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Terråk barnekor er en del av
barnearbeidet i Vassås menig-
het. Formålet er å arbeide for
større sangglede og et godt sosi-
alt miljø blant barn i Bindal,
samt å formidle det kristne
budskapet gjennom sang og
musikk.

Barnekoret er tilsluttet Nor-
ges KFUK-KFUM. Det har eget
styre og leder er i dag Aud Olsen.
Barn som går i 1.-7. klasse kan
være med i koret. Hver tirsdag
fra kl. 16.30 - 17.30 møtes 12-16
sangglade barn til øvelse i biblio-

teket på Terråk skole, og det er
god plass til flere.

Oddrun Liasjø har ledet koret
i 5 år, men fra nyttår overtok Lin-
da Skogseth som dirigent for bar-
nekoret. Linda har lang erfaring
med barnekor, og har også en
tidligere periode hatt ansvaret
for Terråk barnekor, da fram til
1995. Vi ønsker henne «velkom-
men tilbake».

Terråk barnekor ble startet
av Helge Spilling i januar 1989.
Dermed har koret 15-års jubi-

leum i disse dager. Menighetsbla-
det gratulerer! Og vi gleder oss
til å høre mere til barnekoret i ti-
den som kommer. Første anled-
ning til å høre nye toner fra ko-
ret blir ved familigudstjeneste i
Vassås kirke søndag 22. februar.

Vi ønsker kor og dirigent lyk-
ke til med en ny korsesong. Sam-
tidig benytter vi anledningen til
å takke Oddrun for en lang og
trofast tjeneste for barnekoret.

Glade toner fra Terråk barnekor
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Redaktørens

HjørneRedaktørens

Hjørne
Nytt år – ny redaktør
Ny jobb – nye muligheter

Vi skriver 2004 og har entret nok et nytt år. Redaktøren for
menighetsbladet er ny av året og dette er mitt første me-
nighetsblad. Menighetsbladet vil i store trekk bli som før.

Noen av oss hadde vel kanskje noen nyttårsforsetter, og nå
som vi allerede er kommet godt i gang med det nye året, ser vi i
hvilken retning det vil gå med disse. Jeg for min del er glad for
min nye jobb som kirkeverge i Bindal og ønsker å gjøre en god
jobb her. Det er godt å ha en jobb å gå til. Det er ikke alle gitt å
kunne si at ”nå går jeg på jobb”. Det å befinne seg i et jobbfelles-
skap og kjenne seg nyttig er stort og gir en god følelse. Det er
med stor glede jeg går på jobb! Jeg tror det vil bli interessant å
være kirkeverge i Bindal og de oppgaver dette bringer og  jeg
håper at jeg får god kontakt med folket i kommunen.
Kirkekontoret er for alle.

Lise

Et kors lagt over to økser har si-
den 14-1500-tallet vært brukt
som merke, segl, våpen av bisko-
per her i landet. Den første som
benyttet merket slik det er i dag,
var Erik Walkendorf som var er-
kebiskop i Nidaros 1510-22.

Kirkemøtet ba i 1989 Kirke-
departementet om å foreslå en
kongelig resolusjon for å vedta
en nytegnet utgave av Olavsmer-
ket som kirkens offisielle vå-
pen.Ved kronprinsregentens re-
solusjon av 28.september 1990
ble denne versjon av Olavs mer-

ket vedtatt som kirkens våpen.
Korset (som er den universielle
kirkes symbol) er i Olavsmerket
lagt over martyrøksene (som er
det mest framtredende uttrykk
for kristentroens framvekst på
norsk jord).

Kilde: kirken.no

Diakonen har flyttet...

_ Men ikke langt - og bare mid-
lertidig - men nå finner du diako-
nen på møterom B (ved hoved-
inngangen på Bindal Rådhus).

Tirsdag og fredag er kontor-
dager, og da er du velkommen til
å se innom.

Dersom du ønsker besøk av di-
akonen må du bare ta kontakt på
tlf.75032582 for nærmere avtale.

Solstad menighetsråd
har valgt ny leder. Fra 1. januar overtok Geir Horsberg ledervervet i
menighetsrådet. Nestleder er Grete S. Lundseng.

Olavsmerket
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Denne gang skriver jeg
mest til konfirmantene -
og til tidligere konfirman-

ter. Men jeg tror ikke dere kom-
mer til å lese det. For dere bru-
ker nok ikke lese det jeg skriver i
menighetsbladet. Og det er litt
rart å sitte og skrive til dere noe
som dere ikke kommer til å lese.

