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Interiøret i kirkene våre

P

å forsiden ser dere bilde av kirkeskipet
som henger i Solstad kirke. Skipet er
modell av en bark, utført av Engel Solstad. Kunstverket ble kjøpt inn av innsamlede
midler.
Hvis man titter rundt seg når man sitter i
kirkebenken vil man få øye på mangt et
kunstverk. Kirkene har kanskje ikke de store,
kostbare kunstverkene, men mange små fine
ting, gitt av glede og hengivenhet til kirken
sin. Noe å se etter neste gang du er i kirka?

May Helen

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. 75 03 14 30
Organist: Roger Johansen
7980 Terråk, Tlf. 902 05 459
Kirketjener: Olaf Martin Larsen
Kjelleidet, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 17 15
Bindal Menighetsråd:
Leder: Anne Brit Bøkestad.
Skillingsås
Tlf. 915 77 129
Kirkelig Fellesråd i Bindal:
Leder: Anne Brit Bøkestad.
Skillingsås
Tlf. 915 77 129
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Takk
Prestens side

Begravelse

Mennesker som bærer kristennavnet

Takk alltid Gud for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.

Seremonirom for alle kulturer
er kaltogtilreligioner.
å takke både i stor og liten
skala.
30 sitteplasser.

Å takke Gud for alle Begravelse
ting er en prøvelse som kaller på øvelse, om igjen
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
og om igjen.
Det finnes bare en or30 -sitteplasser.
dentlig åndelig øvelse
og det er
egentlig å takke Gud under alle forhold.

Vi skal samle oss i februar om et lite
vers fra Efeserbrevet kapittel 5. Her
sies det: Takk alltid Gud for alle ting i
vår Herre Jesu Kristi navn.
Dette å takke er altså ment å være en
grunntone for den som bærer Jesustroen i sin kropp. Likevel er takknemligheten ofte en sjelden blomst å se.

Er det noe som gjennomsyrer brevene
til Apostelen Paulus så er det takketeologien.

Det er så lett å bli altfor mett. Det er
Gravminner

Takketeologien er enkel: takk og bli
velsignet, nå eller siden.

så lett å skule til vår neste med misOppussing av gravsteiner
tenksomhetens blikk: Har jeg det like
bra? Så lett det er å sammenligne seg
Begravelse
Skrifttilførsel
selv med andre for på den måten å
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
Begravelse
Begravelse
Bistand med praktiske
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av sted og åpner
opp hjertets horisonBistand med praktiske gjøremål
mest mulig fravær av det tunge og
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Juletrefester
Menighetsrådet arrangerte juletrefest, i samarbeid med pensjonistforeninga på Bindalseidet,
fredag den 8. januar i år.
Først var det gang rundt juletreet, Emil spilte orgel og AnneBrit ledet an. Siden ble det kor-

sang ved Ytre Bindal mannsangforening. Vi fikk også to sanger
ved Andreas Øvergård og Dag
Christer Brønmo. Vi hadde også
loddsalg, åresalg og mye god
kaffe med tilbehør.
Det ble en riktig trivelig stund
på Eldresentret.
Arnold

Bindal menighetsblad
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Takk for
innsatsen!
Geir Horsberg
takket for seg etter flere perioder
i menighetsrådet.
De siste fire årene satt han i tillegg som leder
for kirkelig fellesråd. Takk for
innsatsen og
samarbeidet,
Geir!

Presentasjon av menighetsrådet:

Menighetsrådet vil bli presentert i menighetsbladet
nå fremover.
Vi starter med:

Anne-Brit
Bøkestad
Skillings
ås

Svein Henry Kolsvik

Svein er 54 år, og jobber som rektor i kulturskolen her i Bindal. Han er nå valgt som nestleder i
menighetsråd og
fellesråd.
Svein er
en ressurs
både i forhold til
musikk
og maleprosjektet
vårt hvor
han allerede har
vært engasjert.

Anne-Brit er
så vidt passert
60, og er nyvalgt leder av
både Bindal
menighetsråd
og kirkelig
fellesråd. Hun
bor på Horsfjord der hun
finner inspirasjon til virkelig å gjøre en
innsats for
Bindalskirken.

Lisa`s Frisør
Jeg har extensions og sminke
Ring eller stikk innom for timebestilling!

Tlf
971 43 710
Jeg ønsker alle nye og gamle kunder velkommen!

Hilsen
Lisa
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010

– Det nytter virkelig!
- Det var sterkt å se
bilder av familien
Trans hjem etter at
tyfonen Ketsana herjet Vietnam i høst.
Huset sto like trygt,
sier kateket Bjørn
Losvik fra Ulsteinvik.
I fjor sommer besøkte Bjørn Losvik,
kateket i Ulsteinvik, og tre norske konfirmanter familien Tran
i Vietnam. Det ble et møte som
har satt dype spor.

