Nr. 4

2008

Skatten i åkeren

Årgang 35

2

BINDAL MENIGHETSBLAD

BINDAL MENIGHETSBLAD

N

å settes andre fase av trosopplæringsprosjektet
vårt ut i livet. Etter at vi har fått mange fine bilder
som barn har malt på samlinger i fjor høst og vår, skal
disse nå stilles ut i kirkene.
28. september i Vassås kirke vil første bildegudstjeneste finne sted. Jeg gleder meg!

Konfirmasjonsforberedelser

N

å starter konfirmasjonsforberedelsene opp. Konfirmantene har fått informasjon om hvilke 10 søndager de skal tilbringe enten på Vassås eller på Holm.
Presten velger å fortsette å legge undervisningen til
søndager med gudstjeneste, da han har god erfaring
med det. I disse søndagene vil det forhåpentligvis bli
mye folk i kirken fordi, det da også vil være bildegudstjeneste, korene i Bindal vil bli invitert og at vi gjerne
legger dåp til den dagen.

TV-aksjonen

K

irkelig fellesråd ble utfordret av ordføreren til å
være kommune-komite i forbindelse med NRK’s
innsamlingsaksjon 19. oktober. Vi tok selvfølgelig den
utfordringen!
Årets aksjon er til inntekt for Blå Kors. Mer informasjon står lenger bak i bladet.
Oppfordrer folk til å ha pengene klare og støtt opp
om en god sak!
May Helen

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.

Er utgitt av menighetsrådene og
kommer ut 5 ganger i året. Bladet sendes gratis ut til alle heimene i prestegjeldet. Frivillige
gaver mottas med takk.
Pengene sendes:
Bindal menighetsblad
Bankgiro 4651.07.04754
Redaktør: May Helen Lindsetmo
Bindal Prestegjeld:
Prest Claes Blom Mørch
7980 Terråk
Preste-mob 977 24 280
Kontortlf. 75 03 25 80
Åpningstider Kirkekontoret:
Alle dager
8.30 – 15.00
Tlf. 75 03 25 81/ 75 03 25 24
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. 75 03 41 77
Kirketjener: Olaf Martin Larsen,
Kjelleidet, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 17 15
Bindal Menighetsråd
Leder: Anne Brit B. Skillingsås
Tlf. 915 77 129
Kirkelig Fellesråd i Bindal,
Leder: Geir Horsberg
Tlf 75 03 23 49

Å sovne foran fjernsynet
Prestens side

Redaktørens Hjørne

Bildegudstjenester

3

E

r rett og slett herlig. Man blir riktignok ikke uthvilt av denne type
soving, stiv nakke og stiv rygg er ofte
resultatet når man våkner i to-tre tida
på natta. Men det jeg liker så godt
med å sovne foran fjernsynet det er at
jeg slipper alle disse stressende tankene som ofte kan kverne rundt i
topplokket og hindre den gode søvnen.
Når jeg sovner foran fjernsynet får jeg
så påfallende lite tanker. Jeg får som
regel ingenting å hanskes med – og
det er en fordel når man skal legge
seg. For jeg zapper fra kanal til kanal,
sånn rundt i halv tolvtida, ser litt
krim her, kikker på litt fotball der,
noen nyheter kanskje, tilbake igjen til
krimmen, men oopps! der var den serien slutt, så tilbake igjen til fotballen
og videre over til en annen serie på
en annen kanal, å nei, det så kjedelig
ut, men okay, vi ser litt likevel, og
sakte, men sikkert kjenner jeg at søvnen tar taket i kroppen og fyller den
med ubekymrede meldinger om at du
kan slappe av nå, slappe av nå, sov
nå, sov lille gutt, sov, sov lille prest,
sov! Deilig!
Og slik sover jeg altså i min stressless
foran en lysende tv-skjerm og har garantert andre likesinnede i Bindalen
(og verden for øvrig) som også sover
som små, uskyldige barn i sine tv-sto-

ler til langt på natt. Vi burde snart
danne en forening: tv-soverforeningen.com.
Man skulle tro at jeg misliker denne
tv-sovingen, men nei! Jeg elsker å
sovne foran fjernsynet. Jeg anbefaler
herved alle andre til å gjøre det samme så snart de får tid og anledning, i
alle fall sånn innimellom. Det er nemlig en liten smak av hverdagshimmel
du får når du flater døsende inn foran
tv-skjermen og ikke har en eneste interessant og spennende tanke i hue.
Herlig!
Og det er i dette øyeblikket – på
grensen mellom våkenhet og søvn og
frihet til å velge det ene eller det andre - at jeg finner min Jesus. Ja, du
leste riktig. Skal jeg skrive det en
gang til: her finner jeg min Jesus,
skriver jeg.
Det høres litt rart ut, men du skjønner
at også i sånne trivielle tv-stol-stunder
kommer dagliglivets mester til meg
og alle andre smårøvere, kvinner og
menn, unge og gamle, syke og friske,
og hvisker oss godt i øret, enten vi
hører eller ikke hører:
Kom til meg alle dere som strever og
bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere
hvile. ( Matteus 11,28)
Claes

