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Himmelsk korrekturlakk
Anne Grete Preus har laget en nydelig sang om snø.
Hver høst når forventningene til at det hvite teppet
skal legge seg igjen kommer tonene frem i hodet:
”Himmelsk korrekturlakk over feilstavet sommer”.
Himmelsk korrekturlakk er en knakende god formulering! Her er resten av sangen:
Det snør himmelsk korrekturlakk
Over feilstavet sommer
			
Og hør bylarmen forsvinner
Under dalende flommer
Vi har hørt at ingen snøfnugg er like
Og sånne under kan en tenke på en stund
Jeg lener hodet helt tilbake
Og får et iskyss på min munn
Og får et iskyss

Jeg ønsker dere alle
ei riktig god jul og
ett godt nytt år!

   May Helen

Det snør stumme stjernesøstre
Fra usynlige munner
Og ør av angrepet fra myldrende lydløse sekunder
I dag inntas jorden av en himmelsk hær
Uten våpen tvinges hele byen i kne
Alt går litt langsommere her på jorden
Når hele himmelen faller ned
Når hele himmelen faller ned
Takk for den unyttige snø
Til bry og til besvær
Nå inntas jorden av en himmelsk hær
Uten bomber og granater
Tvinges hele byen i kne
Alt går litt langsommere her på jorden
Når hele himmelen faller ned
Når hele himmelen faller ned
Hele himmelen
Når hele himmelen faller
Når hele himmelen faller ned
Alt går litt langsommere her på jorden
Når hele himmelen faller ned
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Barndåp/konfirmasjon
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Prestens side

Kampen i Alexandria – del 2
Er det mulig for mennesket å forbedre
seg, utvikle seg, foredle sin natur, hvis
bare idealet er stort nok, rett nok og
motivasjonen tilstrekkelig sterk? Eller er
menneskets natur, slik den nå foreligger,
en gang for alle gitt og vi må akseptere at
den har sine brister og sprekker, og ikke
bare det, men også en grunnleggende
funksjonsforstyrrelse, som man ikke har
noen mulighet som egen kjørekar å rette
opp i?

Den var lett å tro på, men undergravende
og farlig i det lange løp. Hvorfor?

Det var slike spørsmål som til syvende og
sist lå bak den arianske striden, senantikkens største og alvorligste konflikt om
den kristne læren, også omtalt som kampen i Alexandria.

Athanasius mente at bare den som ikke
har møtt sine egne grenser kan falle for
illusjonen om sin egen guddommelighet.
Og hvem var nå det egentlig? Om det
ikke var Gud som ble menneske i Jesus,
og viste seg gjennom hans liv, på en særskilt måte, som aldri før, og aldri siden,
hva hjelp har vi da av å sette vår lit til
Kristus?

Presten Arius var den førende skikkelsen
i denne striden. Hans teologiske lære var
uttrykk for en teologisk rasjonalisme, en
måte å forenkle troen på gjennom å gi en
fornuftig løsning på det vanskelige spørsmålet om forholdet mellom Faderen og
Sønnen, Gud og Jesus. Rett ut sagt: Hvordan kan to kalles ”Gud” om Gud er en?
Spurte Arius. Hensikten bak Arius sin
spørsmålsstilling var utelukkende god,
den ville verne om Guds enhet i en tid
med flerguderi. Og denne måten å tenke
teologi på tiltalte mange i den greske verden, der forestillingen om at Gud var blitt
menneske ble sett på som eventyr og fantasi, en fullstendig ulogisk og absurd påstand.
Det brøt ut, som sagt, kamp i Alexandrias
gater om Jesu natur: Var han bare et
menneske, men da fullkommen, eller
både et menneske og samtidig Gud? Og
hvordan var det mulig å tenke seg?
Biskop Athanasius var den andre stridende parten. I sine 45 år som biskop i
Alexandria ble han forvist til sammen
fem ganger, så å si kjeppjaget fra byen.
Men hver gang vendte han tilbake, like
fast i sin overbevisning om at Arius’ lære
var en bjørnetjeneste for kristenfolket.

