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Det seies  mykje om framtidshåp for  tida. Mange har sterke
meiningar . Dei aller fleste bindalingar er nok pessimistar. Dei
meiner at tida arbeider mot oss som enno kløner oss fast her

langs fjordkanten langt bort frå tettbygde strøk.
Det har kome eit nytt urovekkande ord inn i språket vårt : globali-

sering. Eg veit ikkje riktig kva ordet betyr, men ser litt av konsekven-
sane av det. Forstår det slik at heile verda skal leggast ut på billig-
sal.Ei vare eller ei tjeneste skal kjøpast hos den eller dei som kan sel-
je produktet billigast. Og heile jordkloden er marknadsplassen.
Mange får lyst til å rope høgt : Stop the world, I want to get off !
Men det er så få som høyrer  den type rop. Langt færre som gje seg
om å svare.

Vi bor i eit av verdas aller rikaste land.Vi tappar olje frå jorda og
set pengane i banken.Vi har ordna oss god personleg velferd. Des-
verre  vert det vi greier å produsere av varer , så kostbart at få vil
kjøpe det. Så sit vi der og lever bra av oljepengar medan vareproduk-
sjonen enten flyttar til andre land eller stoppar opp.

Trygdesjefen betalte ut siste år 227.000.000 til oss 1800 binda-
lingar. Det vil seie at kvar av oss i snitt mottok 126.000 kroner frå
den kassen.

Som sagt, så veit ingen korleis vi  bindalingar greier  oss i tida
framover. Men ein ting er sikkert: Har vi ikkje tru på at vi skal få det
til, så skal vi berre pakke kofferten med ein gong.Tida er nok inne til
at vi møtes og innser at vi er i same båt, set ned forventningar og
krav til storsamfunnet, og ikkje minst opnar meir for andre verdiar
enn dei som ligg i ein stadig feitare lønningspose.

Kirka i Bindal har no i fleire samanhengar prøvd å viser at dei ut
frå sitt ståsted vil solidarisere seg med dei kreftene som har tru på at
det også i framtida skal bo folk i bygdene rundt Bindalsfjorden.

Om å ha håp 
om ei  framtid i Bindal
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Både etter landbruksguds-
tjenesten i fjor og ung-
domsgudstjenesten 15.

mars, var det flere som sa de føl-
te at de hadde vært med på noe
viktig.Sånn opplevde vi det fordi
vi var i nærkontakt med noe så
livsnært som arbeidsplasser og
framtid i vårt nære miljø. Sånn
opplevde jeg det. Vi hadde for
oss noe fundamentalt for tilvæ-
relsen.

Men er det så sikkert at det
som er viktigst for oss, er det vik-
tigste? Og er det viktigste i livet
viktigere enn alt annet? Det fin-
nes dem som ikke bare setter li-
vet på spill, men som ofrer det
vitende og villig.

Hvis USA startet krig, så var
irakerne villig til å kjempe til sis-
te mann,ble det sagt nylig.Følge-
lig må det være noe som opple-
ves viktigere for dem enn selve
livet. Hva kan det være?

Vår ære
For noen er det æren. Begrepet
æresdrap var om ikke ukjent, så
iallfall fremmed for oss inntil for
få år siden. Nå er det en trussel
som angår folk i vårt eget land.
Vi hører om det i andre kulturer:
ære er en nødvendighet, og va-
nære en skjebne verre enn dø-
den.

Ære er nært forbundet med
stolthet. Til vanære knytter det
seg skam og fornedrelse.

I tidligere tider, for en genera-
sjon eller to siden, var skam noe
vi alle fryktet. Det var så mye
som var skam. Fattigdom var
skam.Men så fikk vi utryddet fat-
tigdommen,og da forsvant skam-
ma for den.

Å stikke seg ut og være anner-
ledes, var skam før. Sånn er det
ikke lenger.

Vi har gått og trodd at skamfø-

lelsen hos oss har vi
kommet til livs. Men
hvor dypt stikker
det? Skamfølelsen er
neppe mer utryddet
enn dømmesyken er
det.Møter vi fordøm-
melse, kryper skam
og sjølforakt inn i
sjela. Men er det så
galt? I passe medisin-
ske doser kan det tje-
ne en hensikt.

