirkelig. Samtidig blir
den også mer og mer skremmende!
Men etter hvert som det eventyrlige
og fantastiske ved historien inntrer,
og bestemors ondskap brer om seg,
vil det nok også kjennes litt trygt
også, å sitte i teatret og ta del i vår
historie - vårt eventyr.
Av og til slipper vi ikke unna de
harde kampene i livet. Sånn er det
også i historien om Julius og bestemor. Men hvis vi tappert kjemper
mot alle slags hindringer, kommer
vi til slutt til å stå som seierherre.
For det som gjelder er troen på at
det gode, ikke det onde i tilværelsen
får overtaket. Og at onde handlinger
får onde konsekvenser for den som
utfører dem.
Vår forestilling passer for barn
fra 10 år, som liker spennende historier, og for alle modige voksne som
tør å være med....
Regi: Espen Børø,
Nord-Trøndelag Teater
Musikk: Jostein Ansnes og
Øyvind Fjørtoft Engen
Scenografi: Tore Sæther
Kostymer: Tore Sæther
Lysdesign: Sune Schjelderup
SKUESPILLERNE
Kine Bendixen – Bestemor Augusta
Kine kommer fra Trondheim og
avsluttet Statens Teaterhøgskole i
1975 og har vært på Trøndelag Teater siden da. Jessica i Kjøpmannen
i Venedig var hennes første rolle.

Siden har hun medvirket i 60 forestillinger - alt fra musikaler, revy og
komedier til klassikere og moderne
dramatikk. Hun er sist sett i den
suksessfulle forestillingen ”Berlinerpoplene” som fortsatt går for fulle
hus på Trøndelag Teater.
Erlend Hammer Hanssen – Julius
Erlend kommer fra Lierne i NordTrøndelag og har gått Drama og teater ved Inderøy Videregående skole,
samt Høyskolen for scenekunst i
Amsterdam, Bachelor of theatre.
Han har gjort flere profesjonelle
forestillinger etter utdanning og
mest kjent er han nok for ”Bjønnlabben” som han spiller i sin hjemkommune Lierne. Han medvirket også
i filmen SuicideHoliday i 2005 med
regi av David Verbeek.
Kikki Stormo - Mor Juni, Kavring,
treet m.m
Kikki kommer fra Trondheim og avsluttet Statens Teaterhøgskole i 2001
og var deretter engasjert i mange
roller ved Trøndelag Teater fram til
2004. Der har hun bla spilt i ”Pippi”,
”Banrøv”, ”En midtsommernattsdrøm” og i ”Piaf”. De to siste årene
har hun hatt roller i ”Gjengangere”
og ”Hedda Gabler” ved Riksteatret
og ”Trollprinsen” og ”Bikubesong”
ved Det Norske Teatret.
Spilles Onsdag 21.03 kl 19.00 på
Terråk Samfunnshus.
Premiere 06. mars i Lierne.
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Nye satser for egenbetaling og vederlag
Innen helse- og sosialavdelingen er det vedtatt nye satser for egenbetaling og vederlag fra 1/1 - 2007 Kommunestyret vedtok den 13. desember 2006 følgende:
Egenbetaling og vederlag for tjenester fra helse- og
sosialavdelingen, gjeldende fra 1.1.2007.
1. Egenbetaling for praktisk bistand og opplæring, lov
om sosiale tjenester § 4-2
Gruppe 1 inntekt inntil 2G
kr 150,- pr mnd
Gruppe 2 inntekt mellom 2-3 G kr 630,- pr mnd
Gruppe 3 inntekt mellom 3-4 G kr 1050,- pr mnd
Gruppe 4 inntekt over 4 G
kr 1600,- pr mnd
G = grunnbeløpet i folketrygden, er kr 62 892,I hjem der det brukes kommunalt vaskeutstyr og mopper, kreves det leie med kr 250,- pr år
Makismal timesats er kr 250,Egenbetaling for praktisk bistand, opplæring og hjemmehjelp, hjemlet i Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, til funksjonshemmede barn skal følge kommunens betalingssatser for SFO. Egenbetalingen skal allikevel ikke overstige kommunens satser for praktisk bistand og opplæring,
høyeste sats pr. tiden kr. 1.600,- pr. mnd.
2. Egenbetaling for opphold i institusjon reguleres av
egne forskrifter. Maksimal egenbetaling ved opphold i
institusjon, kr 1 700,- pr døgn.
3. Leie av trygghetsalarm kr 1 600,- pr år. Tilknytning av
privat eiet alarm kr 900,- pr år.