Tran Thi Thun Kim (5).

Dramatisk natt
- Familien Tran fortalte oss den
dramatiske historien om hvordan de var blitt tvunget til å
flykte fra det gamle huset sitt
midt på natten på grunn av

flom to år tidligere,
forteller Losvik.
En høstnatt i
2007 ble familien
Tran vekket av at
vannet bare steg og
steg inne i huset deres. Mamma Tran Thi
Thu Thuy, pappa
Tran Viet Dung og
deres fem barn måtte flykte fra
hjemmet sitt i hui og hast. Faren
i familien tenkte bare på én
ting: Å redde barna sine. Han
kom seg ut i vannmassene og

Bindal menighetsblad
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010
Kirkens NødFlommen
Om
hjelps fastei Vietnam:
fremtiden:
Mellom oktober og november i
FNs klimapanel
aksjon 2010
2007 ble Thua Thien Hue provin(IPCC) regner med at
Mens vi i den rike delen av
verden kan forebygge og forsikre oss mot naturens ødeleggelser, står mennesker i
fattige land i fare for å miste
alt når katastrofen rammer.
Derfor går penger fra årets
fasteaksjon blant annet til å
gjøre fattige og sårbare bedre
rustet til å møte mer ekstremt
vær, som for eksempel flom
og tørke. I flomutsatte områder i Vietnam innebærer dette blant annet at familier kan
få støtte til å bygge flomsikre
hus. I Kenya, som ofte rammes av tørke, støtter Kirkens
Nødhjelp blant annet prosjekter som samler og lagrer
regnvann til tørre perioder.

sen i sentral-Vietnam rammet av
fire flommer. Nesten 30 000 mennesker ble evakuert fra hjemmene
sine, 83 400 hus ble oversvømt, 31
mennesker ble hardt skadet og 22
mennesker døde. Familien Tran var
en av familiene som måtte flykte.
I slutten av september 2009 herjet tyfonen Ketsana deler av SørøstAsia og satte store områder under
vann. Mange måtte på ny flykte fra
hjemmene sine. Med støtte fra Kirkens Nødhjelp hadde familien Tran
bygget nytt, flomsikkert hus etter
storflommen i 2007 og stod dermed sterkere rustet da vannmassene trengte innover landet. Familien
kunne bli boende i hjemmet sitt og
skadene forårsaket av flommen var
minimale.

førte familien i sikkerhet, ut av
huset og til et høyereliggende
område.
- Yngstebarnet deres var bare
tre måneder. Det er klart at jeg
– som selv har barn - får sterk
sympati for foreldre som må
kjempe for å redde barna sine
på denne måten, sier Losvik.
Familien Tran overlevde, men
hjemmet deres ble ødelagt og
de mistet mange av sine eiendeler. I to måneder, mens de ventet på at vannet skulle synke
igjen, måtte de bo i et skur av
plast og bambus. Mat, rent vann
og barnas helse ble til daglige
bekymringer.

vannet stiger på ny, er veien til
trygghet kort.
- Mens vi var der, så vi det
gamle, ødelagte huset som sto
vegg i vegg med det nye, solide
huset. Jeg tenkte at det var bra
vi fikk sett dette: Pengene når
fram, prosjektene til Kirkens
Nødhjelp er gode. Det nytter
virkelig. Men det sterkeste av alt
var e-posten jeg fikk etter at tyfonen Ketsana herjet Vietnam i
september. Her var det et bilde
av familiefaren som pekte på
grunnmuren til det solide, nye
huset for å vise hvor høyt vannet hadde stått. Huset var like
helt, sier kateketen i Ulsteinvik.

Trygge nå

Innsamlingsaksjon 23. mars

Som én av mange familier i
nærområdet har familien Tran
fått støtte av Kirkens Nødhjelp
til å bygge nytt og flomsikkert
hus i mur og betong. I stuen er
det en hems i taket. Her kan
familien lagre matvarer, og når

Tirsdag 23. mars setter Bindal
menighet søkelyset på fattige
menneskers sårbarhet i møte
med flom, tørke og ekstremvær.
Da går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 av stabelen, og tu-

havnivået i gjennomsnitt vil stige med
mellom 9 og 88 cm
frem til 2100. Dersom
beregningene treffer,
vil dette skape store
utfordringer for mennesker som bor i spesielt sårbare områder.
Familien Tran er en
av mange familier
som må forberede seg
på flere flommer og
mer ekstremvær.

