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elv om vi har hatt en ganske så fin vinter,
kjenner jeg at jeg gleder meg til våren.
Gleder meg til å kjenne vårsola varme
i ansiktet, se hestehov og gåsunger sprette,
høre fuglesang og måkeskrik igjen. Det er så
godt å kjenne at man gleder seg til en ny tid.
For sånn har jeg det før hver nye årstid. Alle
har sin sjarm, og er like velkommen når de
kommer.
Jeg håper at dere alle kjenner en glede lik min,
og ser fram til en fin vårsesong.
Delt sorg, er halv sorg
Delt glede, er dobbel glede!
May Helen

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

Dører
Vinduer
Porter

Spesialmål? Ring 75 17 04 66
og oppgi ønsket mål
1.400 dører på lager.
Fraktfritt etter avtale

Heimstad
Bygg
8650 Mosjøen

www.heimstadbygg.no
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Redaktørens Hjørne

Snøen ligger i hvite flekker
-brune blader og strå i blant –
vannet bruser i alle bekker,
men ved bekkens leirete kant
der står selja dryssende full,
skinner som både sølv og gull –
full av gåsunger store og små,
noen gule og noen grå.
Margrethe Munthe
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Det er Herrens påske

V
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i er i påsketiden. Først har vi
den stille uke hvor vi følger Jesus på veien til Golgata og døden på korset. Feiringen av Jesu oppstandelse skjer påskenatt, natten til
1.påskedag i de fleste kirker verden
over. Her i Bindal feirer vi kirkens
viktigste gudstjeneste med høymesse
på 1. påskedag i Solstad kirke og i
Vassås kirke. 2. påskedag er helligdag for oss, men påsken er ikke slutt
etter det. Påskeuken varer frem til
søndagen etter 1.påskedag. Påsketiden varer helt frem til pinsedag.
Evangeliene forteller at etter oppstandelsen viste Jesus seg for kvinner
som hadde fulgt han og for disiplene.
Men det var ikke bare dem Jesus viste seg for. Paulus forteller at etter at
Jesus viste seg for de tolv disiplene,
viste han seg også for «fem hundre
søsken» (1 Kor 15,6) på én gang. I
førti dager viste Jesus seg for nære
venner og skarer av etterfølgere frem
til han blir tatt opp igjen til Gud.
Denne dagen feirer vi på Kristi Himmelfartsdag.
I Johannes evangeliet er Maria Magdalena den første som får se Jesus etter hans død da hun kommer til graven. Hun får i oppdrag å fortelle dette videre til disiplene. De har i redsel
for å lide samme skjebne som Jesus,
samlet seg bak stengte dører. Plutselig er Jesus der sammen med dem og
han viser dem sårmerkene sine. Åtte
dager etterpå skjer det igjen. Jesus
går igjennom lukkede dører og står
midt i blant dem. Jesus viser her sin
suverenitet, han kommer og går og
man vet ikke hvor man har han.
Siste gangen Jesus viser seg, i følge
Johannes evangeliet, er når Peter og
flere av de andre disiplene er ute og
fisker om natten (Joh 21,1-14). Morgenen gryr og de vender hjem uten å
ha fått noe fisk. Da står plutselig Jesus der på stranden og ber dem prø-

ve en gang til. Resultatet er overveldende, 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 våger
ikke å si noe til Jesus, men de skjønner at det er ham. Jesus bryter brødet og fisken og gir dem å spise. Disiplene kan glede seg over måltidet
rundt bålet sammen med han de har
lært å elske.
Det er ikke så mye tale om påsken i
denne teksten, men derimot gir den
oss en fortelling om å leve påskebudskapet. Den utfordrer oss i dette enkle og vanskelige: å leve nær Jesus
og å la oss inspirere av ham. En biskop som levde i Lilleasia på 300-tallet skrev denne påskehymnen:
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!
Velkommen til kirken i påsken!
Gjøa Kristine Aanderaa
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Ny parkeringsplass Solstad

Bindal menighetsblad

Parkeringsmulighetene ved Solstad kirke på Holm har lenge
vært vanskelige. Den eksisterende parkeringsplassen er for
liten til å dekke behovet når
det er større arrangement og
gudstjenester/begravelser. Si-

den kirken og avkjørselen ligger ved fylkesveg 17 har dette i
stor grad også påvirket denne
trafikken og skapt trafikkfarlige situasjoner.
Menighetsrådet har i samarbeid
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med kommunen arbeidet fram
et forslag til en ny parkeringsplass, i tillegg til den allerede
eksisterende. Denne planen er
godkjent i menighetsrådet og i
bispedømmerådet, og arbeidet
går nå videre framover.

