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Uteområdet ved skolen har i høst fått en
oppfrisking. Foreldrerådet og samarbeidsut-
valget ved skole, og idrettskolen i Kjella
idrettslag gikk sammen om en dugnad nå i
november, som en del av ”Grunnskolens
Uke”.

Lekestativer ble reparert, det ble satt
opp en ”slåssarstokk”, en tribune ble mon-
tert og det ble ryddet skog slik at det kan
settes opp en klatrevegg senere.

Etter arbeidet ble det servert lapskaus,
kaffe og formkake. På vårparten blir det ny
dugnad, og da håper man på at flest mulig
foreldre stiller opp.

Dugnad ved Kjella skole

Her ser vi arkitektene av tribunen på fotballbanen sammen med andre elever ved skolen. Nederst fra høyre: Remi Olaf Tveråmo (9 kl), Jon Arne Engan
(Vaktmester ved Kjella skole) og Jonas Andre Øvergård Engan (9kl)

Denne balansestokken ble satt opp på dugnaden 



Bindal kommune vurderer for tiden uli-
ke løsninger for bredbånd til kommune-
administrasjon, legekontor, bibliotek og
skolene. En aktuelle løsning er SDSL,
som gir opp til 2 Mbit/s. Dersom det blir
bygget ut, kan også bedrifter og private

få tilgang på bredbånd for internett og
epost. I første omgang er det telefon-
sentralen på Terråk som vurderes ut-
bygd for SDSL. Da får man to mulighe-
ter for tilgang til bredbånd. En måte er
via kobberkablene som brukes til vanlig
telefoni. Den andre måten er å benytte
radiolink fra rådhuset til andre kommu-
nale bygg, og til bedrifter og private.

Bedrifter i kommunesenteret får
skriftlig henvendelse fra kommunen om
dette før jul.

Private som ønsker bredbånd hjem,
bør kontakte Bindal kommune innen
10. desember. Priser for private vil trolig
ligge mellom 400 og 1.000 kroner pr
måned. I tillegg kommer etablering og
utstyr (antenne og nettverkskort).
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Utgiver: Bindal Kommune
Bindal Rådhus
7980 Terråk
Tlf. 75 03 25 00

E-post: postmottak@
bindal.kommune.no

Web: www.bindal.kommune.no

Ansvarlig redaktør:
Edmun Skjelsvik

Redaksjon:
Jens Christian Berg

Trykk/Produksjon:
Rønnes Trykk as, Mosjøen

Bladet sendes gratis til alle hus-
stander i Bindal kommune, og kan
leses på kommunens internettsider.

Neste nummer er planlagt utsendt i
februar 2003.

Hvis du bor utenfor kommunen,
og ønsker å få tilsendt bladet,
ta kontakt med Menighetskontoret.

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

NB! Kveldsåpent er endret
fra mandag til tirsdag.
Mandag kl 1000 – 1545
Tirsdag kl 1200 – 1900
Onsdag kl 1000 – 1545
Torsdag STENGT          
Fredag kl 1000 – 1545

På Bindalseidet er åpningstidene slik:
Tirsdag kl 1600 – 1800
Torsdag kl 1100 – 1300 

og 1600 – 1800

Viktige telefonnummer:

Bibliotekets åpningstider:

Nytt styre i 
Bindal Rideklubb
Kjell Dagslott er ny leder i Bindal 
Rideklubb

Mammografi
Helselaget på Terråk arrangerer 
mammografi-tur til Trondheim tirsdag
10. desember. Kontakt Hilde Aunvik,
tlf 75 03 24 58  for påmelding.

CD-innspilling
Skolene i Bindal spiller nå inn sanger til
en jule-cd. Et omreisende lydstudio rei-
ser rundt og gjør opptak på skolene, og
samler det på en cd som vil komme i
salg før jul. Dette må være årets julegave
til bestemor og bestefar!

Nasjonaldager
Vi har elever fra mange forskjellige land
som går på skole i Bindal.

Nasjonaldagene blir markert ved
skolene.
Samisk nasjonaldag 6. februar
Tyskland 3. oktober
Polen 3. mai

Juleferie
Siste skoledag før jul er fredag 20. de-
sember. Første skoledag på nyåret blir
mandag 6. januar.

Juleverksted 
på skolene
Bindalseidet skole har juleverksted 9. og
10. desember. Juleavslutning lbir torsdag
19. desember kl 1800. I år har mellom-
trinnet og ungdomstrinnet hovedansva-
ret for tilstelninga.

På Terråk skole er det juleverksted
torsdag 18. og fredag 19. desember. Se
oppslag for flere detaljer

FYSAK 
aktivitetsmidler
Grupper som driver aktiviteter som
kommer inn under FYSAK, kan søke
Nordland Fylkeskommune om tilskudd.
Ta kontakt med FYSAK-koordinator Tu-
rid Klimpen Lande for nærmere opplys-
ninger. Fristen for å søke er 10. januar
2003

Bredbånd i Bindal



Vi kaller den julestria, men de siste uke-
ne før jul er noe mer. Det er tiden da vi
samler oss om verdier og tradisjoner, og
gjør forberedelser som har til hensikt å
glede familiemedlemmer, en venn, en
bekjent eller kanskje en god nabo.

