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I skrivende stund organiserer vi bispevisitas her i Bin-
dal. Nå er det 10 år siden siste visitas, så vi ser fram til 
å få biskop Tor B. Jørgensen med følge på besøk.
 Men det er en god del planlegging og organisering 
som skal til for de fem dagene biskopen skal være her 
i Bindal, spesielt i forhold til logistikk med reise, be-
vertning og overnatting. Det er ikke så enkelt her hvor 
det ikke er overflod av overnattings- og spisesteder. 
Heldigvis er bindalingene et gjestfritt folkeslag, og vi 
møter velvilje og samarbeidsvilje overalt.
Det vil bli mer om bispevisitasen i neste nummer av 
menighetsbladet.
  Med vennlig hilsen

	 	 May Helen

Har du noe du vil dele med menighetsbla-
dets lesere?

Send til kirkekontoret, 7980 Terråk, eller 
kirkevergen@bindal.kommune.no

Gi en gave til menighetsbladet, konto 
4651.07.04754. Merk "Menighetsbladet"

Tid
 av Åse-Marie Nesse

Du kjem alltid tilbake –
årstider gir du meg
uteljande som kyss
og ventetimar

brevdua varslar at nå
nå er ein vår på veg
opp med alle vindaugo
ute er ennå istid

dine brev er kalenderblad
eg riv det ikkje av
eg hengjerd ei opp på tida
slik at dagane får namn

uret i brystet tikkar 
lyssekunda til du kjem
det er litt magnetisk
og relativt støytsikkert
men det fortar, det fortar –

når du er her, 
står tida stille

    

Er utgitt av menighetsrådene og 
kommer ut 5 ganger i året.  Bla-
det sendes gratis ut til alle hei-
mene 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 954 94 938
 Kontortlf. 75 03 25 80

Åpningstider Kirkekontoret:
 Man.–torsdag     8.30 – 15.00
 Tlf. 75 03 25 81/ 75 03 25 82 
 epost: kirkevergen@bindal.
  kommune.no
Kirkeverge: 
 May Helen Lindsetmo
 7980 Terråk
 Tlf 918 44 077
Kontorsekretær. Aud H. Liasjø  
 Vikestad, 7982 Bindalseidet
 Tlf.  75 03 14 30 
Organist: Roger Johansen 
 7980 Terråk, Tlf. 902 05 459
Kirketjener: Olaf Martin Larsen 
 Kjelleidet, 7982 Bindalseidet 
 Tlf.  75 03 17 15

Bindal Menighetsråd:
Leder: Anne-Brit Bøkestad  
 Skillingsås
 Tlf. 915 77 129

Kirkelig  Fellesråd i Bindal:
Leder: Anne Brit Bøkestad  
 Skillingsås
 Tlf. 915 77 129
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e Maria og Josef rømte av gårde 

med det nyfødte barnet. Helt til 
Egypt. Over fjell og gjennom 
ørken. På esel. Uten pass, uten 

planer, uten trygghet. De måtte bare flykte 
unna drapsmaskinen Herodes som hadde 
fått nyssen i at et spesielt guttebarn var født 
i hans kongerike. En konkurrent skulle han 
ha seg frabedt.

Jesus var flyktning før han kunne krabbe. 
Han var i asyl til han begynte på skolen.

Moses og Jesus og Egypt. Moses flyktet fra 
Egypt. Jesus fikk tilflukt i Egypt. Begge 
truet som småbarn med mord av en her-
sker. Begge endte opp som frihetskjempe-
re. Moses løsrev folket fra Egypt og dets 
slaveri. Hundrevis av år senere blir Egypt 
til asyl for verdens frelser.

Så rart hvordan tidene kan skifte og snu 
seg. Det som er trygt kan bli utrygt, det 
som er utrygt kan bli trygt, død kan bli til 
liv, og omvendt.  Men Gud er den samme 
under alle forhold.

