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Vi har hatt kirke under navnet
”Solstad Kirke” i 350 år. Det har
vært 2 kirkebygg før den nåvæ-
rende kirka. De to andre kirke-
byggene sto plassert på Solstad,
derav navnet Solstad kirke. Den
gamle kirkegården på Solstad var

hovedkirkegård for Ytre Bindal
gjennom 250 år. Solstads andre
kirke står i dag i Tosen og kalles
Lande kapell.Ved bygging av nye
Solstad kirke var det stor disku-
sjon og strid i bygda om plas-
sering. Den ble til sist bestemt

plassert på Holm, men navnet
skulle fortsatt være ”Solstad Kirke”.
Dagens kirke er en langkirke
med 380 sitteplasser. Den ble
innvidd av biskop Johannes
Skaar den 16.mai 1888.

Solstad Kirke som den står i dag er fra 1888.

Solstad   
Kirke

Solstad   
Kirke
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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.

Redaktørens

Hjørne

Det har i den senere tid vært fokusert på dårlig økonomi og dår-
lig vedlikehold på Kirker. I den forbindelse var dette tema på kir-
kekonferansen i Narvik  i april 2004: ”Kulturarv i fritt forfall”.

I en pressemelding fra departementet datert 26.04.04 heter det:

”Presisering vedr. kirkebygg
Statsråd Valgerd Svarstad Haugland ønsker å presisere at verken
Regjeringen eller Kultur- og kirkedepartementet har truffet noe
generelt vedtak om riving av kirker og heller ikke har tatt noe
initiativ til dette.Departementet vil være åpen for å følge opp kir-
kelige ønsker når det gjelder kirker som det ikke er behov for og
som ikke er verneverdige.

I løpet av helgen har det vært enkelte oppslag i mediene om ri-
ving av kirker.Bakgrunnen for disse oppslagene er at de kirkelige
miljøene har satt i gang en debatt om hva som bør gjøres med
kirker det ikke lenger er behov for.I den forbindelse er det uttrykt
at Kirken må være åpen for at riving også kan være et alterna-
tiv.

Det ligger til den enkelte menighet som kirkeeier å reise en slik
sak.Kultur- og kirkedepartementet vil forholde seg konkret til den
enkelte søknad om nedleggelse av kirke som måtte komme.”

Vi er ikke noe unntak vedr.dårlig økonomi,men vi har ingen pla-
ner om å rive kirkene våre. Vi har derimot planer om å male hele
eller deler av Vassås kirke i sommer, så langt pengene rekker...

Vi har også planer om å male Solstad kirke, men ikke i år.
Ha en fin sommer!!

Lise

Riving av kirker?

Redaktørens

Hjørne

Åpningstider ved kirkekontoret i sommer
I forbindelse med avvikling av sommerferie, vil kirkekontoret være
noe mindre bemannet i juli/august.

Uke  / dato Åpningstid 08.00 - 15.00
uke 27 (28.06. -04.07.) tirsdag, onsdag, fredag
uke 28 (5.07. - 11.07.) mandag, tirsdag, torsdag, fredag
uke 29, 30, 31 (12.07. - 01.08.) mandag, tirsdag, torsdag
uke 32  (02.08. -08.08.) alle hverdager
uke 33 og 34 (09.08. - 22.08.) tirsdag, onsdag, fredag
fra og med uke 35 (23.08. ➝ )
Tilbake til normal åpningstid som er alle hverdager 08.00 - 15.00
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Askkurat nå dreier svært 
mye seg om konfirmasjon.
Følgelig er det den som for

meg er vakrest nå. Men den må
tåle sterk konkurranse fra svært
mye anna.Vi fikk en uvanlig tidlig
vår i år.Eller tidlig sommer.

Hvem kan jeg takke?
Jeg ligger med åpent vindu om
natta, og våkner hver morgen til
fuglesang. Hver kveld pludrer
svarttrosten i grantoppene.

Den fantastiske naturen vi har
rundt oss, gjør meg både glad og
undrende. Jeg får lyst til å klappe
den solvarme gressbakken,og tak-
ke for alt som gror der.Men hvem
kan jeg takke? Naturen er ødsel og
raus - mon tro det? Den gjør bare
det den er skapt for. Det står en
høyere kraft bak. Det er mer enn
en anelse jeg har.Det er den eneste
forklaring som virker troverdig på
meg.