Din blomsterhilsen til den
spesielle anledning
får du hos oss
Buketter
Sorgbinderi
Dekorasjoner

7980 Terråk - Telefon 75 03 15 00

Gaveartikler

Dag 00. måned 2010

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

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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Bindals siste gjenlevende
los av jøder under krigen
Edvard Fuglstad intervjuet av Gjøa Kristine Aanderaa

Edvard Fuglstad er i dag 83
år og bor i en leilighet på
sykehjemmet på Terråk. Det
har han gjort de siste ti årene og han har aldri hatt det
så godt som her, sier han.
Edvard vokste opp på gården Fuglstad i Åbygda, med
en eldre søster og en yngre
bror. Som voksen har han
blitt kjent med sin halvbror
som bor på Grong.

D

a Edvard var 18 år tok livet
en dramatisk vending for
ham. Han som var en aktiv
idrettsmann ble nå liggende til
sengs i to år etter å ha fått polio. Han klarte å trene seg såpass opp igjen at han tilslutt til
og med kastet krykkene. Men å
overta gården var det ikke
snakk om, det var det hans
ynge bror som gjorde.
Edvard ga ikke opp og tok
maskinsnekker linje i Vik i
Sømna og fikk først arbeid i
nærheten av Ålesund og så i
Sykkylven. I Sykkylven var han
i syv år. Dessverre pådro han
seg løsemiddelskader der. Han
fikk så jobb på fabrikken på
Terråk, men var der bare ett år,
fordi han fremdeles var syk etter løsemiddelskadene. Nå
fulgte en vanskelig tid for Edvard. Han ble tvangsinnlagt på
psykiatrisk sykehus. Han var
innlagt i litt over et halvt år i
Namsos, Bodø og Kolvereid.
Men han ble etterhvert frisk og
tok nytt grep på livet. Etter
endt sveisekurs i Stryn i Sogn
og Fjordane begynte han med

sveising i hjembygda og holdt
på med det i 10 år. Da han sluttet å arbeide tok han seg av
foreldrene sine i 10 år, frem til
de døde.
Så kom en tid med mange utenlandsopphold. Han bodde litt
over fem måneder på hvert sted
og rekken av land er imponerende: Sverige, Finland, Danmark, Estland, Latvia, Russland, Litauen, Tyskland, Bulgaria, Spania, Mallorca og Gran
Canaria. Han likte seg best på
Gran Canaria og i Spania hvor
han var mye på Sjømannskirken. I ti år bodde han slik i utlandet. Men så holdt ikke føttene lenger, som han sier.
Edvard har opplevd mye i
løpet av livet, men det er særlig
en ting han har lyst til å fortelle
om, da han som guttunge loste
til sammen 22 jøder på vei over
til Sverige.
Gjøa: «Fortell meg først, hvordan var det i Åbygda da du
vokste opp?»
Edvard: «Den gang var det ikke
vei i Åbygda og heller ikke til
Terråk, så man måtte ro for å
komme seg fram. Mannen til
min tante, han Albert Strand,
hadde motorbåt, noe som var
sjelden den gangen. Da krigen
brøt ut var jeg ni år. Onkelen
min måtte registrere seg som
fisker og at han drev rutebåt.
Da fikk han olje til båten som
var rasjonert under krigen.»
Dette skulle bli nyttig på flere måter skulle det vise seg senere.
Edvard: «Jeg husker godt at vi
måtte tvangslevere korn, kjøtt