Gud reiser med oss, hamrer i vårt hjerte, 
hviler i vår buk, stikker oss i nyrene, river 
oss i tarmene, blåser oss i øret, stryker oss 
på kinnet, sparker oss i baken, kjæler oss 
på ryggen, under alle forhold. Gud er den 
samme.

Og Jesus selv, er nå som da, både flyktning 
og konge, idiot og vismann, fange og frel-
ser, synder og rettferdig. Han er alt. Han er 
gjort til alt. Gud er for alle som er født med 
fett på kroppen, for å si det på den måten.

Jeg spør: Hva skal det bli med oss som sta-
dig vekk putter kristentroen i lomma, og 
har liksom taket på den, kjenner den så 
godt mellom klypa?  Eller vi som snur like-
gyldig ryggen til, sukker oppgitt over en 
korsfestet, forgangen moralsk helt, og pra-
ter frelseren i næringa, på vårt vise, slarvete 
vis, enten vi nå preker eller ikke preker?

Kanskje et asyl eller en flukt eller utlendig-
het hadde gjort noe med oss. Det er ikke 
godt å si. 

Prest Claes
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Gravlegat
Informerer	herved	at	prisen	på	gravlegat	har	steget	fra	1.1.2011

Opplev vårt idylliske hagesenter!

www.abogen.no 

Stor 
egenproduksjon

av sommerblomster

7985 Foldereid Tlf. 74 39 61 88
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Økning	av	festeavgift
Fri grav
Alle har rett på fri grav. 
Fra 1998 har det blitt 
krevd inn festeavgift her i 
Bindal. Festeavgift beta-
les når det har gått 20 år 
etter gravlegging eller 
sist betalt festeavgift.

Festeavgift
Etter ønske fra kirkelig 
fellesråd vedtok kommu-
nestyret å øke festeavgif-
ten i Bindal til kr 1 000,- 
fra og med 1.1.2011. Krav 
vil bli sendt ut i løpet av 
året, der vi vet hvem som 
er festere. Er du ansvarlig 
for et gravsted og usikker 
på om vi har den infor-
masjonen, ta gjerne kon-
takt med oss på kirke-
kontoret.

Kirkemusiker?
Kan du spille piano? 
Kunne du tenke deg å 
prøve orgel? Kanskje du 

trakterer et annet instru-
ment? Kunne du tenke deg 
å spille i en gudstjeneste?

Vi håper det er mange som 
svarer ja på disse spørsmå-
lene. Vi ønsker å knytte til 
oss personer som kan gå 
inn som vikar for vår faste 
organist. Ta kontakt med 
oss om du kunne tenke deg 
en uforpliktende prøvespil-
ling på orgel. Om du spiller 

piano og ikke har lyst til å 
prøve orgel vil vi også gjerne 
ha kontakt med deg. Begge 
kirkene har piano, og det er 
riktig god hjelp med piano-
spill til salmesang. Andre in-
strumenter kan også være ak-
tuelt.

Ta kontakt med May Helen: 
918 44 077 eller e-post: kirke
vergen@bindal.kommune.no

§ 1.1 Det er opprettet et gravlegat for beplantning og stell av gravsteder i Bindal.

§1.2. Kirkelig Fellesråd i Bindal administrerer legatet og forplikter seg av legatets 
midler å besørge beplantning og stell av gravstedet to ganger i året, 
fortrinnsvis på våren og forsommeren.

§ 1.3 Forpliktelsene gjelder i 20 år fra innbetaling av legatmidlene. Etter 20 år 
tilfaller eventuelt gjenstående kapital Kirkelig Fellesråd, og skal nyttes til 
forskjønnelse av kirkegården.

§ 2.1 Kostnader som følger ved at gravstedet rammes av naturskade, hærverk 
eller tyveri, dekkes ikke av legatet uten etter nærmere avtale med Kirkelig 
Fellesråd i Bindal.

