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Høsten
N

å er høsten her igjen med alle sine kjennetegn. Regn,
vind og temperaturer ned mot null! Dette går altfor
fort mot vinter. Brrr.
Høsten er også tiden da skolen starter igjen. Vi som er
foreldre synes tiden går altfor fort, og synes egentlig det
er litt trist at våre håpefulle blir så fort store. Nå har noen
startet i 1. klasse, andre i 8., mens noen skal videre på
videregående og må bort på hybel.
Nå i høst starter et nytt kull med konfirmanter på undervisning. Dette vil foregå slik det ble i fjor, der vi samler alle kommunens kirkelige konfirmanter på søndagssamlinger gjennom hele året.
I denne forbindelse vil jeg formidle en sangtekst av
Åge Aleksandersen med dere. Denne er utrolig fin, og
speiler de følelsene vi som foreldre kan sitte med.

FLYG AVSTED
Du trur du kan flyg like høgt som ørnan
På alle spørsmål mein du at du har rett svar
Men vess du tenke dæ om, så vakker og så ung
Ein liten fuggelunge e du, søt og rar
Flyg av sted, flyg av sted
Æ e her, men i hjertet e æ me.
Flyg av sted, å flyg av sted
Ut i ville vakre verden, av sted.
Æ har alltid visst at vingan villa bær dæ
Bort fra mæ, og at æ mått stå igjæn
Har æ lært dæ nåkkå godt
Va ærlig, stort og smått
Og kan æ sei æ gjor mett beste lille vænn.
Flyg av sted, flyg av sted
Æ e her, men i hjertet e æ me.
Flyg av sted, å flyg av sted
Ut i ville vakre verden, av sted.
Du ska reis så langt
Du ska reis så fort
Du må reis helt alein
Æ vil vær hos dæ
Alltid tænk på dæ
Håpe du finn rette vein
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Flyg av sted, flyg av sted
Æ e her, men i hjertet e æ me.
Flyg av sted, å flyg av sted
Ut i ville vakre verden, av sted.
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Prestens side

Pass på!
Det finnes dessverre noen
som aldri synes det andre
gjør er godt nok eller at
andre har krav på respekt
og omtanke på en helt ordinær hverdag. I Bibelens
ordspråk står det: «Den
gjerrige har det travelt
med å skaffe seg oppmerksomhet, han skjønner ikke
at han snart vil bli dypt
ensom».
Når de som er (av forskjellige grunner) gjerrige av
sinn blir foreldre eller ledere, kan det gå riktig galt
av sted. De bryter ingen
lov i verden, men de er farlige fordi de ødelegger
sakte, men sikkert det følsomme stoffet som tro, håp
og kjærlighet spinnes av.
Men hvis den gjerrige tviholder på sitt, så går den
grådige ett skritt lenger.
Han eller hun er alltid
frempå for å skaffe seg selv
størst mulig gevinst. Den
grådige bruker albuene og
benytter en god del knep
til sin egen fordel.
Men den grådige får også
sitt pass påskrevet i Bibelen. I Forkynnerens bok
står det om den grådige:

«… slik som han kom fra
mors liv, like naken som
han kom, skal han gå bort
igjen. Han har ingenting
som han kan ta med seg.
Også dette er sørgelig og
vondt.»
Noen er alltid sultne på
materielle ting. Man kan
bare snakke med advokater og prester så kan man
få høre historier om helt
alminnelige mammaer og
papper, sønner og døtre,
søsken, tanter og onkler
som kaster anstendigheten
fullstendig overbord og
setter vennskap og familiefred på spill på grunn av et
servise, eller var det bestefars gamle klokke som
noen hadde lyst på.
Likevel, nok en gang, materielle verdier er nå ikke
det eneste man kan være
grådig på. Her er det også
store rom og boltre seg i.
Noen er grådige på oppmerksomhet. De tåler ikke
at andre står i sentrum og
plasserer dem selv litt i
skyggen. De vil alltid være
i solen, uansett, og de deler
sine omgivelser inn i hvertfall to grupper, enten er de
andre publikum som klap-

per og beundrer dem, eller
så er de konkurrenter.
Noen elsker å høre sin
egen stemme, sine tanker,
sine historier, sine ting. Og
noen elsker å signalisere
med mimikk og øyne og
avbrytelser at det du sier,
tenker, føler, gjør, er ganske så platt og likegyldig.
Ja, noen oppfører seg faktisk sånn og det er forferdelig irriterende og provoserende og nedbrytende å
omgås dem i lengden. Men
kanskje først og fremst trist.
Jeg har møtt mange sånne
mennesker. Du som leser
har også møtt noen sånne
gjerrige og grådige. Og
enda mer: de er rundt oss
hele tiden. Og det verste
med alt dette: De truer
med og komme inn våre
egne hus og templer, hele
tiden. De står på hjertets
dørterskel og banker på.
De vil så gjerne inn disse
tjuvraddene, inn til oss
også. Tenk på det! Den
gjerrige og den grådige
kjenner våre innganger.
Pass på! Prøv deg selv!
Claes
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Trosopplæringsprosjektet