Året 2002 nærmer seg slutten og det
er heldigvis fortsatt godt å få vokse opp,
arbeide og bo i Bindal. Det lokale folke-
styret er under press. I kommunen er
nominasjonsprosessen foran kommune-
og fylkestingsvalget neste år kommet i
gang. Nominasjonene er riktignok ennå i
en innledende fase, men allerede nå hø-
rer vi at foruroligende mange lokalpoliti-
kere ikke vil ta gjenvalg. Den viktigste og
mest tankevekkende årsaken til at folk
betakker seg for lokalpolitisk engasje-
ment henger nok sammen med en sta-
dig økende følelse av avmakt. Lokalpoli-
tikerne er langt på vei blitt statister i et
rikspolitisk spill som en tilsynelatende
har liten innflytelse over. Det er kommu-

nepolitikerne som må ta kjeften ansikt
til ansikt med sine velgere når rikspoliti-
kerne skjærer ned på bevilgningene til
skole, eldreomsorg og andre tjenester
folk trenger.

I Bindal vil jeg påstå at vi stort sett har
gode tjenester og det tror jeg vi alle øn-
sker å verne om. Bindal kommune har
derfor meldt seg inn i ”Folkeaksjonen
Velferd”, som har som hovedmål å for-
svare velferden ved å styrke kommune-
økonomien. Problemene i kommunene
skyldes en voldsom omfordeling, der
det offentlige bygges ned til fordel for
privat vekst. De som har nok fra før vin-
ner, fellesskapet er taperen. Utviklingen
tvinger lokalpolitikerne til å forvalte
hardhendte statlige nedskjæringer, i ste-
det for å representere sine velgere. Lo-
jalitet til staten settes opp mot lojalitet
til befolkningen. De fleste kommunepo-
litikere ønsker ikke at det skal være slik
lenger.

Vi må derfor arbeide for et bredt
samarbeid og folkelige protester til for-
svar for velferdstilbudene. Deltagelse er
viktigere enn noen gang før. Vi lar oss
ikke knekke.Vi må holde motet opp, da
skal det nok gå bra for Bindal også i
framtida.

Takk til alle ansatte og lokalpolitikere
for året som har gått. Alle har også i år
gjort en utmerket jobb under vanskeli-
ge vilkår. Jeg ønsker alle sambygdinger ei
fin og trivelig julehelg.

Magne Paulsen
ordfører

3

Hilsen fra ordføreren

Folketallet i 
Bindal synker

Statistisk sentralbyrå
melder at folketallet
pr. 1. oktober nå har
sunket til 1.839. Det
er en nedgang på 18
fra 2. kvartal
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BINDALS-SANG
Tekst: Mikal Sylten
Melodi:Trad. tysk 

I oldtids dunkle skjær
et landnåmsfolk kom her,
som fant sig dyrkbar jord
i mellem fjell og fjord.
Slekt følger slekters gang
og hevder fedresrang
som frie folk i nord
vi nordmenn bor.

Refreng:
:/: På våre fedres jord

er kjærligheten stor
til veldig vakre Bindalsfjord :/:
til vakre Bindalsfjord

I uvær, brått og brann
når havet bryter inn
så mangen modig mann
da satte livet til.
Og dog i solskinnsdis
når himlen lyste blå
så fagert farvespill
vi sjelden så.

I kirke, skole , hjem
en ungdom modnes frem
for voksen, modig sterk
å øve manndoms verk.
Den på en minnedag
og helst i festlig lag
vil synge høit mot sky
sin hjembygds ry.

Mikal Sylten lanserte sin bindalssang i «Bindalsboka», som kom ut i 1955. Han ble født i
1873 på Granbostad. Faren omkom da han var 5 år gammel og Mikal vokste opp hos
besteforeldrene på Skarstad. Sylten flyttet fra Bindal tidlig, og bodde en tid i Namsos, og
senere i Bærum. På sine gamle dager flyttet han til Sverige. Sylten var ivrig antisemitt før
og under den annen verdenskrig, og fikk landssvikdom i 1948.
(Se Norsk Krigsleksikon, Cappelen 1995)

Sylten har selv sunget inn et vers av sangen på grammofonplate. Du kan høre innspil-
lingen på Bindal kommunes nettsider, der sangen er lagt ut i mp3-format.

Bindalssanger
Vi har begynt en serie med bindalssanger, og
først ut var Arnulf Bangstad. Deretter fulgte Hans 
Svarvå, Borghild Holten og Håkon Bjørnli.

Vi inviterer folk til å lage nye bindalssanger.



Forhånds- eller etterhåndstrukne lotteri
med omsetning inntil kr 100.000
Lag og foreninger som skal avholde for-
hånds- eller etterhåndstrukne lotteri
med omsetning inntil kr 100.000, skal le-
vere melding til politiet før og etter lot-
teriet. Slik melding skrives på et skjema
som fås på lensmannskontoret. Lotteri-
et kan tidligst starte 1 uke etter at mel-
dingen er gitt. Det stilles krav til lotteri-
ets formål.
Den samlede verdi av gevinstene skal
utgjøre minst 25% av tillatt loddsalg.

Omsetningsgrensen regnes pr. år. Dette
vil for eksempel si at en organisasjon
kan avholde ett lotteri på kr. 100.000, to
på 50.000 osv. innenfor samme kalen-
derår. Her ligger det imidlertid en be-
grensning i at en ikke kan avholde flere
lotterier samtidig. Det første lotteriet
må derfor være avsluttet før en kan
starte et nytt.