En nær slektning
av både ære og stolt-
het er f. eks. moral.
Det som høyner moralen, må vi
ikke vise vekk. Uvettig dosert
kan fordømmelse og skam virke
demoraliserende og ta livsmotet
fra noen.Vi har til og med sett at
det tar liv. Derav benevnelsen
æresdrap.

Vår integritet
11. september ble ensbetydende
med terror og ondskap. Men er
alle hørt i den sammenheng? 

Her finnes mennesker som
gjerne ofrer livet for den gode
sak å få oss til å tenke som dem.
Det avtvinger respekt, på en
måte. Det som likevel er beten-
kelig i den sammenheng,er at de
også er villig til å ofre så mange
andre i samme slengen. Det vir-
ker ikke som om livet betyr noe,
innvender vi. Saken er heller den
at noen holder andre verdier
som viktigere. Dette ligger anta-
kelig utenfor vår fatteevne, men
ut fra sine forutsetninger tenker
de kanskje fornuftig. Men fornuf-
ten er ikke alltid til å stole på.

Det moderne menneske er
opplært til å stole på sin egen
fornuft og være kristisk til autori-
teter. Alt som minner om indok-
trinering og hjernevask, avskyr
vi som pesten.Men det finnes en

sannhet som man enes om i
både øst og vest: at det finnes
noe som er mer verd enn livet.
Man er også langt på veg enig i
hva det er. Det er menneskets
sjel!

Når Frankrike og noen andre
land nektet å følge USA i krig
mot Irak, var det en som begrun-
net det slik: "Bedre å miste en
venn enn å miste sin sjel!" Men
vi trenger ikke få det fortalt av
Saddam Hussein - og på hans
måte.Vi kan lære det av Jesus.

Vår evige bestemmelse
Vi skal være opptatt av å ta vare
på vår sjel, altså våre idealer. Det
handler om ære, om stolthet og
moral. Men også om ydmykhet,
redelighet og respekt. Ordet fun-
damentalisme er et fy-ord. Det
får oss til å tenke på indoktrine-
ring. Men det må ikke få rive
grunnen vekk under oss. Bibelen
er ikke indoktrinerende.Den har
et frigjørende budskap: Vi står
ikke til svars for andre enn Gud.
Og han møter vi gjennom Jesus,
vår Frelser. Derfor synes jeg også
alle de andre gudstjenestene vi
har, lar oss få være med på noe
viktig - faktiske det aller viktig-
ste: å ta vare på vår sjel!

Torgeir

Det viktigste
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Under denne gudstjenesten ble det lest en bønn
kombinert med lystenning. Menighetsbladet  har
fått spørsmål om å trykke denne spesielle kirke-
bønna. Det gjør vi så gjerne, men bønna var så
lang at redaktøren har tatt seg den frihet å kutte
den noe ned.

Menighetens forbønn 
med lystenning:
JORD.

Vi tenner lys for jorda og alle som lever av det
du lar vokse og gro.Hjelp oss alle til å ta vare

på ditt skaperverk, så vi verner om menneskets
verd og forvalter naturens gaver til beste for hver-
andre.

Din jord er rik, men det er ikke mange som kan
leve av jordbruk i Bindal.Vi frykter for framtida.
Gårder legges ned og hele grender fraflyttes.

Herre , gi oss evne til å se og vilje til handling,
så vi makter å snu utviklingen for det er for sent.

HAV.

Vi tenner lys for livet i havet, i fjorden ,i elver
og vann.Vi ber for fiskerinæringen, for opp-

drettsnæringen og for alle som har sitt utkomme
på sjøen og av foredlingen på land.

Gi mange og trygge  arbeidsplasser også her oss
oss. Lær oss å unngå sykdom og forurensing.

INDUSTRI.

Vi tenner lys for alle i konkurranseutsatt
næring.Vi ber om rettferdig handel og

rettferdig lønn lokalt og globalt.Vi ber om at
det fortsatt må være mulig å ha bedrifter og
industri i Bindal som kan gi arbeidsplasser
og oppretteholde bosettingen så vi kan få ei
framtid for bygde-Norge.

PLEIE-OG OMSORG.

