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2004

31. årgang

Vassås kirke

Ingen vet hvor lenge det har
stått kirke her på Vassås. De
mange gravhaugene rundt om
på Vassås tyder på at stedet kan
ha vært et religiøst og verdslig
senter allerede før kristendom-

men kom til landet. Vi har relativt sikre kilder på at det rundt
1250 stod ei stavkirke her. Kirka
ble revet og nybygd i 1733. Den
er siden blitt restaurert flere
ganger, sist i 1983.

Kirken er en åttekantet korskirke. Denne byggestilen var meget
populær på 1700-tallet. Vi finner
flere kirker, spesielt i Trøndelag,
som er bygd i samme stil.
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Fra 2 til 1 sokn?
Menighetsmøter
Som jeg tidligere har annonsert skal vi foreta en undersøkelse om
det er stemning i våre to sokn for å slå disse sammen til ett sokn.
Vi vil holde et menighetsmøte i hvert av soknene for å belyse
saken nærmere.
Slik som det fungerer i dag har vi ett menighetsråd for hvert
sokn, Solstad og Vassås sokn, hvor hvert menighetsråd består av
6 valgte medlemmer og presten. Hvert menighetsråd velger
2 representanter til Kirkelig Fellesråd. Kirkelig Fellesråd består
av 2 representanter fra hvert sokn, presten og en representant
fra kommunen. I tillegg møter kirkevergen som sekretær.
Dersom vi har bare ett sokn, velger kommunen et medlem og
varamedlem til menighetsrådet som tiltrer rådet når dette behandler saker som i kommuner med flere sokn tilligger kirkelig
fellesråd. Dette medlem kommer i tillegg til de som fra før er
valgt til menighetsrådet. Altså vil menighetsrådet også være
kirkelig fellesråd.
I Kirkelovens § 5, 4.ledd er det for øvrig åpnet for å søke om
godkjenning av utradisjonelle løsninger hva gjelder organisering
av soknets organer, oppgavefordelingen mellom disse og deres
sammensetning.
Før evt. avgjørelse i dette spørsmålet tas skal menighetsmøtene i
hvert sokn uttale seg.
Jeg vil sende ut til hver husstand, nærmere redegjørelse om
emnet, samt opplysning om når menighetsmøtene skal avholdes. Møtene vil bli avholdt i løpet av høsten 2004.

Bindal menighetsblad
er utgitt av menighetsrådene og
kommer ut 6 ganger i året.
Bladet sendes gratis ut til alle
heimene i prestegjeldet.
Frivillige gaver mottas med takk.
Pengene sendes:
Bindal menighetsblad
Postgiro: 4651.07.04754.
Redaktør: Lise Skarstad
Bindal prestegjeld:
Sokneprest: Torgeir Liasjø,
7980 Terråk.
Tlf. 75 03 25 80.
Privat: 75 03 40 43
Kontortid:
Tirsdag kl.09.00–14.00.
Fredag kl.09.00–14.00.
Mandag og lørdag er
prestens fridager.
Kirkekontoret:
Tlf. 75 03 25 81/75 03 25 24
Kirketjener: Olaf Martin Larsen,
Kjelleidet, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 17 15,
Organist: Roger Johansen,
7980 Terråk
Tlf. 75 03 41 77
Klokker/Diakon Grete Lundseng
7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 25 82
Kontorsekretær Aud Liasjø
Tlf. 75 03 14 30
Vassås menighetsråd, formann:
Petter Dypvik, 7980 Terråk
Tlf. 75 03 23 19
Solstad menighetsråd, formann:
Geir Horsberg
Tlf. 75 03 23 49
Kirkelig Fellesråd i Bindal,
leder Petter Dypvik
Tlf. 75 03 23 19

