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Ein mann som var innom Kirkekontoret nyleg sa det rett
fram: «Eg kjenner meg heilt tom. Eg leitar etter påfyll i 
både arbeids- og privatlivet. Eg kjenner som eit batteri som

for lengst skulle ha vore opplada».
Denne mannen er slett ikkje den einaste som seier dette, og vi

må spørre kva det er som gjer at så mange vellykka og velfunge-
rande menneske kjenner seg utbrente.

For å prøve å gje eit svar på spørsmålet, meiner eg det har
noko med forventningar  til livet å gjere. En nabo i heimbygda
mi sa ofte at «den som var slått til ein skilling, vart ingen dalar».
Med andre ord: Ein må godta situasjonen slik den er. Ei slik livs-
innstilling står i sterk kontrast til dei nye bodskapane som  surrar
rundt oss frå media og forståsegpåarar: Gjer noko med livet ditt!
Bli ny! Du fortjener noe betre! Spis lykkepillen! Bli lykkeleg med
ny kjøkkeninnredning!  Lykken er betre sex! Bli vakker med en
plastisk operasjon, osv, osv.

Ein sjukehusprest skreiv nyleg at folk flest har blitt dårlegare
til å takle sorg. Han fortalte at mange nekta å godta eit endeleg
budskap. Presten  fortalte at ein gong  hadde han blitt trua  av
ein pårørande då han bar fra eit dødsbudskap for han. Den pårø-
rande godtok det ikkje, -noko måtte gjerast, kva hadde ein ellers
legar og juristar til?

Så tilbake til mannen på kontoret som fortalte at han kjende
seg heilt tom. Han sa  noko meir, liksom til seg sjølv: «Eg tenkte at
livet var noko meir enn det det var».Vi må få spørre: Kven har
fortalt han det? Kven har interesse av å fortelle oss at vi ikkje skal
godta livet slik det no ein gong artar seg for oss? 

Det er ikkje ein menneskerett å leve eit godt og meiningsfullt
liv, men vi har den retten at vi kan velge kor vi søker etter påfyll
til eit betre liv.

Skulle vi ikkje ha hatt ein diskusjon om kor vi trur det er godt
påfyll å hente?

Om å kjenne seg tom
og å leite etter påfyll
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Vikarer i sommer
I den tida presten har ferie, vil vi få dekt prestebehovet ved vikar Bjarne Gustad.
Denne vikaren deler vi med Sømna. Han vil stasjonere i Sømna. Han har kontor-
dag i Bindal tirsdag kl. 12.30–15.00, og kan treffes ellers på telefon 979 77 433.

Under kirketjenerens/kirkegårdsarbeiderens ferie skal  Oddgeir Liasjø
vikariere i arbeidet.Vikarorganist blir for det meste Jostein Johansen, Kolvereid.

Det nærmer seg sommer, og jeg skulle vel nå
ha vært opptatt av ferie og ferieønsker.
Men også i ferien kan vi være opptatt av

viktige ting.Verden står ikke stille selv om vi tar fe-
rie, og det gjør heldigvis ikke tankene heller.

Et stort og viktig tema begynner å presse på.Til
høsten må vi ta en skikkelig drøfting av vårt dåps-
opplæringsarbeid. Det er det eneste vi gjør som vi
har en klar befaling av Jesus om å ta oss av. Da
skulle man tro at vi også prioriterte det framfor alt
annet. Gjør vi det?

Spesiell trosopplæring
Et samlet Storting har gjort vedtak om trosopplæ-
ring i Norge.Alle tros- og livssynssamfunn skal få
hjelp til systematisk opplæring om egen tro og
egen verdiforståelse innen egne rekker.Alle skal få
samme økonomiske støtte, basert på (reelle) med-
lemstall.

Vi trenger ikke være alt for optimistisk når det
gjelder størrelsen på slik støtte, men vi får håpe at
de som har gjort vedtaket, ikke glemmer det når
et nytt statsbudsjett skal vedtas hvert år.

