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Bindal menighetsBlad

Jeg velger meg april!
av Bjørnstjerne Bjørnson
Jeg velger meg april
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.
Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,i den blir somren til!
Jeg ønsker alle lesere ei riktig fin påske
og håper på noen deilige vårdager framover!

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
Merk: Menighetsblad
Redaktør: May Helen Lindsetmo
Bindal Prestegjeld:
Prest: Gjøa Kristine Aanderaa
7980 Terråk
Mob: 916 97 025
Tlf: 75 03 13 31
Kontortelefon: 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. 996 21 048
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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Prestens side

Å leve påsken

J

ohannes 21, 1-14: Siden
åpenbarte Jesus seg enda
en gang for disiplene ved
Tiberiassjøen. Det gikk slik
til: Simon Peter, Tomas, som
ble kalt Tvillingen, Natanel
fra Kana i Galilea, Sebedeussønnene og to andre av disiplene hans var sammen der.
Simon Peter sier til de andre:
"Jeg drar ut og fisker." "Vi blir
også med," sa de. De gikk
avsted og steg i båten. Men
den natten fikk de ingenting.
Da morgenen kom, stod Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var
han. "Har dere fått noe, barna mine?" sa Jesus til dem.
"Nei," svarte de. "Kast garnet
ut på høyre side av båten, så
skal dere få fisk," sa Jesus.
De kastet garnet ut, og nå
klarte de ikke å dra det opp,
så mye fisk hadde de fått.
Disippelen som Jesus hadde
kjær, sa til Peter: "Det er Herren." Da Simon Peter hørte at
det var Herren, bandt han
kappen om seg - den hadde
han tatt av - og kastet seg i
sjøen. De andre disiplene
kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. De
var ikke langt fra land, bare
omkring to hundre alen.
Da de var kommet i land, så
de et bål der, og det lå fisk
og brød på glørne. "Kom hit
med noen av de fiskene dere
nettopp fikk," sa Jesus til
dem. Simon Peter gikk da
ombord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av

stor fisk, ett hundre og femtitre i alt. Men enda det var så
mange, revnet ikke garnet.
Jesus sa til dem: "Kom og få
mat!" Ingen av disiplene våget å spørre ham: "Hvem er
du?" De visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram, tok
brødet og ga dem, det samme gjorde han med fisken.
Dette var tredje gang Jesus
åpenbarte seg for disiplene
etter at han var stått opp fra
de døde”.
Vi er i påsketiden. Vi får høre
om at Jesus er stått opp fra
de døde og at han viser seg
flere ganger for vennene
sine. Jesus viser her sin suverenitet, han kommer og går
og man vet ikke hvor man
har han.
Peter og en god del av de andre disiplene er ute og fisker
om natten. Morgenen gryr og
de vender hjem uten å ha fått
noe fisk. Da står plutselig Jesus der på stranden og ber
dem prøve en gang til. Resultatet er overdådig, noten er
full til randen.
Det er ikke mange ordene
som sies i dette møtet. Jesus
forklarer ikke hvorfor han er
der. Han kommer ikke med
nye bud om disiplenes oppgaver fremover. Jesus sier
bare: ”Kom og få mat!” Disiplene kan gleder seg over
måltidet rundt bålet med han
de har lært å elske, og nyte
det å få være sammen med
Jesus igjen.

Det er ikke så mye tale om
påsken i denne teksten, men
derimot om å leve påsken.
Kirkefaderen Gregor av Nyssa som levde på 300-tallet
har skrevet en påskehymne.
Den utfordrer oss i dette enkle og vanskelige: å leve og
motta kjærlighetens store under - i vårt liv...
Det er Herrens påske
Kristus er oppstanden fra de
døde. Stå opp, du også!
Kristus som sov, har våknet. Våkn opp, du også!
Kristus er gått ut av graven, fri deg fra syndens lenker!
Døden er tilintetgjort, det
gamle mennesket er avlagt og det nye er endelig
satt fri!
Om dere i Kristus er blitt en
ny skapning, forny dere!
Det er Herrens påske! Det er
festenes fest, høytidenes
høytid som overgår alle menneskelige fester. Det er oppstandelsens dag og begynnelsen til det sanne liv.
La oss bryte ut i jubel og
glede, la oss omfavne hverandre!
God påske!
Hilsen
Gjøa Kristine Aanderaa

