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Da snøen fikk farge

Redaktørens Hjørne

Da Gud skapte verden og delte ut fargene, var det sommer. Gresset ble grønt, rosene røde og himmelen blå.
Smørblomstene ble gule og ekornet brunt. Og alle var
glade. Men ingen tenkte på snøen. Da året snudde, og
snøen kom dalende, var det ingen farge tilbake. Så gikk
snøen til Gud for å få farge, han også. Men Gud sa at alle
fargene var gitt bort. Snøen fikk gå ut i verden og høre
om noen ville dele fargen sin med ham.
Først kom snøen til rosen.
- Røde rose, vil du dele fargen din med meg? spurte snøen. - Kalde snø, kom ikke nær meg, sa rosen og stakk
tornene fram. Snøen måtte gå. Men så fikk han øye på
noen smørblomster. De sto og glodde i en eng. - Vil du
dele litt farge med meg? spurte snøen. - Vi er ikke gulere
enn vi trenger å være svarte smørblomstene. Så måtte
snøen vandre videre. Om litt fikk han se noen blåklokker. - Vil dere dele fargen deres med meg? spurte snøen.
Men da blåklokkene skjønte det var snøen, ble de redde.
De bøyde seg dypt den i gresset. Snøen forstod at farge
fikk han ikke her heller.
Slik vandret snøen fra blomst til blomst. Og han spurte
stein og gress, trær og skyer, mennesker og dyr. Men ingen ville dele fargen sin med ham. Til slutt var det bare
en liten, hvit blomst igjen. - Du er den siste jeg kan spørre, sa snøen. - Vil du dele fargen din med meg?
- Hvis du tar til takke med å være hvit så, sa blomsten.
Den skavet litt hvitt av blomsten sin og gav til snøen. Og
slik gikk det til at snøen ble hvit. Snøen sa til blomsten:
- Takk, lille blomst. Du skal få vokse først opp av alle
vår-blomstene. Og jeg skal ikke skade deg. Menneskene
er svært glade i denne blomsten. De kaller den snøklokke. Ser du godt etter, finner du en grønn flekk øverst på
de hvite klokkene. Det er fordi blomstene har gitt bort
noe av fargen sin.
		

etter Dan Lindholm
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Det hellige barnet
Når vinteren er på sitt mørkeste, da vet vi at vi nærmer oss jul. Da ønsker
vi oss snø, at alt blir hvitt og lyser opp vintermørket. Hos oss er snøen med
på å gi oss julestemning.
Vintermørket kan gjøre at de mørke sider ved livet lettere får innpass i
oss, vi trenger ekstra til lys og varme. Dikteren Jonas Lie har skrevet et
dikt om dette:
Inn under jul, hvor er det trist,
snefokk og kulde og korte dage;
sinnet bøyer seg ned til sist,
ved ikke hvor det skal motet tage;
mindre og mindre av dag det lyser,
hjertet i kulde og mishåp gyser –
kommer ei jul?