Trosopplæring må ikke oppfattes som opplæ-
ring til tro, men som innføring i hva ens eget tros-
eller livssynssamfunn står for og tror på.

Kirkelig dåpsopplæring
Det er å håpe at dette også er et vedtak som gir
kirka si dåpsopplæring et løft. Det er de senere år
gjort et grundig forarbeid med å kartlegge og be-
skrive behovet for en organisert dåpsopplæring i
kirka. Det er store forskjeller mellom ulike menig-
heter, og store variasjoner når det gjelder økono-
mi, antall frivillige medarbeidere, befolkningstett-
het og avstander osv. Dette kan verken lover eller
planer fra sentralt hold gjøre mye med.

I de forarbeid som er gjort, legges det til grunn
at alle døpte skal få dåpsopplæring fra 0 til 18 år.
Man har funnet at 315 timer er en fornuftig meng-
de tid til opplæring i løpet av den tida. Det er også

gjort berekning av hva dette vil koste sammenlik-
net med det kirka yter idag. I gjennomsnitt blir
dette ca. 3 hele skoledager for året. Ikke impone-
rende mye, kanskje, men likevel betydelig mer enn
hva som tilbys idag. I utgangspunktet er målset-
tingen å kunne gi tilbudet til alle døpte. Forarbei-
dene legger likevel inn en reservasjon om at man
først etter en utprøvingsperiode vil ta endelig
standpunkt til omfanget av opplæringstilbudet.

Så mye er uavklart 
For kirka vil realiseringen av dette kunne bli den
største reformen vi har sett siden innføringen av
konfirmasjonen. Men mange spørsmål ved den er
ennå uavklart. Et hovedspørsmål gjelder innholdet
i opplæringen. Her øyner vi kommende menings-
brytninger og mye tautrekking. Men det blir en
nødvendig prosess.

Et spørsmål av mer praktisk art er hvem som
skal stå for arbeidet. Sjøl i mindre menigheter der
barnetallene er små, vil det kreve utvidelse av stil-
linger eller nye stillinger. Spørsmålet om økonomi
er allerede nevnt. Et like vanskelig spørsmål hand-
ler om å få egnede personer til å gå inn i sånne
oppgaver. Der det ikke lykkes, stopper det opp.
Det er en utfordring vi må ta på alvor og gjøre noe
med - med en gang og vedvarende.

Hvor stort felt dreier dette seg om? Bindal er et
lite prestegjeld befolkningsmessig, med små års-
kull. Men med lange avstander er det vanskelig å
samle alle.Vi må møte folk i mindre grupper. Det
er tidkrevende å arbeide i Bindal. Ofte føles det
smått å være så fåtallig, men kan det ikke også ha
noen fordeler? Utfordringene står i kø. Er det noen
som melder seg til tjeneste? Man rekner med en
utprøvingsperiode på fem år. God sommer!

Hilsen Torgeir

NOE FOR OSS?

trosopplæring

Det er
i mot-
bakke 

det går
oppover.!!
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Heimveien
Du fødtes en gang inn i verden - der var mye gråt.
Du visste intet der og da , om nederlag og dåd.
Om veien som du måtte gå, var kort eller lang -
i velbehag du bare hvilte , på din moders fang.

Kanskje da din moder lærte deg ditt Fader vår?
Kanskje noen sa at Herren leger alle sår?
Kanskje det du bad om, ikke ble fra himlen sendt?
Guds løfter er nå likevel et solid fundament !

Du ønsket karriere, med lykke og bravur.
Men gang på gang så ble det bare nedovertur.
Men hør en røst som roper: Din Far deg alltid ser !
Du er på veien hjem - om Fader vår du ber.

Så takk din Gud som gav deg - bønnen Fader vår.
Så takk din Gud hver dag om du ikke alt forstår.
Du reiser lange veier, i stille og i storm -
Din Far vil gjerne støpe deg, i sin egen form.

Gud er din far, og vil deg gjerne bruke -
selv når mørke råder, og Satan vil deg sluke.
Når du vil be og kjempe, som tapre Daniel -
skal du få se en Herre, som fylle vil din sjel !