Dersom noen ønsker å
bidra med innlegg
i menighetsbladet tar
vi med takk imot stoff
på kirkekontoret.
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Ikke brutte band - bare lengre tøyler
P re s t e n s s i d e
et er lite vi har holdbarhetsgaranti på. Å leve er å
være i forandring. Vi blir
sjøl bundet av å tviholde på det
vi har hatt. Da mister vi oss sjøl.
Ved å følge med når forandringen
kommer, blir vi den vi er. En
vanskelig tanke, kanskje, men jeg
tror dere forstår den.
Det ble i løpet av vinteren aktuelt å tenke på å forlate Bindal.
Ikke at jeg var nødt til å dra! Jeg
kunne forsøkt å klore meg fast,
og hadde jeg bare hatt meg sjøl å
ta hensyn til, ville jeg nok prøvd
det. «Det er her æ høre tell»,
synger en nordlending. Og jeg
er nordlending. De røtter jeg alltid har hatt her, er bare blitt dypere og større. De siste knappe
ti årene har jeg satt nye røtter i
hjemlig jord.
Hvis sykdom eller annen skade
gjør at en ser døden i hvitøyet, er
det på tide å løsne rotfestet. Men
så lenge det er håp om liv, skal vi
henge ved livet så lenge vi kan.
Da er røttene nødvendige. Da er
det godt å ha sterke band og
godt feste.
Jeg klipper ikke over bandene
til heimbygda når jeg reiser. Jeg
gjør dem bare litt lengre. Jeg
ønsker meg tilbake. Men ikke
før om noen år, og da som pensjonist hvis jeg får oppleve ei
pensjonisttid.
Hva skal jeg så gjøre når jeg
reiser herfra? Jeg har prøvd å
være fantasifull, men fantasien er
ikke som før. Heller ikke motet
og troen på meg sjøl. Nå har jeg
vært prest i snart et kvart århundre, og det er ikke så mye annet
jeg kjenner gangen i.Andre kjente yrker er ikke kjente for meg
lenger. Dessuten er det ikke lett
å få anna arbeid. Sjøl godt utdannet ungdom står på venteliste for å komme i arbeid. Men
prester er det bruk for. Så ble det
sånn at ved å følge forandringen

D

som følger med flytting, forblir
jeg det jeg er. Og jeg er prest! Jeg
tar med meg årene her heime.
Jeg tar med meg alle dere som
jeg møtte og ble kjent med og
glad i. Jeg kutter ingen band; jeg
gjør dem bare lengre. Dere er
veivisere og støtte for meg. Samværet og fellesskapet med dere
skal være min livsvisdom der jeg
kommer. Mange av dere vil jeg
ringe til og rådføre meg med eller bare tenke på og minnes.
Det skal være en hjelp for meg,
en ballast og en styring.
Jeg reiser til et prestegjeld som
likner Bindal på mange måter.
Oppgavene blir noenlunde de
samme. Nordmøringen og nordlendingen er heller ikke så ulik
hverandre. De har ønsket meg
velkommen der sør. Ikke på
grunnlag av kjennskap, men fordi de behøver en prest, forstår
jeg. Og jeg vil prøve å være en
sånn prest som jeg har prøvd å
være blant dere. Det betyr at jeg
vil legge vinn på å være meg sjøl.
Det er så mange egenskaper og
talenter jeg skulle hatt som jeg
savner. Her heime har jeg måttet
støtte meg til andre som har mer
enn jeg har. Det vil jeg også måtte gjøre der jeg kommer. Jeg er
avhengig av medarbeidere! Det
visste jeg fra begynnelsen, og det
har jeg tatt på alvor. Men så har
jeg også hele vegen hatt gode og
dyktige medarbeidere. Noe har
jeg savnet, i likhet med dere. Det
er mye vi ikke har fått til i Bindal.
Men det kan komme!
Kanskje kommer
det ved et
presteskifte.
Men det
kan også
komme
ved at dere
sjøl i enda
større grad
engasjerer dere

i kirka, og tar del i dåpsopplæring, diakoni og gudstjenesteliv.
Hvis dere leser dette med litt
oppmerksomhet, ser dere at jeg
begynte med å skrive om meg
sjøl, og fortsatte med alle rundt
meg. Det er èn som jeg ennå
ikke har beskrevet, men som
likevel har fulgt både meg og
dere like til denne dag. «Gud har
en plan med ditt liv», står det i en
sang. Det betyr ikke at han
detaljstyrer oss; han gir oss nokså lange tøyler iblant. Men han
vet hva han vil, og han vet hvor
vi er og hvor han vil ha oss. Ser vi
litt nøye etter, ser vi sporene
hans i vårt eget liv. Det var han
som hanket tak i oss da det
trengtes. Det var han som stod
bak da det gikk så bra. Og jeg
sier med Paulus: «Jeg er viss på at
han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag.» Det virker ikke like troverdig alt som
kommer fra de amerikanske presidentkandidatene. Jeg reagerer
dels negativt når de avslutter
sine valgkamp-appeller med
«God bless you all! God bless
Amerika!». Men det er jo vakkert!
Og det er godt! Så hvorfor skulle
jeg ikke våge å si til dere: «Gud
velsigne dere alle! Gud velsigne
Bindal!» Jeg mener det oppriktig!
Takk for tida jeg fikk her heime!
Torgeir
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Takk til Torgeir prest
Vi står foran skifte av prest i
Bindal. Torgeir er fra 1. oktober
ansatt som sokneprest på Smøla.
Det innebærer at han flytter fra
oss i slutten av september.
Torgeir har vært prest i Bindal
siden januar 1995,det vil si nesten
10 år.Torgeir er født og oppvokst i
Bindal og har mye av sin familie
her. Dermed kom han «hjem» da
han ble sokneprest i Bindal, og vi
regnet med at vi hadde prest i
mange år framover . . .
Nå tar han et steg videre på sin
vei – kursen settes mot Møre
bispedømme og Smøla. I Bindal
har Torgeir ofte tatt båten over
fjorden til hytta på Liasjøen. Nå
blir den veien lengre, men båten
får han fortsatt mulighet til å benytte blant Smølas mange øyer.
Vi er mange som har lært å
sette pris på Torgeir gjennom de
årene han har vært prest her,
gjennom den tjenesten han har
utført og som den personen han
er. Han har i de ulike sammenhenger der han har deltatt, det
være seg møter eller bibelgruppe,
deltatt på lik linje med «oss an-