Prestens side

Julen og juledagene er en feiring som lyser opp i vintermørket. Da samles
vi for å dele med hverandre - og glede oss over- alle våre juleforberedelser,
alt vi har pyntet og stelt i stand, bakt og stekt. Nå kan vi sitte ned og bare
ta i mot. Nå kan julefreden senke seg. Nå har vi tid og stund til ettertanke
og undring.
Julens fortelling er om en Gud som kommer til oss, i et fattig spebarns
skikkelse. Det er en Gud som gjør seg til ett med oss alle, som forener seg
med oss i vår svakhet og sårbarhet. Juleevangeliet handler ikke bare om
en Jesus som ble født for lenge siden og langt borte. Barnet tilhører oss.
Hans hellige historie åpner seg for oss og lar oss kjenne at også vi er en
del av denne hellige historie. Dette lille barnet ønsker å bli tatt imot. Det
ønsker at vi tar i mot hverandre. I dette barnet kommer Gud til oss alle med «et frelsens vell av nåde». Barnet har gitt oss en ny sol, en ny varme.
Vi kan ta det hellige barnet til oss og kjenne at Gud er nær.
Midt uti mørket og jordens kuld’,
mens vår sol er ved å dale,
stiger Vårherre opp som jul,
blir det Sankthans i himmelens sale;
nettopp som jord ei mer kan råde,
kommer et frelsens vell av nåde –
så kommer jul!
Jeg ønsker alle i Bindal en
velsignetog fredfull julehøytid!
Gjøa Kristine Aanderaa
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200-ÅRS
JUBILEUM
18. september 1815 ble det bestemt at Bindal skulle få eget
sokneprestembete. Fram til da
var kirkene i Bindal såkalte annekskirker under soknepresten
i Brønnøy. Dette er nå 200 år
siden, og Bindal menighetsråd
ønsket å feire dette jubileet. Menighetsrådet og soknepresten
inviterte derfor til festgudstjeneste i Vassås kirke søndag 20.
september. Hele menigheten
ble invitert til denne feiringen,
og i tillegg inviterte vi biskop,
prost og alle gjenlevende prester som har vært sokneprester
her. Til stor glede hadde alle
lyst til å komme og feire
sammen med oss.
I tillegg til festgudstjenesten ble
det også arrangert en festmiddag på Horstad for de inviterte
gjestene.
Da kirkeklokkene klang søndag sto biskop Tor B. Jørgensen, prost Sigridur Gudmarsdottir og hele 6 prester klare til
å gå prosesjon inn i kirken. I
tillegg til vår egen sokneprest,
Gjøa Kristine Aanderaa, var der
også Even Borch, Arnvid Lie,
Tor Grindland, Helge Spilling
og Torgeir Liasjø. Alle disse bidro i gudstjenesten.
For å gjøre litt ekstra i gudstjenesten hadde alle korene i Bindal samlet seg for å fremføre tre
sanger under ledelse av Solbjørg Sagmo og Guna Indriksone Frica. Kantor i Sømna, Elena
Ebbesen, spilte orgel i gudstjenesten, godt akkompagnert av
vår organist, Roger Johansen,
på trekkspill, Eivind Sommerseth på trompet og Maria Slyngstad på fiolin
Like etter gudstjenesten ble det
også foretatt en avduking av en
gave til Vassås kirke.

Biskop Tor B med alle prestene. F.v: Torgeir, Even, Helge, biskop Tor B,
Dag 00.
månedKristine
2010 og Arnvid
Tor,
Gjøa,

atering fra A til Å
Planlegger dere et selskap?

* Julebord
* Minnesamvær
* Bryllup
* Overtidsmat
* Bursdag
* Firmamat
* Jubileum
* Skolefest

* Barnedåp
* Konfirmasjon

Bordbestilling
Pristilbud
Pakkeløsninger
Kim Arnø
tlf. 917 64 626
arnosmat@online.no

Vi er behjelpelig med å skaffe lokaler.
Vi leverer til hele Ytre Namdal og Bindal.

Ytre Namdal Catering
www.ytrenamdalcatering.no

Per Hushagen
tlf. 916 17 857

Ranveig Kvalø

tlf. 918 08 566
E-post: ytrenc@online.no

BINDAL MENIGHETSBLAD

Klart for nattverd

Helge Spilling i kjent positur

REN SERVICE
ved Terje Moe

tilbyr renhold til private og bedrifter i Bindal

REN SERVICE FORENKLER DIN HVERDAG
Ta kontakt med Terje Moe
Mobil 902 08 447
E-post: terjemoebin@gmail.com
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Alle ble invitert på kirkekaffe
på Helgeland museum, avd Bindal. Her var det også satt opp
en utstilling om kirken i Bindal
de siste 200 årene. Alle prestene fikk mulighet for å si litt
om sin tid i Bindal, og det var
også underholdning av Kviin.

Dennes
søndagens
takkeoffer gikk
til Kirkens
Nødhjelps
arbeid med
Middelhavs
flyktninger, og
vi fikk inn hele
11 988 kr! Dette
er et rekordoffer
for Bindal.

Tusen takk til alle som bidro til
at vi fikk en så flott feriring!

Tusen takk!
Biskop Tor B. holdt preken denne dagen

Begravelse
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Begravelse
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Fra utstillingen
på museet
Gravminner

Biskop Tor B. Jørgensen ble glad for avskjedsgaven fra Bindal menighet,
en Bindalsgenser

Begravelse

Oppussing av gravsteiner

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
Skrifttilførsel
30 sitteplasser.

Gravminner
6-PACK Treningsstudio
Oppussing av gravsteiner
Begravelse
Begravelse
Begravelse
Begravelse
Begravelse
Seremonirom
for alle
kulturer
og religioner.
Seremonirom
for alle
kulturer
og religioner.
Seremonirom
for allefor
kulturer
og religioner.
Seremonirom
alle
kulturer
og religioner.
30
sitteplasser.
30 sitteplasser.
Seremonirom for
kulturer
og religioner.
30alle
sitteplasser.
30 sitteplasser.
30 sitteplasser.