4. Abonnement på mat levert fra eldresenter eller
sykehjem:
Full kost
kr 105,- pr døgn
Frokost
kr 28,Middag 1/1 porsjon
kr 54,Middag 1/2 porsjon
kr 43,Kveldsmat
kr 28,Transport av middag, pr porsjon kr 10,5. Abonnement / salg av vaskeritjenester:
Vask av privat tøy for hjemmeboende kr 180,- pr mnd
Salg av vaskeritjenester til andre, satsene økes med 5 %.
6. Oppgaver hjemmesykepleien gjør i stedet for
legekontoret betales med kr 55,- pr gang pluss for medgått forbruksmateriell.
7. Tjenestemottakere i gruppe 1 gis fritak for egenbetaling ved meldt fravær på over en kalendermåned. Tjenestemottakere som er i gruppe 2, 3 og 4 får halvert egenbetalingen ved meldt fravær i 14 dager sammenhengende
pr kalendermåned.
Fritak for betaling av full kost ved meldt fravær på over
14 dager. Fritak for betaling av middag ved meldt fravær
på over 7 dager.
Vedtatt i kommunestyret den 13.12..2006, i sak 144/06.

Helgeland Museum, Bindal Bygdetun
I 2007 vil aktiviteter knyttet til museumsvirksomheten i Bindal i hovedsak være lagt til sommerhalvåret.
Uke 10

Utstilling: ”Masker mellom generasjoner - Strikking som husflid, hobby, mote og symbol”
Kommunestyresal, Rådhuset

Uke 18

Markedsdag
Bindal Bygdetun

Uke 21/22 Utstilling: ”God aften kjære papa” Utstillingen inneholder
malerier av Liv S. Grønlund og lofotbrev.
Kommunestyresal, Rådhuset
Uke 25

Åpning av sommersesong
Bindal Bygdetun

Åpningstider ved ulike tilbudene og aktivitetene annonseres senere.
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Utviklingen av Helgeland Museums
avdeling i Bindal

Helgeland Museum har i dag ansvaret
for driften av Bindal Bygdetun, samt
museumsanlegg i 13 andre kommuner på Helgeland. Museet har som
mål å videreutvikle de enkelte museumsvirksomhetene, for i større
grad enn i dag å kunne ivareta mu-

seumsfaglige og publikumsrealterte
behov. For å imøtekomme dette
har Helgeland Museum i flere kommuner behov for nye lokaliteter, og i
Bindal kan Bindal Båtsenter være et
alternativ.

På bakgrunn av videreutviklingen av
museumsvirksomheten i de ulike
kommunene har Helgeland Museum iverksatt et ”Behovs- og finansieringsprosjekt”. Prosjektet er et
spleiselag mellom kommunene på
Helgeland, Nordland fylke og Kul-
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Skisser laget av Daniele Cappelletti, med ideer til ombygging av Bindal Båtsenter.

tur- og kirkedepartementet. Helgeland Museum har derfor nylig søkt
Kultur- og kirkedepartementet om
midler fra ordningen ”Tilskudd til
regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur” til en videreutvikling av museene.
I en første fase av prosjektet ønsker
Helgeland Museum å videreutvikle
museumsdriften ved et utvalg av
de kommunene som inngår i konsolideringsenheten. Utviklingen av
museumsvirksomheten i disse kommunene skal være pilotprosjekter
for påfølgende tiltak ved museumsanlegg i andre kommuner på Helgeland. I første omgang har Helgeland
Museum som mål å videreutvikle
museumsanleggene i Lurøy, Velfjord
og Bindal.

Et annet ledd i videreutviklingen av
museumslandskapet på Helgeland
er en tematisk fordeling mellom de
ulike museumsanleggene i Helgeland
Museum. Målsettingen med dette er
å oppnå et bredere og mer mangfoldig publikumstilbud. Helgeland Museum ønsker derfor å utvikle museumsvirksomheten i Bindal til en base
for dokumentasjon og formidling av
natur- og kulturhistorie knyttet opp
mot grantreet og den boreale regnskogen på Helgeland.
Med utgangspunkt i grantreet vil
museumsvirksomheten i Bindal
ha ansvar for å dokumentere og
formidle grantreet som grunnleggende ressurs for kontinuerlig båtbygging gjennom århundrer – samt
Bindals rolle som en av Nord-Nor-