dre». Han har ikke satt seg selv i
en særstilling men vært delaktig
i alle arbeidsoppgaver – det være
seg lederoppgaver eller gulvvask!
Som arbeidskollega er han satt
pris på ikke minst gjennom sitt

gode humør og sine samarbeidsegenskaper.
Vi takker Torgeir for det arbeidet han har utført og det han har
gitt oss gjennom sin tjenestetid i
Bindal. Vi ønsker lykke til i den
nye tjenesten !

Rekke hender
Vi kaller oss for søsken
men vet at vi så lett
vil kjempe for vårt eget
å holde på vår rett.
Vi ser på det som skiller,
og glemmer vi er ett.
Gud, lær oss rekke hender
til søster og til bror
selv når vi ikke enes
om meninger og ord
Skap kjærlighetens varme
hos dine barn på jord.
Du sa at vi var grener
på deg, det ene tre.
Tross alle ulikheter,
hjelp du oss til å se,
at alle som er dine,
står vi i samfunn med.
Liv Nordhaug

BINDAL MENIGHETSBLAD

5

En kirkeferd på gammelt vis

Kirkeferd, tegnet av Catrine Gangstø

Søndag 1. august hadde Bindal
Bygdetun et arrangement omkring gamle kirkeferdstradisjoner. Før utbyggingen av veiene
og bruene var sjøen og båten
den trivielle ferdselsåren. Også

Gaver til
Den norske Kirke
- skattefritak
I flg. skattelovens §6-50 gis det
fra 2004 skattefritak for gaver
gitt til Den norske kirke.
Ordningen fungerer slik at gaven føres som fradrag på inntekt
før skatt blir beregnet. Fradraget
gis kun dersom samlet gavebeløp overstiger kr 500,- i det året
gaven ble gitt. Det betyr at en i
løpet av året må gi minst kr 500
til Den norske kirke for at en
skal ha rett til skattefritak. Det
gis maksimalt fradrag for gaver
til frivillige organisasjoner med
til sammen kr 6000,For å få skattefritak for gaven,
er mottaker ansvarlig for å rapportere gaven til skattemyndig-

når man skulle til kirken var det
vanlig at man rodde. For meg bekjent er det tre slike steder som
man gjerne rodde til når man
skulle til Vassås kirke, hvilket var
Baulia, Nordsjøen og Gangstø.
Mange kom også gjerne langveis
fra, og det var derfor vanlig at
man skiftet til søndagsklær og
spiste medbrakt kirkemat før
man gikk opp til gudstjeneste.
I dag er det flere synlige spor
rundt oss som vitner om disse
tradisjonene, som ei såkalt «omkledningsbu» (brukes i dag som
ei hytte) og markerte stier.
Under arrangementet ble en
av de gamle ferdselsårene benyttet, hvor vi rodde fra Terråk havn
til Gangstø. Fra Gangstø fulgte vi
stort sett en av de gamle godt

synlige stiene til Vassås kirke.Tilstelningens historiske sus ble
under vandringen understreket
ved at en av deltakerne sang en
gammel religiøs folkevise. Også
under kveldsgudstjenesten i Vassås kirke ble det sunget gamle
salmer.Etter gudstjenesten ble tilstelningen avsluttet med kirkekaffe på Bindal Bygdetun.
Denne tradisjonsrike kvelden
ble på mange måter en verdig
avslutning for sommerens arrangementer på Bindal Bygdetun.
Samtidig vil jeg benytte høve til
å takke alle som har gjort det mulig å gjennomføre sommerens
arrangementer ved Bindal Bygdetun – og ikke minst alle oppmøtte.

hetene. For slike rapporteringer
kreves fødselsnummer (11 siffer), navn, adresse og gavebeløp.
Rapporteringen skal skje elektronisk.
Ikke alle som gir en gave til
Den norske kirke ønsker skattefritak. En velger derfor selv om
gaven skal rapporteres til skattemyndighetene.
Dersom en ønsker skattefritak
foreslår vi følgende tekst på
bankgiro:
«Jeg vil at gaven skal repporteres
til skattemyndighetene som fradragsberettiget. Mitt fødselsnr.
er: (11 siffer)»
De som bruker nettbank kan
skrive følgende tekst i meldingsfeltet:
«Bes meldt for skattefradrag»
og dessuten oppgi personnr.
(11 siffer) , navn og adresse.»