Jeg ønsker at dere, som mest
sannsynlig har størsteparten av
livet foran dere, må få et godt liv.

Da er opplevelse, innlevelse
og deltakelse tre stikkord. Den
som ikke har opplevd, har heller
ikke levd. Men i kameratflokken
blir det gjerne til at man vil over-
gå hverandre når det gjelder hva
man har opplevd.

Det er blitt populært med så-
kalt ekstremsport. Surfing, hang-
gliding og basehopp er relativt
nytt. Fra tidligere var fjellklatring
noe av det tøffeste. Nylig mistet
Arne Næss jr. livet i en klatreu-
lykke. Han var en konkurranse-
mann som hele tiden ville prøve
å vinne over både seg selv og an-
dre,og som var villig til å risikere
å tape. Det er noe beundrings-
verdig ved det. Og det er et ideal
for mange - nedfelt i ordtaket:
«Den som intet våger, intet vin-
ner.» Men det smaker ego-trip
lang vei, og det  gir en bismak.
Annnerledes er det med misjons-
ropet: «Vent store ting av Gud!
Våg store ting for Gud!»

Nylig var det på radio et pro-
gram som blant annet tok for seg
en ny ungdomsfilm. Hovedper-
sonen var ei 16-års jente som i

løpet av filmen får sin seksuelle
debut. Ikke fordi hun var forel-
sket, men fordi hun trodde ven-
ninnene hadde opplevd det. Så
blir også det en slags ekstrem-
sport på en måte.

Det burde vært sånn at jo
mer vi opplever,dess større evne
får vi til innlevelse i andres liv.
Men det virker ikke sånn. For
hver opplevelse vi har, krever vi
en ny som er enda sterkere. Mas-
seturismen har gjort det mulig
for oss å reise verden rundt - og
se fattigdom og nød. Det blir
også en opplevelse: «Sånn har de
det der!» Det er ingen innlevelse
i det. Man gråter en skvett, men
trygt heime igjen gjelder det å
spare til neste tur og neste opp-
levelse - for seg selv.

Norge har en fantastisk vak-
ker kyst, men den er full av farer.
Da lasteskipet «Rocknes» grunn-
støtte og kantret utenfor Bergen,
mistet 18 sjømenn livet. Mens
bergingsmannskapene gjorde
fortvilte forsøk på å redde dem
som var inni båten, og håpet om
berging ble mindre, ble tragedi-
en brettet ut på TV. Journalister
laget show av det. "Tror du faren
din er i live ennå?" "Hvor lenge
vil han klare å holde seg i live
hvis det er luft igjen i rommet?"
«Hvordan tror du han har det - el-
ler tar det?» 

Det var ikke akkurat sånn
det ble spurt - for de som kunne
ha svart, var ikke i studio, men
satt foran fjernsynsapparatet
heime. Reporterne og journalis-

tene og ekspertene utviste en
rystende mangel på innlevelse -
og deltakelse.

En annen og mye eldre histo-
rie forteller om jenta som reiste
på hybel, men kom heim etter et
halvår med en baby i magen. Så
kunne alle se at hun hadde opp-
levd. Men de manglet innlevelse
til å skjønne henne, og ta seg av
henne. De møtte henne med for-
dømmelse bare.

Av og til i minnesamvær blir
jeg spurt om å lese kondolanse-
kort og hilsener som kommer i
forbindelse med dødsfall. «Vår
deltakelse i sorgen.» «Hjertelig
medfølesle.»  Det er ord som var-
mer. Vi har også andre mulighe-
ter til å vise deltakelse.Tydelige-
re enn med ord vises deltakelse
gjennom nærhet. Og aller tyde-
ligst gjennom samhandling. I
noen av de TV-programmene
som gikk  om «det gode liv», sav-
net jeg en klar refleksjon over
spørsmålet: godt liv for hvem?
Det er forskjell på å være turist
og å være reisefelle. Og enda
større avstand kan det være til
dem som vi besøker når vi er ute
og reiser. Men vi har jo så liten
tid! For å vise deltakelse trenger
vi mer tid! Men det passer oss
dårlig - vi har det for travelt, vi
må oppleve for å leve. Ja, men
ikke uten innlevelse og deltakel-
se - i andres opplevelser. Et godt
liv får du først når du deler det
med noen.Og ikke bare lever for
deg selv.