Ønsker alle velkommen til å trene!
Det er aldri for sent å begynne!
ÅPNINGSTIDER:

Man -Tor
Fre
Annen hver lør

09.00-21.30
09.00-19.00
10.00-14.00 (partallsuker)

Vi har Mrl, Zumba,
Bhc, boksing
Skrifttilførsel
og privattimer! Ta kontakt med
Bistand med praktiske gjøremål
meg på
tlf. 413 45 894 for
i forbindelse med dødsfall
informasjon.

Velkommen!
Hilsen Tom

Gravminner

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

Begravelse
Begravelse

Begravelse

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

AS

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

AS

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

YTRINGEN AVIS

Oppussing av gravsteiner

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

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

TRINGEN

Åsvn.Åsvn.
6, 7970
Kolvereid
- Tlf. 74
6, 7970
Kolvereid
- Tlf.397451396051 60
Åsvn. 6, 7970
- Tlf. 74 39
5174
6039 51 60
Åsvn. Kolvereid
6, 7970 Kolvereid
- Tlf.
Åsvn. 6, 7970 Kolvereid - Tlf. 74 39 51 60

YTRINGEN AVIS AS
YTRINGEN AVIS AS
YTRINGEN AVIS AS

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.
YTRINGEN
AVIS
AS AS
YTRINGEN
AVIS

AVIS

AS

Begravelse

Gravminner
Gravminner

Gravminner

Oppussing av gravsteiner
Oppussingav
avgravsteiner
gravsteiner
Oppussing
Skrifttilførsel Skrifttilførsel
Skrifttilførsel
Bistandgjøremål
med praktiske gjøremål
Bistandmed
medpraktiske
praktiske
gjøremål
Bistand
i forbindelse
forbindelsemed
med
dødsfall med dødsfall
i iforbindelse
dødsfall

YTRINGEN AVIS

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall
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Gave til Vassås kirke
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Ved kirkejubileet i september ble det
overrakt en storslått gave til Vassås kirke og Bindal menighet. Redaksjonen i
Jul i Bindal, hadde bestemt at de skulle
forære et maleri til Vassås kirke. Ønsket
om å få gi denne gaven, og også få overrekke denne i forbindelse med jubileumsgudstjenesten ble lagt frem for menighetsrådet i møte 24. juni i år. Maleriet
har tittelen «Dåpen», og er malt av Håkon Gullvåg. Menighetsrådet var meget
positivt innstilt på å ta imot, men det
måtte til godkjennelse fra biskopen og
Riksantikvaren for å henge maleriet opp
i Vassås kirke. Søknaden ble sendt samme dag, men det var lang behandlingstid hos Riksantikvaren og det var lenge
usikkert om vi rakk det. Godkjennelsen
kom 14. september. Akkurat tidsnok til
å få bildet til Bindal, ordnet oppheng og
planlagt avduking.
Avdukingen foretok biskopen selv etter
festgudstjenesten. Bildet henger nå i
Vassås kirke til glede for alle som besøker kirken, enten det er i gudstjeneste
eller andre anledninger.

Representant for giveren, Magne Olav Aa. Brevik, biskop Tor B
Jørgensen og sokneprest Gjøa Aanderaa etter avdukingen av
maleriet «Dåpen»

Salmebøker
Menigheten bestemte 23.mars
2014 å innføre bruk av den nye
salmeboken. Innkjøp av salmeboken skulle finansieres av offer tatt opp i gudstjenester.
Gjennom 2014 og 2015 har det

Gavebrevet fra redaksjonen i «Jul i
Bindal»

kommet inn kr 22 660,- i offer
til dette formålet. Kirkevergen
kan nå meddele at det er kjøpt
inn 120 salmebøker, herav 40
med stor skrift. Bøkene er fordelt i våre to kirker.
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Biskopens juleandakt