§ 3.1 Kirkelig Fellesråd vedtar hvert 4.år størrelsen på legatsinnbetalingene. Fram 
til år 2014 er innbetalingsbeløpet pr. gravminne(gravstein) kr 13 000,-.

§ 3.2 Kirkevergen pålegges ansvaret for å få gravstedene stelt og å anvise 
kostnadene.

§ 3.3. Kommunekassereren i Bindal har regnskapsansvaret, og regnskapet skal 
revideres av kommunerevisjonen.

§ 3.4 Regnskapet skal være spesifisert for det enkelte gravsted.

§ 4.1 Ved forespørsel kan unntaksvis kortere avtaletid imøtekommes. 
Godkjennes av kirkevergen.
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Julekort!
Vi	fikk	julekort	fra	Bindal	menighets	fadderbarn,	Meseret,	som	skriver:

Thank you for taking care of me. I wish you a merry christmas and happy new year. 

Yours Meseret Tesfay
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– Nå er livet bedre

Da	mamma	fikk	lån	til	å	star-
te	en	grønnsaksbod,	fikk	Yo-
hana	(14)	et	helt	nytt	liv.
Yohana (14) er i sin egen verden 
mens han trasker ved siden av 
moren sin. Det er tidlig om 
morgenen, og han er trøtt. De 
skal gå langt for å hente grønn-
saker til boden på torget. 
 - Jeg hjelper mamma med job-
ben morgen og kveld. Det er en 
glede. Hun gir meg skolepenger 
slik at jeg kan få utdannelse, 
forteller Yohana. Han bor 
sammen med moren sin og tre 
søsken i landsbyen Chunya i 
Tanzania. For to år siden ble 
moren med i en VICOBA-grup-
pe gjennom Kirkens Nødhjelp.
 - Da ble livet bedre. Nå har vi 
råd til mat, klær og skole, fortel-
ler den unge gutten. 

Skaper	forandring
VICOBA (Village Community 
Banks) er spare- og lånegrup-
per der medlemmene sparer 
små beløp hver måned. Penge-
ne samles i en pott, og medlem-
mene får anledning til å ta opp 
små lån for å investere i inn-
tektsgivende arbeid og en be-
dre framtid.

 - Vi startet arbeidet med VI-
COBA i 2006. I dag er det over 
1000 registrerte VICOBA-grup-
per, forteller Godfrey Walalaze, 
Kirkens Nødhjelps programråd-
giver i Tanzania. 

Det er medlemmene selv som 
eier ”banken”. Renter på lånene 
som tas opp kommer alle eierne 
til gode. Slik går overskuddet 
fra prosjektet tilbake til lokal-
samfunnene. Kirkens Nødhjelp 
støtter VICOBA-gruppene med 
opplæring, i tillegg til bankbok-
ser og annet materiell. 
 - Jeg blir stadig imponert av 
mennesker som tidligere ikke 
har hatt ressurser til å gjøre noe 
ut av livet sitt, men som nå rei-
ser seg på VICOBA-møtene og 
forteller den ene suksesshisto-
rien etter den andre: Om at de 
kan holde barna i skolen, om at 
de har skapt seg et levebrød og 
at de tjener penger, forteller 
Walalaze. 

Viktige	menigheter
I Tanzania er kirken er et natur-
lig sted å møtes for å ta tak i 
utfordringer i hverdagslivet. 
Mange som har blitt med i en 
VICOBA-gruppe har hørt om 
arbeidet gjennom sin lokale 
menighet, og mange VICOBA-

grupper har også møtene sine i 
kirken, selv om VICOBA er et 
prosjekt på tvers av religioner.
 - VICOBA gir mennesker styr-
ke til å tenke igjennom hva de 
trenger og hvordan de kan få 
tak i det. Ansvaret blir lagt i de-
res hender, men vi kan gi dem 
kunnskap og støtte til å stå opp 
for sitt eget liv. Vi opplever at 
VICOBA-gruppene tenner håp, 
sier Walalaze.

