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

    

Er utgitt av menighetsrådet og 
kommer ut 5 ganger i året.  Bla-
det sendes gratis ut til alle hei-
mene 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  
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Det har vært stort engasje-
ment og dugnadsånd når 
det gjelder kirkegårder og 
kirker her i Bindal i år. 
Det kan være risikabelt å 
nevne noe, da andre kan 
bli avglemt. Men alle har 
gjort en kjempeinnsats! 
Men jeg våger allikevel å 
nevne noen som virkelig 
har gjort en forskjell. 

For det første er det dug-
nadsgjengen på Bindalsei-
det. De har malt og ordnet, 
og kirkegården i Kalvika 
har sjelden vært så fin og 
stelt som nå. 
For det andre er det 

pensjonistforeningen på
Terråk som hver vår tar på 
seg å rydde kirkegården 
på Vassås uten at vi 
engang må spørre. 

Men, som sagt, det er 
mange som gjør noe godt 
for kirken i Bindal som 
ikke blir nevnt. Så derfor 
sier jeg takk til alle dere 
som har plantet, vasket, 
ordnet kirkekaffe, stelt 
kirkegårder, skrapet, malt, 
sunget, spilt og ellers gjort 
en innsats for kirken. 

Tusen takk til dere alle!

Årets dugnadsgjeng

Orgelrestaurering
Som dere kanskje allerede 
vet har menighetsrådet 
bestemt at det gamle 
orgelet i Solstad kirke skal 
restaureres. 
Dette skal finansieres ved 
tilskudd, kirkeoffer, gaver 
og bruk av fond. Til nå har 
det kommet inn kr 28494,-

Dette prosjektet har enga-
sjert både lokale og uten-
landske personer. 
Både enkeltpersoner og 
lag har arrangert konserter 
for innsamling. Otto og 
Edgar Bøkestad med 
venner arrangerte en fin 
Olsokkonsert som ga kr 5 
240,-. Organistvikar Vero-
nique Sauvade og Arnfinn 
Anda arrangerte konserter 

i både Vassås og Solstad 
kirke og samlet inn kr 
2395,-. Det har til nå kom-
met inn kr 20 859,- i kirke-
offer. I tillegg har Ytre 
Bindal mannsangforening 
vært engasjert og samlet 
inn til orgelet. All honnør 
til alle dere som ser verdi-
en i dette.

Hvis du vil gi en gave til 
orgelet, bruk konto 
4651.07.04754, og merk 
med orgel. 

Jeg ønsker en fin og 
stemningsfull høst til dere 
alle!

May Helen
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Såmannsøndagen
 
Prekentekst: Markus 4, 26-32 

Og Jesus sa: «Med Guds rike er det slik: 
Det er som når en mann har sådd 

korn i jorden. Han sover og står opp, det 
blir natt og det blir dag, og kornet spirer 
og vokser, men han vet ikke hvordan det 
skjer. Av seg selv gir jorden grøde, først 
strå, så aks og til sist modent korn i akset. 
Så snart grøden er moden, svinger han sig-
den, for høsten er kommet.»  
 
Han sa: «Hva skal vi sammenligne Guds 
rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke?  
 
Det er som et sennepsfrø.  
Når det blir sådd, er det mindre enn noe 
annet frø på jorden, men når det er sådd, 
vokser det opp og blir større enn alle hage-
vekster og får så store grener at himmelens 
fugler kan bygge rede i skyggen av det.»
 
Min sang gror

”Jeg plantet mitt ord blant dine stauder. 
Jeg legger min sang i en håndfull jord. 

Og siden, når jeg er langt avsted, vil du se 
at den gror sent min sang, men den gror.” 
synger Ole Paus i en av sine tidlige viser. 
Det som gis oss i livet, modnes sakte frem i 
vårt indre. En dag kan det springe ut i oss 
og prege vårt forhold til andre og til oss 
selv..
 
Det tar tid å vokse og bli stor. Det tar tid å 
kjenne seg selv og vite hva en vil bruke li-
vet til. Å lære sin venn eller sitt barn eller 
sin kjæreste å kjenne, tar også tid. 
 