På veien hjem skal du få se, og atter se og høre -
at Herren har en styrke som umulig ting kan gjøre.
Du fylles skal med ord og kraft,som verden ikke kjenner.
Hos Jesus Krist i himmelen, vi samles skal blant venner.

Så vær frimodig - kristen sjel, frykt ei om du må lide.
For Herren vil deg vokte vel - og sende hjelp i tide.
Se opp og frem - gi akt på Ham - det Guds utsendte offerlam.
Han hører bønn og løse vil, enhver fra synd og skam.

Fra den utflytta bindalingen, Einar Åkvik,
har vi fått dette diktet som han selv har skrevet.
Diktet har han kalt

Påminning om sikring
av gravstøtter!
Kirkelig fellesråd minner om sikring av gravstøtter.Vi er
klar over at vi maser mye om dette,men i et brev fra de-
partementet nylig blir Kirkelig fellesråd minnet om plik-
ten de har til å se etter at gravstøttene er sikret. Støtten
skal som kjent være festet til fundamentet med to bolter.

Vi er glade for at så mange sikrer gravstøttene forsvar-
lig, men det er noen som ikke bryr seg nok eller som
ikke vet om kravene til sikring.

Finner pårørende i sommer at gravstøtter er lagt ned,
er trolig grunnen at kirkelig fellesråd mener de står så
ustødige at det er uforsvarlig å la de stå.

Borghild Holten er en av våre faste
bidragsytere.Vi takker for hennes
bidrag. Denne gangen trykker vi
noen vers fra hennes dikt

«VÅR»
Når vinter og snø er tilbakelagt
står våren  ved døren og er 

på vakt.
Den brer og tiner den siste rest
og er hvert år en velkommen

gjest.

Det tiner i li og bekkefar,
nå blir det vann der hvor isen

før var.
Fosser blir store, de synger om alt
om hulder og troll, som i eventyr

fortalt.

Våren den kommer hvert 
eneste år,

vi lengter og favner alt som 
oss når

av lys og sol av vokster på jord
– det er vår, det er vår, i sør

og i nord.

Åpen kirke
på Holm 

også i sommer
TORSDAGER

kl.17–20.
Velkommen!
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Det var overraskende mange som hadde svart på
konkurransen der en skulle finne gamle bindalsord i
stedet for de en gjerne bruker nå.

Det ble klart at en måtte godta mange ulike svar-
varianter, og etter litt diskusjom har en kommet
fram til at disse alternativene skal godkjennes:

NY  KONKURRANSE,
og nå gjelder det bare å svare rett med ja eller nei.
Svarene sender du som vanlig til  Menighetsbladet i Bindal.
Vi premierer som vanlig med ei bok.

1.Var Kjell Magne Bondevik statsminister i  2001?
2. Er Geir Horsberg nestleder i Vassås menighetsråd?
3. Er det flere faste sitteplasser i Solstad kirke enn i Vassås?
4. Ble A/L Bindal Kraftlag stiftet i 1938?
5. Har Esters kafe tidligere vært skolehus?
6. Er Svaberget Camping et aksjeselskap?
7. Hører Terjan til  Bindal?
8. Er det over 15 elever ved Åbygda skole inneværende skoleår?
9. Har det blitt holdt gudstjeneste på toppen av Heilhornet?
10. Har Skotnes eget postnummer?
11. Står ennå husene til den siste butikken i Kalvika?
12. Er Øksningsøya over 14 kilometer lang?
13. Bodde det ved siste årsskifte over 1900 mennesker i Bindal?
14. Er Heilhornet det høyeste fjellet i Bindal?
15. Ligger gården Kollå i Nordland fylke?
16. Har predikanten Hans Nilsen Hauge vært i Bindalen?  
17. Betyr postludium forspill?
18. Har Torgeir Liasjø vært prest i mer enn 11 år?
19. Skal det arrangeres «Bindalseiddagan» nå i sommer?
20. Er Imøya Bindalens nest største øy?