Vi tenner lys for alle som trenger pleie og
omsorg., og for alle som tar på seg denne

oppgaven i heim og på institusjon.
Vi ber deg for alle som opplever livet til

daglig som et slit og har vanskeligheter med
å få endene til å møtes.Velsign alle som vå-
ker hos syke og lidende.

Vi opplever svikt i kommuneøkonomien.
Hjelp oss å finne gode ordninger som gjør
det mulig å ta vare på hverandre.
OPPVEKST.

Vi tenner lys for alle som går i barnehage
og på skole. Hjelp heim, skole og kirke å

stå sammen så vi lykkes i den store felles
oppgave: å gi barn  og ungdom en trygg, god og
glad oppvekst så de kan trives og være trygge i
bygda.

TRYGGHET I TRAFIKKEN

Også hos oss går menneskeliv 
tapt i trafikken.

Vi tenner lys for alle som ferdes på veiene og på
sjøen.Vi ber for trafikkopplæring og alle som har
tilsyn med trafikken. Fri oss fra hastverk og stress.
Minn alle om å vise hensyn, og hjelp oss til å unn-
gå ulykker så vi får en tryggere ferdsel.

HEIMPLASSEN

Lær oss Herre, å styrke fellesskapet mellom 
generasjonene.

Vi tenner lys for alle som bor i Bindal. Styrk
samfølelsen og samholdet mellom folk. La oss
motstå splittelse og grendestrid.Gi oss helse og
krefter til å ta oss av hverandre.

i Solstad kirke
UUUUnnnnggggddddoooommmmssssgggguuuuddddsssstttt jjjjeeeennnneeeesssstttteeeennnn
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Menighetsbladet fikk nylig et
brev fra ei dame som helst
ikke ville ha navnet sitt i bla-
det.Det respekterer vi, men
ser helst at de som vil ha noe
inn i bladet, skriver under
fullt navn.

Innsenderen var i Solstad
kirke under ungdomsguds-
tjeneste nylig, og skriver mel-
lom annet dette:

«... det er godt å oppleve
at menighetene begyn-
ner  med noe nytt.Kirke-
ne har blitt et forsam-
lingssted for noen spesiel-
le. Slik jeg har forstått
kristendommen så er
den for alle og ikke
minst for de som står la-
vest på rangstien i sam-
funnet vi lever i ...

Det var rørende å se at
alle slags mennesker satt
i kirkebenkene sammen,

gammel og ung, de som
trodde på Gud og de an-
dre. Jeg er for fred og me-
nighetsrådet vil jeg ri ros
for at de hadde en bønn
og at mange forskjellige
folk tente lys. Selv om jeg
stort sett er alene i huset
tenner jeg alltid et lys
når jeg ber eller skal la
gode tanker surre rundt
i hodet ...

Håpet kan ingen ta
bort fra meg eller andre
som har det, og det er
min største styrke.Vi må
håpe på at det vil bo folk
i Bindal etter våre dager.
Kirken kan ikke utføre
undre, men som presten
sa i prekenen at kirken
vil tenke på folket og
håpe  at optimismen
skal få råde ...»

POLITIKK OG
ADMINISTRASJON

Vi tenner lys for alle som har
fått lederoppgaver og sty-

ringsansvar i samfunnet.Velsign
vårt folkestyre, kommunestyre
og formannskap, og kommu-
nens administrasjon og alle som
er satt til å tjene kommunens
innbyggere.

KULTUR OG TRIVSEL

Vi takker deg for heimbygda,
for oppveksten her, og alle

vi har fått dele den med. Følg
med velsignelse alle som søker
ut i naturen.La det gi styrke og
glede og la det bli et vitnesbyrd
om Skaperens velde. Hjelp oss
også så ingen forsømmer sam-
lingen om ditt ord.

Vi tenner lys for alle som en-
gagerer seg i idrett, i sang- og
musikklivet i bygda, i teater-
oppsetting og underholdning
og for alle som tar vare på vår
lokale kultur.

Vi ber for det som skaper
trivsel og og skaper glede og
fellesskap.

Vi ber for ei framtid
for bygde-Norge, - 

det ber vi deg om,
vår Gud og Far.