Selve tiden trenger tid innimellom...den må 
bli moden før bestemte ting kan skje. Tiden 
må være inne før du kan si ”jeg elsker deg” 
til den du er blitt glad i... Noen ganger føler 
en kanskje at livet har stoppet opp, en 
kjenner ikke at det er noe som gror og 
vokser i en lenger. En føler seg ikke ung og 
levende, en har ingen inspirerende tanker 
og ideer, livet står bare stille. 
 
Ole Paus synger videre i sangen:

”Når engang den kalde årstid kommer, og 
stauder og blomster fryser til, vit da, at 

under høsten spirer et frø, og i din vinter 
blir frøet ild.” 
 
Gud bruker også tid og tar sin tid med det 
han gjør. Han forhastet seg heller ikke den 
gang han ville bli som en av oss. Maria 
fikk et frø, en spire til liv i sin mage og en 
liten gutt vokste opp. Tredve års levd liv 
tok det før Gud i Jesus var rede til å stå 
frem og fortelle om Guds rike. 
 
De sangene, de ordene Jesus sådde er blitt 
til et tre som vokser hver gang vi tar i mot 
et ord fra han. 
Det tar tid før noe vokser og det trenger 
kraft for å vokse. 
 
Gud bruker denne tiden til å vokse i oss 
med de frø han sår. De ord som gir gjen-
klang i oss. En strofe i et dikt, et hellig 
nærvær i en kirke, en bønn som traff noe i 
vårt indre.... 
 
Og Gud ønsker at vi skal bruke vår mod-
ningstid som menneske til å bli kjent med 
han... for hans sang gror kanskje sent men 
den gror....

Gjøa Kristine Aanderaa
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Din blomsterhilsen til Den 
spesielle anleDning 

får Du hos oss
Buketter

Sorgbinderi

Dekorasjoner

Gaveartikler7980 Terråk  - Telefon 75 03 15 00

Årets konfirmanter

Foto: Fo2grafen

Bak f.v: Kris Kabin Sevaldsen, Martin Johan Larsen, Leif 
Erik Dahl, Marcus Sætervik Fredriksen, Håkon Bogen, 
Jørgen Kvarsvik og Jon Vegard Hanssen.

Foran f.v: Ruben Alexander Dahl Øvergård, Charlotte 
Langgård, sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa, Amalie 
Vollan Aakvik og Victoria Alvilde Lian.

Solstad 12. mai
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Begravelse

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Gravminner

Oppussing av gravsteiner

Skrifttilførsel

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

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

Foto: Fo2grafen

Bak f.v: Simen Lande, Isabel Knoph Fuglstad, Andrea 
Nilsen Bergerud og Ivar-André Johansen

Foran f.v: Vilde Raaum Okstad, Lone Hagen Okstad, 
sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa, Lillian Myrvang og 
Michelle Tronhus Nilsen

Vassås kirke 19. mai
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Konfirmantleir på Sømliøya 
3.-5. mai 2013

I vår var det igjen konfirmantleir 
på Sømliøya. Etter noen år uten 
leir for konfirmantene i Bindal 
fikk vi tatt opp tradisjonen,  
takket være hjelp fra konfir-
mantforeldre, Magnar Gutvik og 
Tom van Tuijl, som alle bidro på 
leiren.

Vi skulle egentlig dra til Sømli-
øya torsdag etter skolen, men da 
var det så dårlig vær at det var 
uforsvarlig å dra over i båt. Hel-
digvis ble det bedre vær fredag 
morgen så vi kom oss over til 
Sømliøya og var der til søndag 
formiddag Vi hadde et variert 
program, med både lek og alvor. 
 
Konfirmantene brukte noe av  
tiden til å forberede samtale-
gudstjenesten som skulle være 
på søndag kveld for foreldre og 
familie. Og samtalegudstjenesten 
ble kjempefin!  
Vi hadde gudstjeneste i det fine 
kapellet på Sømliøya og 
sangstund i stuen, og vi hadde 
mye morsomme leker inne og 
ute.