Tombola/lykkespill
Lag og foreninger som skal avholde lyk-

kespill (tombola, 21-spill m.v.) må
ha tillatelse fra politiet. Det stilles
krav til lotteriets formål. Det må
søkes om tillatelse på et skjema
som fås på lensmannskontoret.
For lykkespill, unntatt tombola, skal
det betales et gebyr på
kr 10,- pr. dag pr. spill.

Felles for alle organisasjoner, lag og
foreninger for å kunne bli godkjent
er : Lotteri kan bare avholdes til
inntekt for et humanitært eller
samfunnsnyttig formål, jf. lotterilo-
vens § 5. Godkjenning kan bare gis
til lag og foreninger som ivaretar slike
formål. Begrepet ”samfunnsnyttig”, er et
omfattende begrep. Sett i forhold til lot-
terilovgivningen, blir begrepet fortolket
mer restriktivt enn hva som ellers er
oppfatningen i samfunnet.

Når det gjelder hobby- og fritidsfor-
eninger, kan de gis lotteritillatelse når de
har en sosial betydning til nytte eller gle-
de for andre, eller er virksomme blant
barn og unge. Det stilles strenge krav til

foreningens sosiale betydning. Slike fore-
ninger for voksne vil normalt ikke få lot-
teritillatelse. Den enkelte søknad gis alli-
kevel en konkret vurdering.

Politiet registrerer alle lotteri i Lotterire-
gisteret.

LENSMANNEN I BINDAL
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4 elever ved Bindalseidet skole tar på seg for-
skjellige småjobber. De kan bake kaker, måke
snø, stable ved og andre ting. De planlegger
loppemarked i januar, og ber om at rene, og
hele lopper leveres inn på Bindalseidet skole.
Ring 75031335 for nærmere opplysninger.

LOTTERI

LUXUS 
ELEVBEDRIFT

Medlemmer: vara:
Ingeborg Bøkestad Ørjan Bøkestad,

Bindalseidet skole
Lars Magne Holten Anders Gutvik, Kjella skole
Frikk Skarstad Georg Liasjø,Terråk skole

Medlemmer oppnevnt av rådmannen:
Finn Stefan Dypvik Andreas Øvergård
Anne Lise Skåren Eivind Aakvik
Karina Sevaldsen Rita Nygård

Bindal
Ungdomsråd



Pleie og omsorg i ytre Bindal består av
hjemmehjelp, hjemmesykepleie og el-
dresentret. Vi er en del av den store
pleie- og omsorgsavdelingen i kommu-
nen. ( De andre delene er sykehjemmet,
pleie- og omsorg (hjemmehjelp og
hjemmesykepleie) indre Bindal, og tje-
nesten for utviklingshemmede.) Vi har
kontor i samme bygning som  bofelles-
skapet og eldresentret på Bindalseidet.
I hjemmesykepleien har vi sykepleiere
og hjelpepleiere, som arbeider i turnus.
Det vil si at de arbeider etter vakter på
dag og kveld, også helg.

De fleste vaktene går fra 8.00-
15.00/15.30 og 15.00-22.30.

I hjemmehjelpsordningen  er det an-
satt hjemmehjelpere, som også går i tur-
nus. De arbeider ikke kveldsvakter nå,
men har gjort det tidligere. I og med at
de arbeider på dagtid når det er helg,
heter det at de går i turnus.

På eldresentret er det ansatt aktivi-
tør, som arbeider vanlig dagtid mandag
til fredag. Her er det middagsservering
og aktiviteter på fastsatte dager.
De som trenger hjelp fra oss, må søke
om den hjelpen/tjenesten de behøver.

De får så et vedtak som forteller hvilken
hjelp de innvilges.

Våre tjenester er:
Hjemmesykepleie er en lovbestemt tje-
neste som omfatter :
• forebyggende helsearbeid, spesielt 

opplysning og rådgivning
• behandling og pleie
• Opptrening
• rene pleiefunksjoner
• Innunder dette ligger mange forskjel-
lige deloppgaver.

Hjemmehjelp er en annen lovbestemt tje-
neste som omfatter ;
• praktisk bistand og opplæring til dem
som har et særlig behov p.g.a. sykdom,
funksjonshemming, alder eller andre år-
saker.

Andre lovbestemte tjenester vi formidler
er :
• omsorgslønn
• avlastningstiltak for personer som

har et tyng ende omsorgsarbeid
• brukerstyrt personlig assistanse
• korttidsopphold på sykehjem
• langtidsopphold på sykehjem

Tjenester kommunen har som ikke er lov-
bestemt:
• trygghetsalarm
• kjøp av middag, evnt. tilkjøring av

middag
• tildeling av bolig i bofellesskap eller

trygde bolig
• bakedag på eldresentret
• bingo/kaffekos på eldresentret

Andre vi samarbeider med:
• legene/legekontoret
• pårørende/familie
• sosialkontoret
• sykehus
• sykehjem
• fysioterapeut
• apotek
• Namsos Bandasje
• rehab. institusjoner
• hjelpemiddelsentralen
• trygdekontor
• prest/diakon
• hjelpeverger
• støttekontakter
• logoped
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I november var de fleste i avdelingen samlet til møte, der de ble informert om mulige endringer i organiseringen som følge av budsjettet for 2003.
Fra venstre, rad 2: Liv Elstad, Johanne Langgård,Tor Helge Kveinå, Ragnhild Otervik, Marianne Berg Hansen, Grete Hollup, Sissel Hald,Anne Marie
Elvheim, Bente Johansen. Rad 1: Kirsten K. Brønmo, Sigrid Nygård,Anita S. Lund, Karina Kjærstad, Ruth Vollan og Anita Vassli.

