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Bispevigsel i Bodø

Vår nye biskop i Sør-
Hålogaland, Tor B. Jørgensen, 
ble vigslet til tjeneste 28. januar 
i Bodø domkirke med 
Hans Majestet Kongen
og kirkeminister Trond Giske
tilstede
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Endelig ser det ut til at vi kan få begynne å sette Vassås kirke 
i den stand den burde være. Bindal kirkelige fellesråd har 
fått midler fra Bindal kommune til å starte vedlikeholdsar-

beid på kirka. Fellesrådet har allerede begynt prosessen, og håper 
på å komme i gang til sommeren. Det er ikke sikkert at vi får til alt 
vi har lyst til i første omgang, men det er en god start, og så får vi 
se om det kan være noen midler å finne senere. 

 Utsmykningen av Solstad kirke er nå formelt godkjent av Bisko-
pen i Sør-Hålogaland, og det er godt nytt for de som har jobbet 
med dette. Kunstneren vil bli kontaktet og prosessen er nå i gang. 

 Det er ett nytt år og menighetsbladet ruller sin gang. Jeg har nå 
hatt en runde for å få tak i annonsører til bladet. Det er heldigvis 
en velsignet lett jobb fordi alle er så positive. Jeg vil benytte anled-
ningen til å takke alle annonsører som støtter oss år etter år. På en 
annen side vil jeg også takke for alle gavene som er gitt til bladet. 
Det gjør at bladet går i et forsiktig overskudd og at bladet kan fort-
sette i den samme formen som nå.

 Det å sette sammen et menighetsblad er til tider ikke så enkelt 
og jeg kan lett bli sittende fast i vaner/tradisjoner. Derfor håper jeg 
at dere der ute kan gi tilbakemelding i form av både ris og ros. Jeg 
tåler godt å få høre hvis det er noe dere ikke er helt fornøyd med. 
Det er også åpent for å komme med innslag og historier. Det er 
lettere hvis jeg har et lite lager å ta av, og jeg vet at det er mange 
der ute som har en morsom historie, et dikt eller lignende  

May Helen

    

Bindal  
menighetsblad
Er utgitt av menighetsrådene og 
kommer ut 6 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 977 24 280
 Kontortlf. 75 03 25 80

Åpningstider Kirkekontoret:
 Mandag, tirsdag, onsdag 
 fredag          8.30 – 15.00
 Tlf. 75 03 25 81/ 75 03 25 24 
 epost: kirkevergen@bindal.
  kommune.no
Kirkeverge: 
 May Helen Lindsetmo
 7980 Terråk
 Tlf 75 03 43 63
Kontorsekretær. Aud H. Liasjø,  
 Vikestad, 7982 Bindalseidet
 Tlf.  75 03 14 30 
Organist: Roger Johansen,  
 7980 Terråk, Tlf. 75 03 41 77
Kirketjener: Olaf Martin Larsen, 
 Kjelleidet, 7982 Bindalseidet 
 Tlf.  75 03 17 15

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

Kirkelig  Fellesråd i Bindal, 
 Leder: Geir Horsberg
 Tlf 75 03 23 49



 BINDAL MENIGHETSBLAD  3
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Først trodde jeg det dreide seg om noe overfla-
tisk og lettvint. En slags hyperrask vei frem til 
et eller annet mål. Men suzuki-metoden har 
ikke noe med strømlinjeformede motorsykler å 
gjøre. Ikke i det hele tatt! Suzukimetoden er li-
kevel japansk. Den er utviklet av  Shinichi Su-
zuki, en japansk fiolinist og musikkpedagog. 
Derav navnet på metoden.
 Det handler om en musikkpedagogikk dette 
her. Det pedagogiske utgangspunktet til Dr. 
Suzuki var at barn i den rette småbarnsalder er 
enormt talentfulle til å tilegne seg musikk på 
et instrument. På samme måte som  to-treårin-
gen har et veldig mottakerapparat i seg til å til-
egne seg ord, språk og språkforståelse. Barn 
lærer simpelthen å snakke og forstå uten tilsy-
nelatende anstrengelse. De lærer med letthet 
og med lekende eleganse det som for eldre 
barn og spesielt voksne synes å være svært 
vanskelig og komplisert. Dr. Suzuki mente alt-
så at et tilsvarende iboende talent også gjaldt 
for musikkens språk.