Vi vil ta i bruk 
ny ordning 
for gravferd
Kirkemøtet 2002 vedtok en ny grav-
ferdsliturgi som alternativ ordning
for begravelse.

Det er opp til det enkelte sokn å
ta stilling til hvilken av de to god-
kjente ordningene som skal benyt-
tes. Menighetsmøtet i begge våre
sokn har gjort vedtak om å ta i bruk
den nye gravferdsliturgien.

Det er særlig fire grunner til at
gravferdsordningen er revidert. Det
har vært et ønske at gravferden styr-
kes som gudstjenestelig handling.
Det har også vært et ønske om et ri-
kere tilfang og større valgfrihet når
det gjelder det bibelske materiale,
altså de bibeltekster som benyttes.
Den nye liturgien bidrar til at den
avdøde kommer mer i fokus.Liturgi-
en ved gravstedet kan gjøres noe
fyldigere gjennom ledd som kan vel-
ges når det er ønske om det.

Det forventes at liturgien tas i
bruk i løpet av høsten.

Den som er uttrekt som vinner er 
Olga Skaiaa, Rykkinn. Gratulerer,
du får ei bok tilsendt.

Svar ja eller nei

Kusma kinntaskå
Linerle sjettel
Bukse brok, boks

Sokker læsta, stævvellæsta
Høymule hæmul
Ankelen åkulen, ukkulen, ukulå, hikjiln
Vassarve sjetta, sjettarvi

Insekt åt
Gjerde gal, jeli

Småfryse kausj, hutter
Butikk krambu, bu, sjapp

Nærtakende grainnvar, hårsår
Rope kauk, bælji

Se dårlig demmes på syna,glinner
Fjøsgangen svalen, fjøsporten, fjøsdøra

Ivrig åstajord, ihoga
Brødskive kakskiv, blings,brøskiv

Meslingene kregdå

«De e åt åt 
kræturan...»

Mange gode svar på konkurransen i påskenummeret
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Frivillighetssentralen
vår i Bindal var som
kjent initiativtaker til
etablering av en
frivillighetssentral  i
vår vennskapsby Nova-
ja Ladoga. Sentralen
der ble opprettet i
2000  med  økonomisk
støtte fra Helse og
Sosialdirektoratet i
Norge i tre år.
Daglig leder av Sentralen er en
ung kvinne fra Ladoga, Irina
Gencheva. Hun er veldig godt
likt, er kreativ og dyktig og har
fått til utrolig mye for de be-
skjedne midlene de har å rutte
med. Det årlige bidraget fra Nor-
ge på 140.000 kr. dekker hennes
lønn, opp-pussing av lokalet de
disponerer,møbler og utstyr,mat
til trengende,og det de har av til-
stelninger.

Nedenfor gjengir vi et lite ut-
drag fra Sentralens årsberetning
for 2002: (oversatt fra russisk)

Aktiviteter 
ved Sentralen:
• Ladozhanochka – en klubb for
eldre kvinner. De møtes hver
søndag, drikker te og får litt ka-
ker, har med håndarbeid, synger
folkesanger, prater og ser på
gamle videofilmer, det siste tak-
ket være TV og videospiller som
Sentralen fikk i gave da ordføre-
ren i Bindal m. fl. var på besøk i
februar.Rundt 30–35 møtes hver
gang, de gir uttrykk for at det er
som å komme til et hjem..
• Solnyshko er et program for
vanskeligstilte barn i alder 8–13
år. Rundt 25–30 barn kommer
alle hverdager  fra 2 til 5. De får
mat, får hjelp til leksene sine,har
høytlesing, leker og lærer å lage
ulike håndarbeid.
• Omsorg i hjemmet – matom-
bringing, og omsorg for rundt
20 gamle og syke som ikke 
kommer seg ut.
• «Grace» – en klubb for unge pi-
ker for å lære de takt og tone og
en sunn livsstil.De lærer å kle og
føre seg,de  prøver seg på  enkel
matlaging, og de stiller som fri-
villige i barneprogrammene.