Barn av regnbuen
Catrine Gangstø er
ansatt i 50 % av
Bindal
kirkelige
fellesråd for å lede
dette
prosjektet.
Hun er 45 år og
mor til 7 barn i alderen 2-20 år. Hun er bosatt i
Gangstø`n ved Terråk. Catrine
er utdannet lærerjobber også
litt ved Helgeland Museum, og
er kirketjener-vikar hos oss ved
behov. Vi ønsker Catrine velkommen til oss!

Den nye fritidsaktiviteten ”Barn
av regnbuen”, hvor barn får
komme sammen for å male etter inspirasjon fra fortellinger
og musikk, vil komme i gang i
slutten av september.
På Bindalsbruket får vi huntonittplater å male på.
Åsen dagsenter på Bindalseidet lager staffeli.

høy lysekthet og god dekkevne,
og så tørker den fort. Derfor
kan man arbeide raskt med farge på farge, eller side ved side.
Det vil bli en gruppe på Kjella,
en på Bindalseidet og to på Terråk. For hver gruppe blir det 2
lørdagssamlinger før jul, og antakeligvis 3 etter jul.

Maling er kjøpt inn. Vi kommer
til å bruke en vannbasert akrylmaling av god kvalitet. Den gir

Jeg håper oppslutningen blir god.

BINDAL TAXI
Står til tjeneste

Bjarne Holmberg
Magnar Kveinå
Alma Kveinå

VELKOMMEN!
Catrine

TELFONER

Bindal Taxi:
75 03 40 11
75 03 43 53 – mob. 911 56 577
75 03 11 00 – mob. 959 50 028
75 03 13 29 – mob. 959 50 029

NY

5

ELT T
TU UEL
AKAKT

SPA
L TE

BINDAL MENIGHETSBLAD

Slipp
englene
løs…
Nå er engler i vinden har jeg
skjønt. I den anledning vil jeg
få anbefale en mektig roman
om engler. Karl Ove Knausgårds roman En tid for alt er
vidunderlig lesning for de som
søker fenomenet engler og deres historie.
Likevel er det noe jeg undrer
meg veldig over når det gjelder
engler: Hvorfor er det så interessant å få engler i tale? Man
skulle jo tro det ville være mer
spektakulært å snakke med Vår
Herre eller Jesus for den saks
skyld. Hvis jeg nå ikke er helt
på jordet så har folk i den levende, alminnelige, hellige kirke, uansett samfunn og sekt,
pratet med Gud på en eller annen måte. Å prate med Gud
(altså bønn) har vært og er selve
hjerteslaget i kristen tro. Jeg har
vel ikke tatt feil, har jeg?
Men det er kanskje ikke så
spennende lenger?… jeg mener
å be og prate og rope til Vår
Herre eller Jesus eller Den Hel-

lig Ånd. Er det virkelig noe jeg
ikke har fått med meg? For hvorfor snakke med engler når du
kan gå til topps, først som sist.
Hvorfor revnet forhenget i templet, spør nå jeg? Var det for at vi
skulle få tilgang til en engleprat i
ny og ne. Tror ikke det nei.
I 1. Samuels bok kan vi lese om
en som Vår Herre forsøkte å
komme i prat med. Men han var
litt treg, han Samuel, og klarte
ikke helt å koble to og to
sammen. Han var litt som oss,
tror jeg. Det var en annen, nemlig Eli, som måtte hjelpe Samuel
til å forstå at det var Herren som
ropte på han, og ikke han, Eli.
(1. Sam 3,1-10)
Og til slutt svarte Samuel: «Tal,
din tjener hører!»
Jeg ønsker absolutt ikke å sløves
ned, jeg også ønsker å bli vekket
av Herren, få åpnet sansene
mine, oppdage at det er en Gud
som vil meg noe, noe konkret,
og som bruker mange måter for å
formidle den beskjeden. På den

Barndåp/konfirmasjon
Eller andre stordager? Senteret på Terråk er mulig å leie.
Utstyr for å dekke til 50 personer.
Kontakt kirkekontoret tlf 75 03 25 81, for leie.