Salatblader	og	utdanning
Yohana og moren er framme 
hos bonden der de skal hente 
dagens grønnsaker. Den unge 
gutten har drømmene klare for 
framtiden:
 - Siden moren min er med i 
VICOBA, kan jeg studere hvis 
jeg jobber hardt for det. Jeg har 
lyst til å bli politi. Eller jobbe for 
at landet skal bli mer rettferdig. 
Demokrati er viktig. Jeg vil være 
med å gjøre Tanzania til et godt 
sted å leve for mange. I dag er 
det salatblader som skal bæres 
tilbake til torget. Flaks! Stort vo-
lum, men lett å bære. Yohana 
smiler og myser mot sola. Den-
ne dagen skal bli god.   

Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon 2011

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 10. – 12. april

- Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver   
dag. I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet.    
Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. 
- Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. 
- Støtt aksjonen direkte ved å
• Benytte kontonummer 1594.22.87493.
• Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)
• Sende en sms <KN100> til 2090 (100 kroner)

Faktaboks
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Lisà s Frisør
Jeg har extensions og sminke
Ring eller stikk innom for timebestilling!

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

Hilsen 
Lisa

Begravelse

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Gravminner

Oppussing av gravsteiner

Skrifttilførsel

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

Åsvn. 6, 7970 Kolvereid - Tlf. 74 39 51 60 
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Menigheten arrangerte tid-
lig i januar juletrefester på 
Terråk og Bindalseidet. Her 
fra festen på Bindalseidet 
som ble arrangert i samar-
beid med pensjonistforenin-
gen. Der ble et godt opp-
møte, og gjestene fikk god 
servering. Ytre Bindal 
mannsangforening bidro 
med sang, og Emil og An-
dreas spilte til juletregan-
gen. Det var også åresalg 
med fine gevinster. Geir 
Horsberg ledet festen fint 
fra start til slutt.

Juletrefest!
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Jeg er utflytta Bindaling, bosatt 
i Trondheim.

Nettopp mottatt et nytt nummer 
av Menighetsbladet for Bindal, 
fikk jeg lyst til å sende en hil-
sen. Ordføreren hadde valgt så 
vakker en sang/ salme:” Ikke 
en spurv til jorden uten at Gud 
er med.” Dette er det ikke alltid 
lett å tro, det skjer så mye rart i 
verden. Men likevel: Jesus har 
sagt dette, og da får vi lov å tro 
det.

Da har jeg allerede brukt et ord: 
tro. Det er rundt dette jeg vil ha 
noen refleksjoner.
Hvordan skal vi få hjelp til å 
tro? Selvfølgelig må vi ønske å 
tro.

De fleste av dere bindalinger er 
døpte. I dåpen blir vi Guds 
barn, medlemmer i Guds rike. 
Det er fantastisk flott. Så troen 
blir lagt ned I våre hjerter fra vi 
er små, om vi døpes som barn. 
Hvordan leve, vokse, beholde 
troen.? Da har jeg lyst til å kom-
me inn på en ting. Når jeg er i 
Bindalen, og det er jeg ganske 
ofte, og da er jeg gjerne i kirken 
hvis det er messe. Hva ser jeg 
da? Bindalingene går ikke i kir-
ken. 3-5 personer kan f. eks. 
være der. Det blir ingen stor 
prosent av de døpte i kommu-
nen det. Nå må dere ikke tro 
jeg vil kritisere dere for dette. 
Nei, det jeg vil si er at når dere 
ikke går i kirken, taper dere så 
mye. Det å få lov å sette seg 
ned, ta i mot, være den du er på 
godt og vondt, det gjør godt på 
sjel og kropp.

Nå sier kanskje noen at det er 
da så kjedelig i kirken. Disse 
salmene og ritualene som jeg 
ikke skjønner. Jo da, dere skjøn-
ner alt, men har kanskje ikke 
dvelt nok ved det.