Et lys til åpenbaring
Det er gamle Simeon som snakker slik. Han var en gammel mann. Klar til å dø. Han ble ledet til
tempelet da Maria og Josef kom med sitt nyfødte barn dit slik skikken var. Det ble en gledens dag.
Han fikk se Jesus. Og da hadde han sett alt han lengtet etter.
Jula er full av synsinntrykk. Koreografien er blitt omfattende. Nye elementer dukker stadig opp i
feiringen av denne lysfesten. Av og til kan en undres på om den store stjerna blir borte, selv om vi
fortsatt har stjerner i de fleste juletretoppene. Det bekymrer meg ikke så mye om det kan bli i overkant mye «stæsj».
For den som ønsker å se Jesus-barnet, har mye å hente i det store julemysteriet: At Gud har trådt inn
i vår verden som et sårbart menneskebarn. Jesus gråt helt sikkert denne store dagen i tempelet. For
Jesus ble omskåret slik skikken var. Jesus var et virkelig menneske. Og samtidig var han det store
guddommelige lyset. Simeon skjønte nok ikke alle konsekvensene. Men han skjønte nok. Den nye
tid var kommet. Guds lys ble synlig for alle som vil se – i Jesus Kristus.
Midt råd for julefeiringa er: Gjør som Simeon! Se etter Jesus. Lytt etter han i alle de vakre tekstene, i
alle de vakre melodiene. Se etter han i alle illustrasjonene, i alle bildene og forestillingene.
Og jeg er sikker på at du skal få se han!
PS. Simeon var kommet til sitt livs ende. Det visste han. Jeg er kommet til enden på min tjeneste og
skal i år feire jul et annet sted i Nordland/Sør-Hålogaland. Det er vemodig. Men lyset fra åpenbaringen i julebudskapet er det samme. Det får livet til å henge sammen tross alle endringer.

VELSIGNET JULEHØY MED
BØNN OM FRED PÅ JORDA
Deres + Tor B Jørgensen

Den nye biskopen i SørHålogaland er Ann-Helen
Fjeldstad Jusnes og hun
vigsles til biskop i Bodø
domkirke 24. januar 2016.

BINDAL MENIGHETSBLAD
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Orgelet i Vassås
Etter mange år uten vedlikehold
var behovet prekært for reparasjon og stemming på orgelet i
Vassås. Tilfeldigvis var en orgelbygger fra Tyskland på besøk
hos en bindaling og var innom
kirken i en begravelse i fjor
høst. Han og hans firma, Vleugels
Orgelmanufactur,
var
meget interessert i å gjøre jobben. Flere firma kom med til-

bud, men Vleugels kom billigst
ut. Menighetsrådet vedtok å få
det etterlengtede arbeidet gjort
og fant finansiering. Johannes
og hans mor, Silvia Vleugels ankom Bindal 10. september, og
på en liten uke var orgelet satt i
stand og klar til jubileumsgudstjenesten. Johannes og Silvia
deltok på gudstjenesten, og
fikk oppmerksomhet og hvert

sitt par med Bindalsvotter.
Menighetsrådet har bestemt at
det som gjenstår av midler etter
restaureringen av det 100 år
gamle orgelet i Solstad kirke
skal settes av på fond til fremtidig vedlikehold av alle orglene i
Bindal.

Høsttakkefest

Fornøyde 4-åringer med bok

Vårens konfirmanter

Det ble arrangert høsttakkefest
i gudstjenesten 18. oktober i
Vassås kirke. Her var 4- åringene i Bindal spesielt invitert for å
motta den tradisjonelle 4- årsboken. I begynnelsen av gudstjenesten gikk alle barna med

markens grøde inn i prosesjon.
Vårens konfirmanter var også
invitert til kirken denne søndagen for å bli presentert for menigheten. Dagens offer på kr 1
805 går til menighetens fadderbarn, Meseret på 14 år fra Etio-

pia.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe med utlodning av markens grøde.

Elektroinstallasjoner og varmepumper

Tlf 916 95 256 – post@bindalelektro.no – www.bindalelektro.no
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Kirkelige
handlinger
Døpte
Vassås

15.11. Henning Benjamen BangstadValan
15.11 Håkon Eide Myrvang

Solstad

27.09. Leander Nygård Iversen
25.10. Magnus Ingebrigtsvold
Pedersen

Døde
Vassås

23.08. Herold Pettersen f. 1917
(Gravlagt Foldereid)
30.09. Bente Olsen f. 1952
16.10. Ruth Marie Aakvik f. 1926
05.11 Dorthea Nilsine Wagnhild
f. 1925 (Gravlagt Soknedal)