UUUUnnnnggggddddoooommmmssssgggguuuuddddssss tttt jjjj eeeennnneeeessss tttteeeennnn
Takk til Solstad
menighetsråd

Gleda
Men så ein dag -
ein mørkdemd dag-
hendte det at Vårherre
kom gangande,
spurde kor det stod til.
Jau takk,sa eg, med meg er det berre bra,
men det er så mykje gale ute i verdi
at det vert mest som ei synd å vera glad.
Då smilte Vårherre så det klårna
over alle berg, og sa at:
Så sterk lyt du vera
at du torer lyfta gleda som eit lys her i verdi.
Det var no slik han hadde tenkt ho, sa han.

Fra en leser i Lavik har vi fått dette diktet av Kari Bakke.
Det enkle og litt underfundige diktet får gå som en hilsen
til oss gjenværende bindalinger fra de som  reiste ut.
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Det kom inn 14 svar , og bare 4
var helt rette. Etter den sedvanli-
ge loddtrekninga, ble det Gerd
Brevik som får bokpremien.
Gerd vann også forrige premie,
så det var da veldig til flaks pen-
sjonisten på Vassås hadde.Vi gra-
tulerer i alle tilfelle.
Her er de rette svarene:
Hei, hei bindalinga, her e æg!

Jan E. Kvalvik på en 
jubileumskassett

Det her vart ei undele tid!
Namsosing i 1940 da han
«stjal» ei syltatøykrukke hos
naboen

Vise ærefrykt for livet
Legen, pianisten og misjo-
næren Albert Schweitser.

Den som vil være den første,
må være den siste av alle og
tjener for alle

Jesus fra Nasaret

Bindal er en god kommune
å bo i

Magne Paulsen 
ved flere anledninger

Det er Paulsen som beder sin
morgenbønn

Hartvik Paulsen til presten på
vei heim fra general-
forsamling i TTS

Eg skoill berre ned å heint katt-
fesk til ho Ane Reinset

Knut Haugen da han kom
opp etter en ufrivillig 
dukkert i sjøen.

E da her dokker har ein ungji
som e sjaber?

Even Torkildsen på et av sine
første sykebesøk i Bindal.

Jeg kom, så, og vant 
(Veni, vidi vici)

Cæsar, keisar i Rom

De e fali de...
Ludvik, en av figurene 
til Kjell Aukrust

Eg er vonbråten og djupt såra
tidligere leder i Krf, Kjell 
Bondevik, da han ikke fikk 
støtte nok til å danne 
regjering.

Midt i Norge ligger stedet 
kommunen Bindal har her

slått rot;
og vi har funnet vårt lille rede,
i daglig slit med arbeidsmot.

Dette er første verset av 
Bindals-sanget til Borghild
Holten.

1. Kusma (sjukdommen)
2. Ei Linerle
3. Ei Bukse (klesplagget)
4. Sokker (klesplagget)
5. Ei Høymule (veksten)
6. Ankelen (kroppsdelen)
7. En Hestehov 

(blomsten)
8. Insekt 
9. Et gjerde
10. Å småfryse
11. En butikk
12. En nærtakende person
13. Å rope
14. Hodepine
15. Å halte
16. Å vere ivrig på å 

komme igang
17. Ei brødskive
18. Meslingene 

(sjukdommen)

Mener du å vite svar på oppgave-
ne, sender du disse til
Menighetsbladet i Bindal.
Vi premierer som vanlig 
med ei bok.

Få rette svar på 
konkurransen i forrige blad

PÅSKENØTTER
Her kommer noe å fundere på i påska.
Vi har mange lokale ord som er  på vei
ut av språket. Nå spørs det om du kla-
rer å finne ett eller flere «bindalsord»
som har blitt brukt istedenfor disse 18
ordene:

Livet 
er stort,

men ingen
er for liten 

til å leve det!

!!
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Spiren som gjennom en
lang vinter har ligget
gjemt i jordens mørke,

lokkes fram av lys og varme.
Solens livgivende stråler
bringer livet fram på ny.Vi er
vitner til det underet hver
vår. Et under som vanskelig
kan beskrives ned ord.

Så er det ikke alltid de sto-
re ord som er nødvendig.
Noen ganger taler stillheten
til oss.Andre ganger når vi
lengst med enkle ord.

Vi feirer påske i naturens
oppvåkningstid. En høytid
hvor vi går fra mørke til lys. -
fra død til liv. Et under så
stort at ordene ikke strekker
til.