BINDAL TAXI
Står til tjeneste

Magnar Kveinå
Alma Kveinå

TELFONER

Bindal Taxi:
75 03 40 11
75 03 11 00 – mob. 959 50 028
75 03 13 29 – mob. 959 50 029
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Tv-aksjonen Blå Kors

skal hjelpe barn som lider

”Barn av regnbuen”

under voksnes rusmisbruk

Nå starter vi opp igjen!

I år blir tilbudet gitt til 2. halvdel av barnetrinnet i Bindal.
På Kjella og Bindalseidet gjelder det 6. og 7. klasse, på Terråk 3., 4. og 5. klasse.
Vi har også kommet så langt at
oppstart av bildegudstjenester
og utstillinger står for tur.
Barn som deltok sist år, har
hvert sitt bilde med på utstillinger i Vassås og Solstad kirke.
Det blir 3 omganger med utstillinger før alle bildene er med.
Jeg håper at dette blir like godt
mottatt i år, og ønsker alle velkommen!
prosjekter i og utenfor Norge.
Prosjektene som mottar midler
fra TV-aksjonen Blå Kors, er behandlingstilbud og tiltak som
ellers ikke ville blitt realisert:

Catrine

Lotte Brevik, Ida Støvik
og Helle Brevik.

• Sørge for at barn i Norge
vokser opp i familier
preget av rusmisbruk,
får være barn.
• Hindre at rusmisbruk
går i arv

TV-aksjonen Blå Kors har som
mål å hjelpe mennesker som lider på grunn av eget eller andres rusmisbruk. Mange barn
som vokser opp i familier med
rusmisbruk, får ofte ikke tilstrekkelig omsorg og må i mange tilfeller ta på seg de voksnes
oppgaver og ansvar.
TV-aksjonen Blå Kors skal bidra
til at disse barna får en bedre
oppvekst og et bedre utgangspunkt for voksenlivet.
Catrine og
Bjørn Tore Tysseland

Midlene fra TV-aksjonen Blå
Kors skal gå til en rekke ulike

NRKs TV-aksjon er verdens
største og viktigste dugnad der
100 000 bøssebærere besøker
landets 1,8 millioner husstander. TV-aksjonen Blå Kors går
av stabelen 19. oktober, og vil
bli et felles stort løft for å gi flere barn mulighet til å være
barn.
Vi oppfordrer alle bindalinger
til å ha pengene klare, og støtt
opp om en meningsfull og god
sak!

• Synliggjøre konsekvensene
voksnes rusmisbruk får for
barna
• Sørge for at barn utenfor
Norges grenser får den
hjelpen de trenger gjennom
prosjekter for barn og unge
i blant annet Ukraina,
Brasil, Lesotho og India
Rusproblemer ødelegger livene
til millioner av mennesker verden over og forverrer i mange
tilfeller en allerede vanskelig
hverdag.

Er du berørt av
andres eller eget
rusmisbruk, og
ønsker hjelp,
ring 800 87 944
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Takk
Tusen takk for gaven på kr
8 950,- som ble gitt i forbindelse
med Halvor Kveinå’s begravelse. Etter ønske fra de pårørende
skal pengene brukes til forskjønnelse av Bindalseidet hjelpekirkegård.
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”Dette er en sang jeg ofte fikk høre ved leggetid
som liten. Den ga ro og trygghet. Den skapte en
følelse av at det var noen ”utenfor” som passet
på meg og alle andre barn. Samtidig appellerte
den til medfølelse for andre.
Gjennom mitt arbeid med barn/ungdom har jeg
sett hvor viktig de første barneårene er for videre
vekst og utvikling, derfor denne sangen.”

Jeg folder mine
hender små
Jeg folder mine hender små
i takk og bønn til deg.
La alle barn i verden få
det like godt som jeg.
Vern alle med din sterke hånd
mot fattigdom og nød.
Og hjelp små barn i alle land
så ingen lider nød.