Athanasius’ kamp mot Arius’ Jesusbilde
(altså hvem han var) ble motivert av en
sterk overbevisning om at mennesket
ikke klarer å være sitt eget hjertes frigjører, det klarer simpelthen ikke å dra seg
selv opp etter håret, uansett hvor mye det
prøver, uansett hva slags teknikk og
motivasjon det måtte bruke.

Biskop Athanasius’ langvarige kamp mot
Arius’ lære vant slaget i Alexandria og i
kristenheten for øvrig. På kirkemøtet i
Nikea i 325 ble Jesu natur satt på dagsorden og kirkemøtet vedtok at den felles
kristne lære skulle være at Jesus både var
sant menneske og sann Gud, uten at man
på noen som helst måte kunne forstå det.
Det som var til å forstå var konsekvensene som kom ut av en slik teologi, nemlig
at Jesus var frelser for alle, åkkesom, ikke
kun for de som i sin egen kraft og streben og intellekt kunne finne friheten og
lyset i Jesu moralskhet, han som var slikt
et forbilledlig, vakkert menneske, og
bare det. Ja, bare det.
La dette være et historisk bakteppe og en
reflektert inngang til den julehøytid og
det evangelium som står for døren, med
et barn i sentrum.
Velsignet jul!
Prest Claes
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Hva skjer i menigheten?
Høsttakkefest i Vassås kirke 3. oktober
Denne søndagen inviterte vi til høsttakkefest med dåp, utdeling av kirkebok til
4-åringer og presentasjon av konfirmantene.

Opplev vårt idylliske hagesenter!
Stor
egenproduksjon
av sommerblomster

7985 Foldereid Tlf. 74 39 61 88
www.abogen.no

God
Jul!
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Salmekveld i Solstad
kirke 28. oktober
Kirkemusikalsk råd med Solbjørg Sagmo i spissen arrangerte sammen med prest Claes en
salmekveld. Denne kvelden ble det sunget salmer av Svein Ellingsen og Thomas Kingo.
Trælnes mannskor med dirigent Marianne Szewczyk ble invitert, og de kom og sang fire negro
spirituals. I tillegg bidro Geir Horsberg og Emil Vikestad med solosang. Rundt 60 personer
valgte å ta turen til kirken denne torsdags kvelden.
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50-års konfirmanter

Konfirmantkullet fra Vassås og Solstad valgte å ha felles markering og feiring.
Konfirmantskolen i 1960 var felles derfor var det naturlig å ha markeringen sammen.
Bildet her er fra Vassås kirke 27. juni i år.

Lisa`s Frisør
Jeg har extensions og sminke
Ring eller stikk innom for timebestilling!

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

Hilsen
Lisa

God
Jul!

En salme jeg liker godt

Bindal menighetsblad
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Vigdis Aardal Gutvik tok utfordringen om å
finne en julesalme hun liker godt.
Jeg er fryktelig glad i jula. Jeg kan godt klare meg
uten juleduker, mandariner og juleribbe, men aldri
uten julesangene. Julesangene er det som får frem
julestemningen inni meg.
Julesangene er lette å hente frem. De ligger lagret i
minnet. Da er det mye mer arbeid med juledukene
som både skal strykes og stives før de kan tas i
bruk og skape julestemning.

Det hev ei rose sprunge
Det hev ei rose sprunge
ut av ei rot så grann.
Som fedrane hev sunge:
Av Isais rot ho rann,
og var ein blome blid
midt i den kalde vinter
ved mørke midnattstid.
Om denne rosa eine
er sagt Jesajas ord.
Maria møy, den reine,
bar rosa til vår jord.
Og Herrens miskunnsmakt
det store under gjorde
som var i spådom sagt.
Guds rose ljuvleg angar
og skin i jordlivs natt.
Når hennar ljos oss fangar,
ho vert vår beste skatt.
Me syng i englelag:
No er det født ein Frelsar,
og natti vart til dag.
Tysk julesang:
«Es ist ein Ros entsprungen»
fra ca 1587. Oversatt av Peter
Hognestad i 1919.