Givere som gir gave på f.eks kr
200,- og som kanskje tror at det
kan bli aktuelt å gi ytterligere
kr 300,- i løpet av året slik at beløpet overstiger kr 500,- til sammen på året, må føre opp på begge innbetalingene at de ønsker
skattefradrag og også oppgi fødselsnr , 11 siffer, på begge innbetalingene.
I praksis betyr dette at dersom
en oppgir fødselsnr (11 siffer)
når en gir sin gave, vil gaven bli
rapportert videre.Dersom en derimot ikke oppgir fødselsnr.,vil gaven heller ikke bli rapportert videre til skattemyndighetene.
Fødselsnummer og gaver blir
behandlet konfidensielt og kun
gjøres kjent for de som har fullmakt til det, og opplysningene
slettes etter at de er oversendt
skattemyndighetene.

Therese Danielsen

Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja
Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80
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Maling av Vassås Kirke

«Storpongklubben».

Frode i tårnet.

sommer har vi fått skrapet,
vasket og malt tårnet på Vassås kirke. Dette har vært «spesialarbeide» utført hengende i tau.
Vi var så heldige og fikk Frode
Næsvold til å ta jobben.
Videre har vi også fått skrapet
og vasket sørveggen. Dette var
det «Storpongklubben», en ekte
gutteklubb fra Åbygda, som utførte.
Ben Holm har malt de nødvendige strøk på denne veggen.
Det som nå står igjen av skraping, vasking og maling er tenkt
utført i 2005.
Vi er godt fornøyd med jobbene
som er utført og vil herved få
takke for godt utført arbeide.

I

Stell av blomster ved
Vassås kirke i sommer
Vassås menighetsråd har tatt initiativ til ekstra stell og beplantning
av Vassås kirkegård.
Turid Holmen har sammen
med flere frivillige utført dette
arbeide i sommer.

Ekstra stell og beplantning av Vassås kirkegård.

FRIVILLIGHETSSENTRALEN I BINDAL
Av økonomiske årsaker har Bindal Kirkelige Fellesråd vedtatt å
si fra seg eieransvaret for Frivillighetssentralen i Bindal fra og
med 01.01.2005.
Likevel er det sterkt ønskelig at Frivillighetssentralen vil bestå
og det arbeides aktivt for å finne nye eiere. Det er nedsatt et
utvalg som arbeider for å få i gang en stiftelse som ny eier av
Frivillighetssentralen. Det er sendt ut invitasjon til forskjellige
næringsdrivende, lag og foreninger med oppfordring til å være
med å gi et beløp og bli en av stifterne. Målet er å få dette i
stand før utgangen av 2004.
Vi vil ønske lykke til med det videre arbeidet i Bindal Frivillighetssentral.
Lise
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TV-AKSJON
SØNDAG
17.OKTOBER
HJERTEROM kalles årets aksjon.
Den har et ambisiøst mål om å
skape et rausere og varmere
samfunn og vil satse like sterkt
på å forandre holdninger som å
samle inn penger.
Pengene skal gå til Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse
– Ingen er bare det du ser!, lyder
et av aksjonens slagord. Det kaller oss til å se mer enn det ytre
og ikke dømme etter førsteinntrykket når vi møtes som mennesker. En kvinne som selger
kroppen sin er slett ikke «bare»
en prostituert og en person som

Denne gangen har vi vært så
heldige å få Sigrun Holm til å
skrive under denne vignetten.
«Hvorfor jeg liker denne sangen så godt er for at jeg synes
det er en fin tekst og en nydelig
melodi. Første gang jeg hørte
den, var i Radio Sør-Helgeland. Det var Thor Augedal
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Skiftende
tider

TV-aksjonen 2004: Hjerterom

sliter med en psykisk lidelse er
langt mer enn «den schizofrene».
Vi vil med dette oppfordre alle
til å ta vel imot bøssebærerne og
bidra aktivt ved årets TV-aksjon.

som sang. Ellers så var min
mann som døde i februar
2004, veldig glad i denne
sangen. Så vi syntes det var
godt å høre på denne sangen.
Det vi vet helt sikkert er at vi
bare er på vandring her i denne verden.»
Hilsen Sigrun Holm

Der roser aldri dør
Til den stad jeg er på vandring,
synd er alltid utenfor
Livets tre står der i blomstring,
der hvor roser aldri dør.
Her de blomstrer for sesongen,
snart de visner ned og dør
Til den stad jeg er på vandring
der hvor roser aldri dør.

Prøvelser vi her får møte,
satans snarer her for før.
Ingen fristelser i staden,
der hvor roser aldri dør.
Her de blomstrer for sesongen
snart de visner ned og dør.
Til den stad jeg er på vandring
der hvor roser aldri dør.