Først hilser presten oss velkom-
men til kirken. Deretter ber vi 
Gud tilgi oss vår synd. Tenk så 
befriende. Alt vi føler oss mis-
lykket i, ergrer oss over, har 
vansker med, små og store ting, 
vi får legge det bak oss. Guds 
kjærlighet overgår så mye, mye 
mer enn det vi kan tenkte oss. 
Så kommer Gloria, takk og lov-
prisning til Gud. 

Videre følger søndagens tre tek-
ster, som skal lære, oppmuntre, 
glede, veilede oss. Noen ganger 
treffer det oss godt, andre gan-
ger er det ikke lett å forstå. Men 
noe får vi å tenke på, om vi 
ikke alltid skjønner alt.
I kirkebønnen etterpå ber vi for 
alt og alle, for land og folk, for 
arbeid til de arbeidsløse, for de 
som har det vondt, for de som 
leder landet, styrer i kommu-
nen, for fred i verden, for kir-
ken, for alle troende, for at vi 
skal ha gleder, gode holdnin-
ger, holde Guds bud. Listen er 
uuttømmelig. Ofte har jeg tenkt 
hvilken velsignelse det er at det 
blir bedt i alle kirker i vårt land 
hver søndag. Da er vi tilbake til 
ordførerens salme: Ikke en 
spurv til jorden, det er et ord til 
deg.

Alle som ønsker kan delta i 
nattverden. Nattverden er for 
alle som vil legge sitt liv i Her-
rens hender. Du sier kanskje: 
jeg er da ikke verdig. Ingen er 
verdige, nattverden er akkurat 
for den som ikke er verdig. Det 
var for oss vanlige, syndige Je-
sus døde, ikke for fullkomne og 
feilfrie mennesker.

Så er det masse fine salmer og 
sanger i salmeboka vår, mange 
lette og ledige, noen gode, gam-
le, men de er ikke å forakte.
Det er synd hvis dere ikke har 
organist. Der må menighetsrå-

det mase på kommunestyret. 
Det er viktig med fin musikk i 
kirken. Selvsagt kan andre in-
strument enn orgel brukes når 
det passer.

Konklusjonen blir blant annet 
at å gå i kirken, delta i gudstje-
nesten, vi hjelpe oss i troen. 
Ingen kan måle troen, Nikode-
mus kom til Jesus om natta, 
Sakkeus satt oppi er tre, så her 
er det valgmuligheter. Men det 
ble kanskje slitsomt for Clas 
prest hvis menigheten satt oppi 
trær. Så hermed anbefales: Gå i 
kirken, og sørg for kirkekaffe 
og en god prat. Er du ofte i kir-
ken, vil du kjenne deg igjen og 
få et eierforhold. Som døpt er 
kirken ditt åndelige hjem
Jeg tror ikke bindalingene har 
så mye i mot å gå i kirken, men 
vi blir alle preget av tidens mas 
og jag, så blir det bare ikke. 
Men det er med dette som ved å 
ha fysisk trening, vi må bestem-
me oss for å komme opp av god 
stolen, gå en tur, trene, for vi 
vet det er viktig for helsa. Sam-
tidig gir det mot, energi og livs-
lyst.. Det samme med å gå på 
gudstjeneste, det gir åndelig 
føde, glede og livsmot.

Kjære bindalinger: dette er ikke 
ment som en belæring i livsfør-
sel, men et lite vink om at det 
ligger skjulte skatter i å gå i kir-
ken. Vi trenger å oppmuntre 
hverandre noen ganger. 

Og tenk hvor glad Claes prest 
blir når dere kommer bilende, 
gående, joggende, løpende til 
gudstjenestene i Bindal.
Lykke til!

Med kirkevennlig hilsen
Anna Kristine Kveinå

Kjære Bindalinger!