Jeg liker både å lytte til julesangene og å synge
selv. Jeg kobler gjerne av med det. Familien jeg
ble født inn i, var glad i sang og musikk. At vi sang
og spilte i jula var intet unntak. Far tok fram fela
og flere av oss klunket på piano. Gode melodier
og tekster festet seg.
Det fins mange fine julesanger og julesalmer; - de
gode gamle tradisjonelle og mange flotte nye er
kommet til. Blant de nyere står Trygve Hoff bak et
par av de aller beste synes jeg. Men den julesalmen som jeg aldri kan være foruten er ”Det hev ei
rosa sprunge”. Teksten er opprinnelig tysk, har et
traust tekstinnhold og så er den så fin på nynorsk!
Melodien er gammel, fra middelalderen, men vakker. Og aller best er salmen når Sølvguttene fremfører den. Da er julestemningen på sitt beste og
da gjør det heller ikke noe om det lukter både
mandarin og juleribbe i huset.
God jul!
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Som julekvelden på kjærringa
”E du færdi te jul du?”
Om det fantes noen statistikk
på det, ville den vist at det er
det mest stilte spørsmålet blant
oss ”kjerringer” siste halvdelen
av desember. Så er det vel forskjellig hva vi mener med å
være ferdig.

men de tapre soldater fortrakk
ikke en mine. Hadde de sagt at
alle var velkomne, gjaldt det
ALLE!
Noen trår feil, både en og to
ganger, og det kan få katastrofale følger for den enkelte. Vi
har blitt den vi har blitt, og det
er vel resultatet av det livet vi
har levd, og de valg vi har tatt.
Så kan vi slå oss for brystet, vi
som er vellykkede, vi som har
gjort alt riktig. St. Peter vil vel
ikke få noen problemer med å
slippe oss inn i perleporten når
den dag kommer? Eller???

I vår traff jeg min tante Klara
på snart 90 år, som bor oppe i
Stalogargo i Finnmark. Jeg
måtte spørre om hun ennå
drev og vasket strisekker. Jo
Begravelse
da, til jul
ble høstens grøde
tømt over
i kasser,
sekkene
Seremonirom
for alle
kulturer og
og religioner.
de hadde
lagret i måtte jo
30 vært
sitteplasser.
vaskes! Det måtte jeg jo skjønne. Vel, jeg har jo også mine
særegenheter av ting jeg må
gjøre til jul, men å vaske strisekker er ikke blant dem.

Dere skjønner sarkasmen, så
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
jeg behøver ikke si mer. Bare
30 sitteplasser.
at denne julen tok jeg et valg
som jeg aldri vil angre på.

Vasking ellers, baking og
handling går greit om vi disponerer tiden godt. Alt kommer
an på prioritering. Vi får tid til
det vi vil. Men ikke alle trenger
Gravminner
å planlegge
julen. Mange er
alene,
og
vil
ha
det på det jevOppussing av gravsteiner
ne. Noen reiser bort, og atter
Begravelseglemme hele
Skrifttilførsel
andre vil
helst
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
julegreia.
Bistand med praktiske gjøremål

Vi går inn i advent. Ventetid. Vi
venter på Jesu’ komme. Å vente
på en glede, er også en glede.
Vær i tiden, nyt alle gode stunder og kos deg. Det er ikke så
farlig om du ikke ”er ferdig”.
Jula kommer, og julekvelden
kommer både på kjerringer og
menn, Gravminner
gamle og unge, enten
de er ferdige eller ikke.