Der jeg møter mine kjære,
som i staden toget inn
Venter på at jeg skal komme,
dit hvor roser aldri dør.
Her de blomstrer for sesongen,
snart de visner ned og dør.
Til den stad jeg er på vandring,
der hvor roser aldri dør.

Snart jeg når den skjønne staden,
all min lengsel går nå dit
Evighetens fryd deg møter.
der hvor roser aldri dør.
Her de blomstrer for sesongen
snart de visner ned og dør.
Til den stad jeg er på vandring
der hvor roser aldri dør.

Gjennom de skiftende årstider
ser vi tydelig Guds storhet i skaperverket.
Det frøet som spiret i vårens
sollys og gjennom sommerens
varme dager slo ut i full blomst,
gjemmes nå i jorden i den mørke
og kalde årstiden som vi nå går
inn i. Frøet ligger gjemt – i påvente av lys og varme på ny!
Om alt skulle synes mørkt
rundt oss, er vi allikevel omsluttet av Guds hender, vi er i
Hans varetekt. Han som har omsorg for den minste spire, for
liljene på marken og fuglene
under himmelen – han har omsorg for hele sitt skaperverk, for
hver enkelt av oss.
Han ser bak våre tapre fasader.
Ser våre skjelvende menneskehjerter.
Ser oss som utad prøver å takle
alle hverdagens små og store
oppgaver. «Ser ikke han mine veier, og teller ikke han alle mine
skritt?» leser vi i Jobs bok (31,4)
Tross alle skiftninger er tryggheten at det er EN som vet, en
som kjenner oss. Han som sa:
«Vær ikke bekymret for livet
– Se på fuglene under himmelen
– Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser – Den
Far dere har i himmelen vet hva
dere trenger».
Stor er din trofasthet, Herre og Fader,
Skiftende skygge når aldri din sti.
Du er den samme, din miskunn er evig,
Slik som du var, skal du alltid forbli.
Stor er din trofasthet, stor er din trofasthet,
Dag etter dag ga du nåde på ny.
Himmelske hender gir alt jeg behøver.
Stor er din trofashet, Herre mot meg.

Grete, diakon
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Han «Sjinn-Kal»
Av: Borghild Holten
Han hette egentlig Karl Taraldsen Kjeldsand og var min far,
Jens Taraldsen Skjevelnes sin
bror, og derav også min onkel.
Foreldrene var Tarald Hansen fra
Gaupen i Bindal og hans kone
Karoline, som var fra Otervika.
De 2 hadde 8 gutter og 2 piker,
og deres hjem var Kjeldsand. Det
ble mange munner og mette, og
deres inntekt kom fra fisken i
sjøen og viltjakt i skogen.
Karl – eller ”Sjinn-Kal”, som jeg
nu skal skrive om, var født
19.09.1880.
Da han var konfirmert, reiste
han til kjøpmann M.K. Aune på
Sørhorsfjord, som drev handelsforretning der, og spurte om han
hadde noen varer som han kunne få selge for han. Det hadde
selvsagt Aune, og tok frem en
skreppe og fylte den med noen
småting, og så bar det av sted
med Karl. Og det ble nok ikke
siste gang. Han kom raskt tilbake
med tom skreppe og penger, fikk
den fylt igjen, og noen øre for arbeidet. Slik holdt han på til han
fikk andre tanker og ble mer
voksen. Da begynte han med
oppkjøp av huder og skinn for et
firma i daværende Trondhjem,
som hette Jakhellen. Så nu tjente
han mye bedre, og Karl reiste
rundt i Bindal og Namdal med
sitt fremkomstmiddel, som var
en bindalsfæring.
En gang kom han til Terråk,
reiste rundt i bygda til Vassås og
videre. En kveld kom han til et
sted som hette Baulia og der fikk
han overnatte. Det var mange
fine jenter der, og Karl forelsket
seg i en av dem, hun hette Marie.
Om en tid hentet Karl henne

Slik er det folk i Bindal
husker Sjinn-Kal

med seg hjem til Kjeldsand.
Min far hadde giftet seg for
noen måneder siden. Så en dag
kom Karl til far og ville låne
brudgomsdressen hans; ”for nu
må jeg gifte meg”, sa han. Far
drog litt på smilebåndet og sa at
”det får du vel det”. Så ble Karl
og Marie gift; de holdt et lite
bryllup og ble på Kjeldsand i
noen år.
En tid etterpå hadde 2 av

