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Dører
VinDuer
Porter

SpeSialmål? Ring 75 17 04 66 
og oppgi ønsket mål
1.400 dører på lager.  
Fraktfritt etter avtale

www.heimstadbygg.no

Heimstad
Bygg
8650 mosjøen

Har du noe du vil dele med menighetsbladets 
lesere? Send til kirkekontoret, 7980 Terråk, 
 eller kirkevergen@bindal.kommune.no
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Da har vi startet på ett helt nytt år, og kalenderen er 
ganske så tom ennå. Da er det bare å venne seg til 
å skrive 2015 i stedet for 2014. Det tar sin tid…

I 2015 skal det være kirkevalg igjen. Kirkevalg er det 
hvert fjerde år, og det foregår samtidig som kommune- og 
fylkestingsvalget, 14. september. For oss er valget litt 
 historisk. For første gang skal Bindal menighetsråd legge 
frem bare en liste. Solstad og Vassås menigheter er slått 
sammen til ett sokn og ett råd; Bindal menighetsråd. 

I disse tider med snakk om kommunesammenslåing er 
det også spennende for kirken. Hvilke konsekvenser vil 
kommunesammenslåing få for kirken? De kirkelige felles-
rådene vil få samme geografiske område som de nye 
kommunene, og alle sokn vil nok bli berørt av kommune-
sammenslåingen. 

Hvis du vil være med på å forme kirken i Bindal fram-
over, gi beskjed til medlemmene i menighetsrådet eller til 
oss på kirkekontoret.

   May Helen

    

Er utgitt av menighetsrådet og 
kommer ut 5 ganger i året.  Bla-
det sendes gratis ut til alle hei-
mene i prestegjeldet. Frivillige 
gaver mottas med takk.

Pengene sendes: 
Bindal menighetsblad 
Bankgiro 4651.07.04754
Merk: Menighetsblad

Redaktør: May Helen Lindsetmo

Bindal Prestegjeld:
Prest: Gjøa Kristine Aanderaa
7980 Terråk
Mob: 916 97 025
Tlf: 75 03 13 31
Kontortelefon: 75 03 25 80

Åpningstider Kirkekontoret:
 Man.–torsdag     8.30 – 15.00
 Tlf. 75 03 25 81/ 75 03 25 82 
 epost: kirkevergen@bindal.
  kommune.no
Kirkeverge: 
 May Helen Lindsetmo
 7980 Terråk
 Tlf 918 44 077
Kontorsekretær. Aud H. Liasjø  
 Vikestad, 7982 Bindalseidet
 Tlf.  996 21 048 
Organist: Roger Johansen 
 7980 Terråk, Tlf. 902 05 459
Kirketjener: Olaf Martin Larsen 
 Kjelleidet, 7982 Bindalseidet 
 Tlf.  75 03 17 15

Bindal Menighetsråd:
Leder: Arnold Alsli,Tlf. 958 69 127
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"Jeg har lov til alt, men  
ikke alt tjener til det gode"

“Jeg har lov til alt, men ikke alt 
tjener til det gode. Jeg har lov til 
alt, men ikke alt bygger opp” 

Dette sier Paulus i det første 
brevet til menigheten i Korint. I 
menigheten hersket det uenig-
het om man som kristen kunne 
spise offerkjøtt. Det var kjøtt 
som var blitt ofret til hedenske 
guder. I prinsippet sier Paulus 
at det kan man. Alt Gud har 
skapt er godt og ikke noen mat 
er uren. 
Likevel så ber han alle i menig-
heten om å tenke seg om. De 
skal alltid tenke på den situa-
sjonen de er i først. Er det noen 
som er tilstede som blir støtt av 
at man spiser offerkjøtt så skal 
man la det være. For Paulus er 
hensynet til den andre viktigere 
enn min frihet til å gjøre det jeg 
synes er riktig.
Kanskje Paulus har noe vesent-
lig å si i hvordan vi skal være 
mot hverandre. 

I våre dager kan man nesten 
ikke åpne en avis uten å finne 
diskusjoner om ytringsfrihet. 
Ytringsfrihet er en viktig verdi, 
som det er verdt å kjempe for. 
Mange steder i verden i dag blir 
mennesker fengslet og drept for 
sine meningers skyld. Vi ser det 

som en menneskerett å få tenke 
og ytre seg fritt. Ytringsfriheten 
kan også ha negative følger, 
ytringsfriheten kan brukes på 
en måte som skaper fordommer 
og fiendebilder av grupper i 
samfunnet. 

