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Prestesituasjon

Vi får en fast vikar fra 9. desember i år til 9. januar 2012.
Inge Bergem er en pensjonert prest som tar med seg
kona og skal bo på Terråk i en måned. Dette gjør at vi
kan følge de vanlige tradisjonene når det gjelder julegudstjenestene.

Ny prest

Stillingen er lyst ut, og det kom inn to søknader. I skrivende stund vet jeg at en søker har vært inne til intervju,
og vi krysser fingrene for at denne personen takker ja til
stillingen og at vi får besatt soknepreststillingen så fort
som mulig.

Advent

Vi går nå inn i adventstiden, ventetiden før jul. En periode med mye arbeid og slit, men også tid for lys, kos og
ettertanke. I kirken preges tiden med lysmesse i Vassås
kirke 1. søndag i advent, gudstjeneste i Solstad kirke 18.
desember og vi synger julen inn i Vassås kirke søndags
kveld 18. desember.
Vi ønsker alle dere ei riktig god jul
og ett godt nytt år!

May Helen

Har du noe du vil dele med
menighetsbladets lesere?
Send til kirkekontoret, 7980 Terråk, eller
kirkevergen@bindal.kommune.no

Barndåp/konfirmasjon
eller andre stordager?

Senteret på Terråk er mulig å leie.
Utstyr for å dekke til min. 50 personer.
Kontakt kirkekontoret tlf 75 03 25 81,
for leie

Er utgitt av menighetsrådene og
kommer ut 5 ganger i året. Bladet sendes gratis ut til alle heimene i prestegjeldet. Frivillige
gaver mottas med takk.
Pengene sendes:
Bindal menighetsblad
Bankgiro 4651.07.04754
Redaktør: May Helen Lindsetmo
Bindal Prestegjeld:
Prestestilling ubesatt
7980 Terråk
Kontortlf. 75 03 25 80
Åpningstider Kirkekontoret:
Man.–torsdag 8.30 – 15.00
Tlf. 75 03 25 81/ 75 03 25 82
epost: kirkevergen@bindal.
		
kommune.no
Kirkeverge:
May Helen Lindsetmo
7980 Terråk
Tlf 918 44 077
Kontorsekretær. Aud H. Liasjø
Vikestad, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 14 30
Organist: Roger Johansen
7980 Terråk, Tlf. 902 05 459
Kirketjener: Olaf Martin Larsen
Kjelleidet, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 17 15
Bindal Menighetsråd:
Leder: Anne-Brit Bøkestad
Skillingsås
Tlf. 915 77 129
Kirkelig Fellesråd i Bindal:
Leder: Anne Brit Bøkestad
Skillingsås
Tlf. 915 77 129
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Julaften

D

– Så fint at dere kjenner juleevangeliet
fra før, sier presten. – For det er
fortellingen om da Guds lys kom til
verden. Gud sendte Jesus til oss den
aller første julekvelden. Jesus er verdens aller, aller fineste julepresang.
Og det er vi som får den presangen.
Fordi Gud er så glad i oss.

et er fullt av folk på den lille
veien fra parkeringsplassen
og opp til kirken. Og alle har
pyntet seg. Til og med Espen har
greidd håret og laget ordentlig sveis.
Line har helt ny, rød fløyelskjole og
svarte, blanke lakksko. Hun har kneppet opp kåpa så alle kan se hvor fin
hun er.

Etterpå synger de litt igjen, og presten
snakker mer. Line blir varm og litt
søvnig av å se på alle lysene. Men hun
våkner når pappa dulter borti henne.
– Nå skal vi synge yndlingssangen
din, hvisker han.
Og så reiser de seg, alle sammen og
synger ”Et barn er født i Betlehem”:
Musikken blir igjen i rommet lenge
Begravelse
etter at sangen er ferdig. Til slutt blander
den seg med
lyden
fraog
kirkeklokSeremonirom
for alle
kulturer
religioner.
kene.
30 sitteplasser.
– Hør på det, da, sier Espen ute på
kirketrappa. – Kirkeklokkene har fått
en annen lys. Fortere og gladere, liksom.

Kirkegården er også pyntet. Der er
det fullt av lys. Lykter og stearinlys og
fakkelbokser. Line lukker øynene nesten igjen og kikker ut gjennom øyeBegravelse vippene. Da får lysene stråler og ser
ut som stjerner. Og på himmelen blinSeremonirom for alle kulturer og religioner.
ker de ordentlige stjernene.
30 sitteplasser.