Ingenting gjør seg sjøl
Men så må jeg innrømme at jeg er
ganske programert til å tenke sånn
og tro sånn.Et av de første tema vi
tok for oss i konfirmasjonsunder-
visninga, var troen på en skaper.
Ingenting gjør seg sjøl! Det er en
allminnelig erfaring. Jeg lærte det
på brutalt vis da jeg skulle forbe-
rede meg til eksamen. Da måtte
jeg lese. Ingenting gjør seg sjøl!
Samme lekse lærte jeg da hytta
skulle bygges! Ingenting gjør seg
sjøl! Så rart da at enkelte tør hevde
at hele vårt sammensatte og sinn-
rikt konstruerte univers må ha
gjort seg sjøl. En av våre mest

kjente naturfotografer fikk seg en-
gang til å hevde at universet er for
komplisert til at det har kunnet stå
en skaper bak.Hvis han tenker seg
en intelligens eller kraft på linje
med noe av det vi kan identifisere
og forstå, så følger jeg resonne-
mentet. Men den Skaperen jeg
tror på, er større enn som så. Men
jeg innrømmer at i dette spørs-
målet starter jeg ikke på scratch;
jeg legger Bibelen til grunn.

Utgangspunkt for tanken
Bibelen er hovedboka i konfirma-
sjonsundervisningen. Den skal
ikke få oss til å slutte å tenke sjøl,
men den gir oss et utgangspunkt
for tanken.Jeg kan gjerne omfavne
et gammelt tre, og klappe det, og
takke for at det står der og har
stått der i hundre år. Men jeg tak-
ker ikke treet. Jeg takker heller
ikke fuglene. Eller fjellet. Jeg trek-
ker en grense,og da bruker jeg for-
nuften, mellom det som er natur
og ham som har gitt oss den. Det
aner meg at jeg selv er natur, laget
av samme stoff som jorda jeg går
på, og underlagt naturens lover.
Og likevel kjenner jeg meg i slekt
med Skaperen. Men den samme
fornuft tilsier at jeg må trekke en
grense til begge sider, både mot
naturen for øvrig, og overfor Ska-
peren. I slekt med begge, og like-
vel så forskjellig.

Vakrere - og mye mer verd
Det er en sammenheng mellom
kvitsymra og konfirmantene i
hvite kapper.De dufter forskjellig.
Men jeg takker Skaperen for begge.

Men konfirmantene er mye,
mye mer verd enn allverdens vek-
ster. Og konfirmasjon er vakrere
enn all verdens blomsterflor og 
fuglesang. Det er kun konfirman-
ter som opplever å bli konfirmert.
Kirkelig konfirmasjon har vært for-
klart og forstått noe ulikt. Det be-
ror på ulike innfallsvinkler og stå-
sted for de som har ytret seg. Sett
ensidig fra konfirmantenes side
har konfirmasjon vært forklart
som gjentakelse av dåpsløftet, alt-
så som en overtakelse av foreldre-
nes og forfedres tro og løftesavleg-
gelse ved dåpen. En sånn ensidig-
het er utilstrekkelig og utilstede-
lig. På sett og vis innebærer den å
avse Gud. Like ensidig  har noen
villet forklare konfirmasjon som
Guds bekreftelse av dåpen. Det er
Gud som handler med oss i dåpen
og tar oss til sine barn. Konfirma-
sjon er en styrking og bekreftelse
på barnekåret.

Tro det!
En kombinasjon av disse to forkla-
ringene har mye for seg. Den en-
kelte konfirmants tilslutning til
Guds frelseshandling i dåpen, der
alt det Jesus har gjort og gitt for
oss, blir tilegnet oss - det er det
som gjør konfirmasjon så vakker.

Kjære konfirmanter, la konfir-
masjon ikke bare være fra Guds
side.Våg å tro på den.Og lev i vok-
senverdenen med Jesus i hjertet.

Kjære konfirmanter, takk for
følget og tillykke med konfirma-
sjonen!

Torgeir

PPPP rrrreeee ssss tttt eeeennnnssss     ssss iiii ddddeeee

Vårens vakreste?

Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja

Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80
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Olaf Martin Larsen er en
rørslig kar på 52 år.På denne
årstid er han oftest å se på
en av våre seks kirkegårder.
Han er kirketjener og kirke-
gårdsarbeider. Vi hadde av-
talt å slå følge en vårdag for
å kunne få en  mest mulig
autentisk beskrivelse av 
arbeidsdagen hans. Denne
dagen ble 18.mai, som noen
sikkert husker som en 
råkald og guffen regndag.
Følgelig holdt vi oss innom-
hus - og berget både notat-
blokka og oss sjøl tørre.

- "Jeg begynte i jobben høsten
1985," forteller Olaf Martin. "I
førstningen tjenestegjorde jeg
bare i Solstad sokn, men etter et
par-tre år overtok jeg også kirke-
tjenerjobben i Vassås sokn. An-
svarsområdet omfatter begge
kirkene og virksomheten knyttet
til dem, og seks kirkegårder. Det
er rundt reknet seksti gudstje-
nester i året.Det er et varierende
antall begravelser i året – rundt
tretti. Det er ikke så ofte det er
vielser i noen av kirkene."

- "Nå er det høysesong for ute-
arbeid, ikke sant?"