• ABC er et program for førsko-
lebarn. De møtes hver lørdag til
lek og sosial trening. Høytlesing,
tegning, læring av sanger og en-
kle dikt er noe av det som skal
forberede dem til en god skole-
start.
• Umnichki er et program for

rundt 20 småskolebarn. Det er
barn som var i ABC gruppen i
fjor. Den treningen de der fikk
viste seg å være så verdifull da de
begynte på skolen at foreldrene
ba om at de måtte få lov til å fort-
sette å komme.

Alle barna som kommer til Sen-
tralen får et måltid mat beståen-
de av en varmrett, så saft og
frukt eller te og kjeks.

Vi sørger for at barna i alle al-
dersgruppene er sammen om
aktiviteter til gjensidig glede og
som fremmer samhold.

Vi benytter også enhver anled-
ning til å bringe sammen de
unge og de gamle. Når de eldre
kommer til Sentralen for å feire
noe spesielt, møtes de av de
unge som har forberedt en kon-
sert eller lignende.

Årsrapporten nevner så en

Frivillighetssentralen 
i Novaja Ladoga, Russland

Iblant trenger jeg å søke
ly. Noen ganger kan vind
og regn gjøre det nød-

vendig å søke tilflukt.
Andre ganger kan solens

varme stråler få meg til å
søke mot et skyggefullt sted.
Uansett årsak - det er godt å
finne  ly når en trenger det.

Naturens  skiftninger
opplever vi alle - vi står alle i
den samme stormen - kjen-
ner regnet piske mot hu-
den. Det blik en felles opple-
velse. Men den indre stor-
men som river i hjertet, den
er vi ofte alene om. Den kan
være vanskelig å bære alene,

Hvor finner   
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rekke utflukter og tilstelninger
de har hatt i løpet av år 2002.

Årsberetningen avsluttes
med: Vi vil fortsette arbeidet
med å forankre forståelse for og
verdien av frivillig innsats i No-
vaja Ladoga. Uten en slik forank-
ring vil ikke Frivillighetssentra-
len vår kunne føres videre når
den økonomiske støtten fra Nor-
ge opphører.

Den økonomiske støtten fra

Helse- og Sosialdirektoratet i
Norge opphører formelt ved
neste årsskifte.

Dessverre er byen Ladoga lut
fattig. De kan ikke på langt nær
dekke sine lovpålagte forpliktel-
ser innen helse og sosialtjenes-
ten, og nøden er STOR. Det er
derfor helt utenkelig at byen skal
kunne påta seg å lønne daglig le-
der for sentralen, langt mindre
påta seg den videre driften.

Vi håper derfor at Helse og So-
sialdirektoratet  ser verdien i det
arbeidet som er gjort i Novaja La-
doga og viderefører den økono-
miske hjelpen fra Norge etter
2003. Det dreier seg om små be-
løp i norsk bistandssammen-
heng, men med store humanitæ-
re ringvirkninger for  lokal-sam-
funnet Novaja Ladoga.

Fra en festkveld for eldre på Frivillighetssentralens lokale.

og samtidig så vanskelig  å dele.
Og hvor kan jeg finne  et til-
fluktssted når det er i mitt indre
at stormen råder ?

I Davids salme 36, vers 8, le-
ser vi: «I skyggen av dine ving-
er, Gud, søker menneskebarna
ly.»

I Guds omsorg søker jeg ly.
Der kan jeg finne lindring. Jeg
finner en som tar i mot meg
som jeg er. Han som gir meg til-
flukt og vet alt om meg før jeg
kommer.

Her søker jeg ly - til stormen
har stilnet og jeg kan gå videre -
ut av skyggen og ut i livet.

«Stor er din trofasthet, stor er
din trofasthet. Dag etter dag gir
du nåde på ny.Himmelske hen-
der gir meg alt jeg behøver.Tro-
faste Herre, hos deg har jeg ly».
(Thomas O. Chrisholm)

   jeg ly? Hilsen Grete diakon
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Poståpner Olaf Holm
på Holm går av for alders-
grensen og  postmesteren fore-
slår at Trygve Holm overtar post-
åpnerstillinga.