Torgeir

PPPP rrrreeee ssss tttt eeeennnnssss     ssss iiii ddddeeee

Hva er et godt liv?

Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja

Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80
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Når barnet er født, og kan-
skje lenge før det er født,
må det få et navn. Tradi-

sjonelt har navngiving vært knyt-
tet til dåpen. For mange har dåp
og navn blitt så forbundet med
hverandre at man har trodd at å
døpe vil si å sette navn på.Det er
viktig og rett å knytte navnset-
ting til dåpen. En gutt får navnet
Petter, og blir døpt. I all ettertid
skal alle vite at det er nettopp
Petter som er døpt.

En stor hendelse
Dåpen kommer oftest ganske
tett på fødselen. En kjempebegi-
venhet har funnet sted - en ny
verdensborger har sett dagens
lys. Mor og far har fått en ny sjef
i huset. Besteforeldre, tanter,
onkler og naboer kommer på be-
søk og har med seg gaver. Hvis
babyen har søsken, må ikke de
bli glemt. Når besøker ringer på,
er det gjerne storesøster eller
storebror som åpner, og da må
hun eller han være den første
som blir gratulert og får en pre-
sang. Etterpå kan pakken med
babyklær åpnes.

Familiefest
En fødsel er «så til de grader» fy-
sisk.Til den knytter det seg både
smerte,spenning, forventning og
glede. De fleste barn er ønsket.

Dåpen er ikke fysisk på sam-
me måten som fødselen, men
det knytter seg mye «styr» også
til den. Den må legges til en dag

som passer så mange som mulig
- for slekta skal delta.Hus,mat og
innbydelser må ordnes i rett tid.
Visse tradisjoner i tillegg til selve
dåpen skal føres videre - som at
dåpskjolen fra tidligere dåp i
slekta benyttes igjen.

Fadderne
Under dåpssamtalen spør presten
etter hvem som er faddere. For
mange er faddervalget en enkel
sak som er styrt av gamle konven-
sjoner og tradisjon. Andre ganger
kan det bli vanskelig. Det har
også hendt at presten har gjort
seg vanskelig og ikke villet godta
som fadder dem som er valgt.
Men kan han det? Det finnes be-
stemmelser som presten er for-
pliktet til å følge. I gamle dager
var det et vilkår at alle som skulle
stå fadder, måtte være «ærlige og
uberyktede». Idag har vi bestem-
melser som er lettere å forholde
seg til. «Som faddere kan bare
velges personer som er medlem
av Den norske kirke, aller andre
kristne som ikke forkaster bar-
nedåpen», sier Alterboka.

En skal også være fylt 15 år
for å være fadder.

Fadderoppgaven
Etter hvert ble det sånn at forel-
drene valgte ut hvem som skulle
være fadder til barnet. Dette fes-
tet seg som allminnelig praksis
hos oss.Derfor vakte det oppsikt
da biskop Arvid H. Nergård for
noen år siden slo til lyd for at
menigheten må oppnevne fad-
derne.Argumentene for dette er
mange. Fadderne skal ivareta
dåpsopplæringsansvaret, og er

dermed kirkens fremste og nær-
meste menighetsarbeidere i bar-
nets liv. Prinsipielt tenkt er det
derfor rimelig at man håndpluk-
ker sånne som er kvalifisert til
jobben. Vi må imidlertid erkjen-
ne at over tid vil det bli behov
for et så stort antall faddere at vi
må rennonsere på kvalitetskra-
vet,og da står vi igjen med noen-
lunde de fadderne som familien
sjøl velger.

Fadderne skal «be for barna,
lære dem selv å be, og hjelpe
dem å bruke Guds Ord og Her-
rens nattverd, for at de kan bli
hos Kristus når de vokser opp,
likesom de ved dåpen blir fore-
net med ham.»

Dåpen er kirkens 
konstitusjon 
Vi husker fortellingen fra sven-
sketida kort etter 1814 da skipet
Constitutionen kom inn til
Christiania (Oslo),og folk begyn-
te å rope "Hurra for konstitusjo-
nen!" Det var klart for alle at det
var Grunnloven, som erklærte
Norge for et fritt, selvstendig og
uavhengig rike, de ropte hurra
for. For kirken er dåpen konstitu-
erende, det vil si at det er gjen-
nom dåpen at kirken oppstår og
reproduserer seg.Men dåpen må
ikke da forstås punktuelt.Vi sier
sjelden at vi ble døpt; vi er døpt.
Hele livet skal være en dåp, sa
Luther. Til dåp hører ikke minst
opplæring, dessuten forbønn og
deltakelse i menighetens liv.Der-
for må fadderinstitusjonen løftes
fram og gis en langt større status
enn det den har idag.