- "Ja, nå skal alt gjøres klart for
sommeren. Om sommeren er
det umulig for bare én person å
rekke over all gressklipping, så
da har vi innleid hjelp. Vi har
vært så  heldig å få skoleelever til
å ta unna noe av arbeidet, bl.a.
malingsarbeid, i feriene. Men det
må legges til rette på forhånd."

- "Nå har vi fått oppstelt kir-
kegårdene. Hva synes du om
det?"

- "Det har blitt kjempebra.
Aunstranda er blitt en fin og lett-
vint kirkegård etter at gravstein-
ene ble snudd og hele kirkegården
jevnet. På Vassås ble det også
kjempefint etter at det ble plantet
ut og stelt. På Holm har det nye

kirkegårdsområdet blitt jevnt og
fint. Etter hvert som vi får plas-
sert vannposter og stativ for 
utstyr som folk kan benytte, blir
det skikkelig bra.De andre kirke-
gårdene er også bra."

- "Men det foregår også en del
innendørs - da er du vaktmes-
ter, hele året?"

- "Jeg har ansvar for at alt er
gjort klart når det skal være
gudstjeneste eller begravelse. På
denne årstid er det også er ett og
annet bryllup. Nå står konfirma-
sjonsgudstjenestene for tur. Det
er litt ekstra."

- "Vi skulle egentlig beskrive
en vanlig arbeidsdag for kirke-
tjeneren. Det blir ikke riktig
sånn nå. Men en begravelses-
dag, som det kan komme
mange av i løpet av et år, har
gjerne både en og flere forbere-
delsesdager?"

- "Det er oftest kirkevergen
som tar kontakt med meg først
når det blir begravelse.Da gjør vi

avtale om begravelsesdag, og av-
klarer hvor det skal graves. Hun
har som oftest avklart med de
pårørende om det er festet grav,
eller om det må tas ut nytt grav-
sted. Jeg er ofte med når det  leg-
ges ut nytt gravsted,eller gjør det
for henne.De fleste gangene skjer
det sammen med de pårørende."

- "Du kjenner kirkegårdene
og har god oversikt!"

- "Ja, det tør jeg påstå etter alle
disse årene. Men vi har kart å gå
etter, og kirkevergen og jeg fører
hver vår protokoll, så vi har alt
nedtegnet."

- "Du møter mange av de på-
rørende i tida mellom dødsfallet
og begravelsen. Hvordan opple-
ver du det?"

- "De kontakter meg på telefo-
nen eller vi møtes på kirkegår-
den. Det har blitt mangen lang
og fortrolig samtale ut av det. Jeg
har bestemt meg for at i sånne 
situasjoner skal jeg ha tid til å lytte
og delta i det som de opplever.

En dag med kirketjener

Olaf Martin ved kirkeklokka på Våssås kirke



Det er kjempeviktig. Jeg har sjøl
opplevd å miste begge foreldre-
ne, to søsken, en svoger og svi-
germor. Jeg vet litt om hvor tøft
det er. Det er en livskrise de er i
når de har mistet en av sine aller
kjæreste."

- "Du har opplevd det sjøl.Var
det en belastning da å ha den
jobben du har?"

- "Nei, det har vært en styrke.
Jeg har hatt god hjelp i både den
arten arbeid jeg har, og av å  ha
møtt så mange mennesker i den
situasjonen."

- "Når graver du før begrav-
elsen?"

- "Jeg bruker å grave dagen før.
Det hender at jeg støter på pro-
blemer,og da er det betryggende
å ha litt tid på seg." 

- "Hva sier arbeidsmiljøloven
til å være alene med sånt 
arbeid?"

- "Nå bruker jeg minigraveren,
og da er det ikke noe problem.
Tror jeg."

- "Men noen tunge løft kan
det bli?"

- "Ja, av og til. Utstyret jeg bru-
ker, er til dels tungt å bære på.
Og det  kan medføre tunge løft å
måtte flytte på gravsteiner der
også sokkelen følger med. Men
det må gjøres der grunnen er så
løs at det er fare for at de skal
skli ut."

- "Vi hadde besøk fra Arbeids-
tilsynet i vår!"

- "Det var ikke så mye de hadde
å bemerke, men de reagerte på
faren for hørselsskade på grunn
av kirkeklokkene. Jeg står for
nær kirkeklokkene, spesielt når
jeg skal ringe enkeltslag. Da er
godt hørselsvern ikke godt nok.
Men vi holder på å prøve ut en
løsning på det."

- "I vinter hadde vi en neste-
nulykke i kirka!"

- "Ja, det var en fryktelig opple-
velse. Det kom et stort snøras av
taket rett for døra like før to små
barn skulle ut sammen med mora.

Den saken ble forelagt Fellesrå-
det.Vi trenger en snøfanger der."

- "Til slutt: Blir det lange da-
ger nå utover?"