PPresentasjon av 

en kommunal 

arbeidsplass:
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Pleie og omsorg
i ytre Bindal

Dagen for oss starter kl. 8.00.Vi samles til morgenkaffe og får  rapport fra
kveldsvakta og gjør en fordeling av dagens oppgaver. Noen ganger har en av
oss startet arbeidsdagen tidligere fordi noen skal til for eksempel sykehus-
kontroll, og må reise tidlig.

Deretter kjører bilene ut i bygda. Vi dekker området ut til Otervika,
Holm/Hald, Røytvoll og Bindalseidet.Vi har også tre boenheter med leilighe-
ter, - Åsentoppen, Åsaunveien og Bindalseidet bofellesskap.

Utpå dagen er de fleste innom og spiser, før de drar ut igjen og hjelper de
som trenger det.

Avstandene er som nevnt ganske lange og for eksempel på en kveldsvakt
blir det kjørt ca 6-10 mil.

Vi arbeider ofte alene, noe som gjør at samlingsstundene rundt morgen-
rapporten er veldig viktig. Noen ganger kan det være greit å diskutere seg
fram til en løsning på et praktisk problem sammen med kollegaer, få høre
hvor glatt veien er ut til Holm, eller få servert en god vits på morgenen.Vi
har det trivelig på jobben, og det er mye glad latter i gangene enkelte dager.

Hjemmesykepleien arbeider etter forskjellige metoder. I Åsentoppen ut-
leieboliger har vi en fast bemanning som jobber med miljøterapi. Det er
egentlig en ny arbeidsmetode for oss, og spennende å innføre. Resten av be-
manningen i hjemmesykepleien arbeider på den mer tradisjonelle måten
som de fleste er kjent med.

Hørselskontakt
Vi har en hørselskontakt i kommunen, hun er ansatt hos oss. Det er Ruth
Vollan, og hun nås på vårt telefonnr. Hun arbeider på dagtid hver onsdag, og
er da lett å få tak i. Hun har fått opplæring i hørselstekniske hjelpemidler hos
hjelpemiddelsentralen i Nordland. Hun har også en del utstyr til utprøving.

Utdanningsboom
Vi har og har hatt mye videre- og etterutdanning blant personalet.Vi har 6
hjemmehjelpere som har tatt hjelpepleierutdanning. En sykepleier har vide-
reutdanning i geriatri, en skal ta eksamen i psykiatri i høst. En sykepleier har
konsultasjon- og veiledningsmetodikk, og en har personalledelse og kompet-
anseutvikling.To hjelpepleiere skal starte på etterutdanning i psykiatri i høst.
Vi tar også imot elever/studenter som er under utdanning, slik at de kan få
ha aktuelle praksisperioder hos oss.

Telefon
Kontor   75 03 15 10
Mobil     99 27 40 30
Vi hører noen ganger at det er vanskelig å få tak i oss. Avdelingssykepleier
har kontordag på onsdager, men ellers har vi ingen som betjener telefonen.
Vi har telefonsvarer som mange er flinke til å bruke. De legger inn en be-
skjed om at de vil ha tak i oss, og vi ringer dem opp når vi kommer inn på
kontoret utpå dagen.Vi har også mobiltlf. med oss hele tiden

Ansatte
Anita S. Lund avd.sykepleier
Marianne B. Hansen sykepleier
Tor-Helge Kveinå sykepleier
Solveig Vikestad sykepleier
Bente Johansen geriatrisk 

sykepleier
Sissel Hald sykepleier
Ruth Vollan hjelpepleier
Anita Vassli hjelpepleier
Rita Vikestad hjelpepleier
Anne-M. Elveheim hjelpepleier
Karina Kjærstad hjelpepleier
Grete Hollup          hjelpepleier
Johanne Langgård hjemmehjelp
Liv Elstad hjemmehjelp
Ann-Mari Storheil hjemmehjelp
Sigrid Nygård hjemmehjelp
Ragnhild Otervik hjemmehjelp
Ester Sætervik hjemmehjelp
Solfrid Vollan hjemmehjelp
Kirsten Brønmo aktivitør,

eldresenter
Marie Vollan renholder

Stillingsstørrelsene varierer fra 3 ti-
mer pr. uke til hel stilling. 7 ansatte
jobber i hel stilling, 10 har ca 0,5 stil-
ling, mens 3 jobber 0,75 stilling.

Anita Steffenakk Lund,
avdelingssykelpleier
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Topp 10

Leseopp-
læring
Bindal kommune har et kommunalt
S-team (spesialpedagogisk team). Vi
har blant annet jobbet med leseopp-
læringa og hva skolene kan gjøre for
at vi skal få dette enda bedre til. I
denne sammenheng fant vi det na-
turlig å gi noen råd til foreldre.