Karl’s brødre valgt seg ut to av
Marie’s søstre, så nu var det 3
brødre og 3 søstre som hadde
funnet hverandre og bodde i
barndomshjemmet på Kjeldsand. Fra før bodde Tobias, også
en bror, med sin kone – altså 4
brødre med hustruer pluss bestemor i en liten stue det ute.
Det er utenkelig at slikt kunne
ha hendt i dag. Det var ingen
gnisninger å høre derfra; alle var
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så enige og blide. Så ble det barneskrik også og alle skulle ha
rom, ikke minst dem.
Karl var både fisker og jeger, så
han hadde mange ”jern i ilden”.
En notisbok viste hvor mye han i
sin tid hadde jaktet/skutt av rev,
oter, hare og fugl av forskjellig
slag. Ryper var det eneste han
ikke hadde tall på, for det var så
mange.
En gang hadde han falt utfor et
stup og slått seg kraftig, men
kom seg hjem med egen hjelp
med ett øre nesten avrevet. En
vinter skulle Karl og min far til
Gjeslingan på fiske. Det var riktig
godt med fiske og en dag de rodde ut i solskinn og stille sjø, fikk
de oppleve uvær med snø og
storm uten like. Ingen visste
hvor de var grunnet tett snødrev
og høy sjø(storm). Det var
mange som mistet livet sitt den
dagen. Bare i Kjella var det 4 som
ble enker denne dagen. Karl og
min far kom til lands i Abelvær, så
de reddet sitt liv. De 2 glemte
nok ikke dagen den 2. mars
1906, som ble den beryktede
”Gjesling-ulykka”.
Karl og Marie ble den første av
de 4 familiene som bodde i barndomshjemmet hans som flyttet
ut derfra. De kjøpte seg en jordteig ved siden av Kjeldsand, bygde seg stue og fjøs, arbeidet opp
jorda og fikk seg noen bufe.
Mens han holdt på med stubbbryteren i nydyrkingen fikk han
slitt av seg en finger. ”Å ja”, sa
Karl, ”den fingeren kan jeg godt
være foruten”. Karl og Marie fikk
6 barn og hjemmet sitt kalte de
”Nordheim”.
Karl ble kalt ”Sjinn-Kal” hele
sitt voksne liv. Navnet fant han
på selv, så når han kom til noen,
hilste han med dette navnet og
spurte om de hadde skinn og huder og selge. Det var mang en
guttunge som gledet seg når han
kom, for noen hadde et ekkorneller hareskinn som de fikk noen
kroner for.
Karl var også på Leka der han
hadde en bror som bodde på Stene. Hos han overnattet han alltid

der ute. En gang han var der
hendte det noe i en nabogård. En
kvinne skulle føde barn og både
jordmor og lege var til stede
grunnet at denne kvinnen hadde
fått stor blødning som ikke ville
stanse. Det var verken veier eller
helikopter i den tiden, så eneste
fremkomstmiddel da var ”dampen”, som vi kalte lokalbåten. Å
få denne kvinnen til sykehus
tidsnok med slik skyss vil ta alt
for lang tid for å berge livet. Mannen i huset visste at Karl var på
Leka. Han visste også at Karl kunne ”blodstevna”, som bevirket at
blodet kunne stoppe, så han
oppsøkte derfor Karl og fikk han
med seg hjem. Karl ble med
mannen hjem, leste stilt for seg
selv, og blodet stoppet. Legen ble
da helt forundret. ”Du må lese
denne for meg”, sa han. ”Nei”, sa

Sjinn-Kal med kona Marie og den
yngste sønnen Karl.

Karl. ”Jeg leser denne bare til de
som trenger det. Men jeg kan
skrive den på et ark til deg, men
da må du aldri ta betaling for en
slik tjeneste, og husk at hvis
noen utbryter en ed når de skader seg, så kan det hende du må
lese den 2 ganger”. Kvinnen ble
frisk og alle ble glade for det. Slik
var det når noen skadet seg med
øks eller kniv og det blødde al-
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vorlig, da ble Karl budsendt for å
lese denne bønnen. ”Jeg skulle
vært prest jeg”, sa Karl en gang.
”Er sikker på at kirken har vært
fullsatt når jeg var kommet på
prekestolen. Jeg er så god til å
tale, og bibelen har jeg lest flere
ganger fra perm til perm”.
Karl fortalte oss barna en gang
at hans kone Marie mistet en liten søster en vinter. Det var slik
tele i jorda p.g.a. sterk kulde at
hun ble liggende i et uthus til våren når telen hadde gitt litt på
seg. Da tok faren hennes den lille
kisten som han selv hadde laget,
la den i meisen, bar den til sjøen
og rodde til Vassås og begravde
henne. I den tiden var det en
spade og et spett som var redskapen de brukte, så det hjalp
lite på en frosset jord. Jeg husker
på at vi barna nesten ville gråte
da han fortalte oss dette.
Karl fikk en gang storbesøk av
Jakhellen i Trondhjem. Det synes
han var morsomt å treffe han
som i årevis hadde vært mottaker av alle hans varer. Da Jakhellen var reist, hadde noen diktet
en vise om besøket. Jeg har
glemt visen, men en liten strofe
husker jeg, og den lyder slik:”Da
Jakhellen kom inn, satt Karl i sitt
eget skinn, med et stort ullbind”.
Dette lo han bare til.
Etter hvert hadde også de 2
guttene Bernhard og Olaus også
flyttet ut fra Kjeldsand og bygd
hus til seg i området like ved. Så
nu var det Tobias med kone og
barn igjen. De hadde 2 sønner,
og den yngste,Albert, overtok så
barndomshjemmet sammen med
sin kone, Ragnhild. Da Albert og
Ragnhild også ble gamle, bar det
til gammelheimen på Terråk med
de. Albert er død for mange år
siden, men hans kone, Ragnhild
lever fortsatt i 2004, og er nu på
sykeheimen. Ho er nu over 90 år.
Dette er historien i store trekk
om han ”Sjinn-Kal” og hans nærmeste slekt, slik jeg husker den i
dag – året 2004. Karl T. Kjeldsand
døde i 1961 i en alder av 81 år.
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50- års konfirmanter Solstad