De fleste er enige om at det er 
viktig å bruke ytringsfriheten til 
å kritisere folk som har makt. 
Jesus sjenerte seg ikke for å 
bruke sin ytringsfrihet på den 
måten. Han kalte datidens 
 religiøse maktpersoner orme-
yngel og kalkede graver. Men 
han brukte ikke sin ytringsfri-
het til å dømme de svake i 
 samfunnet. Han spredte heller 
ikke fordommer om upopulære 
grupper som tollere og samari-
tanere. Han møtte hver person 
som et enkeltmenneske. 

”Kjærligheten gjør ikke noe 
usømmelig.” skrev Paulus også 
til korinterne. 

Vi trenger også å bli minnet om 
dette når vi bruker vår ytrings-
frihet, for ”jeg har lov til alt, 
men ikke alt tjener til det gode.”

Gjøa Kristine Aanderaa
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Din blomsterhilsen til Den 
spesielle anleDning 

får Du hos oss
Buketter

Sorgbinderi

Dekorasjoner

Gaveartikler7980 Terråk  - Telefon 75 03 15 00
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Orgelet i 
Solstad kirke

Ledelsen i katedralen i Rouen 
ønsket en utstilling fra Peace-
painting i forbindelse med fei-
ringen av Olavs dåp i år 1014. 
Olav den hellige ble nemlig 
døpt her for 1000 år siden. 
Hendelsen og den opplæringen 
han fikk i Frankrike, har pre-
get Norge sterkt i ettertid.

I midten av oktober var det 
gudstjenester, konserter, fore-
drag og andre markeringer av 
jubileet i Rouen, med mange 

norske deltakere. Catrine 
Gangstø og Randi Størseth var 
til stede for å ordne med utstil-
lingen, og dokumentere arbei-
det med den.

Med denne utstillingen er 
Peacepainting med på å frem-
me fredstanken ved denne 
markeringen, og fokuserer 
samtidig på ønsket om fredelig 
sameksistens på tvers av kultu-
rer i dagens verdensbilde. Ut-
stillingen skal henge i katedra-

1000 år siden   Olav den Helliges dåp
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Begravelse

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Gravminner

Oppussing av gravsteiner

Skrifttilførsel

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

Åsvn. 6, 7970 Kolvereid - Tlf. 74 39 51 60 
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1Dag 00. måned 2010

Vi er behjelpelig med å skaffe lokaler. 
Vi leverer til hele Ytre Namdal og Bindal.

atering fra A til Å
Planlegger dere et selskap?

atering fra A til Å
Planlegger dere et selskap?

* Julebord
* Minnesamvær
* Bryllup
* Overtidsmat
* Bursdag
* Firmamat
* Jubileum
* Skolefest

* Barnedåp
* Kon� rmasjon

Bordbestilling
Pristilbud

Pakkeløsninger
Kim Arnø

tlf. 917 64 626
arnosmat@online.no

Per Hushagen 
tlf. 916 17 857

Ranveig Kvalø 
tlf. 918 08 566
E-post: ytrenc@online.no

Ytre Namdal Catering
www.ytrenamdalcatering.no

Barndåp/ 
konfirmasjon eller 
andre stordager? 

Senteret på Terråk er mulig å 
leie. Utstyr for å dekke til min. 
50 personer.
Kontakt kirkekontoret 
tlf 75 03 25 81, for leie

1000 år siden   Olav den Helliges dåp
len ut året og vil skape aktivitet 
rundt temaet.

Fotograf Randi Størseth fra 
Trondheim lager en presenta-

sjonsfilm som bl.a. skal vises 
for konfirmantene under en 
undervisningsøkt hvor det også 
blir fortalt om livet til Olav.

Peacepainting søkte og fikk 
støtte av Bindal menighetsråd 
til denne utstillingen og for å 
delta på markeringen.
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Kjære Bindal  
menighetsråd

Med julen snart over oss, sen-
der vi en hilsen, også med øn-
sker om ett godt nytt år. Må 
denne tiden komme med fine 
stunder, god helse og god inn-
høsting.