Gode råd til foreldre:
• Ta gjerne barnet på fanget og la det lære sanger, rim og regler.
• La barnet lese høyt for deg så snart det har lært å lese. Les selv små styk-

ker annenhver gang.
• Slutt ikke med å lese for barnet når barnet har lært å lese. La det gjerne bli

en vane med felles høytlesningsstunder.
• Syng med barnet, selv om du selv mener at du ikke er flink til å synge.
• Snakk med barnet om hva det opplever på skolen.
• Se i skolebøkene sammen med barnet.
• Spør barnet hva det gjort, ikke hva det har lært.
• Gi ros og oppmuntring.
• Lytt og spør. Gjør ikke oppgaver for barnet.
• Besøk biblioteket sammen med barnet og lær det å bli glad i bøker
• Oppfordre til lån og lesning av bøker etter  hvert som barnet vokser til.

Antall personer 461 196 206 183 240 143 329 231 299 198

Antall besøk 476 207 216 196 367 168 473 250 366 217

H
ei

lh
or

ne
t

Le
ss

ho
rn

et

H
ol

m
sh

at
te

n

Bl
år

fje
llt

ua

Ve
ab

ak
ke

n

U
rd

vi
kf

je
lle

t

M
ul

in
ge

n

Va
rd

en

Ko
m

el
ås

en

G
am

m
a 

Pe
fje

lle
t

134 personer har besteget 8 topper el-
ler fler, og har gjort seg fotjent til krus.
25 Turgåere fikk med seg alle 10 toppe-
ne.Tilsammen er det vel 1100 personer
som har skrevet seg inn i bøkene.Totalt
er det gått nesten 3000 turer! Vi har tid-

ligere lovt at krusene skulle deles ut før
jul, men vi må, av ulike årsaker, vente
med det til over jul.

Den mest populære toppen var
Heilhornet, og her finner vi også de
mest langveisfarende besøkende. Det

har vært folk fra Hawaii, USA, Hviter-
ussland, Estland, Litauen, Tyskland, Ne-
derland, Østerrike, og fra alle kanter av
Norge på toppen.

Ellers er Mulingen en populær topp

Ledsagerbevis

Vi minner om ordningen med led-
sagerbevis. De som har mottatt led-
sagerbevis fra kommunen, kan ha
med seg en person på arrange-
ment, uten å måtte betale dobbelt.
Lag og foreninger som mottar kom-
munale kulturmidler må akseptere
ordningen. Vi oppfordrer også an-
dre arrangører til å benytte ord-
ningen.
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Forventningene er skyhøye. Nedtelling-
en har pågått i to måneder. Ut på etter-
middagen kommer elevene i 3. og 4.
klasse med tannbørste , soveposer, natt-
tøy klare for natteliv og noe søvn i gym-
salen.

”Denne skolen er et hjem;- dette
hjemmet er en skole”. Dette uttrykket
blir vanligvis brukt om norske internat-
skoler i utlandet,- men tidvis kan det
være karakteristisk også for Kjella skole.
Før de kan rulle ut soveposene på
”tjukkas”-madrassen, er det mye som
skal gjøres. Foreldre og søsken er invi-
tert til kosekveld. De skal smake på ka-
ker og vafler som klassen  har forbe-
redt. Klassen skal underholde med sagn,
opplesing og dramatisering og vi skal ha
leiker i gymsalen. Endelig er go’natt-ko-
sen overstått og gjestene kommer seg
avgårde slik at den egentlige
kvelden(natta) kan begynne; Aktiviteten
pågår for fullt, men i en gemyttlig tone;
helt til de er grusomt tørste, svette og
nesten litt lei av å være i gymsalen….
Godsaker, pølser og film er også noe av
innholdet ut på kvelden.

En niåring kan synes at skolen inni-
mellom er så kjedelig at han ” kunna
såvvå.” Men med 9 niåringer på flatseng
i gymsalen kan det faktisk ta litt tid før
det blir stille. Vi må igjennom en små-
pratings-fase, en fiselyd-fase og til slutt
en spøkelseslyd-fase før alle sover sånn
ved 01.00 –tiden. Da er det så stille at vi
oppdager at det finns varmeovner i ta-
ket som klikker med jevne mellomrom.

Neste morgen, mens  skolen fylles
opp med elever som har sovet hjem-
me, er aktiviteten i gang igjen. Noen
sparker fotball i stillongsen og noen
henger i ribbeveggen i natt-tøyet. Litt
etter litt forsvinner flere og flere sove-
poser og elever fra gymsalen. Igjen  er
det stille i gymsalen; nesten, vi hører
bare varmeovnene….

Hva gjør Kjella-elevene på skolen? 
Jo, de sover!

Søndag  10.nov. hadde vi aktivitetsdag i Åbygda. Hele bygda ble invitert. Skolen stod
for arrangementet, som var en del av ”Grunnskolens uke ”. Vi innviet orientering-
skartene som Åbygda I.L. har fått til. Skolen var utgangspunktet, og deltakerne skulle
orientere seg fram til 6 poster med oppgaver av ymse slag ,-  som luftgeværskyting,
rebuser, avstandsberegning m.m. Arrangementet startet kl. 11.00 og vi var ferdig ca.
kl. 14.00.

Etter at alle hadde orientert fram samtlige oppgaver var det samling ved skolens
gapahuk i Brennheia. Der hadde vi bål og det var anledning til å grille, - noe de fleste
gjorde. Siden det var farsdag, spanderte vi saft, kaffe og deilige kaker som noen av
foreldrene gav. Det var flott oppmøte, ca. 50 personer kom,- og det synes vi er helt
topp!  Vi hadde en kjempefin dag dag i et nydelig vær, men --  med østavindskuling!