Begravelse

og feiret jul med egen familie.
DetBegravelse
var
på alle måter duket for
Begravelse
Begravelse
Begravelse
30 sitteplasser.
Oppussing av gravsteiner
Begravelse
en
annerledes
Seremonirom
for
alle
kulturer
ogjul.
religioner.
Seremonirom
for
alle
kulturer
og religioner.
i forbindelse med dødsfall
Seremonirom
for allefor
kulturer
og religioner.
Seremonirom
alle
kulturer
og religioner.
30
sitteplasser.
30
sitteplasser.
Seremonirom
for
alle
kulturer
og
religioner.
fremme
i byen ble vi satt Jeg ønsker
For noen år siden kjørte jeg om Vel30 sitteplasser.
alle ei riktig god jul
Skrifttilførsel
30 sitteplasser.
30 sitteplasser.
min sønn til Namsos for å hjel- inn i armeens allsidige julepro- og ett velsignet godt nytt år.
med praktiske
gjøremål
pe Frelsesarmeen på julaften. gram, og snart begynte gjeste- Bistand
Velkommen
i kirken!
i
forbindelse
med
dødsfall
Mannen min seilte utenriks, og ne å strømme på. Noen hadde
de to eldste barna var etablert vel tatt seg en tår over tørsten,
Anne-Brit

God
Jul!

Begravelse
Begravelse

Begravelse
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Seremonirom
for
alle
kulturer og religioner.
Seremoniromfor
for
allekulturer
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ogreligioner.
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Begravelse
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.
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Bistand med praktiske gjøremål
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Oppussing av gravsteiner
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Juleevangeliet

Det skjedde i de dager at det
gikk ut befaling fra keiser
Augustus om at hele verden
skulle innskrives i manntall.
Denne første innskrivning ble
holdt mens Kvirinius var
landshøvding i Syria. Og alle
drog av sted for å la seg
innskrive, hver til sin by.

Josef drog da fra byen Nasaret
i Galilea opp til Judea, til
Davids by Betlehem, siden
han var av Davids hus og ætt,
for å la seg innskrive sammen
med Maria, sin trolovede, som
ventet barn. Og mens de var
der, kom tiden da hun skulle
føde, og hun fødte sin sønn,
den førstefødte, svøpte ham
og la ham i en krybbe. For det
var ikke plass til dem i
herberget.
Det var noen gjetere der i
nærheten som var ute og holdt
nattevakt over sauene sine.
Med ett stod en Herrens engel
foran
dem,
og
Herrens

herlighet lyste om dem. De ble
meget forferdet. Men engelen
sa til dem: ”Frykt ikke! Jeg
kommer til dere med bud om
en stor glede, en glede for hele
folket: I dag er det født dere
en frelser i Davids by; han er
Kristus, Herren. Og dette skal
dere ha til tegn: Dere skal
finne et barn som er svøpt og
ligger i en krybbe.” Med ett
var engelen omgitt av en
himmelsk
hærskare,
som
lovpriste Gud og sang:
Ære være Gud i det høyeste
og fred på jorden
blant mennesker som har
Guds velbehag!
Da englene hadde forlatt dem
og vendt tilbake til himmelen,
sa gjeterne til hverandre: ”La
oss gå inn i Betlehem for å se
dette som har hendt, og som
Herren har kunngjort oss.” Og
de skyndte seg av sted og fant
Maria og Josef og det lille
barnet som lå i krybben. Da

Advent
Nå tenner vi det første lys,
alene må det stå.
Vi venter på det lille barn,
som i en krybbe lå.

Nå tenner vi det tredje lys,
det er et hellig tall.
Vi venter på at kongen vår
skal fødes i en stall.

Nå tenner vi det andre lys,
da kan vi bedre se.
Vi venter på at Gud, vår Far
vil gi sin sønn hit ned.

Nå tenner vi det fjerde lys,
og natten blir til dag.
Vi venter på en Frelsermann
for alle folkeslag.
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de fikk se ham, fortalte de alt
som var blitt sagt dem om
barnet. Alle som hørte på,
undret seg over det gjeterne
fortalte. Men Maria gjemte alt
dette i sitt hjerte og grunnet
på dette. Gjeterne drog tilbake,
mens de priste og lovet Gud
for det de hadde hørt og sett;
alt var slik det var blitt dem
fortalt.