måten ønsker jeg veldig gjerne at
Gud bruker engler. Og jeg sanser
nok at de er sterkt tilstede også.
Det er sånt man kjenner på i visse situasjoner.
Men likevel …det er nå Jesus
som er Engelen min da, hvis du
skjønner hva jeg mener. Han
skal visst være interessert i hele
meg, og det har jeg faktisk skriftbevis på. Det er også en fordel,
syns jeg. For hva er det Frelseren ikke kan hjelpe oss med
som engler er i bedre stand til?
Jeg bare spør. Her har jeg dessverre ingen knagger i Guds ord
å forholde meg til. Og jeg trenger noen knagger jeg, noen
brøytestikker jeg kan forholde
meg til, tross alt, når jeg skal
lete etter veien.
Det er kanskje litt unødvendig,
men det er nettopp sånne tanker som surrer inni meg for tida
siden jeg og millioner av andre
hellige og alminnelige kristne
også prater støtt og stadig med
himmelske vesener, dvs. intet
mindre enn Gud Fader, himmelens og jordens skaper, Jesus
Kristus, Guds sønn og Den hellige ånd.
Men for Guds skyld, slipp da englene løs på meg og alle andre
også, så lenge det er gratis, hvis
du skjønner hva jeg mener.
Prest Claes
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Hva skjer i Menigheten

Friluftsgudstjeneste ved Kjelleidet
1000-års-stedet i Bindal
Skaperverket, miljøet og lille
Charlotte ble feiret i en friluftsgudstjeneste ved tusenårsstedet
på Kjelleidet 17. juni. Været
kunne ikke vært bedre, rammen var perfekt. Og dåpsbarnet
vårt den dagen, ble historisk.
Charlotte Martine Larsen ble
døpt i fjordvann. Dåpsfamilien
selv hadde snekret dåpsbrygge
for anledningen. Vi takker Solidaritets-og gudstjenesteutvalget
som planla denne dåpsgudstjenesten med god hånd. Vi takker også musikanter fra Bindalseidet som sto og satt på en
haug og spilte oss inn og ut av
gudstjenesten. Hjertelig takk til
alle som bidro med mat på bordet, god tilstedeværelse og til
folk som så det likt å dele denne dagen med oss der på tusenårsstedet. Håper det ble minnerikt.
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Hva skjer i Menigheten

Tur til Harangsfjord
Hvert år prøver vi å få til en tur
eller to til Harangsfjord. Da leier vi JB Båtskyss, som stiller
villig opp. Båten går innom Terråk og Bindalseidet, og så videre ut i fjorden. Når vi ankommer Harangsfjord blir vi tatt
godt i mot, trengs det skyss fra

kaia til skolen stiller de opp. Etter gudstjenesten serveres det
kirkekaffe og her spares det
ikke på noen ting. Ingen går
sultne fra dette bordet, nei.
Vi vil sende en stor takk til alle
de som bidrar til at disse turene
kan gjennomføres.
Bildene er fra siste tur
10. juni 2007.

Vi bringer blomster i hele
kommunen, og gjennom
Euroflorist formidler vi
til hele landet.

• Buketter
• Sorgbinderi
• Dekorasjoner
• Brudebuketter
7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66

Blomsterhilsen
fra Borghild

Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja
Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80
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Kirkeårets
farger:
Fiolett:

Adventstiden, fastetiden, skjærtorsdag, langfredag, bots- og
bededag og i begravelser.

En sang / salme jeg liker godt

I dette nummeret har vi fått salme fra

Otto Liasjø,

som sier:
”Dette er en sang eg lærte på folkeskolen for vel
70 år siden. Den er skrevet av den finske dikteren Z. Topelius og heter ”Min moder”. I den norske utgaven er de to første og det siste verset av i
alt syv vers tatt med. Sangen har fulgt meg i alle
år, og eg mener huske den slik:”
Hvor finns en kjærlighet full av varme,
som slutter trofast i ømme arme.
Er uforandret i onde dager
og intet fordrer, men alt forsaker.
Det finns en eneste her på jord
og hun som har den hun heter mor.
Når minns hun vel i de år så lange,
de tunge vånder, de tårer mange,
sin svundne ungdom med glans i øye
de våkne netter og dagens møye.
For dette barn som hun allting gav
og for hvert offer dessmer holdt av.
Så lønn da Gud, hvad vi ei formådde.
Det er ditt frø hun i tiden sådde.
Det er din kjærlighet fra det høye,
som speiles ned i en moders øye.
Og derfor er det som sol gikk ner
når dette øye ei stråler mer.
”Og til dere, som fremdeles husker melodien,
syng den til venner og kjente. Sangen er en
takk og ei bønn, som ikke må glemmes.”