Tom hadde laget en utfordrende 
hinderløype i det fine terrenget 
på øya, som konfirmantene  
gjennomførte kjempe bra. På 
lagkonkurransen ute neste dag 
gjaldt det å samarbeide godt. Og 

konfirmantene tok utfordringen!
Om kvelden hadde vi også  
forskjellige leker ut i mørket,  
(smuglerleken og snikeleken), 
noe som var populært. 
Vi hadde også moro med ”kris-
tendom quiz”, og det var over-
raskende hvor mye konfirmante-
ne hadde fått med seg fra kon-
firmantundervisningen. 

Leirens høydepunkt var nok  
festen på lørdagen, med mange 
leker og dans til langt på natt. 
Konfirmantene hadde kledd seg 
ut i 70-80-talls stil og det var 
mange flotte hårsveiser og  

kostymer. Det var flotte forhold 
på Sømliøya, med spisesal og 
gode måltider (takk til foreldre 
som sto for maten!) stue, peise-
stue med ping-pongbord, eget  
vakkert kapell, soverom og dusj, 
og ute var det volleyballbane 
som vi brukte, bålplass ved  
sjøen hvor vi grillet pølser og 
mange andre muligheter.

Det ble kanskje litt lite søvn, 
men vi hadde en kjempefin leir 
på Sømliøya. Vi ble bedre kjent 
med hverandre, og var sammen i 
bønn, sang og mye moro.  Vi må 
prøve å få til konfirmantleir på 
Sømliøya til neste år også!
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På St. Hansaften ble det arrangert 
friluftsgudstjeneste i Møllebogen i 
samarbeid med det årlige arrange-
mentet der. 
Denne dagen var det mange som 
hadde tatt turen hit i godværet. 
En fin søndag i august, nærmere 
bestemt 25. august, inviterte i til fri-

luftsgudstjeneste på den gamle kir-
kegården på Solstad. 
Her hadde aktivitetslaget gjort det 
pent i stand for en trivelig stund ute 
i det fri. 38 personer deltok på 
gudstjenesten og koste seg med kir-
kekaffe etterpå i den varme sola

Maleverksted og 
bildeutstillinger
Tidlig i sommer, før skoleslutt, 
fikk 2. klassingene invitasjon 
til å delta på maleverksted, i 
regi av trosopplæring i Bindal. 
Catrine Gangstø og sokneprest 
Gjøa K. Aanderaa var ansvarlig 
for dette tiltaket, og ungene 
malte veldig fine bilder. Ett bil-
de fra hvert barn ble valgt ut til 
å være med på bildeutstilling 
nå i september, i begge kirke-
ne. Her ble alle malerne spesi-
elt invitert sammen med sin fa-
milie, og de fikk fortelle litt om 
sine bilder. Alt i alt ble dette et 
bra opplegg og en trivelig 
gudstjeneste. 

Konfirmantinnskriv-
ing og presentasjon 
av konfirmanter
Tirsdag 27. august inviterte vi til 
informasjonsmøte og innskri-
ving av konfirmanter i Vassås 
kirke. Presentasjon av neste års 
konfirmanter vil skje under 
høsttakkefesten 6. oktober i 
Vassås kirke

Friluftsgudstjenester

Gudstjeneste på Solstad 
gamle kirkegård

Bak f.v: Roger Johansen, Oddvin Liasjø, Hallbjørn Alsli, Kåre Liasjø, Jann 
Alsli, Jan Hansen, Sverre Bøkestad, Reidar Paulsen og Villy Pettersen.

Foran f.v: Kari Busch, sokneprest Gjøa K. Aanderaa, Anne-Brit B. Skill-
ingsås, Solrunn Bangstad, Irene Horsvær, Oddveig Bøkestad, Maggy De-
Gomez, Mary Rossdal, Vigdis Busch, Åshild Strand, Inger Lise Valan, Unni 
Fuglstad og Torhild Lauten.

Markering av 50-årskonfirma-
sjon ble holdt søndag 30. juni 
i Vassås kirke. Det ble gått i 
prosesjon inn i kirken og tent 
lys for de som hadde gått 
bort. Det ble også fortalt litt 

om konfirmasjonsskolen, og 
mimret litt under kirkekaf-
fen. Mange hadde tatt turen 
til kirken denne søndagen, 
og koste seg med samværet 
og stunden.