Inne i kirken er det også mange lys.
Og mange mennesker. Men alle får
plass, for kirken er stor.
Presten har hvitt skjerf på seg i dag.
Og helt foran i kirken står et kor og
synger. De har hvite klær og lys i
hendene og likner litt på engler. Noen
ganger synger de helt alene, og noen
ganger synger de sammen med alle
de andre i kirken.
Line synger også. Mange av julesanGravminner gene kan hun fra før. Og noen lærer
hun etter hvert. ”Ære være Gud i det
Oppussing av gravsteiner
høyeste,” synger presten, og alle i
Begravelse kirken svarer: ”Og fred på jorden,
Skrifttilførsel
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Oppussing av gravsteiner

Nå er det jul. Skrifttilførsel

30 sitteplasser.
30 sitteplasser.

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

I dag leser presten fortellingen om da
Jesus ble født. – Den kan jeg, roper
Line. – Jeg også, jeg også, er det mange andre barn som sier.

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall
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Fra 4-årsboka
”Min egen
kirkebok”,
Dagny Holm

Line legger hodet bakover og kikker
opp i det mørke kirketårnet, der klokkeklangen kommer fra. Hun kjenner
lyden helt ned i magen, selv om hun
ikke kan se klokkene. Høyt der oppe,
over kirketårnet, blunker stjernene.
Og alle lyseneGravminner
nede på jorda blunker
tilbake.
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JuleStemning

Fakta   
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Menighetsrådet brukte to lister,
en for Vassås og en for Solstad.
Valgdeltakelsen i Bindal var på
25,5 % i Solstad og 13,6 % i
Vassås. Et gjennomsnitt på 19,5
%. En nedgang på 3 % fra kirkevalget i 2009.

MENIGHETENS
JULETRE-FESTER

Menighetsrådet
arrangerer juletrefester
både på
Terråk og Bindalseidet
like etter nyttår.
Se oppslag.

Resultater:

Solstad
Anne-Brit Bøkestad
Skillingsås
203 stemmer
Inger Dahlen
Alsli
192 stemmer
Arnold Alsli
181 stemmer
Vara:
Andreas Øvergård
Anita Vassli
Irene
Bøkestad
Dag 00. måned
2010

Vassås
Ingulf Reidar
Aune
125 stemmer
Paula Annie
Lindrupsen
114 stemmer
Therese
Danielsen
110 stemmer
Vara:
Jens Christian Berg
Aslaug Dybvik Helstad
Astrid Johanne Eldorsen
Det nye menighetsrådet hadde
oppstart 1. november. Menighetsrådet behandler fellesrådssaker ved at en representant fra
kommunestyret tiltrer.

atering fra A til Å
Planlegger dere et selskap?

Velkommen
til kirken!

* 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

En salme jeg liker godt

Bindal menighetsblad

D

enne gangen har vi spurt nyinnvalgt medlem i menighetsrådet, Paula Lindrupsen, om
hennes sang/salme. Paula forteller,
når vi spør hvilken sang hun liker
godt, at den første hun tenker på er
”Blott en dag” av Lina Sandell, en
svensk dikter. Paula liker denne
fordi den ble mye sunget på bedehuset der hun vokste opp, og synes
det er mye visdom og trøst å finne i
den.

Blott en dag,
Ingen er så trygg i fare og
Bred dina vida vingar,
er tre av Lina Sandells mest kjente salmer

Blott en dag

Svensk
T Lina Sandell 1865, 1872
M Oscar Ahnfelt 1872
1
Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
giver ju åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.
2
Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Att sin dyra egendom bevara,
denna omsorg har han lagt på sig.
"Som din dag, så skall din kraft ock vara,"
detta löfte gav han mig.
3
Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla,
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

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!
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Hilsen
Lisa

God
Jul!

Bindal menighetsblad

Hva skjer i menigheten ...
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Fra to til ett sokn
Menighetsrådene i Bindal har de siste
seks årene vært inne i en forsøksperiode der Vassås og Solstad sokn har
vært sammenslått til ett, Bindal me-

nighetsråd. Ordningen har fungert så
bra at det felles menighetsrådet har
vedtatt å søke bispedømmerådet om
varig sammenslåing.

Presentasjon av
neste års konfirmanter
Presentasjonen foregikk i en kveldsgudstjeneste i Solstad kirke søndag 25.
september. Prostiprest Kristina Dyson,
som har hatt hovedansvaret for konfirmantundervisningen i høst, ledet guds-

tjenesten. 21 ungdommer har valgt kirkelig konfirmasjon. Årets konfirmantundervisning foregår noen søndager
og enkelte tirsdager i både Vassås og
Solstad kirke.

Bindal menighetsblad

7

Høst ta k k efest
i Vassås kirke
16. okt.