Røverne som var korsfestet
ved siden av Jesus, hadde fått
dom som fortjent. Den ene
spottet ham, den andre sa: «Je-
sus, husk på meg når du kom-
mer til ditt rike!» Det var en
bønn fra et fortvilet hjerte.

Hans enkle bønn rommet
det ene nødvendige, og det
ble hørt. «Sannelig sier jeg
deg: «I dag skal du være med
meg i Paradis!»»

Det er ikke nødvendig med
høye rop eller mange ord for
å bli hørt. Jesus hører hjertets
sukk tydligere enn høye rop.
Vi kan si, som røveren på kor-
set: «Jesus, husk på meg ... »

Husk på meg

Kor stort min Gud,
at eg ditt barn får vera,

og leva i di frie nådepakt!
Det alt er ferdig ,

eg skal inkje gjera,
men berre kvila i det du 

har sagt.

Men visst eg veit:
Du maktar fast meg halda,

det har du lova i ditt eiga ord.
Du visste alt om meg 

før du meg kalla,
og gav meg plass ved 

nådens rike bord.
(NoS 453)

God 
påske!
Hilsen Grete diakon



8 BINDAL MENIGHETSBLAD

Vi fortsetter serien om nytt fra
Bindalen for 100 år siden, altså
begivenheter i året 1903.

Kommunestyret nektet enstem-
mig å betale 
sykehusregninga 
på 74 kroner for Johan Ingvald
Hansen Sandvik. Johan var ikke
innmeldt i den frivillige sykekas-
sen, og måtte derfor selv betale
for sykehusoppholdet i Sandnes-
sjøen.

Kommunen sender også 
krav til enken 
Alette Øyen
for det utlegg kommunen har
hatt i forbindelse med at man-
nen hennes lå på sykehus den
siste tiden han levde.Beløpet var

på 406 kroner. Betalte hun ikke ,
tok de pant i gården.

Anton Sevaldsen Bøkestad og
Brødrene Kristiansen Lande
søker å få 
nedsatt sin skatt
til kommunen for å få drive han-
del. Kommunen står på sitt, de
må begge betale 25 kroner årlig i
handelsskatt.

Det arbeides med å få 
bygd veg mellom 
Kalvika og Røttingen.
Kommunen sier ja til å koste det
halve få fremst at fylket betaler
resten. Ordføreren skriver brev
til fylket om saka,men fylket kan
foreløbig ikke gi lovnad om øko-
nomisk støtte.

Regnskapet for 
Vassås kirke 
viser at de har 511 kroner inne-
stående i Brønnøy Sparebank.

Ordføreren blir bemyndiget til å
ta opp et kommunalt lån på
6.000 kroner til kjøp av 
eiendommen 
gnr. 24 Kalvik
og til istandsetting av hovedhu-
set til legebolig.

Oppsitterne i Sel- og Harangs-
fjorden ber kommunen henven-
de seg til Torghatten Dampskibs-
selskab og be om at 
Risøya blir byttet ut med
Skotnes som anløpssted.
Kommunestyret støtter  dette
ønsket, da  "... Skotnes  ved sin
centrale beliggenhet ..."
er å foretrekke framfor Risøya.

Det ble holdt 
auksjon på jakta «Ona».
Eieren var  Eilert Nilsen Røyt-
vold. Konstituert lensmann ,To-
mas Melvold ,fikk båten for 200
kroner.

Det var problemer 
å få inn skatten i Bindal.
Kommunekassen var tom og
herredstyret  hadde ikke annen
råd enn å levere den lange lista
med skatterestanset til lensman-
nen.Det ble derfor  tillyst tvangs-
auksjon på Sørhorsfjord, Vike-
stad, Røytvold,Terråk og Lande.

100100IIII     BBBBiiiinnnnddddaaaalllleeeennnn

for                          år siden

Tenk om 
det ble krig

- og ingen 
møtte opp ?

!!
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63 ganger har vi reist den lange
veien fra Tyskland og til Binda-
len. Først gangen var i 1973. De
første årene kom vi bare i ferieti-
da 2 ganger i året, men siden vi
ble pensjonister, harvi vært her
flere ganger i året.