Presten
forklarer:
Druer

På mange
tekstiler
i
kirkerommet, i glassmalerier og på
diverse gjenstander finner man druer. Noen får
raskt assosiasjoner til vin
og nattverd når de ser dette
symbolet. Her kobles vin til
blod og blod til det sonoffer
Jesus ble på korset. Druene
peker dermed på den mat
og drikke som ligger i livssamfunnet med Kristus. Vi
skal ikke behøve å tørste
etter livets mening lenger.
Det levende vann, den gode
vin er funnet.
Ser vi på druene i en litt
bredere bibelsk sammen-

Vi takker så mye for gaven.

til å høste velsignelse og grøde.

heng så er det andre budskap som formidles. I det
gamle testamentet er for
eksempel Israelsfolket sett
på som en vingård, en dyrket mark som skulle bringe
frem fin grøde. Druer er her
et høstens symbol som forteller at det vi sår en dag vil
få sin høst. Og den som da
sår sitt liv i Herrens vingård,
altså holder seg til et rett liv
og levnet og troen på den
ene Gud, vil komme

En tredje kontekst for druesymbolet finner vi i sammenhengen mellom skaperverk, menneskeverk og mirakel. Slik vindruer på underlig vis kan foredles til
den fineste vin, slik ble Jesu
jordiske død på like underfullt vis foredlet til en soningsdød og frelse for alle
mennesker. Og begge undre springer ut av et skaperverk. Gud er altså tilstede i det nærværende og
konkrete, på mange forskjellige vis.

Rørvik Gospelkor
besøker Bindal

Takk
I forbindelse med Eva Aune’s
bortgang har de etterlatte kjøpt
inn blomsterstativ og kransestativ, for bruk ved begravelser, til
Vassås kirke.
I tillegg ble det gitt kr 9 000,- til
forskjønnelse av Åbygda hjelpekirkegård.
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Olaug Mikalsen, en av Bindals mange ildsjeler
innen kultur og sang, har valgt seg ut en salme
og begrunner valget slik:

Granateplets Hjørne

Gtil kirken
aver gitt

En sang / salme jeg liker godt
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Konsert i Vassås kirke
fredag 7. november kl 2000

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.

Rørvik Gospel Kor har i år spilt inn
plate, og er virkelig i slaget!

BINDAL MENIGHETSBLAD

Hva skjer i menigheten?

kring framtidsplanene for Sømliøya. Det jobbes fortsatt videre
om at stedet skal bli et internasjonalt fredssenter.

En søndag høsten 1950 holdt
Begravelse
sokneprest
Johan Smith gudstjenestefori alle
Vassås
kirke
og det
Seremonirom
kulturer
og religioner.
møtte opp
få tilhørere. Samme
30 sitteplasser.
søndag, 3 – 4 timer senere, ble
det holdt fotballkamp mellom
Terråk idrettslag og idrettslaget Brenna, Hellstadløkka.
Fotballbanen var på nordsiden av kirkegården
på Vassås. Det var
ikke enkelt å klare å
stille fullt lag, iallfall
ikke for IL Brenna,
Yngstemann var 14,
mens den eldste var
Gravminner
45 år. Men kamp ble
det,
”med mye
publiOppussing
av gravsteiner
kum og stor stemning”.
Skrifttilførsel
Begravelse
Kampresultat
1-1. Etter
Seremonirom
for
alle kulturer
og religioner.
Begravelse
Begravelse
kampen
Smith,
Bistand
med uttalte
praktiske
gjøremål
Begravelse
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30 sitteplasser.
Begravelse
somi forbindelse
selv likte
fotball
godt Seremonirom
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med dødsfall
for
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og religioner.
30
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for
kulturer
og religioner.
og var ivrig tilskuer.” I Seremonirom
30alle
sitteplasser.
30 sitteplasser.
30 sitteplasser.
dag valgte jeg nok feil
tema”.

I Menighetsrådet er beslutningsmyndighet for Givertjenesten. Kirkevergen administrerer bruken av fondet
Begravelse
etter vedtak
gjort av menighetsrådet.
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
II For tiden gjelder følgende
30 sitteplasser.
retningslinjer
pengene kan
brukes til:
a) Tilskudd til diakoniarbeid
for de eldre.
b) Støtte til barne- og
ungdomsarbeid.
c) Tilskudd til kurs og
opplæring av ungdom som
ønsker å være til hjelp i
Gravminner
konfirmantarbeide
i
menigheten.
Oppussing
av gravsteiner
Hvis Skrifttilførsel
du ønsker å støtte
givertjenesten,
bruk konto:
Bistand med praktiske gjøremål
4651.07.04754.
i forbindelse med dødsfall
Merk: Givertjenesten. Eller
stikk innom oss på
kirkekontoret.