50-års 
konfirmantjubileum 
i Vassås kirke
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«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 sender med stor glede varme 
hilsener til dere fra oss her i 
SOS-Barnebyer.
Vi håper dere har det bra, og at 
alt er vel med dere og deres fa-
milie. Med dette brevet ønsker vi 
å fortelle om fadderbarnet deres 
og hennes fremgang.

Meseret ha hatt det så bra nå i 
det siste at hun har forandret 
seg mye, spesielt på utsiden. 
Hun vokser seg høyere og har 
også lagt på seg litt. Ved siden 
av å ta godt vare på seg selv 
hjelper hun også sine SOS-søstre 
i daglig stell med vask og kles-
skift. Dessuten har hun fått inn 
en god rutine i hver dag etter 
skolen vaske hender, føtter og 
ansikt godt. Hun skifter også av 
seg skoleuniformen, spiser mid-
dag og går så ut for å leke.

Meseret har vært en gjennom-
snittlig flink elev. Hun gjør det 
nå bedre i faget lokalspråk, som 
har vært en utfordring for henne 
tidligere. Hun viser fin aktivitet i 
klasserommet. Dessuten er hun 
veldig interessert i å bli bedre, 
og jobber hardt for det. Her har 
hun også god støtte i sin SOS-
mor og lærerne sine. Hun er 
også medlem i en studiegruppe 
med fem medlemmer som gjør 
skolearbeid sammen og hjelper 
hverandre. Meseret er leder i 
denne gruppen. Siden Meseret 
er så seriøs og ansvarsfull i alt 
hun gjør, er denne gruppen blitt 
belønnet med en hel dag med et 
rekreasjonsprogram for god inn-
sats og bra lagånd.

Meseret er en veloppdragen jen-
te. Hun er selvsikker når hun 
gjør kjente og kjære ting, men 
litt mer usikker når det blir litt 
mer nytt. Hun er velkjent for å 
være støttende og kjærlig. Så 
hun tar godt vare på sine SOS-
søsken. Dessuten er hun blitt 
flinkere til å høre etter og ta til 
seg alle gode råd og kommenta-
rer. Meseret har hatt godt av å 
møte nye mennesker og er ikke 
lenger så stille og sjenert. Hun 
er dessuten også elsket og re-

spektert blant sine venner for 
sitt vennlige vesen.

På fritiden liker Meseret å se fil-
mer, TV-show, og chatte med 
venner. Hun er sjelden lenge 
hjemmefra, da hun leker helst 
rundt hjemmet. Hun liker å dan-
se tradisjonsdans med klubbven-
ninner, og her har hun stor po-
tensiale. Ellers hjelper hun ofte 
sin SOS-mamma med huslige 
sysler og liker også å lage mat 
sammen med SOS-mammaen 
sin. Meseret har deltatt på begge 
SOS-barnebyers feiringer: Utdan-
ningsdagen og Morsdagen, hvor 
hun viste frem tradisjonsdans 
sammen med de andre, og ble 
belønnet med stor applaus fra 
publikum.

Til sist, vil vi si at vi er takknem-
lig for det ansvaret dere har tatt 
på dere. Dere er årsaken til at et 
barn har en trygg, kjærlig og 
varm familie å vokse opp i, og 
det står det respekt av og vi er 
veldig takknemlig.

Med beste hilsen
Wosene Kifle(fru)
Landsleder fadderbarn Etiopia

Brev fra 
menighetens 
fadderbarn
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6-pack Treningsstudio
Ønsker alle velkommen til å trene!
Det er aldri for sent å begynne!
Åpningstider:
Man -Tor 09.00-21.30
Fre 09.00-19.00
Annen hver lør 10.00-14.00 (partallsuker)

Velkommen!
Hilsen Tom

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

 
Elektroinstallasjoner og varmepumper

 

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

1Dag 00. måned 2010

Vi er behjelpelig med å skaffe lokaler. 
Vi leverer til hele Ytre Namdal og Bindal.

atering fra A til Å
Planlegger dere et selskap?

atering fra A til Å
Planlegger dere et selskap?