- "Fra nå og fram til høsten
kan det enkelte dager gå nesten i
ett fra jeg begynner i  ni - halvti-
tida og til ni -halvti om kvelden.
Men nå arbeider jeg bare i halv-

stilling, så jeg har tilsvarende
mindre å gjøre andre dager, og
særlig vinters tid."

Sluttkommentaren fra Olaf
Martin er typisk for ham.

- "Du må få med det at jeg har
en kjempetrivelig jobb og at jeg
trives kjempegodt."

Torgeir
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Ny vigselsliturgi i 
bruk i sommer
Vigselsritualet er spennende les-
ning kun for vordende, vil jeg
tro. De fleste som gifter seg, har
da også rimelig god oversikt
over hva som hører med til det å
gifte seg i kirka. Den nye vigsel-
sliturgien byr egentlig ikke på de
store overraskelser, men noen
ledd har byttet plass i rekkeføl-
gen i forhold til det gamle,og det
er anledning til større grad av
medvirkning både for brude-
paret, forlovere og venner når
det gjeldler ikke-obligatoriske
innslag.

Liturgien tar på alvor at vi er i
ferd med å bli flerkulturell stadig
flere steder i landet. Dette kom-
mer til uttrykk ved at det "åpnes
for elementer som  understreker
brudeparets etniske bakgrunn."
Det er ellers mulighet til å velge
alternativ både når det gjelder

tekster som kan leses, og ordene
som brukes under selve ekte-
skapsinngåelsen. Ett alternativ er
såpass langt og ordrikt at det for-
drer noe øvelse på forhånd. Her
skal brudeparet sjøl gjenta etter
liturgen og framsi løfter og 
erklæring.

Men vakkert er det, og høyti-
delig er det også.

Nytt er det også at andre i føl-
get kan delta i forbønnen med
håndspåleggelse sammen med
presten.

Det  nye må ikke skremme
noen fra å velge å gifte seg. Det
meste kan gjøres enkelt, om det
skulle være et ønske.Det er i alle
tilfelle liturgens,altså forrettende
prests, ansvar å lose det hele i
havn - bare brudeparet er villig
til å si ja på de rette stedene.

Torgeir
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”Meg er gitt all makt i himmel
og på jord. Gå derfor ut og gjør
alle folkeslag til disipler, idet
dere døper dem til Faderens og
Sønnens og Den Hellige Ånds
navn og lærer dem å holde alt
jeg har befalt dere. Og se jeg er
med dere alle dager inntil ver-
dens ende.”
Matt. 28,18-20

”Kirken er ikke troverdig uten
misjon”hevdet misjonskonsulen-
ten i Sør-Helgeland da han be-
søkte Bindal i 1998. Dette var en
utfordring som menighetene i
Bindal tok på alvor, og som førte
til at begge menighetene i år
2000 inngikk en misjonsavtale
med Santalmisjonen (nå Nor-
misjonen) om å støtte oppbyg-
gingen av pionermisjon blant 
malinke-folket i Kita i Mali.
Misjonsavtalen innebar blant 
annet:
• gjensidig bønnekontakt 
• informasjon fra arbeidet blant

malinke-folketet 
• årlig offer fra hver menighet

til misjonsarbeidet i Mali.

Mye har skjedd i Mali siden mi-
sjonsavtalen ble inngått og misjo-

nærparet Anita og Høl-
je Haugsjå startet sitt
arbeid i Tambaga i
Mali. Den første tiden
var utfordringen å fin-
ne seg til rette og bli
godtatt i landsbyen.
Tillit var viktig for ar-
beidet videre. Etter-
hvert har de kommet
godt i gang med hel-
seprosjekt og lese-
opplæring.

Alfabetisering
Etter jul 2003 tok de i bruk et in-
formasjons- og undervisnings-
senter, som har vist seg å være
veldig populært. I kvinneklassen
har 52 elever undervisning tre
ganger i uka og i mannsklassen
43 elever to ganger i uka. Under-
visningen går på malinke med
hjelp av en lokal lærer. Hølje,
med to maliske kollegaer, har la-
get en ABC- lærebok på malinke
med godkjennelse fra sentrale
myndigheter.

Helse
Anita er utdannet sykepleier og
har ansvaret for en nybygd syke-
stue med medisinutsalg. Der har

de konsultasjoner av syke og gra-
vide og de tar hånd om fødende.
Anita har fått med seg lokale hel-
searbeidere og de har begynt
med helseinformasjon rundt om
i landsbyene som tilhører Tamba-
ga kommune. De arbeider for å
forebygge sykdom, og første
tema i informasjonsarbeidet er
hygiene. Senere skal de ta opp
tema som ernæring, malaria og
omskjæring av kvinner.