Vi tar gjerne i mot
flere slike historier

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

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

AVIS
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YTRINGEN AVIS

AS

fra Borghild

AS

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

YTRINGEN AVIS AS
YTRINGEN AVIS AS

Blomsterhilsen

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

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

YTRINGEN AVIS AS
YTRINGEN AVIS AS
YTRINGEN AVIS AS

• Buketter
• Sorgbinderi
• Dekorasjoner
• Brudebuketter

Begravelse

YTRINGEN
AVIS
AS AS
YTRINGEN
AVIS

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

7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66

Feil tema

YTRINGEN AVIS

Det var rundt 40 personer som
tok turen til Sømliøya søndag
31. august. De fleste som deltok
under gudstjenesten kom fra
Bindal og Nærøy, men også enkelte fra Vikna tok turen. Det
var fint vær, og da lå alt til rette
for at gudstjenesten kunne holdes ute på tunet. Sokneprest i
Vikna, Jan Korssjøen og sokneprest i Bindal, Claes Mørch ledet gudstjenesten sammen. Prekenen for dagen tok utgangspunkt i et bilde, laget av et av
barna som deltar i trosopplæringsprosjektet i Bindal. For øvrig ble det mye musikk og sang.
Musikken ble besørget av organist i Bindal, Roger Johansen
på trekkspill, og kantor Dan
Ramstad i Vikna, på keyboard.
Dagens ofring gikk naturlig
nok til leirstedet.

Etter gudstjenesten ble det
grilling på svabergene nedenfor
leirstedet. Det ble også rom for
informasjon og spørsmål om-

Reglement for
Givertjenesten

En artig liten historie fra Dag Dybvik

AS

Felles-gudstjeneste
på Sømliøya
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YTRINGEN AVIS
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YTRINGEN AVIS
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Kirkelige
handlinger

Døpte
Vassås

29.06. Håkon Hustøft
13.07. Lina Helstad Berntsen
10.08. Noah Engelsen Skarstad
Døpt i Kolvereid kirke

Solstad

Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Med forbehold om endringer har vi følgende oppsett av kirkekalender.

September
28.09.

Oktober
05.10.
12.10.

22.06. Julian Kassander Larsen
03.08. Gabriel Sætervik Fredriksen
Døpt i Lurøy kirke.

19.10.
26.10.

Døde

02.11.

Vassås
19.06.
08.07.
04.08.
21.08.

Odd Petter Årsandøy
Eva Johanne Åsen
Ragnhild Horsberg
Brit Andrea Myren

Solstad

01.06. Hans Theodor Kveinå
16.06. Edith Lysfjord
03.07. Ragna Josefine
Samuelsen
15.07. Torolf Meier Busch
31.07. Anna Sofie Nygård
19.08. Gunvor Charlotte Vollan

Vigde

Bildegudstjeneste i Vassås kirke kl. 13
Konfirmantsamling kl 9-15

21. s.e. pinse
22. s.e. pinse

Høsttakkefest i Vassås kirke kl. 13. Dåp
Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 13
Konfirmantsamling kl 9-15
23. s.e. pinse Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 13
Bots- og bededag Ingen gudstjeneste i Bindal

09.11.
16.11.
23.11.
30.11.

Allehelgensdag Minnegudstjeneste i Vassås kirke kl. 11
Minnegudstjeneste i Solstad kirke kl. 15
26. s.e. pinse Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 13
27. s.e. pinse Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 13
Konfirmantsamling kl. 9-15
Siste s. i kirkeåret Ingen gudstjeneste i Bindal
1. s. i advent Bildegudstjeneste i Vassås kirke
Konfirmantsamling kl. 9-15
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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

November

OLAV BARTNES
Bogen i Bindal

Tlf. 75 03 16 32

Sesongåpent mai – sept.

Desember
07.12.
14.12.
21.12.
24.12.

Vassås

23.06 Tone Margrethe
Sæternes og
Ole Jæger Bergerud
23.08 Trine Nilsen og
Jørn Oddgeir Bergerud

20. s.e. pinse

BINDAL MENIGHETSBLAD

25.12.
26.12.
28.12.
31.12.

2. s. i advent

Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 19
Lysmesse
3. s. i advent Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 13
Konfirmantsamling kl. 9-15
4. s. i advent Ingen gudstjeneste i Bindal
Julaften
Sykeheimen, Terråk kl. 11.
Solstad kirke kl. 13.30
Vassås kirke kl. 16.
1. juledag
Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11
Høytidsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 15
2. juledag
Ingen gudstjeneste i Bindal
Søndag etter jul Ingen gudstjeneste i Bindal
Nyttårsaften Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 15.

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

7985 Foldereid - Telefon: 74 39 61 88

– der hagefolk møtes • www.bogront.no –

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