Den gjennomsnittlige 
årsinntekta 
til en skattebetalende bindaling
er på ca 2.950 kroner.

Arnulf Bangstad blir ansatt som
herredssekretær i 
Bindal og Arne Tonning ansatt
som likningssjef.

Harald Busch, Karsten Berger-
sen og Ingrid Stavøy slipper et-
ter søknad å betale 
hundeskatt.

Nyskolen på Terråk
er tatt i bruk. Kommunestyret
vedtar derfor å selge lærerboli-
gen i Gangstøa. Det foreligger
også planer om å flytte skole-
huset ved Nordsjøen til Terråk.
Her skal det nyttes som lærer-
bolig. Dette blir det imidlertid
ikke noe av. Skolehuset havner
etter ei tid i Kalvika.

Kommunestyret vedtar også å
flytte presteboligen fra Vass-
ås til Terråk.

Finn Skauvik ansettes som 
klokker i Solstad kirke 
og Svein Kveinå får tildelt 
drosjebevilling på Bindals-
eidet.
Johan Aune får lastebilbevil-
ling på Sør-Horsfjord og Oskar
Lundseng får lastebilbevilling på
Nord-Horsfjord.

Kommunalbanken innvilger 
A/L Bindal Kraftlag 
et lån på 800.000 kroner. Penge-
ne skal brukes til å bygge ut led-
ningsnettet. Kommunen garante-
rer for lånet.Kommunen tar
også opp et lån på 100.000 kro-
ner for å kjøpe andeler i Kraftla-
get.

Kolsvik kraftverk
får 4.000 kroner fra kommune-
kassen for å dekke anleggskost-
nader. Sør- Helgeland Kraftlag får
konsesjon til å bygge ut led-
ningsnettet på nordsiden av Bin-
dalsfjorden. Unntatt er Reppsun-
det som ligger innenfor Bindal
Kraftlag sitt konsesjonsområde.

Framhaldskolen på 
Bindalseidet
drar til Trond-
heim på skoletur.
Kommunen gir
et tilskudd på
300 kroner til tu-
ren.

På Holm har
sanitetsforeninga
ei tid drevet en 
kontrollsta-
sjon for
«svangre
kvinner,
spebarn og
småbarn».
Kommunestyret
bevilger 100 kro-
ner som støtte til
dette foretaket.

Den kommunale forsy-
ningsnemda legges ned.
Edvin Skauvik som har vært fo-
retningsfører siden krigens da-
ger, sies opp, og får en årlig pen-
sjon på 1000 kroner. Saker som
tidligere har har vært tillagt for-
syningsnemda, blir nå tillagt her-
redskassererassistent Helge Åk-
vik.

Øyvind Hansen får kommunega-
ranti på 40.000 kroner for kjøp
av skolebuss.
Bussen kommer ikke i drift for
året etter.

5050IIII     BBBBiiiinnnnddddaaaalllleeeennnn

for                år siden

Spebarnskontroll på Holm.

Redaktøren av Menighetsbladet har fått et par hen-
vendser fra lesere som synes at det som hendte for
100 år siden er vanskelig å forholde seg til. De
kjenner ikke igjen folk og forhold. Spørsmålet var
da om vi ikke kunne gå bare 50 år tilbake i tid. 

Vi forstår lesernes reaksjoner, og bøyer oss for
ønsket. Derfor  forandrer vi overskrift og innhold
på denne spalten. 

Vi går nå altså tilbake til året 1953:
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Stor 
preste-
samling 
i Solstad-
kirka
På veggen i våpenhuset i Vassås
kirke har det i flere år hengt bil-
der av prestene vi har hatt i Bin-
dal.

Et lyst hode har undret seg på
hvorfor de samme bildene ikke
henger i Solstad kirke.

Dette blir det nå gjort noe
med.Vi har fått kopier av preste-
bildene, og til konfirmasjons-
helga på Holm, skulle bildene
være på plass på bakveggen i kir-
ka.