ges viktigste leverandører av Nordlandsbåter på 1800- og 1900-tallet.
Gjennom dette skal museumsvirksomheten i Bindal også synliggjøre
Bindalsfæringen som viktig historisk
symbol, og som et verdsatt nisjeprodukt med betydelig kommersielt potensial. Samtidig skal museet i Bindal
vil også ha ansvar for å dokumentere
og formidle grantreet som utgangspunkt for moderne sagbruks- og
treindustri på 1800- og 1900-tallet
– og forutsetningen for at den lokale
industrien skal hevde seg som en del
av en nordisk trebasert næring i stor
endring også i fremtiden. Gjennom
dette ønsker Helgeland Museum
å dokumentere og formidle en betydningsfull del av Bindals historie
– med utgangspunkt i dagens samtid
og den levende historien.
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MOT`s arbeid i Bindal
Hei alle Bindalinger,
en mor spurte ungdommene: hvorvil gjerne informere dere hva MOT for må dere alltid drikke når dere
gjør i Bindal for tiden.
begynner å gå på fest?!!
Som kjent fra
Det ble helt stille i møfør av, jobterommet....
ber vi
Så reiste en
- Jo, det skal jeg si deg, for
først og
seg (det
at vi ser jo hvor artig dere voksne gutt
fremst
var ikke sønhar det når dere drikker, så derfor nen) og svam e d
vil også vi drikke!!!!
fastsatt
rer: Jo, det
program i
skal jeg si deg,
ungdomsskofor at vi ser jo hvor
len. I dette skoleåret
artig dere voksne har det
har vi hatt tema om bevisstgjøring når dere drikker, så derfor vil også
på det du gjør, ros og oppmuntring, vi drikke! ”
evnen til å se hverandre(hjelpe hverandre), gruppepress, selvbilde og til- Dette er et perfekt og ærlig svar på
hørighet. MOT`s program er lettfat- hvordan vi voksne er som rollemotelig og inspirerende og kjøres med deller og hvor viktig det er å også
mange rollespill, slik at positiviteten tenke gjennom det vi gjør.
er til stede i hvert enkelt besøk.
Husk: Som oftest har vi gode vaner
Vi har også gjennomført foredrag for på at vi tenker gjennom det vi skal si,
skolenes personale (lærere, assisten- men ikke det vi gjør !!
ter, rengjøringshjelper og vaktmester). Her hadde vi blant annet fokus Jeg har også mottatt den store glepå oss voksne som rollemodeller den at også våre nabokommuner,
med positivt fortegn. Her har vi alle Nærøy, Leka og Vikna, har tegnet
mye å lære, for vi har vel altfor lett samarbeidsavtale med MOT. Dette
for å glemme at det vi gjør har en åpner for et nærmere ungdomssamstørre påvirkningskraft på våre barn arbeid på kryss av kommunegrenseenn det vi sier. Jeg kan bare referere ne, som i hvert fall vi i MOT vil legge
til et eksempel med en MOT-infor- opp til.
matørkollega, Rune, fortalte:
MOT ønsker alle Bindalinger en fin
”Det var på vårparten i et foreldre/ vinter og gled dere over at det stadig
ungdomsmøte (i 9.klasse), der hvor blir lysere dager...
foreldre og ungdom var samlet, at
MOT- hilsen fra Geir

MOT fakta:
MOT skaper varmere og tryggere
oppvekstmiljø gjennom å styrke
menneskers mot til å ta vare på
seg selv og hverandre.
Visjon
Varmere og tryggere oppvekstmiljø
Grunntanke
Styrke menneskers mot til å ta
vare på seg selv og hverandre
Kjerneverdier
MOT til å leve
MOT til å bry seg
MOT til å si nei
Mål
Mennesker som er bevisste og
trygge til å ta og stå for egne valg
Miljø der egne valg og forskjeller
mellom mennesker aksepteres
Miljø der menneskene gjør hverandre verdifulle og betydningsfulle.
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Topp10 Bindal
www.bindal.no/topp10

Styret i Topp10 Bindal ønsker alle
sine brukere ett riktig godt nytt år.
Året 2006 ser ut til å ha foreløpt
stort sett med normalt besøk på besøkspunktene. Det har ikke kommet
mange negative tilbakemeldinger så
det ser ut som at Topp10 Bindal fungerer bra for de fleste.

at trafikken kan fortsette. Vi har lovt
grunneier å publisere dette problemet, og henstille til alle brukere av
Topp10 Bindal med sine hunder med
på tur om å holde dem i band. Styret
regner med at alle kjenner båndtvangsreglene i Bindal, og at disse
gjelder for ALLE!