Torgeir

Presentasjon av menighetsarbeid og kirkelige tiltak i Bindal
Vi starter fra og med denne utgaven av menighetsbladet en serie innslag 

der vi på ulike måter setter søkelyset på kjente og mindre kjente 
aktiviteter i menigheten.Vi begynner med noe av det som folk kjenner best.

Dåpen, dåpsbarna og 
fadderinstitusjonen
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Høste 2003 fikk vi et nytt tilbud
til barn i Solstad menighet. Da
startet Kjella barneklubb sin ak-
tivitet på Kjella skole. Her møtes
10-12 barn fra 1.-6. klasse annen-

hver onsdag ettermiddag gjen-
nom høst- og vårsesongen.
Det er en aktiv og glad «gjeng»
som etter samling med sanger og
andakt får anledning til å utfolde

seg med leker og aktiviteter i
gymsalen. Loddsalg hører også
med på klubbkvelden.

Barneklubben ledes av diako-
nen, med god hjelp av Vigdis
Gutvik. Sistnevnte har også an-
svaret for sangaktiviteten.

Kjella barneklubb

Eg ser at du e trøtt
men eg kan ikkje gå 
alle skrittå for deg
du må gå de sjøl
men eg vil gå de med deg

Jeg ser - mer skal det ikke til
noen ganger.

Det at du vet at noen bryr seg
om deg, at noen vil gå et stykke
vei sammen med deg.

Da er det ikke de store ord
du trenger mest. En støttende
hånd, et lite smil, et varmt blikk -
det kan være det som gir det puf-
fet som trengs for å klare den
bratteste bakken. Når du føler
deg sett, tatt på alvor, kan du fin-
ne fram skjulte krefter.

Eg ser du har det vondt
men eg kan ikkje grina alle 
tårene for deg
du må grina de sjøl
men eg vil grina med deg

Det spesielle med Jesu måte
å møte mennesker på var hans
unike evne til å se hver enkel.
Hans tilstedeværelse var unik.
Han SÅ.Med et blikk som var fylt
av varme og kjærlighet. Et blikk
som berørte og ga vandringen vi-
dere et innhold. «Da så Jesus på
ham og fikk ham kjær»
Mark.10,21.

Eg ser du vil gi opp
men eg kan ikkje 
leva livet for deg
du må leva det sjøl
men eg vil leva med deg

Jeg ser - der ligger det en stor
utfordring. En utfordring for oss
som enkeltpersoner, men også
som menighet. SE på en måte
som gjør det godt å bli SETT.

Et blikk - en tilstedeværelse -
som kan være den lille gnisten
som kan tenne håpet på nytt.
Ikke noe er verre enn å bli over-
sett, ikke regnet med. Det kan
lett slukke en begynnende flam-
me.

Med Jesus som forbilde kan
vi, du og jeg, prøve å møte men-
nesker der de er. Prøve å se hver
enkelt som den de er.Da blir ikke
det viktigste å gjøre - men å være.
Være en som deler sorger og gle-
der, latter og tårer. Jeg ser........

(Eg ser - tekst Bjørn Eidsvåg)

Hilsen Grete, diakon

Jeg ser...
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Som kjent har Solstad og
Vassås menigheter en mi-
sjonsavtale med Normisjon.
Gjennom avtalen gir vi støtte
til misjonsarbeidet blant
malinkéfolket i Mali. Like før
jul fikk vi brev fra misjonær-
paret Anita og Hølje Haugsjå.
De skriver bl.a.:

Normisjon har bestemt seg
for å utvide sitt arbeid i Tambaga-
området, og vil ha flere tilsatte
der. Det bygges for tiden et nytt
bolighus i tillegg til det som er,
og det er et prosjektbygg under
oppføring. En gammel sykestue
og en fødestue er satt i stand. Nå
er det også bygd ei kirke. Materi-
alene er skaffet til veie ved gaver
fra norske menigheter, men ar-
beidet ble gjort på dugnad av de
lokale kristne.