Hvitt:

1. juledag, nyttårsaften og nyttårsdag, Kristi åpenbaringsdag,
St. hans/Jonsok, fra 1. påskedag til 6. søndag etter påske,
Maria budskapsdag og allehelgensdag.

Rødt:

1. juledag, pinseaften til 2. pinsedag, aposteldagen og Olsok.

Grønt:

1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag til søndag før faste
(fastelavnssøndag), 1. og 17.
mai, 1. søndag etter pinse til
siste søndag i kirkeåret, høsttakkefest.

Har du en salme du gjerne vil dele med
oss, send den til kirkekontoret 7980 Terråk, og legg med en begrunnelse på hvorfor du liker akkurat den.
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Barnas side
Lokal oppslutning

Bedre føre var

Klassen hadde
en svært kristeBegravelse
lig frøken. En dag kom hun
Seremonirom
for alle kulturer
religioner.
med følgende
gåte: og
Hva
er det
30
sitteplasser.
som er lite og brunt og piler
opp og ned langs trestammer?
Ole tok ingen sjanser, men
svarte:
- Det kunne vært et ekorn, frøken, men siden det er du som
spør, så er det vel Jesus.

Etterlysningpå

Dåp

Er det noen som sitter
Gravminner
bilder fra Vassås kirke fra
Oppussing av gravsteiner
gamle dager, som viser
inngangsparti?
Skrifttilførsel
Begravelse
Det skal settes i gang
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
Begravelse
Begravelse
vedlikeholdsde
Bistand
med praktiske
gjøremål
ten
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Begravelse
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Ta kontakt med
kirkekontoret.
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Begravelse
Begravelse

Begravelse

Seremonirom
for
alle
kulturer og religioner.
Seremoniromfor
for
allekulturer
kulturerog
ogreligioner.
religioner.
Seremonirom
alle
30sitteplasser.
sitteplasser. 30 sitteplasser.
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AS

YTRINGEN AVIS

Åsvn. 6, 7970 Kolvereid - Tlf. 74 39 51 60

AVIS
INGEN

N AVIS
AS AS
GEN
AVIS

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

AS

Begravelse
INGEN AVIS AS
EN AVIS AS

Åsvn. 6, 7970 Kolvereid - Tlf. 74 39 51 60

AS

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

AVIS

Skrifttilførsel

Gravminner
Gravminner
Gravminner
Gravminner
Gravminner
Oppussing
av gravsteiner
Oppussing
av gravsteiner
Oppussing
av gravsteiner
Oppussing
av gravsteiner
Oppussing av
gravsteiner
Skrifttilførsel
Skrifttilførsel
Skrifttilførsel
Skrifttilførsel
Skrifttilførsel
Bistand
medmed
praktiske
gjøremål
Bistand
praktiske
gjøremål
BistandBistand
med praktiske
gjøremål
med praktiske
gjøremål
i forbindelse
medmed
dødsfall
i forbindelse
dødsfall
Bistand
med
praktiske
gjøremål
i forbindelse
med dødsfall
i forbindelse
med dødsfall
i forbindelse med dødsfall

NGEN

Gravminner
Oppussing av gravsteiner

Vi har satt av en søndag i
måneden spesielt til dåp.
Denne sammenfaller gjerne
med konfirmasjonssamlingene.Gravminner
Dette gjør vi for å få
til en fin ramme med
Oppussing
av gravsteiner
musikk og
stemning
Skrifttilførsel
rundt dåBistand
pen.med
Ta praktiske gjøremål
ikontakt
forbindelse med dødsfall
med kirkekontoret for
avtale.

Gravminner
Gravminner

Gravminner

Oppussing av gravsteiner
Oppussingav
avgravsteiner
gravsteiner
Oppussing
Skrifttilførsel Skrifttilførsel
Skrifttilførsel