Bindal menighetsBlad

Hva skjer I menigheten ...
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Innsettelsesgudstjeneste
for sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa
i Solstad kirke søndag 11. mars
Til tross for dårlig vær var det
mange som hadde funnet
veien til Solstad kirke denne
søndag ettermiddag. Folk fra
hele kommunen ønsket å ta
del i innsettelsen av ny sokneprest. Menighetsrådsleder
Anne-Brit leste opp hilsenen
fra biskop Tor B. Jørgensen,
og prost Even Borch foretok
innsettelsen og ønsket henne
velkommen til Sør-Helgeland
og Bindal.
Geir Horsberg og Emil Vikestad sang vakkert ”Det er
makt i de foldede hender”, og
Gjøa holdt en fin preken, som
sin første i Bindal.
Etter gudstjenesten var det

kirkekaffe, med mange fine
taler og ord både fra menighetsrådslederen, prosten, ordføreren og Gjøa Kristine selv.
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Begravelse

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Begravelse
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Salmekveld
i Vassås kirke
Gravminner
23. februar kl 11.00
Oppussing av gravsteiner
Foto: Jens Skrifttilførsel
Chr. Berg
Begravelse

berg og Emil Vikestad ”Det er
Gravminner
makt iBegravelse
de
foldede hender”, med
Begravelse
Begravelse
Begravelse
akkompagnement
av organist
Oppussing av gravsteiner
Begravelse
Seremonirom
for alle
kulturer
og religioner.
Seremonirom
for alle
kulturer
og religioner.
forbindelse
med dødsfall
Seremonirom
for allefor
kulturer
og religioner.
Seremonirom
alle
kulturer
og religioner.
Roger.
vari kjente
salmer
av Elias Blix.
30
sitteplasser.
30 sitteplasser.
Seremonirom
for
kulturer
og religioner.
30alle
sitteplasser.
Skrifttilførsel
30 sitteplasser.
30 sitteplasser.
Kvelden ble ledet av Jens Christian Berg, og gjester som var Kirkemusikalsk råd hadde også Bistand med praktiske gjøremål
invitert til å synge var KoriÅa plukket ut flere av Blix’ salmer
i forbindelse med dødsfall
under ledelse av Svein Kolsvik. som var allsang. Selv om ikke
Svein sang også alene, sangen mange hadde funnet veien til
”Den fagraste Rosa er funni” av kirken denne kvelden, var det
Blix. I tillegg sang Geir Hors- ei fin stund for de som var der.

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
Bistand med praktiske
gjøremål
30 sitteplasser.
Tema for denne
salmekvelden

AS

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

Begravelse
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for
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Seremonirom
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sitteplasser. 30 sitteplasser.
30

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

Åpningstider:

Bistandgjøremål
med praktiske gjøremål
Bistandmed
medpraktiske
praktiske
gjøremål
Bistand
i forbindelse
forbindelsemed
med
dødsfall med dødsfall
i iforbindelse
dødsfall

Gravminner

Oppussing av gravsteiner

Jeg har nå lærling som klipper for halv pris!
Det kommer inn ny sminke til våren.
Skrifttilførsel

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

YTRINGEN AVIS

AS

Ring 971 43 710 eller stikk innom for timebestilling!
VELKOMMEN!
Hilsen Lisa

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Stengt
09.30 09.30 09.30 12.00 -

Lørdag

Etter behov.

Åsvn.
6,74
7970
Kolvereid
Åsvn.6,6,7970
7970Kolvereid
Kolvereid
- Tlf.
7439
3951
5160
60 - Tlf. 74 39 51 60
Åsvn.
- Tlf.

17.00
17.00
17.00
16.00
AS

Ønsker store og små velkommen!

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

Gravminner

YTRINGEN AVIS

Åsvn.Åsvn.
6, 7970
Kolvereid
- Tlf. 74
6, 7970
Kolvereid
- Tlf.397451396051 60
Åsvn. 6, 7970
- Tlf. 74 39
5174
6039 51 60
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6, 7970 Kolvereid
- Tlf.
Åsvn. 6, 7970 Kolvereid - Tlf. 74 39 51 60
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Skrifttilførsel
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YTRINGEN AVIS AS
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YTRINGEN AVIS
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Lisa`s Frisør
Åsvn. 6, 7970 Kolvereid - Tlf. 74 39 51 60

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

YTRINGEN AVIS

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall
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Begravelse
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YTRINGEN AVIS

Gravminner

Oppussing av gravsteiner

6

Bindal menighetsBlad

Valgte råd
og utvalg
2012
Diakoniutvalg
•
•
•
•
•
•
•
•

Aslaug Helstad
Hanna Berg
Eli Aune
Ingulf Aune
Magnar Gutvik
Judith Fjordbakk
Unn-Heidi Sevaldsen Hamnes
Anne Lise Skjevelnes

Kirkemusikalsk råd
•
•
•
•
•

Organist Roger Johansen
Solbjørg Sagmo
Geir Horsberg
Inger Dahlen Alsli
Jens Chr. Berg

Oppgaver Kirkemusikalsk råd:
Samle kor og musikalske krefter ved høytidene.