Solstad

24.10. Rolf Jarle Bogen f. 1933

Jul

Vi synger julen inn i Vassås kirke
Mandag 21. desember kl 19.00
Gratis inngang - Offer til kirke
musikalsk aktivitet
Velkommen!
Menighetens juletrefester
Tradisjon tro arrangerer menighetsrådet juletrefester i januar. Se oppslag

Kirkekalender
GUDSTJENESTER I BINDAL
Med forbehold om endringer

DESEMBER
6. des
2.sø. i advent
13. des 3.sø. i advent
20. des 4.sø. i advent
21. des		
24. des Julaften
		
		
25. des 1. juledag
26. des 2. juledag
27. des Romjulssøndag
31. des Nyttårsaften

Gudstj. i Vassås kirke – Lys Våken
Ingen gudstjeneste i Bindal
Ingen gudstjeneste
Vi synger julen inn i Vassås kirke kl 19
Gudstjeneste på sykeheimen kl 11
Gudstjeneste i Solstad kirke kl 13.30
Gudstjeneste i Vassås kirke
kl 16
Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
Ingen gudstjeneste i Bindal
Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste i Vassås kirke
kl 15

JANUAR
1. jan
2.nyttårsdag
Ingen gudstjeneste
3. jan
Kr. Åpebnaring Ingen gudstjeneste
10. jan 2.s. i åpenbaringstiden
Solstad kl.11
17. jan 3.s. i åpenbaringstiden
Vassås kl.11
24. jan Såmanssøndag
Ingen gudstjeneste
31. jan Kr. forklarelsesdag
Solstad kl.11
FEBRUAR
7. feb
Fastlavenssøndag
14. feb 1.s. i fastetiden
21. feb 2.s. i fastetiden
28. feb 3.s. i fastetiden
MARS
6. mar
13. mar
20. mar
24. mar
25. mar
27.mar
28. mar

Vassås kl.11
Sykeheimen kl.11
Ingen gudstjeneste
Solstad kl.11

4.s. i fastetiden Vassås kl.11 - menighetens årsmøte
Maria budskapsdag
Ingen gudstjeneste
Palmesøndag
Vassås kl.11
Skjertorsdag
Sykeheimen kl. 11
Langfredag
Solstad kl.11
1. påskedag
Solstad kl.11/Vassås kl.15
2. påskedag
Ingen gudstjeneste

Lisa`s Frisør

Ønsker store og små velkommen!
Ring 971 43 710 eller stikk innom for timebestilling!
VELKOMMEN!
Hilsen Lisa

Åpningstider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

stengt
09.30 – 17.00
09.30 – 17.00
09.30 – 17.00
09.30 – 17.00
Etter behov

BINDAL MENIGHETSBLAD
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SALONGEN Anette Vikestad
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!

Mandag, Tirsdag, Torsdag Fredag 09.30 – 17.00
Onsdag stengt • Lørdag etter behov

Mob 958 26 527
Åpningstider:
Man-tors
Fre
Lør

Joker Bogen – Bartnes Eftf. AS

09.00-16.30
09.00-18.00
10.00-14.00

Tlf. 75 03 16 32

«Eg skoill ha haft meg ei kak, eg!»
Ingen problem, kjære bindaling!
I Brønnøysund står to konditorer
og lager deilige kaker hver dag.

Ring 75 02 37 75 - Mersmaken finner du hos oss!

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

www.plahte.no

Stikk innom og ta en kaffeprat.

Bindalseidet

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

• 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
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HELSTAD
Landbruksverksted
Tlf. 75 03 24 42,
faks 75 03 43 39

Motorsageksperten

Utleie av Bobil

Salg • Service
• MEDISINUTSALG
• TIPPING
• POST I BUTIKK
Velkommen!
Åpningstider:
Man-Fre 9.00-18.00
Lør 10.00-15.00

Terråk

Tlf.
75 03 40 00

Tlf. 75 03 19 00
Fax 75 03 19 10
Feilmeld.: 75 03 19 19
E-post: post@bindalkraftlag.no

Bogen As
MECA AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33 - Mobil John: 995 92 290

Blomster til alle anledninger Buketter, Dekorasjoner, Sorgbinderi

Bindal Blomster og Begravelsesbyrå
v/Sigrun Bergslid Tlf blomster 909 85 990 Tlf begravelse 950 16 455 Oldervikveien 4 7980 Terråk
En del av

Begravelsesbyrået Bergslid AS

7970 Kolvereid

74 38 95 00- 911 54 868