Noen av grunnpilarene i Suzuki-metoden er:

• Tidlig start på undervisningen, i to-treårs al-
deren
• Barnet skal høre mye musikk
• Man lærer å spille på et instrument uten no-
ter de første årene
• Foreldrene trekkes med i prosessen
• Et fast grunn-reportoar
• Enkelundervisning kombineres med fellesti-
mer i grupper

 Jeg har drevet litt suzuki-metode selv. Om 
enn i en litt annen sammenheng. Og det er det 
kanskje mange som gjør. Når et lite barn har et 
naturlig iboende talent for språk, et iboende 
talent for å tilegne seg musikk, ja da har det 
også et iboende talent for å kjenne Gud, tenker 
jeg. Som kristen kan jeg ikke få meg til å tenke 
mindre om det. Dette talentet handler om det 
flotteste mottakerapparatet vi har fått i eie, og 
som er meget mer komplisert enn det språkli-
ge, kognitive mottakerapparatet barnet har i 
seg og utvikler. 
 Å gi barnet muligheten til å bli kjent med Je-
sus og Vår Herre så tidlig som mulig handler 
om å ta vare på et talent eller bedre, gi næring 
til et talent. Alle andre av barnets talenter blek-
ner i forhold til dette talent som i sitt vesen sø-
ker nærhet av det fineste slag. Når et barn sø-
ker en hånd, søker det Guds hånd, når et barn 
søker dine øyne søker det Guds øyne… 
 Gi barnet fortellinger om Gud, med alle san-
ser i bruk, gi barnet bibelens fortellinger, an-
dres fortellinger, dine egne erfaringer med det 
guddommelige. Søk ditt barns største talent, 
talentet for kjærlighet, drømmer og hellighet 
og Gud. Søk ditt barnebarns største talent, søk 
ditt oldebarns største talent! Søk ethvert barns 
ønske om nærhet og hjem fra det høye. 
 Fortell om Gud, fritt uten noter, improviser, 
let deg frem, øv deg sammen med barnet, la 
barnet kjenne fellesskapet med andre som 
også åpner seg opp for Gud. Tenk jazz, fritt 
uten noter, improviser. Etterpå kan vi besinne 
oss på de guddommelige, fastlagte notene. 

Prøv deg på suzuki- metoden!
 Claes
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Vår nye biskop i Sør-Håloga-
land, Tor. B. Jørgensen, ble vigs-
let til tjeneste 28. januar i Bodø 
dom kirke med Hans Majestet 
Kongen og kirkeminister Trond 
Giske tilstede. Biskop Tor er 
den sjette i rekken i dette bispe-
dømme etter at det ble skilt ut 
fra Nord-Hålogaland. 

Etter egne ord går biskop Tor 
inn i tjenesten med stor lyst og 
stort mot. Jeg registrerer at han 
ser og høres uforskammet sprek 
ut. Her har vi fått en biskop som 
tydeligvis ivrer for debatt og 

handlekraft innenfor mange 
kirke - og samfunns spørsmål. 

Jeg oppfatter han som veldig li-
kefrem, klar og tydelig i sine 
tanker og følelser. Dagen etter 
bispevigslingen gav han beskjed 
til prestene på et seminar at han 
kjente veldig godt til sine per-
sonlige begrensninger i tjenes-
ten. Han hadde ikke forandret 
seg det dugg fordi han hadde 
fått et større kors hengende på 
maven. Men forvalteransvaret 
hadde blitt større og det ville 
selvsagt prege hans tjeneste.  

Biskop Tor vil ganske sikkert 
og snart sette dagsorden med 
meninger og tanker og handlin-
ger. Og folk og prester vil sik-
kert være rykende uenig med 
ham til tider. Men han er også 
en følsom mann, aner jeg. Det 
lover godt for alle parter. 

Må det gå deg godt i tjenesten, 
biskop Tor! Gud velsigne din 
tjeneste og ditt hyrdeansvar!

Spr. Claes Mørch

Bispevigsling

Biskop Tor B. Jørgensen og HM Kongen

BINDAL TAXI
Står til tjeneste Bjarne Holmberg 75 03 43 53 – mob. 911 56 577

Magnar Kveinå 75 03 11 00 – mob. 959 50 028

Alma Kveinå 75 03 13 29 – mob. 959 50 029

TELFONER

Bindal Taxi: 
75 03 40 11
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I år er det 40-års jubileum for 
Kirkens Nødhjelps aksjon i fast-
etiden som er Norges nest stør-
ste dør-til-døraksjon med sine 
ca 40 000 bøssebærere.
Mange mennesker lever i kriser 
som verden overser. De har rett 
til å bli sett. I 2007 setter Kir-
kens Nødhjelp fokus på men-
nesker i humanitære kriser som 
verden overser. Det finnes alt 
for mange mennesker som lever 
i en vedvarende krise uten mu-
lighet til å skape en trygg frem-
tid for seg og sine. 
Noen mennesker søker beskyt-

telse i flyktningleire fordi hjem-
stedet er for utrygt. Andre bor i 
områder hvor naturkatastrofer 
stadig oftere rammer på grunn 
av klimaendringer. 