Kirken
I desember 2003 ble 36 mennes-
ker fra malinke-folket døpt. Med
disse 36  har 102 mennesker del-
tatt i dåpsopplæringen og blitt
døpt siden Anita og Hølje startet
arbeidet i dette området. De
kristne i Tambaga har fått tildelt
kirketomt av landsbysjefen, og
1500 leirbrikker ligger ferdige til
å reise kirken med.

”Det er til stadighet tilsig av
nye døpte og fortsatt mange som
ønsker dåpsopplæring. Etter-
dåpsopplegg har førsteprioritet”,
skriver Anita og Hølje Haugsjå i
en misjonærhilsen og minner om
dette som  viktige bønneemner.

Grete

SAMARBEID
MENIGHET 
OG MISJON

Anita Haugsjå med en ny verdensborger i Mali.

General-
sekretær 
Anfin 
Skaaheim 
på besøk i
Mali.Han
fikk overvæ-
re dåp i Tam-
baga, forret-
tet av misjo-
nær Hølje
Haugsjå.
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Denne gang har Edgar Bøkestad lånt oss noen bilder  av gamle gjenstander.
Vi spør ganske enkelt hva de forskjellige tingene er/ble brukt til:

1. Bli fågå - bli mett og 
tilfreds

2. Drettkrok - trekk-krok 
framme på sleden

3. Fæsi - lita jente
4. Føggeldåri - en liten 

munnfull mat tidlig på
morran, gml. tradisjon

5. Fjålg - mange
6. Handlovi - innsiden 

av handa
7. Klappatøtt - runde 

kaker av brøddeig 
som ble stekt oppå 
vedkomfyr

8. Stuvi - trestubbe

9. Stervin - stiv,
umedgjørlig

10. Tesokla - tilskitna

Vinner denne gang ble Ja-
kob Sommerseth som
hadde alle ordene riktig.
Bokpremie kommer.

Vi har ikke mange aktive mi-
sjonsforeninger i Bindal. Men
noen driver fortsatt trofast sin
virksomhet.En av disse forening-
ene finner vi på Terråk.

Annenhver torsdags formid-
dag samles de på Senteret, til et
par timer med kaffeprat, allsang
andakt og loddsalg. Inntektene
fra loddsalget deles mellom Det
norske Misjonsselskap og menig-
hetens misjonsprosjekt i Mali.

Siden møtene er lagt til Sente-
ret er dette et   tilgjengelig tilbud
også for beboere ved sykehjem
og bofellesskap. Mange har tidli-

gere vært med i ulike foreninger
på hjemstedet og setter pris på
fortsatt å ha denne muligheten.
Slik kan dette kalles en ”felles”
forening for hele bygda. Og  på

Senteret er det god plass for fle-
re rundt bordene disse torsdags-
formiddagene.

Grete
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Bilde 1 Bilde 2

Bilde 3 Bilde 4

Svar på forrige konkurranse som var gamle ord:

Noen av
medlemme-
ne i Terråk
Misjonsfore-
ning

Lokalt misjonsengasjement



8 BINDAL MENIGHETSBLAD

Sigurd kom til verden en
sommerdag i 1925 i Skål-
hammaren, en plass under

gården Aune på Kongsmoen - i
Nærøy kommune den gang. For-
eldrene Simon og Olga hadde da
tre barn allerede.

Innen fire år var gått, kom det
tre til. Da flyttet familien til Gryt-
bogen inni Follafjorden. Der
kom de to yngste til.Tilsammen
var de ni søsken. Faren Simon
var fra Fuglstad i Åbygda, mens
Olga kom fra Kjøglum på Høy-
landet.

Vi sitter heime hos Sigurd og
Ella Fuglstad. De kjøpte hus på
Terråk for fire år siden.Det ligger
fint til med vakker utsikt over
fjorden. Ella er nok den som er
mest tilfreds med husværet - hu-
set er lettstelt,og det er lettvint å
bo sentralt. Sigurd drar litt mer
på det - han synes fremdeles at
det er triveligere på Fuglstad.
Det er fornuften som tilsier at
det var klokt å flytte, han går
tross alt i sitt syttiniende år, sjøl
om kroppen ennå er sterk og
helsa god. Ella ser også ut til å
være i god vigør. Begge har hatt
et arbeidsomt liv, og har røynt

tunge tak. Det skulle ellers være
rart om ikke noe av det har satt
spor i form av slitasje i ledd og
lemmer. Mens Sigurd forteller fra
yngre år, svinger Ella på kjelen
og smører mat på et fat.

Grytbogen  
Vi ser på et gammelt fotografi fra
Grytbogen. Bak husene stiger ei
bratt skogli, men foran ligger fla-
te jorder.

- Grytbogen var en bra gård,
sytti mål innmark. Vi hadde sju
kyr og sauer attåt. Kyrne den

gang produserte ikke sånn som i
dag. Det meste gikk med i hus-
holdet. Vi kunne være mye folk
på gården til dels. Ei tid var vi
tretten på gården, og i lange pe-
rioder var der arbeidsfolk i til-
legg. Og der kom farende folk, så
vi kunne være opptil tjue men-
nesker mange ganger.