Foruten i Tambaga har det

vært dåpsundervisning og dåp i
to andre landsbyer, Koba og Ko-
lia. I   Koba er det til nå 37 døpte,
og i Kolia 17 døpte.Begge steder
ber de om mer undervisning.
Også i landsbyene Kulubu og
Nembere holdes dåpsundervis-
ning. Det norske misjonærparet
har god hjelp av sønn til landsby-
sjefen i Tambaga, og han står for
mye av opplæringen.Tilsammen
er det over 40 på dåpsopplæ-
ringsprogram  (som altså er en
forberedelse til dåp).

Ellers er helsearbeid et sats-
ningsområde for misjonærene,og
her må arbeidet skje ved å dyktig-
gjøre   lokale helsearbeidere. De
nasjonale begynner etter hvert å
få igang et behandlende helsear-
beid for landsbyboerne i Tambaga
kommune,men det arbeides også
med å få til det forebyggende ar-
beid,bl.a. vaksinering.

Lese- og skriveopplæringen
er  et tredje felt som også er godt
igang.

Til slutt i brevet nevner Anita
og Hølje et sterkt ønske fra kvin-
nene i området. De sliter seg ut
ved å stampe korn. Nå ønsker de
møller til maling av hirse. Det
kan vi godt forstå.

Det står ingenting i brevet
om behov for penger.Menighets-
rådene i Bindal har hver seg be-
vilget et kirkeoffer for året til
dette arbeidet. I tillegg gir mi-
sjonsforeninga  på Terråk halv-
parten av det de samler inn, til
Mali. Ellers kan vi alle være med
å be for malinké-folket.

Nytt fra Mali

Det er ikke vanskelig å få positive svar når vi spør folk om
å skrive under denne overskrifta.
Denne gang har vi fått et bidrag fra Gjertrud Aune fra Åbyg-
da.
Jeg ble spurt om en sang eller salme jeg liker. Det er så mange å
velge i.

Tanken falt likevel på en sang fra Sangboken; «Ein fin liten blome i
skogen eg ser.» Denne sang vi ofte i Åbygda Kvinneforening og jeg har
mange gode minner derfra. Dessverre fungerer ikke denne foreninga
lenger fordi vi har ingen leder.

Ein fin liten blome i skogen eg ser

Ein fin liten blome i skogen eg ser,
I granskogen diger og dryg,
Og vent mellom mose og lyng han seg ter.
Han står der så liten og blyg.

Sei, ottast du ikkje i skogen stå gøymd 
Der skyggane tyngja deg må?
- Å nei, for av Herren eg aldri vert gløymd,
Til ringaste blom vil han sjå.

Men ynskjer du ikkje i prydhagen stå,
Der folk kunne skoda på deg?
- Å nei, eg trivst best mellom ringe og små,
Eg føddest til skogblome, eg.

Ein dag vil den stormande vinter deg nå,
Då vert det vel dødsdagen din.
- Då kviler eg lunt og har snøkåpa på,
Til vårsola kysser mitt kinn.
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Fra nyttår
har vi hatt
ny kirke-
verge i Bin-
dal. Lise
S k a r s t a d

ble tilsatt like før jul, og fikk i
romjula en kjapp innføring i
de viktigste rutinene på kon-
toret, samt at hun var med
gammelkirkevergen og la ut
ny grav på Bindalseidet hjel-
pekirkegård og likeens i
Åbygda.

- Hvem er Lise Skarstad?
- Jeg er født og oppvokst i Har-
ran, men begynte på gymna-
set i Namsos da jeg var fem-
ten, og har ikke bodd i Harran
siden. Jeg tok husmorskole -
det var sånn jeg lærte å bake
brød - og handelsskole. Siden
jobbet jeg i Grong kommune
som kontorfullmektig på tek-
nisk kontor i 10 år.

Lise snakker fort og greit, og
forteller fra oppveksten blant an-
net at hun drev konkurransei-
drett fra 10-årsalderen - ski og fri-
idrett. Hun kan f.eks. skilte med
en 10. plass i hovedlandsrennet
for 14. - 15. åringer. Det året var
det forresten Ingrid Kristiansen
som vant.
- Jeg trives med trim, og løper
fremdeles - og går på ski. Men
alt for lite dessverre.

- Og nå bor du på Skarstad?
- Jeg kom til Bindal i 1990, og
fikk et årsvikariat i Spareban-
ken på Terråk. Men det var jo
fordi jeg flyttet til Bernt (Skar-
stad). Senere fikk jeg arbeid i
kommunen, og har vekslet mel-
lom kontorjobb og lærerjobb.
Jeg hadde jobb på rådhuset,
men etter en svangerskapsper-
misjon var det bedre for både
mor og barn å være på skolen
der minsten kunne være i bar-
nehage. Lise er forøvrig fem-
barnsmor, forteller hun.