6-pack Treningsstudio
Ring for gratis prøvetime på 
tlf 413 45 894
Åpningstider:
Man -Tor 10.00-21.30
Fre  10.00-19.00
Annen hver lør 10.00-14.00 (partallsuker)

Kirkelige  
handlinger

Døde
Vassås
03.11.10 Elsa Alfrida Hagen  f. 1924
03.11.10 Einar Sten Strand  f. 1929
09.01.11 Eilif Pettersen  f. 1908

Solstad
03.11.10 Gunn-Jorun Christensen  f. 1950
09.11.10 Kjell Harald Halsan  f. 1945
   (begravet på Kolvereid)
11.11.10 Svein Larry Grande  f. 1956
24.12.10 Judith Olaug Pedersen  f. 1926
25.12.10 Erling Otelius Bøkestad   f. 1919
07.01.11 Karol Jarle Vikan  f. 1942

Døpte
Vassås
26.12.10 Johannes Bruvoll

Solstad
26.12.10 Emil Vikan Thomassen
26.12.10 Emilie Kveinen-Nilsen

Vigde
Solstad
31.12.10 Vivian Viktun Lian og 
    Stian Andre Lian 
 (viet på prestekontoret)

 

Kirke kalender
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Velkommen!
Hilsen Tom

SALONGEN Anette Vikestad
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!
Mandag    10.00-16.30
Tirsdag, torsdag og fredag  09.00-16.30
Onsdag    Stengt

Tlf 75 03 42 80 
Mob 958 26 527

Selger ORIFLAME både 
i salong og ved bestilling

Lørdagsåpent 
annehver lørdag

GUDSTJENESTER I BINDAL PRESTEGJELD

Februar
06.	feb			Ingen gudstjeneste i Bindal
13.	feb		Visitasgudstjeneste i Solstad kirke kl 11.Kirkekaffe
20.	feb		Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
27.	feb		Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11

Mars
06.	mars		Ingen gudstjeneste i Bindal
13.	mars		Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
20.	mars		Gudstjeneste i Solstad/misjonshuset
27.	mars		Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11

April
03.	april		Ingen gudstjeneste i Bindal
10.	april  Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11 
17.	april		Palmesøndag Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
21.	april		Skjærtorsdag Gudstjeneste på Senteret Terråk kl 11
22.	april		Langfredag Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
24.	april		1. påskedag Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11  
     Gudstjeneste i Vassås kirke kl 15
25.	april		2. påskedag Ingen gudstjeneste i Bindal

Velkommen til kirke!



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.

 

Matkroken Bartnes Eftf. AS
Ass. landhandel- Bogen i Bindal

 
Åpningstider:

Man-tors    09.00-16.30

Fre            09.00-18.00

Lør            10.00-14.00

Tlf. 75 03 16 32
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Bindalseidet

• PosT i BuTikk
• MedisinuTsalg
• TiPPing
Åpningstider:
 Man-fre 9.00-19.00
 lør 9.00-15.00

Tlf. 75 03 13 22 • Fax 75 03 14 50

Stikk innom og ta en kaffeprat.

www.plahte.no



Tlf. 75 03 19 00

Fax 75 03 19 10

Feilmeld.: 75 03 19 19

E-post: post@bindalkraftlag.no

HelsTad
landbruksverksted
Tlf. 75 03 24 42,
faks 75 03 43 39

Motorsageksperten

Salg • Service
Utleie av Bobil

• MedisinuTsalg 
• TiPPing
• PosT i BuTikk

Velkommen!

 

Bogen AS
Autorisert bilverksted

Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

Terråk
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Bistår de etterlatte  
med alle praktiske  

gjøremål i forbindelse  
med gravferd

Gravminner,	navntil-
føyelse	og	oppussingTlf 74 38 95 00 - 911 54 868 

Sigrun	Bergslid
Sentrumsgata 9,  
7970 Kolvereid
Ditt	prisgunstige		
alternativ	med	

tradisjon	og	kvalitet!

En	verdig	avskjed	til	en	fornuftig	pris

Åpningstider:  
Man-Fre 9.00-18.00
lør 10.00-15.00

Tlf.  
75 03 40 00

Begravelsesbyrået
	 			Bergslid	AS