10

Bindal menighetsblad

Kirkekalender

Kirkelige
handlinger

Gudstjenester i Bindal prestegjeld
Med forbehold om endringer.

November

Døde

28.nov 1. s. i advent

Solstad

Desember

22.08. Sigfrid Oline Skjelsvik, f. 1916
08.10. Ulrikke Helfrida Brønmo, f. 1920

5.des 2. s .i advent
12.des 3. s. i advent
19.des 4. s. i advent
24.des Julaften 		
		
25.des 1. juledag
26.des 2. juledag
		
31.des Nyttårsaften

Døpte
Vassås
12.09.
03.10.
03.10.
03.10.

Lysmesse i Solstad kirke kl. 19

John Robin Sarias Bergersen
Villemo Kjihl
Håkon Helstad Berntsen.
Hans Helstad Berntsen.

Gudstjeneste Vassås / Sykeheimen kl. 11
Ingen gudstjeneste i Bindal
Vi synger julen inn. Solstad kirke kl. 19
Gudstjeneste på Sykeheimen kl. 11
Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 13.30
Gudstjenesten i Vassås kirke kl. 16
Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 11
Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 15
Gudstjeneste på Sykeheimen kl. 16

Januar
Vi synger julen inn i Solstad kirke
søndag 19. desember kl 19.00
Velkommen!

2.jan
9.jan
16.jan
23.jan
30.jan

Menighetens juletrefester
Bindalseidet eldresenter
fredag 7. januar kl 17.00

Februar

Kr.åpenb.dag Gudstjeneste på Misjonshuset B.eidet kl. 11
1.s.e.Kr.åp.dag Ingen gudstjeneste i Bindal
2.s.e.Kr.åp.dag Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 11
3.s.e.Kr.åp.dag Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 11
4.s.e.Kr.åp.dag Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 11

6.feb 5.s.e.Kr.åp.dag
13.feb Vingårdssønd.
20.feb Såmannssønd.
27.feb Kr.forklar.dag

Senteret Terråk
søndag 9. januar kl 17.00

Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 11. Bispevisitas
Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 11
Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 11

SALONGEN Anette
Vikestad God
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen! Selger ORIFLAME både Jul!
i salong og ved bestilling

Mandag 			
Tirsdag, torsdag og fredag
Onsdag 			

10.00-16.30
09.00-16.30
Stengt

Lørdagsåpent annehver
lørdag i partallsuker

Tlf 75 03 42 80
Mob 958 26 527

6-pack Treningsstudio
Ring for gratis prøvetime på
tlf 413 45 894
Åpningstider:

Velkommen!

Man -Tor 10.00-21.30
Hilsen Tom
Fre		 10.00-19.00
Annen hver lør
10.00-14.00 (partallsuker)

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

d
o
G
!
l
u
J

Åpningstider:
Man-tors

09.00-16.30

Fre

09.00-18.00

Lør

10.00-14.00

Tlf. 75 03 16 32

Godl!
Ju

God Jul!
www.plahteseiendommer.no
utmark@plahte.no

www.plahte.no

God Jul!
Bindalseidet

Familieferie, Jakt, fiske og naturopplevelser.
Fra det enkle og rimelige til det eksklusive.
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

Terråk

God
Jul!

Utleie av Bobil

God Jul!

Motorsageksperten

Salg • Service
• Medisinutsalg
• Tipping
• Post I Butikk
Velkommen!
Åpningstider:
Man-Fre 9.00-18.00
Lør 10.00-15.00

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

God
Jul!
God Jul!

God
Jul!

Bogen AS
Autorisert bilverksted
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

En verdig avskjed til en fornuftig pris
Bistår de etterlatte
med alle praktiske
gjøremål i forbindelse
med gravferd

Tlf 74 38 95 00 - 911 54 868

Gravminner, navntilføyelse og oppussing

Sigrun Bergslid
Sentrumsgata 9,
7970 Kolvereid
Ditt prisgunstige
alternativ med
tradisjon og kvalitet!