Det er ikke bare den utrolige
naturen og alle de flotte mennes-
kene som vi føler oss sterkt knyt-
tet til. Det må stå en slags driv-
kraft bak som gjør at vi alltid
lengter tilbake hit. Kanskje er
det fordi at himmelen og jorden
er så nær oss her og en føler
«den store skapers» verk så
umiddelbart.

Selvfølgelig måtte vi her i Bin-
dalen lære å lytte til alle lydene i
naturen.Vi måtte også lære å hol-
de ut stillheten. Hvor i verden
finnes den ellers?

Det er sikkert at  Helgelands-
kysten ikke har det fineste været
i verden, men det spiller i grun-
nen ingen rolle.I fjor sommer så
vi jo tydelig hvordan det gikk
med naturen da det livgivende
vannet uteble i lang tid.

Vi har sett den store foran-
dringen som har funnet sted i
Bindalen siden 1977. Det er vel
naturlig at ungdommen flytter
ut til store byer for å skaffe seg
skikkelig utdannelse eller bedre
økonomi. Men håpet er vel at de
kommer tilbake en gang.

Hvis vi kan tillate oss å an-
befale folk her noe, så måtte det
være at hvis folk trenger noe, så
må  de ta hensyn og kjøpe nor-
ske produkter. Norge har så
mange produkter som er av så
høy kvalitet.Vi tenker for eksem-

pel på klær av ull, møbler og
matvarer. Dette for også å støtte
norsk produksjon.

I vår ungdom betydde «Made
in Japan eller China» billige varer
uten høy kvalitet. Norske varer
koster kanskje noe mer enn
mange utenlandske, men i leng-
den har en mer glede av noe
som det er kvalitet over.

Vi håper på en fremtid for alle
som lever i utkanten, og vi er
meget takknemmelig for at Gud
viste oss veien hit til Bindalen

Hilsen  Gelinde og
Herbert Brandes

Menighetsbladet har fått et hyggelig brev 
fra et tysk ektepar som bor i Bindalen store deler av året.

Gerlinde og Herbert Brandes har hytte på Kjelleide, og skriver...

66663333    ggggaaaannnnggggeeeerrrr
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Denne gangen har utfordringa
gått til organisten vår,
Roger Johansen.
Han tok imot utfordringa på
strak arm, og her er hans
bidrag:

Så fremt at jeg har anledning,
hører jeg på sangtimen hver
søndag morgen. Her får en
høre både sanger og salmer
som folk har et spesielt forhold
til. Sist søndag hørte jeg en sal-
me som jeg knapt hadde hørt
før. Både teksten og melodien
fenget meg.Spesielt var det noe
med harmoniseringa  som
jeg likte godt.

Jeg gikk til salmeboka
og korallboka, og fann sal-
men. Det var  en salme
skrevet av Olav Hartmann
i 1974 etter «Solsangen»
av Frans av Assisi   av år
1225. Eivind Hovland har
harmonisert melodien.

Jeg har ennå ikke spilt
salmen under kirkelige
handlinger, men jeg reg-
ner med at menigheten
får høre den som enten
preludium eller postludi-
um med det første.

Salmen heter 

Takk, gode Gud for alle
ting,
og den står på nummer 281 i
salmeboka.

Det er 8 vers på salmen, og
her er det først og det siste:

Takk, gode Gud, for alle ting,
først bror Sol, så lys og fin.
Han vekker oss hver
morgengry
og er ditt tegn for oss i sky.
Haleluja
Takk for alle dine under.

Syng dag og natt! Syng hav og
jord!
Vi prisere Gud i samstemt
kor:
Du er så rik! Du ser oss nå,
du bøyer deg mot alle små.
Haleluha
Takk for alle dine under.

Menighets-
rådenes
årsmeldinger
Årsmeldingene ble lagt fram på
menighetenes årsmøter, men har
noen andre interesse av disse
meldingene, er det bare å stikke
innom eller ta kontakt med Kir-
kekontoret.

Årsmeldingene er grundige ,
og forteller om alle aktiviteter og
tiltak der menighetene er invol-
vert.

De fleste leserne forstår vel
hintet. En gang i året vi ber

vi på denne måten om et frivillig
bidrag til Givertjenesten.