Meseret har det fint. Hun had-
de en utrolig fin opplevelse da 
hun og andre barn fra byen 
dro på tur til et sted som heter 
Aksum, for å besøke den histo-
riske Axum-obelisken som er 
24 meter høy. Obelisken ligger 
omtrent 190 km fra barnebyen. 
Meseret sier: «Jeg hadde en 
fantastisk tur. Jeg hadde hørt 
om obelisken fra mine lærer, 
og hadde sett den på tv. Nå 
fikk jeg sjansen til å se den 
selv og var veldig spent. Den 
er vakker og jeg undres ennå 
på hvordan de fikk satt opp 

denne uten å bruke moderne 
maskiner. I tillegg hadde vi det 
morsomt på bussturen også, 
hvor vi sang og spilte kort.»
MESKEL – Funnet av det ekte 
korset

Meskel, som betyr kors, er en 
av de viktigste høytidene i Eti-
opia. Det foregår 27. septem-
ber og skal minne om da 
Dronning Helena, i det fjerde 
århundret, fant det ekte korset. 
Meskel-feiringen innebærer 
også brenning av et stort bål, 
eller Demera, som vi kaller 
det. Legenden sier at Dronning 
Helena fant det ekte korset da 
røyken fra bålet falt ned på 
bakken hvor korset hadde blitt 
gravd ned.

«I dette årets Meskel-feiring, 
marsjerte alle i byen til Choma-
fjellene for å delta på feiringen 
sammen. De eldre søsknene 
som bor andre steder for skole-

gang, kom også hjem til høyti-
den, så det ble en stor familie-
gjenforening. Da Demera ble 
tent, startet sangen, fyrverkeri-
et, brytingen, trommene og 
rop ingen. Det er en så fantas-
tisk seremoni! Det var så moro 
å se alle mine søstre, brødre 
og SOS-mamma danse og kose 
seg. Jeg føler meg så heldig 
som har en så fantastisk fami-
lie og har muligheten til å feire 
Meskel på denne måten,» sier 
Hagos som er 14 år.

Alt dette er mulig nettopp på 
grunn av dere og deres omtan-
ke, så tusen takk! Må dette nye 
året gi dere flere velsignelser 
og gjøre deres liv like lykkelig 
som deres fadderbarn.

God Jul og Godt Nytt År!
Hilsen
Wosene Kifle
National Sponsorship Manager

Fra fadderbarnet
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Valg 2015
Den norske kirke er inne i en spennen-
de fase. Kirkeforlik og demokratireform 
er gjennomført. Prosessen med endre-
de relasjoner mellom Staten og Den 
norske kirke fortsetter og parallelt med 
dette må også demokratiet i Den 
 norske kirke utvikles og tilpasses en ny 
situasjon. Kirkevalget 2015 blir den 
 neste store milepælen i denne utviklin-
gen, midt i en prosess hvor kirken skal 
ta grunnleggende veivalg for fremtiden. 
Aldri før har det vært viktigere med 
kompetente folkevalgte råd med sterk 
demokratisk legitimitet og forankring 
hos kirkemedlemmene.
 Kirkevalget finner sted (13.-) 14. sep-
tember 2015 samtidig med kommune-
styre- og fylkestingsvalget. Dette gjeld-
er valg av menighetsråd og direkte valg 
av leke medlemmer til bispedømmeråd 
og Kirkemøtet.

Menighetsråd
Menighetsråd ble innført ved lov i 1920. 
Det er normalt menighetsråd i hvert 
sokn. De første menighetsrådene trådte 
i funksjon i 1922. Bestemmelser om 
menighetsråd finnes i dag i kirkeloven 
av 7. juni 1996 (§§5-9)

Hvem sitter i menighetsrådet?
Menighetsrådet har 4-10 valgte med-
lemmer + soknepresten, normalt med  
5 varamedlemmer. Rådet velges for  
4 år. Menighetsrådet velger 1-2 repre-
sentanter til kirkelig fellesråd, eller 
opptrer som kirkelig fellesråd der det 
bare er ett sokn i kommunen.

Hvilke oppgaver har 
menighetsrådet?
«Menighetsrådet skal ha sin oppmerk-
somhet henvendt på alt som kan gjøres 
for å vekke og nære det kristelige liv i 
soknet.» Menighetsrådet tar avgjørelser 
på vegne av soknet/menigheten. Menig-

hetsrådet ha ansvar for å legge til rette 
for det lokale menighetslivet med tros-
opplæring, omsorgsarbeid(diakoni) og 
kirkemusikk. Rådet har ansvar for om 
det skal tas opp offer i kirken og for-
valte det som kommer inn. Det skal 
samle de tilsatte i soknet til drøftinger 
om menighetsforholdene og de opp-
gaver som foreligger. Hvert år skal me-
nighetsrådet ta initiativ til å gi en orien-
tering til menigheten som det kristelige 
arbeidet i soknet.