Ellin Hanne

Elever og foreldre/lærere
lekersammen i gymsalen 

Aktivitetsdag i Åbygda
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Hjemmesykepleien og Frivillighetssen-
tralen har i  samarbeid kjørt  ut middag
i helgene. Denne ordningen opphørte i
fjor på Terråk. Ordning på Bindalseidet
opphørte for flere år siden.
Nå utfordrer vi innbyggerne til dugnad
og frivillig innsats.

Bindal kommunestyre og Frivillig-

hetssentralen ønsker at vi kan starte
opp igjen med samarbeidet. Får vi
mange nok frivillige både på Terråk og
Bindalseidet starter vi opp igjen.

Oppgaven blir å hente maten på El-
dresenteret eller ved Sykehjemmet og
levere den til eldre etter en liste. Utkjø-
ring av varm middag er et tilbud kom-

munen har, som blir veldig godt mottatt
av de som omfattes av ordningen. De
som melder seg tror jeg vil få en varm
takk og mang en hyggelig prat.

Henvendelser til Frivillighetssentra-
len telefon 75 03 17 44.

Åsen Dagsenter
Åsen Dagsenter har høysesong
for produksjon av gaveartikler,

og har utsalg flere steder nå før
jul. Fredag 13. og lørdag 14. de-

sember har de utsalg fra ICA
Sparmat på Bindalseidet.

I år lanseres et nytt julehefte i Bindal.
Det er to bindalinger, Magne Olav Aar-
sand Brevik og Petter Dypvik som har
satt sammen et blad som blir lagt ut for
salg nå før jul. Bladet inneholder viser og
vers,

Blant bidragsyterne finner vi Arvid
Sveli, Alvar Sommerseth, Edgar Bøke-
stad, Biskop Øystein Larsen, sogneprest
Torgeir Liasjø, Magne Olav Aarsand Bre-
vik og Knut Brevik.

Opplaget blir 1.000 eksemplarer.

Redaksjonen håper at dette kan bli
en årviss utgivelse, og at flere kan trek-
kes inn i arbeidet med bladet.

Bladet selges fra Krambua på Terråk,
og kan bestilles på epost fra magneb
@sensewave.com

Diverse til-
skuddsordning-
er fra Miljøvern-
departementet
Miljøverndepartementet har en
rekke ordninger med tilskudd til
natur– og kulturtiltak. Ta kontakt
med kommunen for å få mer opp-
lysninger om hvordan man går
fram når man skal søke.
Det finnes tilskudd til blant annet:

Tilskudd til fiskeformål
Tilskudd til viltformål
Tilskudd til kalking og
lokale fiskeformål

3 nisser som venter på kjøpere

Åsen Dagsenter

Utfordring
Vi trenger frivillige til å kjøre middag i helgene

Jul i Bindal
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Nytt fra Kjella Idrettslag
Ny Idrettskole
Kjella idrettslag har startet idrettsskole nå i høst. Laget tilbyr nå leik og aktivitet i
gymsalen på skolen for unger. Ungene er delt inn i 4 grupper. Kontakt Gunnhild J.
Gutvik for informasjon.

Tae Kwon Do
I høst er det startet opp selvforsvarskurs for ungdom (fra 8. klasse) og voksne.

Framtidskveld
Onsdag 15. januar, kl. 1800-2130, kommer representatner fra Nordland Idretsskrets
for  lede en Framdriftskveld for idrettslaget. Det går ut på at meldemmene i laget
møtes og diskuterer. hva fungerer greitt i vårt lag og hva fungerer ikke? Hva kan vi
gjøre for å bli bedre? Det skal lages en handlingsplan, med noen satsningsområder
man vil fokusere spesielt på. Et lignende opplegg ble gjennomført for Bindal Idretts-
råd i fjor, og ble opplevd av deltakere som en vellykket måte å komme videre på.Bindalseidet

songlag
Bindalseidet Songlag har 60-årsjubileum
i år, og fortsetter feiringa med julekon-
serter. Vi har et samarbeid med Sør-
Helgeland interkommunale musikkskole
(SHIM) og Hans Inge Fagervik. Etter-
som Hans Inge gir ut jule-cd i år, blir det
også noen nye julesanger.Vi skal ha føl-
gende konserter :

Solstad kirke lørdag 7. des. kl 1700
Vassås kirke søndag 8. des. kl 1200
Rørvik kirke søndag 8. des. kl 1800

Dette er et stort løft for Bindalseidet
songlag, så vi håper bindalingene støtter
opp og kommer på konsertene.

Hans Inge Fagervik har gitt ut 15 plater,
og er nå aktuell med ny jule-cd.

Fysisk aktivitet
på Bindalseidet

Sirkeltrening onsdag kl 1800—1930 i gymsalen
Stavgang torsdag kl 1930—2100 Oppmøte ved skolen,

fysioterapeut Roar er med.
Linedance søndag kl 1900—2030 i gymsalen

Seniordansen planlegger Swingkurs på nyåret. Kontakt Gunnar Sagmo
Det planlegges  også linedance-kurs på nyåret med instruktører fra Sømna.