Lise har en kaill heime som
er travelt opptatt på mange om-
råder. Han er anleggsentrepenør,
maskinkjører og en av de største

grisbøndene i Nord-Norge. Hvor
mye av dette tar Lise del i?
- Jeg skraper grisfjøs av og til,
men jeg er ikke noe særlig godt
budeieemne.

- Nå har du vært borte fra
Bindal ei stund?
- Jeg begynte på økonomi og
IT i Namsos, og var der hver
tirsdag i to år. Senere fortsatte
jeg i Steinkjer, og var der fram
til jul i 2003.

Som vi vet, ble Lise i forrige
utgave av menighetsbladet pre-
sentert som cand.mag. i økono-
mi og IT, og av fellesrådet ansett
som særlig velegnet til jobben
som kirkeverge.

- Hvordan opplever du å bli
kastet ut i en ny jobb på  den-
ne måten?
- Olav Håkon (hennes forgjeng-
er, red. anmerkn.) har vært
kjempegrei og hjelpsom i star-
ten, men det er mange spørs-
mål som dukker opp etterhvert,
og det ble vel kanskje litt for li-
ten overlapping.Han er villig til
å komme når det er noe jeg lu-
rer på, men akkurat nå er han
bortreist.

Jeg ser på stillingen som in-
teressant med mange varierte
oppgaver. Saksbehandling, øko-
nomi og kontorarbeid generelt
er sånt jeg er vant med, men i
tillegg kommer det andre ar-
beidsområder som er nye  for
meg. Og det er spennende. Her
er to sokn og to menighetsråd,
men fellesrådet er for hele Bin-
dal, og jeg betrakter Bindal
som én  menighet. Jeg deltar
ikke i diskusjonen om det som
skiller mellom indre og ytre del
av kommunen. Her er vi forent
- vi på kontoret er det, og sånn
skal det være.

- Du Lise, et siste spørsmål,
får jeg lov å skrive dette in-
tervjuet i menighetsbladet?
- Ja, du må vel få det.
Det siste svaret kommer med en
lett latter.

Torgeir

Ny kirkeverge på plass

Konfirmantene 
kommer på døra

Fasteaksjonen er en årlig
innsamling til Kirkens
Nødhjelp. Det er menighe-
tene som eier Kirkens Nød-
hjelp. Langt på vei kan det
sies at det er vi som også
driver denne nødhjelpsor-
ganisasjonen.

I Bindal har konfirmantene
gjort størsteparten av jobben
ved at de hvert år har gått
rundt med innsamlingsbøsser.
Men alle som gir penger, gjør
noe, - og bidrar til en litt mer
rettferdig verden.

I år handler det om rent
vann. Over en milliard men-
nesker lever uten tilgang til
rent drikkevann. Konsekven-
sene er katastrofal. Årlig dør
fem millioner av sykdommer
som skyldes urent vann, dårli-
ge sanitærforhold og mangel-
full hygiene. Kirkens Nød-
hjelps vannprosjekter handler
om mer enn bare vann.Vi gir
mennesker økte muligheter
til å arbeide, til å gå på skole
og til å leve et verdig liv.

Fasteaksjonen er et tilbud
til norske menigheter; gjen-
nom lærdom og handling kan
vi sammen skape en mer rett-
ferdig verden.

Aksjonsdagen er 23. mars
2004. Noen steder vil konfir-
mantene velge å gå en dag el-
ler to senere. Men aksjonen
avsluttes hos oss innen fredag
26. mars.

Fasteaksjonen
2004: En dør-til-
dør-aksjon



For mange år siden fantes det
en menighetssekretær i Bin-
dal. Menighetssekretæren le-

det barneklubb,barnekor,voksen-
foreninger og anna virksomhet,
og ivaretok i tillegg sekretæropp-
gaver for menighetsrådene og
presten.Den siste som hadde det-
te som hel stilling, var Molly
Grongstad. Hun vikarierte for
Svein Olav Stalheim som hadde
permisjon det siste året han var
ansatt. Han sluttet sommeren
1996.

Etter en tid ble det opprettet
halvstilling for diakon i preste-
gjeldet. Diakonen er ikke pålagt
kontorarbeid for andre enn dia-
koniutvalget og seg selv, og har
sitt arbeidsfelt hovedsakelig ute
blant folk.