Det er ulike grunner til at ver-
den overser deres kriser – men 
felles for dem alle er at de rett 
til å bli ikke å bli glemt verken 
av oss her i Norge, myndigheter 
eller det internasjonale sam-
funn. 

Årets fasteaksjon vil foregå tirs-
dag 27. mars. Soknepresten har 

invitert en ung kvinne fra Ken-
ya i denne forbindelse. I år som 
tidligere vil konfirmantene i 
Bindal komme på dørene med 
bøsser. 
Håper at alle vil bidra.

Fasteaksjon 2007

Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja

Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80

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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Gud bevare dette Hus for Ildebrand og 
Tyve, for Kjerringprat og Djevelskap, 

Mus og Lus og tomme Fat. 
Petter Dass

Utsmykning 
Solstad
Nå har vi fått svar fra Bisko-
pen om utsmykning av Sol-
stad kirke. Biskopen berøm-
mer menighetsrådet for initi-
ativet og gir godkjenning av 
planene. Disse planene ble 
beskrevet i Menighetsbladet 
nr 3/06.
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Bindal Menighetsblad for 35 år siden:
Her er et utdrag av blad nr. 2 fra 1972:
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Geir Horsberg er leder i Bindal kirkelige 
fellesråd, og på mitt spørsmål om hvilken 
sang/salme han liker best kom han opp 
med dette svaret;
Jeg synes mest om sangen ”Lenge jeg 
vandret”. Den sangen vekker minner fra 
barndommen da vi ofte etter endt dag, 
tente opp i stua og min mor satte seg ved 
orgelet og spilte denne sangen
 

Lenge jeg vandret.  
Lenge jeg vandret langt borte fra deg.
Far, får jeg komme hjem?
Trett er jeg blitt av den farlige vei,
Vil gjerne finne frem.

Kor: :/: Får jeg da være kar til din ære?
 Ta meg ved hånden du!:/:

 Fred i mitt hjerte kan du bare gi,
Derfor jeg kommer hjem.
Fri fra min byrde kun der jeg kan bli,
Derfor jeg kommer hjem.

3. Knuget til jorden av synden jeg gikk,
Derfor jeg lengtet hjem.
Nå er jeg trygg, jeg forlatelse fikk,
Glad for å komme hjem.

4. Er jeg uverdig og ussel og svak,
Kommer jeg likevel.
La meg få tjene deg hele min dag,
Like til livets kveld!

Har du en salme du gjerne vil dele med oss, 
send den til kirkekontoret 7980 Terråk, og 
legg med en begrunnelse på hvorfor du li-
ker akkurat den. 
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Offer i 2006:
Til sammen i begge kirkene i 
Bindal ble det i 2006 samlet inn 
kr 45 964,-
Av dette gikk kr 18 228,50 til 
egen virksomhet, og kr 27 
735,50 til andre formål som Kir-
kens Nødhjelp, Redd Barna, Mi-

sjonsavtalen Malinkè, Marita-
stiftelsen, Rådet for psykisk 
helse og Kirkens Bymisjon. I til-
legg ble offer på Bindalseidet 
misjonshus gitt til misjonshuset 
selv slik tradisjonen er, og ved 
besøk fra Frelsesarmeen ble of-
feret gitt til denne organisasjo-
nen.

Det ble også samlet inn offer 
ved Tv-aksjonen Leger uten 
Grenser, og der kom det inn kr 
370,-
Aksjon Håp som ble gjennom-
ført 10. desember fikk et offer 
på kr 1 306,-

Nytt reglement for Gi-
vertjenesten vedtatt 
av kirkelig fellesråd 
i møte 6. desember 
2006.

Reglement for Givertjenesten
I  Menighetsrådet er beslutnings-
myndighet for Givertjenesten.  Kir-
kevergen administrerer bruken av 
fondet etter vedtak gjort av menig-
hetsrådet.
II For tiden gjelder følgende ret-
ningslinjer pengene kan brukes 
til:
 a) Tilskudd til diako-
niarbeid for de eldre.
 b) Støtte til barne- og 
ungdomsarbeid.
 c) Tilskudd til kurs 
og opplæring av ungdom 
som ønsker å være til hjelp i 
konfirmantarbeide i menig-
heten.