Terråk idrettslag planlegger å sette opp en binge i området mellom Terråk skole og
barnehage. Slike binger er nå bygget på Rørvik og planlegges på Kolvereid, og består
av et dekke med kunstgress omkranset av et gjerde. Størrelsen variere fra 13 x 21
meter, og oppover.

Fotballbinge i Bindal

Terråk 
Idrettslag

Skigruppa melder at lysløypa nå er
klar til bruk, etter omfattende re-
habilitering. I påvente av snø, kan
man gå til fots, med eller uten sta-
ver. Løypa er nå knyttet sammen
med turløypa langs Stillelva, slik at
man også kan ta seg en lengere tur,
hvis ønskelig.

Skikarusellen starter opp så
snart det kommer snø, på tirsda-
ger kl. 1800
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Det nærmer seg jul og da er det tradi-
sjonelt ikke bare vanlig julestrid, men
også en tid hvor kommunestyrene be-
handler sine budsjetter for kommende
år. I september hadde Bindal kommu-
nestyre samling på Lovund og disku-
terte kommende års budsjett. Dette
er sikkert kjent for de fleste av ”Båt-
saumens” lesere. På tidlig stadium i
budsjettarbeidet opereres det gjerne
med uttrykk som ”rå-budsjett”. Dette
består først og fremst av en oppsum-
mering av ”løpende drift”. Under Lo-
vund-samlingen  var det ingen som
kjent Regjeringens forslag til statsbud-
sjett. Det er dette som signaliserer
kommunens økonomiske rammebe-
tingelser.

Etter at statsbudsjettet ble kjent og
inntektsanslaget stort sett er kommet
på plass, opplever vi i Bindal i år et
enormt gap mellom forslaget fra Re-
gjeringen og det som trenges for å
dekke løpende drift. Et budsjett i uba-
lanse er som kjent ikke noe lovlig bud-
sjett. Kommuneloven krever at bud-
sjettet skal være i balanse og reelt. Et
svært kostbart lønnsoppgjør og økte
pensjonskostnader som ikke er kom-
pensert i statsbudsjettforslaget er ho-
vedårsaken til det store gapet. Å inn-
dekke vel 12 mill. kroner for å oppnå
balanse virker etter min oppfatning
som en umulig oppgave, i hvert fall
over ett år. De lokale arbeidstakeror-
ganisasjoner er orientert som situasjo-
nen. Det er ingen trivelig situasjon
dersom nevnte ”gap” skal dekkes inn
ved stillingskutt. Det er ellers bare
kommunestyret som har myndighet til

å opprette stillinger og inndra stillinger.
Nå må jeg legge til at i skrivende stund
kjenner vi ikke resultatet av Storting-
ets behandling av statsbudsjett. Jeg ser
med stor spenning på hvilke gruppe-
ringer i nasjonalforsamlingen som blir
enige og ikke minst hvor mye kommu-
nesektoren vil få i ”påslag.”
Et lyspunkt for oss er at skatteinngang-
en hittil i 2002  har vært god. Dersom
tendensen holder kan kommunen få
inn over 1 mill. kroner mer enn bud-
sjettert, i skatt på formue og inntekt,
og det kommer svært godt med. Det
store spørsmål er alltid om staten
trekker inn noe av denne ”mer-inn-
gang” ved å redusere på rammeover-
føringen (inntekts-utjevningen.) 

Parallellt med budsjettarbeidet arbei-
des det med en organisasjonsgjen-
nomgang for å se hvor det kan gjøres

endringer for å oppnå effektivisering
og derved besparelser. Resultatet av
dette så langt blir lagt fram i formann-
skapets budsjettmøte 20.11. som en
del av budsjettsaken. Arbeidet med
organisasjonsgjennomgangen vil fort-
sette. Dersom det ikke kommer økte
overføringer til kommunen ut over
det statsbudsjettet innebærer, er det
klart at kommunen står overfor en
håpløs situasjon. Uansett hvor mange
stillinger som vedtas fjernet, vil ikke
dette gi full effekt omgående. Dessu-
ten plikter en kommunen å skaffe inn-
byggerne visse tjenester. Her er det
viktig å ikke glemme at kommunen har
viktige lovbestemte oppgaver 

Til slutt vil jeg ønske alle, spesielt våre
arbeidstakere, en riktig god jul og et
godt nytt år 2003.

Edmun  

STATSBUDSJETT TIL BESVÆR

KLASSEBESØK PÅ NAMDALINGEN
Tidlig i november dro 5. klasse ved Kjella skole til Gutvik for å få omvisning på hurtifbåten «Namdalingen». Foreldregrup-
pa hjalp til med organisering av turen. Mannskapet stilte opp og viste elevene rundt på hele båten. Mest imponert ble ele-
vene da de fikk komme opp på brua, og fikk se alle knappene og skjermene. Etter omvisningen ble alle elevene bedt hjem
til Hanne Marit og Egil Reppen, som spanderte kjempegod pizza til hele klassen. Det ble også tid til leik og moro før de
måtte dra hjem.
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Det lar sig ikke nekte at disse ordene
fra julesalmen passer sørgelig dårlig ak-
kurat nu. Selve juleevangeliet lyder som
en romantisk fortelling i virkelighetens
hårde verden. Menneskene møter julen
i år med et annet sinn enn ellers. Det
er som vi på forhånd har innrømmet
det for oss selv, at i år blir det vist ingen
ordentlig jul. Julen var lysenes, gavenes
og gledens tid. Men nu kretser tankene
så altfor lett omkring de sløkte lys, den
mørke verden, og de simple gaver. Og
med disse tankene har gleden ikke noe

tilfelles.Alt dette er galt. Hvis vi i år mø-
ter julen bare på denne måten, da viser
det at det i virkeligheten ikke var jul vi
feiret før.Vi feiret bare formene, stasen
og festene.Vi var på overflaten og ikke
ved kjernepunktet. Jul er ikke det sam-
me som former og det blir ikke borte
om formen blir det. Om rikdom skifter
til fattigdom og overflod med nød, julen
er der allikevel. Ja, nettopp da, for julen
er jo fredens glade budskap. Julebud-
skapet er et løfte.