Vi skulle så gjerne ha sluppet
å spørre om økonomiske støtte,
men skal vi holde hjulene i gang,
er vi helt avhengis av en del fri-
villig støtte.

Alle beløp som kommer inn til
Givertgenesten går til det diako-
nale arbeidet. Vi tror at folk i
kommunen vår sette pris på det
arbeidet vi gjør . Det kommer
ofte positive tilbakemeldinger .

Sist år kom det inn 21.000 kro-
ner til Givertjenesten . Det er
omtrent 5.000 kroner mer enn
året før.Vi takker så mye for alle
bidrag, store eller små, og vi lo-
ver å nytte hver krone så godt vi
kan til de rundt oss som vi finner
trenger det mest.

Det ligger
en giro inne

i bladet
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KKiirrkkeelliiggee hhaannddlliinnggeerr Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

APRIL
06.04: 5. s. i faste. Høymesse i Vassås kirke kl. 11.
13.04: Palmesøndag. Ingen gudstjeneste i Bindal.
17.04: Skjærtorsdag. Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 19. Nattverd.
18.04: Langfredag. Pasjonsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
20.04: Påskedag. Høytidsgudstjeneste i  Solstad kirke kl. 11.

Dåp. Nattverd-
21.04: 2. påskedag. Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.

Dåp. Nattveard.
27.04: 1. s. e. påske. Familiegudstjeneste i Solstad kirke kl. 11.
30.04: Onsdag. Samtalegudstjeneste i Vassås kirke kl. 19.30.

Alle velkommen.

MAI
01.05: Off. høyt.dag. Gudstjenste i Vassås kirke kl. 11.
04.05: 2. s. e. påske. Familiegudstjeneste i Harangsfjord kl. 11.
04.05: 2. s. e. påske. Samtalegudstjeneste i Solstad kirke kl. 19.

Alle velkommen.
11.05: 3. s. e. påske. Ingen gudstjeneste i Bindal.
17.05: Grunnlovsdag. Familiegudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
18.05: 4. s. e. påske. Høymesse i Solstad kirke kl. 11. Nattverd.
25.05: 5. s. e. påske. Høymesse med konfirmasjon 

i Vassås kirke kl. 11.
29.05: Kr. himmelf.d. Gudstjeneste i Bindalseidet misj.hus kl. 11.

JUNI
01.06: 6. s. e. påske. Ingen gudstjeneste i Bindal.
08.06: Pinsedag. Høytidsgudstjeneste med konfirmasjon 

i Solstad kirke kl. 11.
09.06: 2. pinsedag. Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
15.06: 1. s. e. pinse. Høymesse i Solstad kirke kl. 11.

Jubileum for 50-årskonfirmantene.
22.06: 2. s. e. pinse. Høymesse i Vassås kirke kl. 11. Nattverd.
29.06. 3. s. 3. pinse. Høymesse i Solstad kirke kl. 11. Nattverd.

Døpte
Vassås
26.01.: Inger Arlén Plahte.

Døpt i Stedje kyrkje.
16.02.: Robin Johan Skogmo

Solstad
26.01.: Trygve Aleksander 

Sagmo
26.01.: Nora Kalvik
09.02.: Cora Sætervik 

Fredriksen

Døde
Vassås
20.01.: Jorun Myhre Johnsen
19.03.: Per Aarsand

Solstad
10.02.: Ellen Johanne 

Bergersen
17.03.: Anton Heiberg 

Johansen

Jeg trodde
jeg var fattig

som ikke 
hadde sko...
til jeg møtte

en mann som
ikke hadde

bein.

!!
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Jødisk påske
Historieforskere har ment at feiringen foregikk på
denne måten:

Festen var en familiefest som gikk over to dager.
Den begynte en torsdag. Da skulle faren i huset
slakte et lam, steke det - og så skulle familien spise
det stående, som på reisefot - i hast.

Etter hvert var det blitt sånn at påskefesten bare
kunne feires i Jerusalem. Det var sjølsagt ikke mu-
lig for alle, men det gjorde Jerusalem til en valfarts-
by som fikk folketallet mangedoblet i påsken.
Natt til fredag var våkenatt. Da gikk øverstepresten
inn i det aller helligste rommet i templet for å ofre
en bukk til soning for folkets synder det siste året.
Etter sabbaten (dagen etter) fulgte så en mer verds-
lig fest der folk samlet seg til sang og dans på tem-
pelplassen.