I 2006 kom det inn kr 16 700,-. 
Det er slutt på den tiden da man 
kunne lønne en diakon av midler 
som kom inn over givertjenesten, 
derfor ble det vedtatt å endre re-
glementet for givertjenesten slik at 
det kunne passe bedre med da-
gens situasjon.
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Naturlig kandidat
Lærerinnen hadde snakket til førsteklas-
singene om djevelen i kristendomstimen. 
Dette hadde gjort et mektig inntrykk på 
Per, og på vei hem fra skolen spurte han 
Pål:- Hvem tror du denne djevelen er, 
da?
- Å, det er vel det samme som med stor-
ken og julenissen. - det er vel pappa!

Barnas side
Hva skjuler seg i tegningen?
Sett strek fra 1 til 2, fra 2 til 3 o.s.v. og finn det ut!
Gjerne fargelegg tegningen etterpå.

Skepsis
En lærerinne viste barna et stort bilde av 
Maria, Josef og Jesusbarnet i krybben.
- Se på dem, sa hun, - de var så fattige at 
de måtte bo i en stall og legge barnet i en 
krybbe med strå.
En liten gutt så skeptisk på bildet en 
stund. Så sa han:
- Men fotografere seg hadde de råd til!
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Vi bringer blomster i hele 
 kommunen, og gjennom 
 Euroflorist formidler vi til 
hele landet.

• Buketter
• Sorgbinderi
• Dekorasjoner
• Brudebuketter

Høsthilsen fra Borghild
7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66

Den gang 
Gud Fader 
skapte ver-

den og delte ut farge, var det 
sommer, og ingen tenkte på 
snøen. Englene hjalp til. Og så 
ble gresset grønt, rosene røde 
og himmelen blå. Smørblom-
stene ble gule, ekornet brunt. 
Og alle var glade. Men som året 
snudde og snøen kom dalende 
- ja, da var han fargeløs og nes-
ten ikke til å få øye på. Da gikk 
snøen til Gud Fader og spurte 
om det var meningen han skul-
le gå usett gjennom verden. 
Nei, det hadde Vårherre ikke 
tenkt. Men nå hadde han gitt 
bort alle fargene, så det var in-
gen annen råd, snøen fikk gå ut 
i verden, og høre om noen had-
de godhjerte til å dele med 
ham. 
 Snøen vandret og vinden bar 
ham. Først kom han til rosen. 
For han mente det måtte være 
gjevest å bli rød. 
 “ Røde rose, vil du dele farge 
med en som ikke har og som 
ingen kan se”, spurte snøen.
 “Kalde snø, kom ikke nær 
meg”, sa rosen og stakk tornene 
ut. “Aldri får du farge av meg, 
du som biter meg i blad og 
knopp!”. 

 Snøen måtte gå fattig som 
han kom. Men så fikk han øye 
på noen smørblomster som sto 
og glodde i en eng. 
 “Vil dere dele litt farge med 
en som ingenting har og ingen 
kan se?” spurte snøen. 
 “Vi er ikke gulere enn vi 
trenger det selv”, svarte smør-
blomstene. “Du som har så kal-
de klør kan være glad til om 
ingen ser deg”. 
 Så måtte snøen gå videre. 
Om litt fikk han se noen blå-
klokker i en bakke. 
 “Vil dere dele litt farge med 
en som ingenting har og ingen 
kan se?” spurte snøen. 
Men da blåklokken hørte hvem 
det var, ble de redde og bøyde 
seg ned i gresset. Og da skjønte 
snøen at noen farge var det nok 
ikke å få der heller. 
 Slik vandret han fra blomst 
til blomst. Overalt fikk han 
samme svar: Han som var så 
full av frost, måtte bare se å 
komme seg unna. Han spurte 
stein og gress, trær og skyer, 
mennesker og dyr. Men ingen 
ville dele med ham. Til slutt 
hadde han spurt alle ting i hele 
verden. Bare en liten blomst var 
igjen, og den var hvit. 
 “Du er den siste i hele verden 

jeg kan spørre”, sa snøen, “men 
det er vel ikke å vente du vil 
dele farge med en som er så 
kald som jeg, du heller?”
 Men den vesle, hvite blom-
sten svarte ikke som alle de an-
dre. 
 “Tar du til takke med å bli 
hvit, kan det vel alltid bli en 
råd,”, sa den. “Ille måtte det stå 
til i Guds skapning om ingen 
hadde godhjerte til å dele med 
andre”.
 Dermed skavet den av noe 
hvit farge og gav det til snøen. 
Og slik gikk det til at snøen 
fikk den reneste og lyseste far-
gen i hele skapningen. 
 Snøen sa til blomsten. “Til 
takk for gaven skal du få vokse 
først opp av alle blomster om 
våren. Om du så vokser rett 
opp igjennom meg, skal jeg 
ikke gjøre deg ondt”. 
 