- Hadde dere hest?
- Far drev litt hesthandel, så vi

hadde både to og tre hester en-
kelte ganger.

- Enn kornåker?
- Ja, vi hadde korn. Det hadde

vært mølle på gården en gang,
men vi dro enten til Teplingan el-
ler til Survika lenger uti Folla for
å få kornet malt.

- Og dere hadde båt?
- En bror av far kom og bygde

båten i Grytbogen. Først hadde
vi en gammel motor som det var
mye plag med. Senere fikk vi en
som var bedre.En gang holdt det
på å gå galt. Det var på senhøs-
ten i 1944.Vi hadde fløtt favnved
ned Grytbogelva, og det var stor-

flom så ve-
den gikk
g j e n n o m
bommen vi
hadde ved ut-
løpet. Vi måt-
te sanke den
langs strende-
ne langt uto-
ver fjorden.Vi
mistet mye
ved det året.
Men det vi
fant, ble sam-
let og tatt på
land.

En dag det
var vindstille,

men det var kaldt, skulle vi hente
veden. Godt utpå fjorden tok det
fyr i båten.Vi greide ikke å slok-
ke, og det holdt på å gå helt galt.
Vi hadde et tomt oljefat ombord
som vi mente vi kunne berge oss
på. Heldigvis var det folk som
som så at det brant, og de rodde

En prat med
Sigurd Fuglstad

Søskenflokken i Grytbogen, Sigurd til høyre bak.
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Alltid freidig når du går
veier Gud tør kjenne
selv om du til målet når
først ved verdens ende!

Aldri redd for mørkets makt!
Stjernene vil lyse;
med et Fadervår i pakt
skal du aldri gyse.

Kjemp for alt hva du har kjært,
dø om så det gjelder!
Da er livet ei så svært,
døden ikke heller

Alltid freidig

Denne gang har vi snakket
med Emil Vikestad. Emil er
en ivrig sanger og har gjennom
mange år et stort repertoar å ta
fra, men han minnes en av de

første sangene han lærte: ”All-
tid freidig ”. Det var tidlig i bar-
neskolen han lærte denne, og
han gikk i skole hos Klara Paul-
sen. Hun var god til å spille or-

gel og de lærte ofte sanger tre-
stemt. Det var med stor glede,
iver og entusiasme de gikk på
øvelse til Klara.

ut til oss og slepet oss i land..
Der måtte vi søkke ned båten
(for å slukke ilden). Men vi tok
den opp senere og fikk reparert
den. Motoren berget vi også.

Vinters tid
- Det hender isen legger seg i
Folla. Vinters tid kunne dere
være innefrosset?

- Både storm og is kunne holde
oss innestengt. Men vi kjørte
med hest og slede helt inn til
Kongsmoen. Det var der vi hand-
let. En gang var det en som gikk
seg ned i et "ti`hol" i isen. Far
knyttet sammen alt det tau og
snøre han fant, og batt det i Bjar-
ne, en av brødrene mine, som
kom seg ut til mannen og fikk
tauet rundt ham.På det viset fikk
de berget mannen. Det var dra-
matisk mens det stod på.

- Ellers var det også ferdsel
over fjellet, har jeg hørt. Er 
det langt fra Grytbogen til 
Fuglstad?

- Det er to mil. Der både gikk
og sprang vi da vi var ungdom-
mene. Det hendte også at mor
og far kjørte med hest og 
langslede på julebesøk på godt 
skareføre.

- Hvor gikk du på skole?
- Skolen var på Kongsmoen.

Jeg bodde hos læreren. Vi var i
slekt med kona hans. Men jeg er
både døpt og konfirmert i Folde-
reid kirke. Jeg ble konfirmert i
1940. Det året lå fjorden islagt til
16. mai. Men den 17. var fjorden

rein.Sjøl om våren kom seint,ble
sommeren  normal fin.

Etter konfirmasjonen 
Jeg husker at allerede konfirma-
sjonsmandagen måtte broren
min og jeg innpå Erikfjellet på
favnveddrift. Vi felte bjørka når
den var begynt å få musører. Så
lot vi den ligge med kvisten på
til ut i august. Da kappet vi den
og fløtte den ned elva.

Vi gjorde fjellslått etter at vi
hadde slått av heimjorda. Det
året ble fjellslåtten sein - vi tråk-
ket siste stakken den 11. septem-
ber. Det var problematisk å få
høyet tørt så seint på året.

- Gården var forholdsvis stor.
Hørte det skog med til gården?

- Der var nok skog til at det ble
arbeid for alle.Vi drev fram kan-
skje rundt hundre kubikk for
året. Det kunne variere fra år til
år. Tømmeret ble kjørt til sjøen,
soppet og slept med båt til Bang-
dalsbruket. I tillegg var far ofte
borte på skogsarbeid.