senvis av konfirmanter, unge og
voksne over hele landet går
med bøsse.
Ta godt i mot bøssebærerne
fra Bindal menighet når de
banker på din dør! Du kan
også støtte aksjonen gjennom
givertelefon: 820 44 088
(200 kroner)
eller via kontonummer
1594 22 87493.
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En salme jeg liker godt
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Vi har spurt Svein Kolsvik om hvilken
salme han liker best.
Det er vanskelig å si hvilke salme en
liker best, da dette er avhengig av den
livssituasjonen som man befinner seg i.
Salmetradisjonen har tatt vare på store
sangskatter og her finner vi godt bevarte folkemelodier som er meget flotte.
En av de fine salmene jeg vet er ”Aften-suk” av Petter Dass (1647-1707).
Denne salmen finnes ikke i noen salmebok. Dette er et av hans ”leilighetsdikt”
(dikt til en spesiell anledning) og ett av
hans korteste dikt. På den tiden Petter
Dass levde så var det vanlig med lange
”sukk”. Dette var ikke noe for salige Petter, han gikk mer rett på sak. Her ser vi
Petter Dass som fattigfolkets og sliternes
talsmann. Han ber her Herren gjøre sin
plikt, han har jo et rykte å ivareta. Dette
er en tekst som ikke har mistet sin aktualitet. Ola Bremnes har satt ny melodi
til og denne er arr. Av domkantor Bjørn
Andor Drage. Er å finne på CD ”Vær
Hilset” med Bodø Domkor.

Aften-suk
O store Gud, som hjælpe kan.
Hvis Sti er i de store Vand,
Kast du dit Guddoms Øie.
Til alle dem, paa Havet er,
Bevare dem fra Grund og Skjær,
Lad Veir og Vind dem føie!
Lad dine Engle følge dem.
Beholden vel til Hus og Hjem!
Velsigne Landsens Næring.
Giv Fisk og Sild af Havsens Grund,
Giv daglig Brød for hver Mands Mund.
Giv fattig`Folk sin Tæring!
Forlad vor Synd, o Fader god.
For hans Skyld, som paa Korset stod.
Tænk paa dit gamle Rygte!
Lad os i Landet bo med Fred,
og med en god Samvittighed.
Dig, Herre Gud, at frygte!

Trosopplæringsprosjektet
I Barnas katedral i Bergen ønsker vi barn og unge velkommen til ulike kunst og teateropplevelser, og gudstjenester
der de selv er aktive deltakere!
Vi ønsker at alle som kommer hit skal få se spor av barn i
kirken. Derfor har kirken ethvert blitt utsmykket med ikonmalerier, Frans av Assis fugler
hengende under taket, store
glassmalerier og keramikkfat.
Alt laget av barn i samarbeid
med kunstnere.
Nytt i år var en utstilling av
store bilder malt av barn fra
Bindal. Disse ble sett av veldig
mange store og små da nærmere 4000 barn var innom kirken i desember måned for å se
teateroppsetningen "Juleevangeliet". I år oppfordret vi barna
til å ha med seg et par vintersko. Det ble en flott skoutstilling på galleriet som stod framme til julaften! I januar ble sko-

ene sendt avgårde med "misjon info, kan dere gå inn på
uten grenser" til barn i øst- barnaskatedral.no
Europa.
Åse Kristin Nøkling Aagaard
Spesialprest i Bergen
Om dere ønsker ytterligere
domkirke menighet

Bindal menighetsblad
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RÅD OG UTVALG
2010-2012
På menighetsrådsmøte 5. januar ble følgende råd og utvalg
valgt:

Sofie Gutvik
Nina Aune
Solbjørg Paulsen

Diakoniutvalg

Kirkemusikalsk råd

Julie Lian Tverråmo
Sissel Larsen			
Magnar Gutvik
Judith Fjordbakk
Astrid Eldorsen			
Vara: Ivar Lande
Ingulf Aune			
Bodil Kjølstad			
Jan Heimstad
Vararepr.:
Eva Pedersen

Solbjørg Sagmo, leder
Svein Kolsvik
Inger Dahlen Alsli
Geir Horsberg
Organist Roger Johansen

Solstad kirke

SGU (Solidaritets- og
gudstjenesteutvalg)
Soknepresten
Vigdis Gutvik

Er det noe lag/forening eller enkeltpersoner der ute som har lyst til å ta
på seg arbeidet med å skrape og
male Solstad kirke. Ta kontakt med
kirkevergen innen 5. april.