og poteter. Men vi hadde hemmelig kvern, der måtte vi barna
være vakt. Det ble jeg veldig lei
av etter hvert!
Det kom folk fra byene for å
spørre om vi hadde noe å selge.
De saumfor hver en gård. For
det var noe som het svartebørs
og de fra byen hamstret egg og
kjøtt, ost og melk.»
Gjøa: «Noe som har gjort sterkt
inntrykk på deg var at du var
med å lose jøder under krigen
på deres vei over til Sverige!»
Edvard: «Det gikk en hemmelig rute med faste loser fra
Årsandøy. Der ble jødene hentet av onkelen min med motorbåten og kjørt oppover så langt
de kom, til Åbjørvatnet. Derfra
gikk de til fots til Skarstad. Der
overtok søskenbarnet mitt,Eirik
Skarstad, og loste dem til Granbostad. På Granbostad overtok
mannen til søsteren til Eirik,
Hermod Bangstad og loste dem
over til Namsskogan. Og der
overtok til slutt samen Kappfjell som loste jødene over til
Sverige. Under krigen loste vi
totalt 98 jøder og blant dem
også noen motstandsfolk.
Det var to ganger Eirik ikke
hadde anledning til å lose opp
til Granbostad. Da loste jeg 10
jøder, da jeg var tolv år og 12
jøder da jeg var tretten år. Det
var en fem-seks kilometer fra
Skarstad oppover til Granbostad. Det var forresten ikke bro
over elven så vi måtte rope så
noen kom og hentet oss over
elven. Jeg loste dem så langt at
de så gården, da snudde jeg.»

Bindal menighetsblad

Gjøa: «Hvordan fikk de dere
loste mat på veien?»
Edvard: «Av og til fikk dem
mat i bygden, men det var rasjonering under krigen, så det
var ikke alltid lett.»
Gjøa: «Var du redd da du som
gutt loste jødene alene?»
Edvard: «Nei, losingen var noe
folk visste om i Åbygda og det
var ikke nazister eller tyskere i
bygda, så jeg var ikke redd.
Men det var en gang tyskerne kom på sporet. Lensmannen
i Bindal var nazist og han og
betjenten ble skutt av folk fra
Heimevernet. Tyskerne kom for
å undersøke saken. De gikk
helt opp til der samen Peder
Johnsen bodde i Oksdalen. Der
måtte dem snu, for de greide
ikke å gå lenger. Så heldigvis
ble ikke losingen avslørt.
Losingen av jødene gikk bra
helt til 1944. Da var det en
kvinne som anga samen Kapp-

fjell som loste siste etappe over
til Sverige. Han ble arrestert av
tyskerne og ble torturert så
kraftig at han fikk livsvarige
mén. Men han var så tapper at
han greide å holde tett. Heldigvis for alle oss andre loser som
var med på ruta. Tyskerne
valgte til slutt å løslate ham.
Han måtte skrive under på at
han ble godt behandlet i fangenskapet og at årsaken til at
han var handikappet etterpå
var en ulykke.
Da samen ble tatt ble det
slutt på losingen. Vi vet at alle
vi loste kom seg til Sverige. Jødene berget livet, men vi vet
ikke hvordan det gikk med
dem etter det.
Ole Røtting var offiser under
kapitulasjonen i Narvik og ble
tatt til fange. Han hadde sittet i
konsentrasjonsleir hele krigen
og da han vendte tilbake til
Bindal i 1946 ble han valgt som
ordfører. Han ville søke om
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kongens fortjenstmedalje til
alle oss som hadde vært los under krigen. Vi ville heller at det
medaljene kostet skulle gå til
sultne barn.»
Gjøa: «Det var edelt gjort av
dere! Det gjør inntrykk på oss i
dag at dere her i Bindal var
med på å redde så mange jøder under krigen. Det er bra og
viktig at du som siste gjenlevende los forteller historien videre til dagens generasjon. Det
er særlig viktig å bli minnet på
i vår tid hvor antisemittismen
har blomstret opp igjen. Tilslutt, hvordan står det til med
deg i dag, Edvard?»
«Ukrutt forgår ikke, skal du
vite!» Sier Edvard og ler høyt. Ja
det passer godt på Edvard, han
har beholdt glimtet i øyet og
sitt skøyeraktige smil - til tross
for de prøvelser livet har gitt
han.
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Årets konfirmanter
Solstad kirke 24. mai 2015
kl 11.00
Line Sofie Busch
Helena Sætervik Fredriksen
Konrad Gutvik Grande
Kristina Lill Johansen Gutvik
Frida Malen Vikan Heide
Vanja Holm
Leah Jørgensen
Kevin Andre Lian
Simon Benoni Nilsen
Ida Linnea Reppen