Takk til Edgar Bøkestad for
hjelpsomhet med dette arbeidet!

Denne gangen spurte vi 
bonden og buss-sjåføern 
Hans Helstad, 
om han kunne skrive noe un-
der denne overskrifta. Svaret
var ja, og her er hans bidrag:

Det er så mange sanger og salmer
jeg synes er så fine, og jeg har all-
tid vært glad i sang og musikk. Jeg
husker far min ofte mens han ar-
beidet i skogen sang på salmen «Å
bli hos meg». Den salmen hadde
han forresten som bryllupssalme.
Vi sang den i begravelsen hans
også, - en veldig vakker salme og
en nydelig melodi.

Men den salmen jeg setter høy-
est er
«Fager kveldsol».

Salmen forteller om heile livet,

om forholdet til heimen og til na-
turen  «til vi ein gong blundar i
Guds fader arm».

Salmen er dessuten lett å synge,
det betyr mye for meg. Heldigvis
har de ikke forandret noe på tek-
sten på salmen, så vi får synge den
slik vi en gang  har lært den.

Salmen kan brukes i alle anled-
ninger, både i heimen og i kirka.
Husker at vi brukte den i begravel-
sen til begge svigerforeldrene
mine.

Fager kveldsol smiler
over heimen ned,
jord og himmel kviler
stilt i heilag fred.

Berre bekken brusar
frå det bratte fjell,
høyr, kor sterkt det susar
i den stille kveld !

Ingen kveld kan læra
bekken fred og ro,
ingi klokka bera
honom kvilebod.

Så mitt hjarta stundar,
bankande i barm,
til eg ein gong blundar
I Guds faderarm.

Tekst:von Fallersleben 1837
Oversatt av Peter Hognestad
Melodi: Chr. H. Rinck
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KKiirrkkeelliiggee hhaannddlliinnggeerr Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

JUNI
15.06: 1. s. e. pinse. Høymesse i Solstad kirke kl. 11.

Jubileum for 50-årskonfirmantene.
Besøk fra Frelsesarmeen,
«GuttaBoys» fra Mo i Rana.
Preken v/kapt. Dag Vidar Fosse.

22.06: 2. s. e. pinse. Høymesse i Vassås kirke kl. 11. Nattverd.
29.06. 3. s. 3. pinse. Høymesse i Solstad kirke kl. 19. Nattverd.

JULI
06.07: 4. s. e. pinse. Høymesse i Vassås kirke kl. 11.

Jubileum for 50-årskonfirmantene.
13.07: 5. s. e. pinse. Ingen gudstjeneste i Bindal.
20.07: 6. s. e. pinse. Høymesse i Vassås kirke kl. 11.
27.07: 7. s. e. pinse. Ingen gudstjeneste i Bindal.

AUGUST
03.08: 8. s. e. pinse. Høymesse i Vassås kirke kl. 11.
10.08: 9. s. e. pinse. Gudstjeneste i Bindalseidet misjonshus 

kl. 11.
10.08: 9. s. e. pinse. Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 19. Nattverd.
17.08: 10. s. e. pinse. Ingen gudstjeneste i Bindal.
24.08: 11. s. e. pinse. Friluftsgudstjeneste i Møllebogen kl. 16.

Ta med grillmat. Frikirketeamet, Namsos.
Tale v/Ole Lande

31.08: 12. s. e. pinse. Høymesse i Vassås kirke kl. 11.
Presentasjon av nye konfirmanter. Utdeling
av bibler til 11-åringene. Kirkekaffe.

31.08: 12. s. e. pinse. Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 19. Nattverd.

SEPTEMBER
07.09: 13. s. e. pinse. Ingen gudstjeneste i Bindal.
14.09: 14. s. e. pinse: Høymesse i Solstad kirke kl. 11.

Presentasjon av nye konfirmanter. Utdeling
av bibler til 11-åringene. Kirkekaffe.