Tusen takk

Knut Gutvik
Synnøve Aune
Vararepr.:
Henriette Danielsen Skotnes
Arnold Alsli

Dåpsopplæringsutvalg
Anne Brit Bøkestad Skillingsås
Ann Helen Øvergård
Catrine Gangstø
Trine Nilsen
Vararepr.:
Åse Hole Winje
Vara: Sonja Raaum

Til Hollup og Aune velforening som selv tok initiativ til
å stelle opp kirkegården på Aunstranda sist sommer.
Arbeidet ble utmerket gjort og takknemligheten er stor.
Er det andre som ønsker å ta i et tak på noen av de andre kirkegårdene, kontakt kirkevergen.
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Kirkekalender

Kirkelige
handlinger

GUDSTJENESTER I BINDAL PRESTEGJELD

Døpte

Februar
7. febr.
14. febr.
21. febr.
28. febr.

Vassås

31.12.09 Jenny Mari Nilsen

Solstad

26.12.09 Mats Bjørnar Reppen
26.12.09 Sylvia Sun Lysfjord

Kr.forkl.dag
Fastelavns.
1.s. i faste
2.s. i faste

Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 11. Dåp
Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 11
Ingen gudstjeneste i Bindal

7. mars 3.s. i faste
14. mars 4.s. i faste
21. mars Maria budskapsdag
28. mars Palmes.
1. april Skjærtorsd.

Gudstj. på Bindalseidet misj.hus kl. 11
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste i Solstad kl. 11
m/konfirmanter
Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 11
Gudstjeneste på Senteret, Terråk kl. 11

Mars

Døde

Vassås

20.12.09 Agnes Karoline Johansen
f. 1908
05.01.10 Aslaug Inanda Imøy
f. 1909
15.01.10 Jacob Selander Sommerseth – f. 1912

April

Solstad

02.12.09 Henry Bergh
f. 1914
08.12.09 Wenja Karin Aune
f. 1943
24.12.09 Anders Karl Botn
f. 1944
29.12.09 Normann Kornelius
Vanebo – f. 1931

2. april
4. april

Langfredag
Påskedag

5. april
11. april
18. april
25. april

2. påskedag
1.s. e.påske
2.s. e.påske
3.s. e.påske

Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 11
Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 11
Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 15
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 11
Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 11
Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 11

Med forbehold om endringer

SALONGEN Anette
Vikestad
Selger ORIFLAME både
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!
Mandag
Tirsdag, torsdag og fredag
Onsdag

10.00-16.30
09.00-16.30
Stengt

i salong og ved bestilling
Lørdagsåpent annehver
Tlf 75 03 42 80
lørdag i partallsuker
Mob 958 26 527

6-PACK Treningsstudio
Ring for gratis prøvetime på
tlf 413 45 894
ÅPNINGSTIDER:

Velkommen!

Man -Tor 10.00-21.30
Hilsen Tom
Fre
10.00-19.00
Annen hver lør
10.00-14.00 (partallsuker)

Bindal menighetsBlad
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Vi har mye for pængan!
Du finner det meste i:
Dagligvarer – Arbeids- og fritidsklær
Baby- og barneklær – Regntøy – Sko – Støvler
Sengeutstyr – Gardiner – Kapper – Metervarer – Duker
Voksduk – Broderisaker – Hekle- og stikkegarn
Leker – Gaveartikler – Smykker – Ur – Briller
Kjøkkenutstyr – Fiskesaker – Jernvarer m.m. i

Landsdelens beste assorterte butikk

OLAV BARTNES
tlf. 75 03 16 32

Bogen i Bindal

7985 Foldereid
74 39 61 88
post@abogen.no
www.abogen.no

Familieferie, Jakt, fiske og naturopplevelser.
Fra det enkle og rimelige til det eksklusive.
www.plahteseiendommer.no
utmark@plahte.no

www.plahte.no

Stikk innom og ta en kaffeprat.

Bindalseidet

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

• 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
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Helstad
Landbruksverksted
Tlf. 75 03 24 42,
faks 75 03 43 39

Utleie av Bobil

Motorsageksperten

Salg • Service
• Medisinutsalg
• Tipping
• Post I Butikk
Velkommen!
Åpningstider:
Man-Fre 9.00-18.00
Lør 10.00-15.00

Terråk

Tlf.
75 03 40 00

Tlf. 75 03 19 00
Fax 75 03 19 10
Feilmeld.: 75 03 19 19
E-post: post@bindalkraftlag.no

Bogen AS
Autorisert bilverksted
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

En verdig avskjed til en fornuftig pris
Bistår de etterlatte
med alle praktiske
gjøremål i forbindelse
med gravferd

Tlf 74 38 95 00 - 911 54 868

Gravminner, navntilføyelse og oppussing

Sigrun Bergslid
Sentrumsgata 9,
7970 Kolvereid
Ditt prisgunstige
alternativ med
tradisjon og kvalitet!