Vassås kirke 31. mai 2015
kl 11.00
Iver Johannes Aune
Hans Lillemark Brevik
Markus Andrè Skotnes Brevik
Kine Marlen Nygård Bruvoll
Elias Viktor Gangstø
Lasse Renè Kolsvik
Astrid Margrethe Myrvang
Emil Busch Næsvold

Begravelse

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Begravelse
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Tårnagentene
kommer til Solstad kirke!
Alle i 3. og 4. klasse i Bindal
også i oppgave å forberede en
menighetGravminner
inviteres til å være
gudstjeneste med tårnagenttårnagenter i Solstad
kirke
sønpreg, hvor tårnagentene viser
Begravelse
Oppussing
av gravsteiner
dagSeremonirom
19. april!for
sine oppdrag og løsninger og
alle kulturer og religioner.
Det blir Skrifttilførsel
en spennende
fremfører tårnagentsangen.
30 sitteplasser. dag
hvor vi:
Begravelse
Begravelse
Begravelse
Begravelse
med praktiske
gjøremål
-Bistand
utforsker
bibelfortellinger,
Hele
Bindal
menighet
er velBegravelse
Seremonirom
for alle
kulturer
og religioner.
Seremonirom
for alle
kulturer
og religioner.
Seremonirom
for allefor
kulturer
og religioner.
Seremonirom
alle
kulturer
og religioner.
i forbindelse
med dødsfall
30
sitteplasser.
30til
sitteplasser.
løser
mysterier
og drar påSeremonirom
kommen
og
for
kulturer
oggudstjenesten
religioner.
30alle
sitteplasser.
30 sitteplasser.
30 sitteplasser.
skattejakt!
særlig
søsken, foreldre/foresat- utforsker kirken, kirketårnet te, besteforeldre, venner og
og klokkene!
faddere til tårnagentene!
Det er viktig at vi alle slutter
Gjennom bibelfortellinger og
opp om gudstjenesten som
ulike oppdrag får tårnagentene
tårnagentene forbereder og

fremfører sammen med presten!
Alle er velkommen til tårnagentgudstjeneste kl.15 søndag
Gravminner
19. april
i Solstad kirke som avsluttes
med
kirkekaffe!
Oppussing av gravsteiner
Invitasjon til 3. og 4. klassinger vilSkrifttilførsel
komme i posten.
Bistand med praktiske gjøremål
Hilsen Arnold Alsli,
i forbindelse
med dødsfall
Ann
Helen Øvergård
og

sokneprest Gjøa Kristine,
ledere for tårnagentdagen
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50-årskonfirmanter
KONFIRMANTER SOLSTAD -1965
(27. juni 1965)

KONFIRMANTER VASSÅS -1965
(4. juli 1965)

Bøkestad, Svein Arne
Gutvik, Oddvin Inge
Hansen, Sturla Hjalmar
Holm, Steinar Konrad
Kjeldsand, Karl Magne
Laugen, Asbjørn Villiam
Lilleheil, Jan Anbjørn
Lysfjord, Arnold
Lysfjord, John Bjarne
Nygård, Arvid Herlof
Skarstad, Arve
Skjevelnes, Kjell Gunnar
Sunde, Jens Olav
Vikestad, Steinar Peder
Wik, Arnfinn Inge
Åsaunet, Svein Tinus Sivertsen

Brevik, Kjetil
Busch, Roald Arne
Nilsen, Harald
Paulsen, Steinar Lorentz
Skarstad, Gudleik
Skåren, Harry Angell
Stavøy, Kristian Helge
Strand, Hallvard Arne
Valvik, Paul Harald
Vea, Jon Andreas
Åkvik, Yngve