14.09: 14. s. e. pinse. Familiegudstjeneste i Vassås kirke kl. 19.
Preken ved diakon Grete S. Lundseng.
Kirkekaffe.

21.09: 15. s. e. pinse. Familiegudstjeneste i Harangsfjord 
oppvekstsenter kl. 18.Avslutning av leir 
for 11-åringene.

28.09: 16. s. e. pinse. Høsttakkefestgudstjeneste i Vassås kirke 
kl. 11. Utdeling av Barnas kirkebok 
til 4- åringene.

Døpte
Vassås
06.04.: Mathias Hagen Okstad
18.04.: Henrik Fuglstad
21.04.: Frida Gangstø
21.04.. Kristin Aune Mosling

Solstad
17.04.: Bjørn André Pedersen
20.04.: Dina Heide Sønnesyn
27.04.: Thea Nadin Åsaunet

Vigde
Vassås
29.03.: Olav Fuglstad og 

Helga Mikalsen

Døde
Vassås
03.04.: Jostein Fuglstad
09.04.: Vilhelm Kristian 

Hagerup Strand
05.05.: Edith Marie Vea
15.05.: Målfrid Aune

Solstad:
16.04.: Tore Adolf Holten
01.05.: Otelie Sevaldsen

Kjære 
konfirmanter
Kristus har kalt oss til å leve i tro-
en på hans oppstandelse og være
hans vitner i verden.

Bli i hans kjærlighet og i felles-
skapet med alle som tror på
ham. Kristus har gitt oss til hver-
andre, han er nær oss i Ordet og
bønnen, dåpen og nattverden. La
oss alltid be for hverandre, og
sammen med Kristus gå fremti-
den i møte.Tillykke med konfir-
masjonen.

Menighetens hilsen
til konfirmantene
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Firma Olav Dybvik
Inneh.Aslaug Dybvik Helstad

Du er velkommen innom til en hyggelig handel.
På fredager får du kaffe og vafler på kjøpet.

Hilsen Aslaug
Tlf. 75 03 24 15

- din lokale gavebutikk
Jeg har også kontorrekvisita,
parfymeartikler og leker.
Kom innom til en hyggelig prat.

Hilsen Hild

Henvendelse:

HALLBJØRN G. ALSLI
7982 BINDALSEIDET
Tlf. 75 03 14 36

Beste kvalitet – Rimelig pris

Vakre
grav-
minner
i stort
utvalg

• POST I BUTIKK
• MEDISINUTSALG   

Stikk innom og 
ta en kaffeprat.

Tlf. 75 03 13 22
Fax 75 03 14 50

Tlf. 75 03 41 23 • Fax 75 03 16 43
7980 TERRÅK

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
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Bergslid Begravelsesbyrå
Ordner alt ved begravelser og kremasjoner

Gravmonumenter
Navnetilføyelser og skriftoppussing

Tlf. 74 38 95 00

Tlf. 75 03 19 00
Fax 75 03 19 10

Feilmeld.: 75 03 19 19

E-post: bindalkraftlag@c2i.net

HELSTAD
Landbruksverksted
Tlf. 75 03 24 42,
faks 75 03 43 39

Husqvarna
Motorsageksperten

Salg • Service

• MEDISINUTSALG 
• TIPPING

Velkommen!
Tlf. 75 03 40 00

Terråk

Din blomsterhilsen til 
den spesielle anledning
får du hos oss.

-Buketter -Sorgbinderi - 
Dekorasjoner - Tørkablomster -
Lys fra Namsos lysstøperi

Utleie av Bobil
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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

Tlf. 75 03 16 32

OLAV BARTNES
Bogen i Bindal

Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja

Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80

Bogen AS
AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

Vet du hva Frivillighetssentralen i Bindal er ?
• Vet du hva vi gjør, og kan gjøre?
• Er du usikker på svarene, får du grei beskjed  hvis
du tar kontakt !

Du treffer oss på telefon
• 75 03 17 44 • Mobil 482 99 650
• Privat 75 03 24 47

FRIVILLIGHETS-
SENTALEN

i Bindal