Vara: Bodil Kjølstad
Nina Aune
Randi Vikan
Inger Dahlen Alsli

Forberedelse og gjennomføring
av ”Vi synger julen inn”.

Diakoniutvalgets oppgaver:
Eldrefest: Som regel i slutten av
april på Senteret, Terråk, og i
slutten av oktober på Bindalseidet eldresenter.

Solidaritets- og
gudstjenesteutvalg

Ettermiddagskaffe ”med noko
attåt” på Sykeheimen 4 torsdager i året kl. 16.00
(evt. annen ukedag).
Vassås: april og oktober, Solstad: mars og september.

Arrangere salmekveld eller annet musikalsk arrangement.

• Soknepresten
• Paula Lindrupsen
• Anne Brit Bøkestad Skillingsås
Vara: Therese Danielsen
Planlegging/deltakelse
ved
høsttakkefest, friluftsgudstjeneste, karnevalsgudstjeneste og
evt. konfirmantleir. Kirkekaffe.

Dåpsopplæringsutvalg
•
•
•
•

Arnold Alsli
Ann Helen Øvergård
Catrine Gangstø
Trine Nilsen

Vara: Trine Pettersen
Sonja Råum
Dåpsopplæringsutvalgets oppgaver:
Tårnagentene – opplegg i kirka
for 7-9 åringer, uten overnatting.
2 Malesamlinger – vår og høst.
LYS VÅKEN – overnatting i
Vassås kirke for 11-åringer.

Bindal menighetsBlad

Konfirmanter 2012
Vassås kirke 20. mai

Solstad kirke 27. mai

Idar Marius Alsli
Lotte Brevik
Jens Brevik Fuglstad
Mathilde Vea Iversen
Jens-Petter Johansen
Pernille Skarstad
Jonathan Emilio N. Skogseth
Aurora Borgen Solum
Ida Støvik
Sigbjørn Håkon J. Eide
(skal konfirmeres i Lurøy)

Ola Marius Hansen
Stine Amanda Husby Hansen
Markus Vikestad Kalvik
Johanne Kvarsvik
Johannes Mathias Larsen
Marius Steffenakk Lund
Thina-Elise Reppen
Amanda Steffenakk
Kamilla Jeanette Valan
Joakim Løvsjø Viken
Bendik Hass Kjærstad

50-årskonfirmantjubileumet

blir markert i Vassås kirke søndag 1. juli kl 11.00
Dag 00. måned 2010

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
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Påske

Påsken er den eldste kristne
høytiden. Hver dag fra palmesøndag til 1. påskedag er
viktig på sin måte. Sammen
forteller de ulike dagene historien om hva som hendte i
Jerusalem for ca 2000 år siden, en uke som har fått betydning for hele menneskeheten.

Palmesøndag

Dette er dagen da Jesus rir inn i
Jerusalem på et esel. Han blir
hyllet som konge, og menneskemengden bredte ut kappene
sine og strødde palmegrener på
veien til ære for ham.

Skjærtorsdag

Skjærtorsdag feires til minne
om at Jesus spiste påskemåltidet sammen med disiplene sine.
Før de skulle spise, vasket Jesus
føttene til disiplene. Peter syntes dette var både overraskende
og feil. Det var en oppgave for
slaver og tjenere. Men Jesus ønsket å vise at slik han den kvel-

6-pack Treningsstudio
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)

«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!

Vi har Mrl, Zumba, Bhc, boksing
og privattimer! Ta kontakt med
meg på tlf. 413 45 894 for
informasjon.

Velkommen!
Hilsen Tom

Bindal menighetsBlad
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Symbolikk i påsken
Korset

Korset er det viktigste påskesymbolet. Korset gjenspeiler det nye liv Kristus har vunnet for alle - derfor er det ofte fremstilt omslynget av blader og grener.

Solen

I folketroen danset solen av glede fordi Jesus var stått opp første påskedags morgen.

Lam

Lammet er også et vanlig symbol for Jesus.
Johannes døperen kaller Jesus for Guds
Lam (Joh 1, 36)

den vasket disiplenes føtter, slik
kan han rense verden fra dens
synd.