Foto:Trygve Holm

I forbindelse med feiring av 50-årskonfirmanter har Ulf Børre Strand sendt oss konfirmantbilder både for
50 år siden og i år.
Konfirmantene for 50 år siden
Gullkonfirmantene

Villy Aune, Ulf Børre Strand,
Tore Edgar Åsaune, Torleif Hollup.
Andre rekke: Haldy Synnøve Kildal, Aud Johanne
Moen, Sonja Marie Otervik (død), Kitty
Synnøve Skogseth, Torhild Signe Sivertsen.
Fremste rekke: Ester Annie Sørvik, Bjørg Hansen,
sokneprest Smith,Anne Otilie Setervik,
Jorunn Andrea Kjellsand.

KONKURRANSE

Bakerst:

Bakerste rekke: Villy Aune, Ulf Børre Strand,
Tore Moen.
Andre rekke: Haldy Kvitting, Aud Moen Holm, Kitty
Skogseth Osen, Torhild Signe Grandemo.
Fremste rekke: Bjørg Jermstad, sokneprest Torgeir Liasjø.

Forrige nummers konkurranse har vi ikke fått inn noen riktige svar på. De riktige svar er:
1. Melkesil
2. Sukkersaks

3. Kjerringkjeft til å
4. Redskap til uthuling
sette jernbånd på
av øsekar, trefat og
tønna.
lignende.
Den var kanskje for vanskelig, men vi gjør et nytt forsøk med nye bilder som vi har fått
fra Edgar Bøkestad. Spørsmålet er hva de enkelte ting er brukt til.
Svar sendes: Kirkekontoret i Bindal, 7980 Terråk.
Bilde 1

Bilde 3

Bilde 2

BINDAL MENIGHETSBLAD

Kirkelige handlinger

Døpte

Vassås
29.08. Frithjof Erik Plathe
29.08. Cornelia Nilsen Bergerud
Solstad
04.07. Mathea Brønmo-Elden
04.07. Linneah Emilie
Larsen Åsvik
04.07. Lucas Nicolai Hanssen
04.07. Heidi Beate Bjørkvold
25.07. Oliver Steffenakk

Vigde
Vassås
26.06. Lise Mariann Bolstad
og Tor Erik Alsli
17.07. Olene Johanne Brevik
og Arne Hildring
07.08. Randi Anne Skåren
og Bjørnar Strand
Solstad
17.07. Ann Kristin Johansen
og Trond Vikan
31.07. Bogumila Marzena
Losinska og Frode
Oddgeir Øistein Vevik.
Vigd i Brønnøy kirke

Døde

Vassås
25.08. Eldbjørg Johanne Fuglstad
29.08. Harald Ottar Brevik
Solstad
29.05. Magny Julie Bøkestad
16.06. Solgunn Marie Solbakken
20.07. Inger Johanne Bøkestad
20.07. Harald Bernhard Moen
25.07. Hans Aune
04.08. Aasa Henrikke
Busch Hald
14.08. Karl Martin Eriksen
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Kirkekalender

Gudstjenester i Bindal prestegjeld
Med forbehold om at vi får prestevikar, inntil ansettelse av ny prest
er avklart, har vi satt opp følgende kirkekalender for høsten 2004.
SEPTEMBER
05.09. 14.s.e.pinse
12.09. 15.s.e.pinse
19.09.

16.s.e.pinse

26.09.

17.s.e.pinse

OKTOBER
03.10. 18.s.e.pinse
10.10.
17.10.

19.s.e.pinse
20.s.e.pinse

24.10.

21.s.e.pinse

31.10.

Bots- og bededag

NOVEMBER
07.11. Allehelgensdag
14.11.

24.s.e.pinse

21.11.

25.s.e.pinse

28.11.