Hvilke oppgaver har kirkelig 
fellesråd?
Kirkelig fellesråd ivaretar de adminis-
trative og økonomiske oppgavene på 
vegne av soknene. Kirkebudsjettet fra 
Fellesrådet skal legge grunnlaget for 
budsjettforslaget for kommunen. Kirke-
lig fellesråd har ansvar for bygninger 
og drift og vedlikehold av kirker, opp-
rettelse og nedleggelse av stillinger, an-
skaffelser og drift av menighets- og 
prestekontor og lokaler, utstyr og mate-
riell til konfirmasjonsopplæringen. 
Kirke lig fellesråd utarbeider mål og 
plan er for den kirkelige virksomheten i 
kommunen og skal fremme samarbei-
det mellom menighetsrådene og sokne-
nes interesser i forhold til kommunen. 

Forberedelser til valget
Menighetsrådet i Bindal er valgstyre, og 
har ansvaret for å se til at det blir stilt 
kandidatliste(r) ved valget. Valgstyret 
utnevner en nominasjonskomite som 
har i oppgave å skaffe kandidater til 
menighetsrådet som skal sette opp et 
forslag til liste.

Enhver gruppe på minst 10 stemmebe-
rettigede kan stille liste til menighets-
rådsvalget. 

ØNSKER DU Å GJØRE EN INNSATS 
FOR KIRKEN I BINDAL?   
TA KONTAKT MED MEDLEMMER I 
MENIGHETSRÅDET ELLER KIRKE-
KONTORET INNEN 1. MAI.
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Menighetens  
juletrefester

Det ble arrangert jule-
trefest på Senteret på 
Terråk søndag 11. ja-
nuar. Det møtte rundt 
30 personer, og disse 
koste seg med kaffe 
og god mat. Det ble 
også juletregang, og 
Roger spilte trekkspill 
til sangen. Sokneprest 
Gjøa Kristine holdt 
andakt for de frem-
møtte, og Ingulf leste 
en julefortelling. Det 
ble solgt mye lodd på 
mange fine premier. 
Alt i alt en veldig 
 koslig stund.

Fredag 9. januar ble det arran-
gert juletrefest på eldresenteret 
på Bindalseidet. Dette arrange-
mentet er et samarbeid mellom 
menighetsrådet og pensjonist-
foreningen. 
 Festen startet med sang og 

gang rundt juletreet. Så leste 
Gjøa et stykke for de fremmøtte 
og det ble etterfulgt av serve-
ring. Etter kaffen var det i tradi-
sjon tro Solbjørg med sine 
menn, Ytre Bindal mannssang-
forening som underholdt med 

stemningsfull sang. Så ble det 
mere kaffe og åresalg. Emil 
Vike stad og Otto Bøkestad 
under holdt også med to sanger. 
Kvelden ble avrundet med gang 
rundt juletreet.
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6-pack Treningsstudio
Ønsker alle velkommen til å trene!
Det er aldri for sent å begynne!
Åpningstider:
Man -Tor 09.00-21.30
Fre 09.00-19.00
Annen hver lør 10.00-14.00 (partallsuker)

Velkommen!
Hilsen Tom

Vi har Mrl, Zumba, Bhc, boksing 
og privattimer! Ta kontakt med 
meg på tlf. 413 45 894 for 
informasjon.

 
Elektroinstallasjoner og varmepumper

 

Tlf 916 95 256 – post@bindalelektro.no  –  www.bindalelektro.no

Prosjekter under arbeid
- Utvidelse Vassås kirkegård. Prosjektering og godkjenning ferdig. Arbeidet gjenstår.
- Nye vinduer til den ene siden i Solstad kirke er innkjøpt, men pr d.d. ikke satt inn. 

Maling gjenstår.
- Parkeringsplass Solstad kirkeB
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Kirkeoffer 2014
Det kom inn kr 37.816,- i kirkeoffer 2014. Av dette gikk kr 15.981,- til disse organisasjonene:
Bibelselskapet,- bibler til Cuba  kr   893,-
Kirkens nødhjelp, - fasteaksjonen kr   553,-
Norsk misjon i øst   kr 1.442,-
Fadderbarnet    kr 3.908,-
Kirkens nødhjelp   kr 7.605,-
TV-aksjonen Kirkens nødhjelp  kr 1.580,- 

Offer til egen virksomhet gikk blant annet til restaurering av orgel Solstad,  
menighetens fadderbarn og innkjøp av de nye salmebøkene.

Gjennomførte prosjekter 2014
- Gulvet i kirkerommet i Solstad kirke er nå isolert
- Satt inn port i redskapshuset Solstad kirkegård
- Renovering av klokketårn og port Åbygda kirkegård
- Ny oppvarming i Vassås kirke
- Restaurering av det gamle orgelet i Solstad kirke
- Det er kjøpt inn av nytt mikrofonopplegg i begge kirkene
- Musikkanlegg til begge kirkene er innkjøpt.
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Kirkelige  
handlinger

Kirke kalender

Velkommen til kirken!