Langfredag

Dette er en spesiell dag i kirkeåret. det er den eneste dagen da
den liturgiske fargen svart, kan
velges. Ved korsfestelsen oppfylte Jesus blant annet denne
profetien: Jes 53, 3.5; Men han
ble såret for våre overtredelser
og knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på ham for at vi
skulle ha fred, ved hans sår har
vi fått legedom."

1. påskedag

Dette er dagen hele den kristne
verden bygger sin tro på, dagen
Jesus stod opp fra de døde.
Kvinnene som kom til graven
påskemorgen for å avslutte stellet av Jesu legeme, ble de første
som
kunne
fortelle
om
oppstandelsen(Lukas 24, 1-12)
Kilde: http://fuv.hivolda.no/prosjekt/fuvmaria/paske

Spirende
kvister/palmegrener

Palmegrener symboliserer seier og glede.
De minner om palmegrenene som ble lagt
ut for Jesus ved inntoget i Jerusalem.

Tornekrone/krans

Kransen minner om Jesu lidelse og død.

Påskeliljer

Blomstene symboliserer det nye livet vi kan
få gjennom Jesus.

Høne/egg/kyllinger

Opprinnelig er dette hedenske fruktbarhetssymboler, men de forbindes også med
den kristne påskefeiringen.
Kyllingene er små og hjelpeløse, et bilde på
oss mennesker.
Høna er bilde på Jesu omsorg og kjærlighet
for oss (Matt 23,37) Egg minner oss om å bli
født på nytt.

Hane

Hanen minner oss om at Peter fornektet
Jesus tre ganger (Matt 26, 69-75)
Hanen som ofte står på kirkespirene bortover står for årvåkenhet.
Kilde: http://fuv.hivolda.no/prosjekt/fuvmaria/paske
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Kirkekalender
GUDSTJENESTER I BINDAL PRESTEGJELD

Med forbehold om endringer

MARS
18. mars 4.s.i fastetiden
Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11.
Kirkekaffe og menighetens årsmøte etterpå
25. mars Maria Budskapsdag Ingen gudstjeneste i Bindal

Kirkelige
handlinger
Døde

APRIL
1. april

Palmesøndag

5. april
6. april
8. april

Skjærtorsdag
Langfredag
1. påskedag

Solstad
13.02. Herbert Skauvik f. 1919
20.02. Sylvi Greta Lysfjord f. 1943

15. april 2.s.i påsketiden
22. april 3.s.i påsketiden
29. april 4.s.i påsketiden
MAI
6. mai

5.s.i påsketiden

13. mai
17. mai
20. mai

6.s.i påsketiden
Grunnlovsdag
Sønd før pinse

27. mai

Pinsedag

28. mai

2.pinsedag

JUNI
3. juni

Treenighetssøndag

10. juni
17. juni
24. juni

2. s.i treenighetst.
3.s.i treenighetst
4. s.i treenighetst

JULI
1. juli
8. juli
15. juli
22. juli
29. juli

Eldrefest Terråk

Se oppslag for diakoniets
eldrefest

Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
Dåp
Gudstjeneste på sykeheimen kl 11
Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
Dåp
Gudstjeneste i Vassås kirke kl 15
Dåp
Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
Gudstjeneste på Bindalseidet
eldresenter kl 11
Familiegudstjeneste
i Solstad kirke kl 11
Utdeling av 6-årsbok
Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
Konfirmasjonsgudstjeneste
i Vassås kirke kl 11
Konfirmasjonsgudstjeneste
i Solstad kirke kl 11
Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
Dåp
Ingen gudstjeneste i Bindal
Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11

5.s.i treenighetst,
Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11.
Markering av 50-årskonfirmantjubileum
Aposteldagen
Ingen gudstjeneste i Bindal
7.s. i treenighetst.
Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
8.s. i treenighetst.
Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
Olsokdagen
Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11

Velkommen til kirken!

Bindal menighetsBlad
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SALONGEN Anette Vikestad
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!

Mandag tirsdag, torsdag og fredag 09.30 - 17.00
Onsdag
Stengt
Lørdag
10.00 - 14.00

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

Mob 958 26 527
Åpningstider:
Man-tors
Fre
Lør

09.00-16.30
09.00-18.00
10.00-14.00

tlf. 75 03 16 32

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

12

Bindal menighetsBlad

Helstad
landbruksverksted
tlf. 75 03 24 42,
faks 75 03 43 39

Utleie av Bobil

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

Bogen AS
Autorisert bilverksted
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

En verdig avskjed til en fornuftig pris

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

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!