I forbindelse med skifte av
kirkeverge, så Kirkelig fellesråd
en mulighet til å tilsette også en
sekretær for to dager i uka uten å
måtte øke lønnsutgiftene. Den
som ble tilsatt i stillingen, er Aud
Hauger Liasjø.

Ettersom hun har presten til
svoger, var det nærliggende at
han fikk oppdraget å føre et in-
tervju i pennen. Han prøver.

- Du kommer fra Moss?
- Jeg er et bortskjemt enebarn
fra byen. (Intervjueren måtte lir-
ke lenge før han fikk henne til å
si det selv).

- Du skal være sekretær for
to menighetsråd, kirkeverge
og prest. Hva slags utdan-
ning har du for å bekle en så-
vidt høyt ansett stilling hos
oss?
- Jeg har bare realskole og han-
delsskole, jeg. Men jeg har lang
yrkespraksis som kontorassis-
tent, som det ble kalt dengang
jeg begynte i arbeid. Jeg jobbet
først to år på kontoret til en be-
drift som laget skistøvler og telt,
og senere åtte år hos Fylkes-
skattesjefen i Østfold. Da stelte

jeg med moms.
Bare ordet kan få oss til å skygge
unna, men det gjelder å stå i mot.

Hva skjedde så?
- Så møtte jeg kæill'n - og flyttet
til Bindal i 1980. «Kæill'n» er
bruksarbeider, og sammen har
de to voksne sønner som begge
er flyttet utabygds.

- Og i Bindal ble det også 
arbeid?
- Jeg begynte som kontorassis-
tent på Bindalseidet skole i
1982, og fikk i tillegg ansvaret
for bibliotekfilialen der i 1989.
De to jobbene har jeg fortsatt -
attåt denne jeg har her på kir-
kekontoret. Det er spennende å
begynne i ny jobb etter å ha
vært så lenge på èn plass. Men
førsteinntrykket er positivt. Jeg
tror det skal bli trivelig.
Det siste kunne ha virket rela-
tivt overbevisende hvis det ikke
var for en høylydt tirade inter-
vjueren nyss fikk i fanget da
han entret kontoret. Den be-
skrev datautstyret på en sånn
måte at en skjønte museums-
faktoren var relativt høy. Vel,er-
faringene som enebarn med
skjerma oppvekst har nok satt
sine spor, tenker vi. Men hun
fortsetter:
- Jeg har nå litt greie på hva jeg
går til. Har vært borti noe av
det før. Jeg har to års fartstid i
Solstad menighetsråd, og er
dessuten vararepresentant i Fel-
lesrådet. Det kan bli en vanske-
lig dobbeltrolle i saker som ved-
rører arbeidsplassen, men det
finnes ordninger som løser sån-
ne problemer.

Som nær famieliemedlem og
gammel bekjent får en et befes-
tet inntrykk av en som vet hva
hun kan. Men får hun det som
hun vil?

Kirkelig fellesråd ville ha
henne, og vi ønsker henne vel-
kommen i kontorfellesskapet.

Når folk ringer oss, er det store
muligheter for at det er henne
de møter i telefonen. En blid
stemme som svarer: «Kirkekon-
toret værsågod! Det er Aud!»
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Sekretær på kirkekontoret

Konkurranse
Vi prøver oss med en ny type
konkurranse denne gangen.

Hvilke salmer kommer disse
strofene fra?

1. Når han er nær oss, er vår 
Far å finne…

2. Det har bud til unge,
gamle, skyter stadig friske 
skudd…

3. Selv den eviggode Fader 
ham i kvalene forlater…

4. Min Jesu seierrike død for-
dømmelsenes piler brøt…

5. Mine blomster er plukket 
til Jesus…

6. Han vandrer i seierens
rike…

Svar sendes til Kirkekontoret,
7980 Terråk.
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Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

FEBRUAR
15.02: Kristi Gudstjeneste i Bindalseidet misjonshus kl. 11.

forklarelsesdag. 2. Mos. 3,1-6. 2. Pet. 1,16-18. Joh. 17,1-8.
22.02: Søndag før faste. Familiemesse i Vassås kirke kl. 11.

4. Mos. 21,4-9. 1.Tim. 2,4-6. Joh. 12,24-33.
29.02: 1. søndag i faste. Familiemesse i Solstad kirke kl.11.

1. Mos. 4,3-7. Jak. 1,12-15. Matt. 16,21-23.
MARS
07.03: 2. søndag i faste. Ingen gudstjeneste i Bindal
14.03: 3. søndag i faste. Høymesse i Vassås kirke kl. 11.