Også menneskene er blitt glad i 
den blomsten. De kaller den 
snøklokke. Men den som ser 
nøye etter, finner ofte en grønn 
flekk i tuppen av de hvite klok-
kene. Det er fordi den har gitt 
bort litt av fargen sin. 

Dag Lindholm 
Fra “Småsagn og store ting” 

Les høyt da vel!
Hvordan snøen fikk farge
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Kirkelige  

handlinger

Døpte
Vassås
31.12.06 Joakim Gangstø 
 Busch
31.12.06 Eline Vikestad 
 Trøan
31.12.06 Lars Bernhard 
 Crispin Lysfjord
14.01.07 Sebastian Gangstø 
 Aar

Solstad
26.11.06 Sofia Lian Valan

Døde
Vassås
113.12.06 Åse Sommerseth

Solstad
16.12.06 Arne Elstad
20.12.06 Fritz Holten
31.12.06 Wiggo Busch

Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Med forbehold om endringer har vi følgende oppsett av kirkekalender.

Februar
04.02. Såmannsøndag Høymesse i Bindalseidet Misjonshus kl 11
11.02. Kristi forkl. dag Høymesse i Vassås kirke kl 11
18.02. Fastelavenssøndag Høymesse i Solstad kirke kl 11
25.02. 1.s.i. faste Høymesse i Vassås kirke kl 11
  Konfirmantsamling kl. 10-15

Mars
04.03. 2.s.i. faste Høymesse i Bindalseidet Misjonshus kl 11
11.03. 3.s.i. faste Ingen gudstjeneste i Bindal
18.03. 4.s.i. faste Høymesse i Solstad kirke kl 11.
25.03. Maria Buds. dag Høymesse i Vassås kirke kl 11
  Konfirmant samling 10-15

April
01.04. Palmesøndag Høymesse i Solstad kirke kl 11
  Høymesse i Vassås kirke kl 11
05.04. Skjærtorsdag Høymesse på Sentret i Terråk kl. 16 
06.04. Langfredag Pasjonsgudstjeneste i Solstad kirke kl 11
08.04. 1. Påskedag Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl 11  
  Solstad kirke kl. 15
09.04. 2. Påskedag Ingen gudstjeneste i Bindal
15.04. 1.s.e. påske Høymesse i Solstad kirke kl. 11 
  Konfirmantsamling 10-15
22.04. 2.s.e. påske Gudstjeneste iVassås kirke kl 11
29.04 3.s.e. påske Høymesse på Bindalseidet misjonshus kl 11

Mai
06.05. 4.s.e. påske Ingen gudstjeneste i Bindal
13.05. 5.s.e. påske Ingen gudstjeneste i Bindal
17.05. (Kr.him.f.dag) Familiegudstjeneste i Vassås kirke kl. 11
20.05. 6.s.e. påske Høymesse i Vassås kirke, kl. 11 
  Konfirmantsamling 10-15 
27.05. Pinsedag Høytidsgudstjeneste med konfirmasjon
  i Solstad kirke kl. 11
28.05. 2. Pinsedag Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl 11

Mai
03.06. Tre.søndag Konfirmasjonsgudstjeneste i 
  Vassås kirke kl. 11
10.06. 2.s.e. pinse Ingen gudstjeneste i Bindal
17.06. 3.s.e. pinse Høymesse i Solstad kirke kl.11
24.06. St. Hans. (Jonsok) Gudstjeneste i Harangsfjorden kl. 11

Menighetens årsmøte
I og med at det nå bare er ett 
menighetsråd i Bindal, arran-
geres det ett årsmøte for hele 
prestegjeldet. Det finner sted 
i Solstad kirke 18. mars, etter 
gudstjenesten
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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.

 

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

 
• POST I BUTIKK
• MEDISINUTSALG   

Stikk innom og  
ta en kaffeprat.

Tlf. 75 03 13 22 
Fax 75 03 14 50

Bindalseidet

 

– der hagefolk møtes

7985 Foldereid - Telefon: 74 39 61 88

BoGrønt Åbogen
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Begravelsesbyrået Bergslid as
 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
Utleie av Bobil

• MEDISINUTSALG 
• TIPPING

Velkommen!
Tlf. 75 03 40 00

 

Bogen AS
AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 16 33

Terråk