YTRINGEN AVIS

Lutter
smil og
glede

Elleve rette

Det var bibelhistorie på en sko- Jens kom hjem fra skolen.
le i Øygarden på Vestlandet, og - I dag ble jeg hørt i de tolv aposten læreren fortalte om Jesus lene, sa han til faren, som satt
som mettet fem tusen i ørkenen. ved kjøkkenbordet og tippet.
En liten pjokk syntes dette var - Kunne du dem da? Spurte
grådig med folk.
faren.
- Ja, sa læreren, - tenk dere at - Nei, men jeg greide en ellver
her i Øygarden bor det to tusen uten å gardere, sa Jens gledesfem hundre mennesker, og det strålende.
er bare halvparten av de fem
som var tilstede den gangen.
Bibelsk navn
Da gutten kom hjem etter sko- - Hvor mange sønner hadde
len, sa han til moren:
Jakob? Spurte læreren.
- Du mamma, i dag fikk vi høre - Tolv, svarte Nils kjapt.
om da Jesus mettet fem tusen i - Riktig. Og hva het de?
ørkenen!
- Brødrene Jakobsen?
Begravelse
- Det var vel interessant, sa
moren.
Vinnere
Seremonirom
for på
allekryssord-oppgavene
kulturer og religioner.
- Ja, og vet du det mamma, at i nr 02/07
ble:
30 sitteplasser.
halvparten av dem var her i fra Julie Fuglstad, Åbygda og
Øygarden!
Ann Brevik, Åbygda.
En liten premie sendes vinnerne.
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Kirkelige
handlinger

Døpte
Vassås

22.07. Andreas Langeland
Olderbakk
22.07. Lukas Dybvik
Bangstad
05.08. Vetle Eidet Dybvik
19.08. Markus Kalland

Solstad

17.06. Charlotte Martine
Larsen. Utedåp
Tusenårsstedet,
Kjelleidet.
08.07. Emmely Ilvida
Brønmo Elden
12.08. Vilde-Iren Thomassen

Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Med forbehold om endringer har vi følgende oppsett av kirkekalender.

September
02.09.14.s.e.pinse
09.09. 15.s.e.pinse
16.09. 16.s.e.pinse
23.09. 17.s.e.pinse
30.09. 18.s.e.pinse

Ingen gudstjeneste i Bindal
Høymesse på Bindalseidet misjonshus kl. 11
Høymesse i Vassås kirke kl. 11.
Konf.samling 9-15
Høymesse i Solstad kirke kl. 11
Høymesse på Bindalseidet misjonshus kl. 11

Oktober
07.10. 19.s.e.pinse
14.10. 20.s.e.pinse
21.10. 21.s.e.pinse
28.10. Bots -og
bededag

Høsttakkegudstjeneste i Vassås kirke kl. 11
Ingen gudstjeneste i Bindal
Høymesse i Solstad kirke kl. 11.
Konf. samling 9-15
Gudstjeneste m/ eldrefest på senteret
på Bindalseidet

November

Vigde
Vassås

04.11. Allehelgensdag
11.11. 24.s.e.pinse
18.11. 25.s.e.pinse

16.06. Marianne Sund og
John Helge Nilsen
11.08. Vibeke Hestvik Sørstad
og Trond Roger Rønning
(Sømna kirke)

25.11. Siste s.
i kirkeåret

Solstad

02.12. 1.s. i advent
09.12. 2.s. i advent

07.07. Ida Therese Kveinå og
Andreas Øvergård
07.07. Stine Elisabeth Heide og
Frode Pedersen
03.08. Agnè Jurevicienè og Alf
Kaare Ulfsnes
(Kartena, Litauen)

Desember

16.12. 3.s.i advent
23.12. 4.s. i advent
24.12. Julaften

25.12. Juledag

Døde
Vassås

27.07. Karen Vigdis
Belsby Myren
f. 1931

Solstad

05.08. Hans-Erik Hanssen
f. 1989

Minnegudstjeneste i Vassås kirke 11
Minnegudstjeneste i Solstad kirke kl 15
Ingen gudstjeneste i Bindal
Høymesse i Vassås kirke kl. 11.
Konf. samling 9-15
Høymesse i Solstad kirke kl. 11

26.12. 2. juledag
30.12. Søndag
etter jul
31.12. Nyttårsaften

Lysmesse i Vassås kirke kl. 19.
Lysmesse i Solstad kirke kl. 19.
Konf. samling 16-21
Høymesse i Vassås kirke kl. 11
Ingen Gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste på sykeheimen, Terråk kl. 11.
Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 13.30
Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 16.
Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
Høytidsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 15.
Ingen gudstjeneste i Bindal
Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 15.
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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
Bogen i Bindal

Tlf. 75 03 16 32

Gode tilbud hele året
7985 Foldereid - Telefon: 74 39 61 88

– der h age fo l k m ø t e s • w w w. b og ro n t . n o –

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

Motorsageksperten

Utleie av Bobil

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

Bogen AS

AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

Begravelsesbyrået Bergslid as
Ordner alt ved begravelser og kremasjoner
Gravmonumenter • Navnetilføyelser og
skriftoppussing

Tlf. 74 38 95 00