(Tormod Storvik)

JULEBUD-
SKAPET

Jula nærmer seg og jeg har bladd litt
i ”Budstikka” for å finne noe om det-
te budskap og her er en liten bit av
det jeg fant. Det er skrevet for seksti
år siden, men løftet står fremdeles
ved lag.

Willy Bjørnli

Fred over jorden, menneske fryd deg

Bindal kommune begynte i 1995 arbeidet med arealplan, og i 1998
vedtok kommunestyret den første planen. Nå skal arealplanen rul-
leres, og det er laget et utkast som er lagt ut til offentlig høring. De
som er interessert å se forslaget og kartet, kan henvende seg til
Bindal kommune, plan- og ressursavdelingen. Merknader bør gis in-
nen 15. desember 2002. Arealplanen viser hvordan kommunens
områder til lands og vanns skal disponeres, utifraNåværende situa-
sjon og forventet utvikling.Vi tar sikte på å avholde temamøter om
arealplanen nå i begynnelsen av desember.Vi vil blant annet holde
et møte om aktiviteten i sjø (akvakultur, fiske, friluftsliv og fritidsfis-
ke). Det vil bli satt opp oppslag for nærmere informasjon og tids-
punkt for temamøtene.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL TIL OFFENTLIG ETTERSYN



KULTURKALENDER HØSTEN 2002
Bygdekinoen: Julebord

Julefester

Julekonsert

Dansefester i julen

Advent

Juledans 2. juledag Åbygda,Timeless spiller.
Fest på "Granheim" Skjelsviksjøen, 3. juledag (27.
desember). Bache Gabrielsen Band spiller
Romjulsdans på Toppen 3. juledag. Bengt Åge’s spiller. På-
melding.
Julerevy på Vonheim Sørhorsfjord 4. juledag (28. desem-
ber)kl.2000. Kveinås spiller opp til dans.
Fest på Toppen 5. juledag. Musikk av Almost Famous.

Se på internett:
www.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen/nordland.html
for oppdatert filmprogram.

Terråk:
Tirsdag 26. nov kl 1800 Stuart Little 2     Alle

kl 2000  XXX                15 år

Tirsdag 10. des kl 1800 Harry Potter      11 år
og Mysteriekammeret

Tirsdag 21. jan Kl 1800 Ringenes Herre:To tårn

Sørhorsfjord
Onsdag 16. okt. kl 1800 Karlsson på taket  Alle

kl 2000 Minority Report  15 år

Onsdag 27. nov kl 1800 Stuart Little 2     Alle
kl 2000  XXX                15 år

Onsdag 11. des kl 1800 Harry Potter      11 år
og Mysteriekammeret

Onsdag 22. januar kl 1800 Ringenes Herre:To tårn

Søndag 1. desember er det julegran-
tenning ved Kjella skole kl.1500. Fønix
skole- og ungdomskorps deltar. Åresalg
og loddsalg. Kaffe og matservering.
Salg av hjemmelagede nisser.
Søndag 1. desember har Terråk sko-
lemusikk julebasar på skolen kl
1400, og Julegrantenning i sen-
trum kl 1730.

Julegrantenning Bindalseidet
søndag 1. desember kl. 18.00

Bindalseidet songlag inviterer til julekonsert sammen
med Hans Inge Fagervik i Solstad kirke lørdag 7. de-
sember kl 1700, Vassås kirke søndag 8. desember kl
1200 og Rørvik kirke kl 1800.

14

Familiejulebord i Åbygda fredag 20. desember 
kl 1900.

Vi synger Julen inn
Søndag 15. desember kl 1900 er det julekonsert
med korene i Solstad kirke.

Luciafest 13. desember på Vonheim k1 1800.
Underholdning, med Linedance, Seniordans, og Fønix
skole– og ungdomskorps.

Juletrefest på ”Solvang” Holm, 2. juledag kl. 1500.
Juletrefest Terråk skole 3. juledag
Juletrefest Bindalseidet skole 3. juledag kl 1600
Juletrefest 4. juledag kl 1330 i Åbygda.
Juletrefest på ”Granheim” Skjelsviksjøen,
5. juledag kl. 1600.
Juletrefest på Vonheim Sørhorsfjord, 6. juledag kl. 1400.

Julebord for pensjonister
Terråk pensjonistforening inviterer til julebord tirsdag
10. desember kl. 17.00 på Terråk Gjestegård. Påmelding
innen 2. desember til Ivar P. Helstad, tlf 75 03 40 72,
Oddmund Øyen, tlf 75 03 40 51 eller Liv Dahlberg, tlf
75 03 21 15. Pris kr. 100,– for medlemmer, og 160,– for
andre.