Det har kommet en alvorlig tilbakemelding fra grunneier i Åkvika.
Det gjelder brukere, som slipper
sine hunder løs. Grunneier er veldig bekymret for dette da han siden
Topp10 Bindal etablerte besøkspunkt med sti gjennom hans eiendom har vært plaget av bitt- sår på
sine sauer. Dette hadde medført en
del tap av lam pga. infeksjoner i sår
av bitt.

Er det noen, som ikke respekterer
dette kan det få følger for den videre eksistens for Topp10 Bindal.
Vi kan få problemer med å etablere
besøkspunkter på eiendommer der
grunneierne driver med husdyrhold.

Grunneier vurderte å stoppe all
trafikk gjennom eiendommen, men
etter at styret har vært i kontakt
med han har man kommet frem til

Fra Kommelåsen i Åbygda.

Topp10 Bindal har fått hjemmeside
på internett med adresse:
www.bindal.no/topp10
Denne siden vil være oppdatert med
siste nyheter, og her kan dere laste
ned trimkort, kart og veivisere.
Styret oppfordrer alle sine brukere
å besøke denne siden når de tren-

ger informasjon og materiell for sine
turer. Det vil ikke bli lagt ut materiell eller informasjon noe annet sted.
Har du ikke PC med mulighet for tilkobling til internett er en mulig måte
å løse dette på å samarbeide med en
nabo eller venn, som har dette.
Styret i Topp10 Bindal har hatt store
problemer med å skaffe til veie kopp
for besøksåret 2005 til de, som har
kvalifisert seg og betalt inn kr 100,Til dette må vi bare beklage den store forsinkelsen. Det hele har nå endt
opp med at vi har skiftet leverandør,
og vi har tegnet nytt design og sendt
inn dette for trykking på kopper. Vi
vil tro at alle vil få sine kopper i første del av februar.
Når det gjelder kopper for besøk i
2006 vil dette gå, som normalt. De
vil komme i mars/april.
Følg med på vår hjemmeside om saken.
Styret for Topp10
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KULTURKALENDER VINTEREN 2007
Fester

Pensjonistforeningen

Onsdag 4. april i Åbygda.
Full Rulle spiller til dans.
Arr: Åbygda IL.
Påskeskirenn samme dag kl 1300.

Terråk pensjonistforening avholder sine møter:
6. mars
10. april
8. mai
5. juni

Skjærtorsdag, 5. april på Granheim
Rekeaften ved Skjelsviksjøen.
Arr: UL Fremskritt.

Bygdekinoen
www.bygdekinoen.no – for oppdatert program.

Søndag 1. april
Kl 1800 ikke bestemt
Kl 2000 Natt på museet

7 år
15 år

Fredag

7 år

Søndag 21. mars
Kl 1800 Elias og kongeskipet
Kl 2000 ikke bestemt

alle
15 år

7 år

Foreldre og barn
opp til 6 år
Varmbading voksne

Bindalseidet svømmebasseng
Slik blir badetidene inntil videre:
Onsdag kl.1800-1900
Åpent for alle
kl.1900-2000
Åpent for alle
Torsdag

7 år
15 år

kl.1700-1800
kl.1800-1900

alle

VONHEIM
Onsdag 7. mars
Kl 1800 Happy feet
Kl 2000 Deja Vu

Søndag 4. april
Kl 1800 ikke bestemt
Kl 2000 Natt på museet

Terråk svømmebasseng
Slik blir badetidene inntil videre:
Onsdag kl.1700-1800
1.-4. klasse
kl.1800-1900
5.-7. klasse
kl.1900-2000
Åpent for alle fra og
med 8. klasse
Torsdag kl.1700-1900
Familiebading
kl.1900-2000
Åpent for alle fra og
med 8.klasse

Lørdag 12. mai på Toppen
Torgeir og Kjendisene spiller.
Arr: Faragut.

Søndag 18. mars
Kl 1800 Elias og kongeskipet
Kl 2000 ikke bestemt

Senteret
Senteret
Senteret
Senteret

Alle er velkommen, enten du er medlem eller ikke,

Påskeaften, 7. april på Toppen
God dansemusikk for gammel og ung av Lucky Lips.
Arr: Toppen forsamlingshus.

TERRÅK SAMFUNNSHUS
Søndag 4. mars
Kl 1800 Happy feet
Kl 2000 Deja Vu

kl 1600
kl 1600
kl 1600
kl 1600

kl.1700-1800
kl.1800-1900
kl.1900-2100
kl.2100-2200

Baby og småbarnsvømming
Familiebading
Varmbading
Åpent for alle fra og
med 8.klasse
Billettpriser: Barn kr 15,- • Voksne kr 35,-.