I kongetida var det blitt skikken at kongen og
hoffet ei tid før påske reiste ned til Jordanelva for å
sanke en spesiell urt som drev bort innvollsorm,
som mange var plaget av på den tid. På dagen som
nå er vår palmesøndag,kom hele kongefølget tilba-
ke til Jerusalem. Men da begynte et spesielt skue-
spill som gjentok seg hvert år. Da skulle byporten
være stengt, og kongen og hans følge måtte be by-
ens befolkning om å åpne.Noen mener at salme 24
i Salmenes bok ble benyttet i akkurat den sammen-
hengen.Vi har den gjendiktet i salmen «Gjør døren
høy, gjør porten vid». Så ble porten åpnet, og kon-
gen red inn under sang og hyllingsrop.

Jesu påske
Da Jesus red inn i Jerusalem på palmesøndag, var
dette for lengst blitt historie, men ikke mer fjern
for folk enn at de ble slått av likheten. Men de mer-
ket seg trolig en meget tydelig forskjell - Jesus kom
ikke på en flott og fyrig hest, men på et esel.

Når vi leser evangeliene, lar det seg gjøre å følge
Jesus fra dag til dag i dagene som fulgte.Mest inter-
essant er det å se hva han gjør nettopp de dagene
påskefesten skulle foregå.Torsdagskvelden tok han
del i minnemåltidet på tradisjonelt vis. Mange vil
nok mene at det var først fredag at påskelammet
skulle slaktes, og at Jesus dermed foregrep begi-
venhetene. Men det er ikke urimelig å anta at fol-
ketrengselen gjorde tida så knapp at denne delen
av feiringen uansett måtte fordeles over flere da-
ger.

Etter selve måltidet reiser Jesus seg og innstifter
nattverden, og sier to ganger: «Gjør dette til minne
om meg.» Det som først var til minne om utferden
og frelsen for jødene, ble omgjort til et minne om
Jesu soningsverk og frelse for oss alle.

Deretter går Jesus til Getsemane,og ber der - tro-
lig samtidig som øverstepresten ber før han går inn
i det aller helligste.

Så følger fredag – der Jesus fullfører det som inn-
stiftelsen av nattverden forkynner. Det skjer samti-
dig som øvestepresten bærer fram sitt sonoffer for
året.Men Jesus gjør det en gang for alle.Derfor sier
han: «Det er fullbrakt!» Heretter er all offerpraksis
som soningstegn avskaffet. Ingenting skal komme i
tillegg til eller skygge for Jesu fullkomne frelses-
verk.

Vår ukentlige påskefeiring
På den første dag den neste uka - etter sabbaten -
stod Jesus opp fra de døde. Dette ble grunnlaget
for en annen og større fest enn den gamle festen
på tempelplassen. Den ble grunnlag for en ukent-
lig feiring - vår søndag - også kalt Herrens dag.

Torgeir

Jødenes påske - og vår
Påske var fra gammelt en
fest der jødene feiret ut-
farten fra Egypt. Der had-
de de vært helt fra Josefs
dager. I generasjonenes
løp var de blitt så tallrike
at en ny farao kom til å
synes de ble en trussel -
derfor gjorde han dem til
slaver. De led vondt, men
fikk til sist rømme landet.
Dette ble feiret ved at de
prøvde å gjenskape noe
av den situasjonen som
var dengang. 
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Firma Olav Dybvik
Inneh.Aslaug Dybvik Helstad

Du er velkommen innom til en hyggelig handel.
På fredager får du kaffe og vafler på kjøpet.

Hilsen Aslaug
Tlf. 75 03 24 15

- din lokale gavebutikk
Jeg har også kontorrekvisita,
parfymeartikler og leker.
Kom innom til en hyggelig prat.

Hilsen Hild

Henvendelse:

HALLBJØRN G. ALSLI
7982 BINDALSEIDET
Tlf. 75 03 14 36

Beste kvalitet – Rimelig pris

Vakre
grav-
minner
i stort
utvalg

• 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



14 BINDAL MENIGHETSBLAD

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 - Tørkablomster -
Lys fra Namsos lysstøperi
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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

Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja

Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80

Bogen AS
AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

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