Fornes, Randi
Granli, Elinor
Holm, Inger Synnøve
Kalvik, Brit Olga Petrine
Moen, Elsa Sofie
Person, Eva Hennie
Sevaldsen, Lisbeth
Strøm, Vigdis

Aune, Synnøve
Brevik, Ingrid Eline
Danielsen, Odbjørg Dorthea
Jacobsen, Vigdis
Govasli, Ågot Karin
Klimpen, Svanhild
Pedersen, Inghild Johanne
Pettersen, Bodil Julianne
Skarstad, Karin
Sylten, Bodil
Valvik, Marit

Markering av 50-årsjubileum for konfirmasjon
under gudstjenesten i Vassås kirke søndag 28. juni kl 11.00.

Elektroinstallasjoner og varmepumper

Tlf 916 95 256 – post@bindalelektro.no – www.bindalelektro.no

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)

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

Velkommen!
Hilsen Tom
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Kirkelige
handlinger
Døpte
Vassås

15.02. Matheo Holm Gangstø
08.03. Emilian Sanders Gangstø

Solstad

08.02. Iris Holm

Døde
Vassås

21.01. Kjell Erik Iversen f. 1942
02.01. Anne Mari Dybvik f. 1937

Solstad

03.02. Edmund Lysfjord f. 1936

Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal
Med forbehold om endringer

MARS
22. mars Maria Budsk.dag Ingen gudstjeneste i Bindal
29. mars Palmesøndag
Gudstjeneste i Vassås kirke
APRIL
2. april Skjærtorsdag
3. april Langfredag
5. april 1. påskedag
5. april 1. påskedag
6. april 2. påskedag
12. april 2.s.i påsketiden
19. april 3.s.i påsketiden
		
26. april 4. s.i påsketiden

Gudstjeneste på sykeheimen
Gudstjeneste i Solstad kirke
Gudstjeneste i Solstad kirke
Gudstjeneste i Vassås kirke
Ingen gudstjeneste i Bindal
Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste i Solstad kirke
Tårnagenter
Gudstjeneste i Vassås kirke

MAI
3. mai
5. s.i påsketiden
		
10. mai 6. s.i påsketiden
17. mai Grunnlovsdag
24. mai 1. pinsedag
		
25. mai 2. pinsedag
		
31. mai Treenigh.søndag
		

Gudstjeneste i Solstad kirke
Samtale med konfirmantene
Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste i Vassås kirke
Gudstjeneste i Solstad kirke
Konfirmasjon
Ingen gudstjeneste i Bindal –
Prostigudstjeneste i Brønnøy
Gudstjeneste i Vassås kirke
Konfirmasjon

JUNI
7. juni
2.s.i treenigh.tid
14. juni 3.s.i treenigh.tid
21. juni 4.s.i treenigh.tid
28. juni 5.s.i treenigh.tid
		

Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste i Vassås kirke
Gudstjeneste i Solstad kirke
Gudstjeneste i Vassås kirke
50-årskonfirmanter

kl 11

kl 11
kl 11
kl 11
kl 15

kl 15
kl 11

kl 19
kl 11
kl 11

kl 11

kl 11
kl 11
kl 11

Velkommen til kirken!

Lisa`s Frisør

Ønsker store og små velkommen!
Ring 971 43 710 eller stikk innom for timebestilling!
VELKOMMEN!
Hilsen Lisa

Åpningstider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

stengt
09.30 – 17.00
09.30 – 17.00
09.30 – 17.00
09.30 – 17.00
Etter behov

Bindal menighetsblad
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SALONGEN Anette Vikestad
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!

Mandag, Tirsdag, Torsdag Fredag 09.30 – 17.00
Onsdag stengt • Lørdag etter behov

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

«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!

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
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Helstad
Landbruksverksted
Tlf. 75 03 24 42,
faks 75 03 43 39

Motorsageksperten

Utleie av Bobil

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
MECA Autorisert bilverksted
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33 - Mobil John: 995 92 290

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!