Naturalhusholdning
- Men ellers levde dere av 
gården?

- Vi hadde noen okser hvert år,
og solgte kjøtt, men ellers var
det for en stor del naturalhus-
holdning. Fjorden var et godt
spiskammers; vi fikk mye fisk.
Der var vi ungene med helt fra vi
var små. Men jeg husker ikke at
vi solgte fisk; den gikk med til
husholdet.

Sigurd ser tilbake på årene i
Grytbogen med glede. Gården
var et trygt og godt sted å vokse
opp på. Det var avsides, men der
fikk barn være i nær kontakt
med natur, dyr og mennesker de
var glad i.

Til Fuglstad
De bodde atten år i Grytbogen.
De flyttet da Simon og Olga fikk
ta over halve heimgården på
Fuglstad etter Simons bror An-
ton. I tre vintre etter var Sigurd i
lag med faren på tømmerhogst
ved Klarem.

Det var et stort arbeidslag ved
Klarem, og Ella (født Welde) var
med som kokke. (Når vi kommer
inn på det, høres fra kjøkkenet:
"Det er vel ikke noe å prate
om?") 

Sigurd og Ella ble gift i 1955.
Simon døde det året, og de tok
da over gården på Fuglstad. For
om lag atten år siden ble gården
overdratt til sønnen Sigvald. Ella
og Sigurd har også ei datter som
er gift og bor i Overhalla.

De har flyttet fra Fuglstad, der
de har vært lengste tida i sitt liv,
men barna og deres familie har
de med seg - i tankene.Mens pra-
ten fortsetter - med kaffe og mat
- kommer bilder av barnebarna
fram. Så er de som besteforeldre
flest, Ella og Sigurd - de nyter li-
vets dessert, gleden over å se at
det gror etter dem.

Torgeir
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Havet kaller ofte på
min oppmerksomhet. Lange
stunder kan jeg sitte og se ut-
over havet. Følge skiftningene
som vær og vind gir. Se havflaten
skifte fra å være speilblank og
himmelblå – til å bli frådende
med skumhvite bølgetopper.

Følge med blikket den lille fiske-
båten som duver i sjøen. Når ha-
vet er stille er det fredfullt å be-
trakte båtens ferd. Men når vind-
styrken øker og bølgene går
høye virker alt med ett mer
skremmende. Jeg føler meg i

hvertfall tryggest
på svaberget med fast grunn un-
der føttene.

Noen ganger kan livet  føles som
å være på det opprørte hav. Når
”stormvær” preger livet – føler
en seg like hjelpeløs som i møte
med sterke naturkrefter. Da
trenger en en trygg havn – en
som holder fast – tross alt!

Så reiser jeg trygt til mitt 
herlige land 
tross bølgene skyhøye går.
Om Frelseren sover i båten 
iblant
Han er dog i båten om bord.

Jesus sier til den som er redd for
hva som gjemmer seg i den tru-
ende faren: ”Vær ved godt mot.
Frykt ikke!”

Han er det sikre holdepunkt.
Den som aldri skifter, som står
fast,ja, som holder fast.

I det daglige kan vi være med å
hjelpe hverandre til å løfte blik-
ket fra de truende bølgene.

Gi hverandre en hjelpende
hånd, en liten oppmuntring, et
vennlig smil. Mer skal det ofte
ikke til før vi føler at vi får tryg-
gere grunn under føttene.

Grete, diakon

Når det stormer...

Vårsola lokker de fleste av oss
utendørs. Lørdag 15. mai lot 18
bindalinger seg lokke ut på tur
til Brønnøysund.Dette var en tur
i regi av KANPU i Bindal,og målet
var å besøke Lørdagskafeen på Ke-
fas,etter først en handletur i byen.

En gang i måneden inviterer
Brønnøy menighet og Egil Ok-
nes til lørdagskafe. Et arrange-
ment som vi i Bindal prøver å be-
søke to ganger i året, om våren
og like før jul.
Denne gangen var bindalingene
med å bidra til at Kefas var full-

satt.Aldri har vi vel opplevd slik
glede og innlevelse som ved all-
sangen! Dette må i tillegg være
Brønnøysunds rimeligste kafe!
For kr. 20,- kunne alle forsyne
seg etter ønske og behov fra et
rikholdig bord med smørbrød
og kaker. Åresalg og mange fine
gevinster var også noe som falt i
god smak.

(PS.At Samferdselsminister To-
ril Skogsholm var tilstede på ka-
feen la heller ingen demper på
stemningen.)

Grete

UT PÅ TUR!

Det ble trangt rundt kaffebordet på Kefas denne lørdagen

Gunniva Aar
og prost
Even   hygget
seg ved kaffe-
bordet

Senteret
Nå er utbyggingen ved Bindal 
Sykeheim ferdig og Senteret er
igjen tilgjengelig for leie.