1.s. i advent

DESEMBER
05.12. 2.s. i advent
12.12. 3.s. i advent
19.12. 4.s. i advent
24.12. Julaften
25.12. Juledag
26.12. 2. juledag
31.12. Nyttårsaften

Ingen gudstjeneste i Bindal.
Høymesse i Solstad kirke kl. 11.
Presentasjon av nye konfirmanter.
Sal. 103,1-6, Ef. 5,15-20, Joh. 5,1-15
Høymesse i Vassås kirke kl. 11.
5. Mos. 4,29-31, Fil. 4,10-13, Luk. 10,38-42.
Familiemesse på Sømliøya kl.11.
Avslutning av 11-årsleir.
Job. 19,25-27, Rom. 8,18-23, Luk. 7,11-17.
Gudstjeneste i Harangsfjord
oppvekstsenter kl. 11.
Jer. 6,16-20, Gal. 5,1-6, Joh. 8,31-36.
Ingen gudstjeneste i Bindal.
Høymesse i Solstad kirke kl. 11.
Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 19.
1. Mos. 9,8(9-11)12-17, Hebr. 11,1-4,7-11,
Joh. 9,1-7.35b-38.
Gudstjeneste på Senteret,Terråk kl. 11.
1. Mos. 2,18-24, Ef. 5,25-32, Mark. 10,13-16.
Gudstjeneste i Bindalseidet eldresenter kl.16.
Jes. 55,6-7, Gal. 6,7-10, Luk. 13,23-30.
Minnegudstjeneste Vassås kirke kl. 11.
Minnegudstjeneste Solstad kirke kl. 19.
Jes. 60,18-22, Hebr. 12,1-3, Matt 5,13-16.
Høymesse i Vassås kirke kl. 11.
Jer. 29,4-7, Rom. 13,7-8, Mark. 12,41-44.
Høymesse i Vassås kirke kl. 11.
Jes. 51,11-15, Matt. 25,1-13, Åp. 22,12-17.
Ingen gudstjeneste i Bindal.
Ung messe i Solstad kirke kl. 19.
Ung messe i Vassås kirke kl. 19.
Ingen gudstjeneste i Bindal.
Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 14.
Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 16.
Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
Høytidsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 11.
Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 17.

Misjonsforeningen

Salmekveld

Misjonsforeningen har byttet møtedag. Møter avholdes nå på fredags
formiddag 10.30 - 12.00.

Vassås kirke fredag 3. desember kl.
18.00.

Høstens møter:
16. september
8. oktober
29. oktober
26. november
10. desember

Diakonatutvalgets eldrefest i Ytre
Bindal arrangeres søndag 31.
oktober kl 16.00 på Bindalseidet eldresenter. Vi starter med gudstjeneste før vi går over på selve festen,
med servering av varm mat, kaffe og

Eldrefest

bløtkake. Allsang, opplesning og
loddsalg står også på programmet.
Påmelding til Kirkekontoret, tlf.
750 32 581 eller Grete, diakon tlf,.
750 32 582. Helst innen 28. oktober.
Gi beskjed dersom du har behov for
skyss.

Vi synger julen inn
Solstad kirke fredag 10. desember
kl. 19.00.
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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

BINDAL TAXI
Står til tjeneste

FRIVILLIGHETSSENTALEN
i Bindal

TELFONER

Bindal Taxi:

75 03 40 11

Bjarne Holmberg
Jan Aune
Alma Kveinå

75 03 43 53
75 03 16 61
75 03 13 29

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

Terapi for kropp og sjel

BINDAL MENIGHETSBLAD
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Bogen AS
AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

- din lokale gavebutikk
Tlf. 75 03 41 23 • Fax 75 03 16 43
7980 TERRÅK

Jeg har også kontorrekvisita,
parfymeartikler og leker.
Kom innom til en hyggelig prat.
Hilsen Hild

Velkommen til nytt hagesenter i mai!

7985 Foldereid - Telefon: 74 39 61 88
– d e r h age f o l k m ø t e s

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

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

• POST I BUTIKK
• MEDISINUTSALG
Stikk innom og
ta en kaffeprat.

Bindalseidet

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 a
v Bobil

Motorsageksperten

Salg • Service
• MEDISINUTSALG
• TIPPING
Velkommen!
Tlf. 75 03 40 00

Terråk
Tlf. 75 03 19 00
Fax 75 03 19 10
Feilmeld.: 75 03 19 19
E-post: bindalkraftlag@c2i.net
Din blomsterhilsen til
den spesielle anledning
får du hos oss.

7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66

Buketter - Sorgbinderi Dekorasjoner - Brudebuketter
Vi bringer blomster
i hele kommunen!

Bergslid Begravelsesbyrå
Ordner alt ved begravelser og kremasjoner
Gravmonumenter
Navnetilføyelser og skriftoppussing
Tlf. 74 38 95 00