2. Sam. 22,1-7. Luk. 4,31-37. Hebr. 12,1-3.
14.03: 3. søndag i faste. Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 19.
21.03: Maria budskapsdag. Familiemesse i Solstad kirke kl. 11. Nattverd.

Jer. 33,14-17. Ef. 1,3-6. Luk. 1,46-55.
28.03: 5. søndag i faste. Høymesse i Solstad kirke kl. 11.

3. Mos. 4,13-20. Hebr. 9,11-15. Joh. 11,45-53.
28.03: 5. søndag i faste. Kveldsgudsjeneste i Vassås kirke kl. 19.

APRIL
04.04: Palmesøndag. Ingen gudstjeneste i Bindal
08.04: Skjærtorsdag. Kveldsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 19.

Nattverd.
1. Kor. 11,23-29. Joh. 13,1-15. Jes. 53,1-5.

09.04: Langfredag. Pasjonsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 11.
Mark. 14,26-15,37 eller Joh. 18,1-19,30.

11.04: Påskedag. Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl.11.
Jes. 25,8-9. Rom. 6,9-11. Joh. 20,1-10.

12.04: 2. påskedag. Høytidsgudstjeneste i Solstad kirke kl.11.
18.04: 1. søndag Familiemesse i Vassås kirke kl.11.

etter påske. Sal. 116,1-9. 1. Kor. 15,12-21. Joh. 21,1-14.
25.04: 2. søndag Familiemesse i Solstad kirke kl. 11.

etter påske. Sal. 23. Hebr. 13,20-21. Joh. 21,15-19.

MAI
01.05: Offentlig høytidsdag. Ingen gudstjeneste i Bindal
02.05: 3.søndag etter påske. Ingen gudstjeneste i Bindal
09.05: 4.søndag etter påske. Høymesse i Vassås kirke kl. 11. Nattverd.

Jes. 1,18-20. Joh. 15,10-17. 1. Joh. 4,10-16.
09.05: 4.søndag etter påske. Kveldsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 19.

Nattverd.
16.05: 5.søndag etter påske. Gudstjeneste i Bindalseidet misjonshus kl. 11.

Dan. 6,4-12. Rom. 8,24-28. Matt. 6,6-13.
17.05: Grunnlovsdag. Familiemesse i Vassås kirke kl. 11.

Fil. 3,12-16. Joh. 12,35-36. Sal 121.
20.05: Kristi Gudstjeneste i Harangsfjord 

himmelfartsdag. oppvekstsenter kl. 11.
Sal. 110,1-4. Ef. 1,17-23. Apg. 1,1-11.

23.05: 6.søndag etter påske. Høymesse i Solstad kirke kl. 11. Konfirmasjon.
Sak. 14,7-9. Ef. 4,1-6. Joh. 17,9-17.

30.05: Pinsedag. Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
Konfirmasjon
Joel. 3,1-2. Ef. 2,17-22. Joh. 14,15-21.

31.05: 2. Pinsedag. Høytidsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 11.

FASTEAKSJONEN 2004 • HJELPER MOT MER 
E N N  T Ø R S T E N

KKiirrkkeelliiggee hhaannddlliinnggeerr

Døpte
Vassås
11.01.: Elise Eidet Dybvik 
11.01.: Maren Gangstø Aar 

Døde
Vassås
01.12.: Asbjørn Johannes 

Aune
16.12.: Sigrun Borgen
22.12.: Øystein Skarstad
28.12.: Eirik Skarstad
03.01.: Brynjar Ole Bruvoll

Solstad
13.12.: Harald Sigvart 

Pedersen
17.12.: Johannes Margidion 

Elshaug
21.12.: Reidun Bergh

Svar på forrige
nummers bilde-
konkurranse:

Det har ikke kommet inn så
mange svar på forrige num-
mers bildekonkurranse. 4 stk
har svart og derav er 2 helt
riktige. Den heldige vinner et-
ter trekking ble:Liv Helstad,
7980 Terråk. Gratulerer Liv vi
sender deg bokpremie.

Riktige svar :
1. Heimen, Åbygda,
2. Harangsfjord 
3. Draget Kjella 
4. Kolsvik 
5. Kjærstadvalen 
6. Risøya
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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

Blomster – vi har utvalget

Telefon: 74 39 61 88
e-post: abogsen.gartneri@bogront.no

Bogen AS
AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33
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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

Husqvarna
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