GUDSTJENESTER I BINDAL
Med forbehold om endringer 

FEBRUAR
15. febr. Fastelavnsø Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
22. febr. 1.sø.i faste. Ingen gudstjeneste i Bindal

MARS 
1. mars 2.sø.i faste. Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11 
8. mars 3.sø. i faste. Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
15. mars 4. sø. i faste. Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11 
22. mars Maria Budsk. Ingen gudstjeneste i Bindal
29. mars Palmes. Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11

APRIL
2. april Skjærtorsdag Gudstjeneste på sykeheimen kl 11
3. april Langfredag Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
5. april 1.påskedag Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11 
  Gudstjeneste i Vassås kirke kl 15
6. april 2. påskedag Ingen gudstjeneste i Bindal
12. april 2.sø.i påske Ingen gudstjeneste i Bindal
19. april 3.sø.i påske Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11 
26. april 4.sø.i påske Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11

MAI
3. mai 5.sø.i påske Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11 
10. mai 6.sø.i påske Ingen gudstjeneste i Bindal
17. mai Grunnlovsd. Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
24. mai 1.pinsed. Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11 
  Konfirmasjon
25. mai 2.pinsed. Ingen gudstjeneste i Bindal –  
  Prostigudstjeneste i Brønnøy
31. mai Treenighets. Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11 
  Konfirmasjon

Døpte
Vassås 
31.12.14 Emma Aune Stene
18.01.15 Emma Otervik Iversen

Døde
Vassås 
21.12.14 Arne Meyer Finvik   
 f. 1920
12.01.15 Gunda Annie Gangstø   
 f. 1941

Solstad
18.11.14 Olav Johannes Bartnes   
 f. 1923

Lisà s Frisør
Ønsker store og små velkommen!
Ring  971 43 710 eller stikk innom for timebestilling!
VELKOMMEN!

Hilsen Lisa

Åpningstider:
Mandag stengt
Tirsdag 09.30 – 17.00
Onsdag 09.30 – 17.00
Torsdag 09.30 – 17.00
Fredag 09.30 – 17.00
Lørdag Etter behov
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www.plahteseiendommer.no
utmark@plahte.no

Tel: 750 34 028 • Fax: 750 34 356
Boks 3 – 7980 Terråk

Familieferie, Jakt, fiske og naturopplevelser.  
Fra det enkle og rimelige til det eksklusive.

 

 

Bindalseidet

• Post i butikk
• Medisinutsalg
• tiPPing
Åpningstider:
 Man-fre 9.00-19.00
 lør 9.00-15.00

tlf. 75 03 13 22 • Fax 75 03 14 50

Stikk innom og ta en kaffeprat.

www.plahte.no

Matkroken Bartnes Eftf. AS
Ass. landhandel- Bogen i Bindal

tlf. 75 03 16 32

Åpningstider:
Man-tors 09.00-16.30
Fre 09.00-18.00
Lør 10.00-14.00

SALONGEN Anette Vikestad
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!
Mandag, Tirsdag, Torsdag Fredag 09.30 – 17.00
Onsdag stengt •  Lørdag etter behov Mob 958 26 527

 

«Eg skoill ha haft meg ei kak, eg!»
Ingen problem, kjære bindaling!
I Brønnøysund står to konditorer 
og lager deilige kaker hver dag.

Ring 75 02 37 75 - Mersmaken finner du hos oss!
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Tlf. 75 03 19 00

Fax 75 03 19 10

Feilmeld.: 75 03 19 19

E-post: post@bindalkraftlag.no

Helstad
landbruksverksted
tlf. 75 03 24 42,
faks 75 03 43 39

Motorsageksperten

Salg • Service
Utleie av Bobil

• Medisinutsalg 
• tiPPing
• Post i butikk

Velkommen!

 

Bogen As

terråk

Bistår de etterlatte  
med alle praktiske  

gjøremål i forbindelse  
med gravferd

Gravminner, navntil-
føyelse og oppussingTlf 74 38 95 00 - 911 54 868 

Sigrun Bergslid
Sentrumsgata 9,  
7970 Kolvereid
Ditt prisgunstige  
alternativ med 

tradisjon og kvalitet!

En verdig avskjed til en fornuftig pris

Åpningstider:  
Man-Fre 9.00-18.00
lør 10.00-15.00

tlf.  
75 03 40 00

Begravelsesbyrået
    Bergslid AS

MECA AutorisErt bilvErkstEd
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33 - Mobil John: 995 92 290