De som ønsker å leie Sente-
ret tar kontakt med kirkever-
gen. Pris for leie er kr 500,- .

Seniordans
Etter at Senteret ble gjenåpnet
er det nå seniordans hver tors-
dag fra kl 1800 til 2000, på
Senteret. Det er super trim for
både hode og føtter.

Spørsmål vedr. seniordan-
sen rettes til:

Eva Lande Tlf. 75 03 41 58
Liv Brevik Tlf. 75 03 40 47
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Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

JUNI
06.06: Treenighetssøndag Ingen gudstjeneste i Bindal
13.06: 2.s.e.pinse Høymesse i Vassås kirke kl.11. Jubileum 

for 50-årskonfirmantene.
Fork.12,1-7. 1.Tim.6,6-12. Luk.12,13-21.

20.06: 3.s.e.pinse Gudstjeneste i Møllebogen kl.15.
Foldereid og Kolvereid familiemusikk 
deltar. Kirkekaffe
5.Mos.7,6-8. 1.Kor.1,26-31. Luk.19,1-10.

27.06: 4.s.e.pinse Høymesse i Vassås kirke kl.11.Nattverd.

JULI

04.07. 5.s.e.pinse Høymesse i Solstad kirke kl.11. Jubileum 
for 50-årskonfirmanter.Dåp.
Sak.7,8-12.a.Rom.2,1-4. Joh.8,2-11.

11.07. 6.s.e.pinse Ingen gudstjeneste i Bindal.
18.07. 7.s.e.pinse Høymesse i Vassås kirke kl.11.Nattverd.

1.Pet.1,15-21.Matt.16,24-27.
Josva 24,19-24.

25.07. 8.s.e.pinse Høymesse i Solstad kirke kl.11.Nattverd.
Jes.49,13-16.2.Tess.3,6-12.
Matt.10,28-31.

AUGUST

01.08. 9.s.e.pinse Kveldsgudstjeneste i Vassås kirke kl.19.
08.08. 10.s.e.pinse Kveldsgudstjeneste i Solstad kirke 

kl.19.30.
Jes.10,1-3.Luk.12,42-48.Apg.20,17-24.

15.08. 11.s.e.pinse Ingen gudstjeneste i Bindal.
22.08. 12.s.e.pinse Høymesse i Solstad kirke kl.11.

Sal.32,1.5.1.Joh.1,8-2,2.Matt.21,28-31.
29.08. 13.s.e.pinse Høymesse i Vassås kirke kl.11.

Presentasjon av nye konfirmanter.
Sal.40,2-6. Jak.3,8-12.Matt.12,33-37.

KKiirrkkeelliiggee  hhaannddlliinnggeerr

Sparebank 1 Midt-Norge mel-
der at de ikke lenger kan tilby
sine kunder å sende liste over
dem som gir pengegaver i ste-
det for blomster i forbindelse
med begravelsen.

Hvis det er ønske om å bru-

ke bank, tilrår de som tidligere
å sette i dødsannonsen bank-
gironr. og hva man ønsker
gave til.Da vil pengene komme
fram,men banken skriver ikke
lenger ut noen oversikt over
gaver og givere.

Hvis det ikke er aktuelt å
bruke bank, kan pårørende
selv sørge for at gaver blir tatt
imot og tatt vare på, for 
eksempel ved kirkedøra før 
eller idet begravelsen starter.

I stedet for blomster, ønskes
en gave til……..

FRILUFTS-
GUDSTJENESTE I
MØLLEBOGEN
søndag 20.6. kl. 15.00.

Foldereid og Kolvereid familie-
musikk deltar. Kirkekaffe.
Ta gjerne med noe å bite i.

I tilfelle regnvær får vi lov å 
flytte arrangementet til 
Heilhornet gjestegård,
og kjøpe kaffen der.

Døpte
Vassås
11.04. Andreas Vikestad 

Fjelldal

Vigde
Vassås
22.05. Evelyn Helstad og 

Kjetil Solheim

Døde
Vassås
13.04. Dagny Marie Hansen
22.04. Dagny Aune

Solstad
12.04. Ingrid Vikan
06.05. Hjørdis Eitran
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Terapi for kropp og sjel

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

BINDAL TAXI
Står til tjeneste

TELFONER

Bindal Taxi: 75 03 40 11
Bjarne Holmberg 75 03 43 53

Jan Aune 75 03 16 61

Alma Kveinå 75 03 13 29

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

Hilsen Hild

• 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

Bogen AS
AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

– der hagefolk møtes

7985 Foldereid - Telefon: 74 39 61 88

Velkommen til nytt hagesenter i mai!
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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

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 - Brudebuketter
Vi bringer blomster 
i hele kommunen!

Utleie av Bobil

7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66