Menighetsrådet inviterte til
gudstjeneste denne søndagen.
Barn som fyller eller har fylt 4
og 6 år i år ble spesielt invitert.
Prostiprest Kristina Dyson og
konfirmantene samarbeidet bra
for å få til en trivelig stund for
både store og små. Barna ble
møtt av konfirmanter i våpenhuset/gangen, der de ble registrert og konfirmantene skrev
navnet på barnet i boken. Senere i gudstjenesten ble barna
ropt opp med navn og fikk
komme opp for å motta boken.
Stor stas for de dyktige barna.
I tillegg til utdeling av bøker
ble også Magnus Nilsen Alstad
døpt. Konfirmantene hadde

også undervisning etter gudstjenesten.
Hvis det er noen 4-åringer
eller 6-åringer som ikke har

fått bok eller var forhindret til
å delta, ta kontakt med kirkekontoret, så skal dere få den.

Bindal menighetsblad

Hva skjer i menigheten ...
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Eldrefest på Bindalseidet
Diakoniutvalget arrangerte eldrefest på Bindalseidet eldresenter søndag 30. oktober. Alt i alt
samlet de 40 personer og de fikk servert karbonadesmørbrød, bløtkake og kaffe. Magnar Gutvik ønsket velkommen og holdt en liten andakt.

”Bra nok” eller Gunn og gutta sørget for fin musikk, som vi satte stor pris på. Det ble en riktig
trivelig ettermiddag og det så ut til at alle koste
seg.

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

Salg av minnekort
Menighetsrådet selger minnekort for begge ”soknene”. Kortene brukes til
kondolansekort ved begravelser. Midlene skal gå til
forskjønnelse av kirker og
kirkegårder. Kortene selges hos:

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 tredje lys,
det er et hellig tall.
Vi venter på at kongen vår
skal fødes i en stall.
Nå tenner vi det fjerde lys,
og natten blir til dag.
Vi venter på en Frelsermann
for alle folkeslag.

Vassås

Coop Marked Terråk
Kirkekontoret
Synnøve Aune

Solstad

Coop Marked Bindalseidet
Oddbjørg Sivertsen
Håvard Liasjø
Bartnes Etf, Bogen
Kjella Samvirkelag

God Jul!

SALONGEN Anette
Vikestad
Selger ORIFLAME både
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!
Mandag 			
Tirsdag, torsdag og fredag
Onsdag 			

10.00-16.30
09.00-16.30
Stengt

i salong og ved bestilling
Lørdagsåpent
Mob
annehver lørdag

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)
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Kirkelige
handlinger
Døde

Vassås

14.09. Tordis Bangstad
f. 1920
03.10. Gunnar Martin
Johnsen
f. 1929
07.10. Arne Henry
Skarstad
f. 1933
18.10 Annar Iver
Gangstø
f. 1939

Solstad

13.10. Ole Henry
Sætervik
f. 1929
18.10. Sigurd Johan
Bøkestad
f. 1952

Kirkekalender

Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Døpte

Vassås

16.10. Magnus Nilsen
Alstad

Med forbehold om endringer

NOVEMBER
27. nov. 1.s. i advent
		

Familiegudstjeneste i Vassås kirke kl 11.00
Konfirmantsamling

DESEMBER

Vi synger
julen inn i
Vassås kirke
søndag 18. des.
kl 19.00.
Velkommen!

4. des. 2.s. i advent
11. des. 3.s. i advent
18. des. 4.s. i advent
		
		

Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste på sykeheimen kl 11.00
Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11.00
Konfirmantsamling.
Vi synger julen inn i Vassås kirke kl 19.00

24. des. Julaften
		
		
26. des. 2. juledag
		
31. des. Nyttårsaften

Gudstjeneste på sykeheimen kl 11.00
Gudstjeneste i Solstad kirke kl 13.30
Gudstjeneste i Vassås kirke kl 16.00
Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11.00
Gudstjeneste i Solstad kirke kl 15.00
Gudstjeneste i Vassås kirke kl 15.00

JANUAR
1. jan.
8. jan.

Nyttårsdag
Ingen gudstjeneste i Bindal
Kr. Åpenbaring Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11.00

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

d
o
G ul!
J

Åpningstider:
Man-tors

09.00-16.30

Fre

09.00-18.00

Lør

10.00-14.00

d
o
G ul!
J

Tlf. 75 03 16 32

Godl!
Ju
Familieferie, Jakt, fiske og naturopplevelser.
Fra det enkle og rimelige til det eksklusive.
God Jul!
www.plahteseiendommer.no
utmark@plahte.no

www.plahte.no

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

God Jul!

Stikk innom og ta en kaffeprat.

Bindalseidet

• 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

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

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

God Jul!

God
Jul!

Bogen AS
Autorisert bilverksted

En verdig avskjed til
en fornuftig pris

Begravelsesbyrået
   Bergslid AS
Tlf 74 38 95 00 - 911 54 868

Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

Vi ønsker God Jul!
Bistår de etterlatte
med alle praktiske
gjøremål i forbindelse
med gravferd
Gravminner, navntilføyelse og oppussing

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