* Julebord
* Minnesamvær
* Bryllup
* Overtidsmat
* Bursdag
* Firmamat
* Jubileum
* Skolefest

* Barnedåp
* Kon� rmasjon

Bordbestilling
Pristilbud

Pakkeløsninger
Kim Arnø

tlf. 917 64 626
arnosmat@online.no

Per Hushagen 
tlf. 916 17 857

Ranveig Kvalø 
tlf. 918 08 566
E-post: ytrenc@online.no

Ytre Namdal Catering
www.ytrenamdalcatering.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

Brev fra 
menighetens 
fadderbarn
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Kirkelige  
handlinger Kirke kalender

Velkommen til kirken!

GUDSTJENESTEr I BINDAL
Med forbehold om endringer 

SepteMBer
22. sept  Ingen gudstjeneste
29. sept  Ingen gudstjeneste

OKtOBer
6. okt Vassås kirke 
 Høsttakkefest, utdeling av 4-årsbok
  og konfirmantpresentasjon
13. okt Solstad kirke
20. okt Ingen gudstjeneste
27. okt Solstad kirke

NOVeMBer
3. nov Vassås kirke kl 11
 Solstad kirke kl 15
10. nov Solstad kirke 
17. nov Ingen gudstjeneste
24. nov Vassås kirke

DeSeMBer
1. des Solstad kirke kl 19.00 Lysmesse
8. des Vassås kirke Lys Våken 
15. des Ingen gudstjeneste
22. des Ingen gudstjeneste
24. des Sykeheimen kl 11 
 Solstad kirke kl 13.30
 Vassås kirke kl 16.00
25. des Solstad kirke kl 11
26. des Ingen gudstjeneste 
29. des Ingen gudstjeneste
31. des Vassås kirke kl 15

Lisà s Frisør
Ønsker store og små velkommen!
ring  971 43 710 eller stikk innom for timebestilling!
VELKOMMEN!

Hilsen Lisa

Åpningstider:
Mandag Stengt
Tirsdag 09.30 - 17.00
Onsdag 09.30 - 17.00
Torsdag 09.30 - 17.00
Fredag 12.00 - 16.00

Lørdag Etter behov.

Døpte
Vassås
01.09. Tilde Ilvida Kveinå-Gangstø

Solstad
09.06. Lucas Oksås Vikan
07.07. Vida Kveinå-Joten
08.09. Oliver Myhre Sevaldsen
08.09. Torstein André Sevaldsen- 
 Bekkavik 

Døde
Vassås
14.05. Anna Fornes 
 f. 1913  gravlagt på Foldereid)
31.05. Gunnar randulf Johansen  
 f. 1948  (gravlagt på Sømna)
28.06. Gerd Brevik  
 f. 1926
04.09. Sven Olen Vea 
 f.1920
Solstad
21.06. rigmor Skollerud  
 f. 1945
24.06. Sissel Karin Holand Hald  
 f. 1960
14.07. Thormod Vollan  
 f. 1915
22.07. Ådd Henry Dagslott  
 f. 1932
25.07. Jorunn Hallbjørg Bogen  
 f. 1935
30.07. Arvid Dagfinn Busch  
 f. 1937

Vigde
Solstad
01.06. Bjørg Heidi Flataker 
 og Fredrik Angell Hald
Vassås
20.07. Cecilie Nergaard Langeby 
 og Åsmund Løvberg Strand



 Bindal menighetsBlad  11

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

• 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

Stikk innom og ta en kaffeprat.

www.plahte.no

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

tlf. 75 03 16 32

Åpningstider:
Man-tors 09.00-16.30
Fre 09.00-18.00
Lør 10.00-14.00

SALONGEN Anette Vikestad
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!
Mandag tirsdag, torsdag og fredag 09.30 - 17.00
Onsdag  Stengt
Lørdag  10.00 - 14.00 Mob 958 26 527
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Tlf. 75 03 19 00

Fax 75 03 19 10

Feilmeld.: 75 03 19 19

E-post: post@bindalkraftlag.no

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

Motorsageksperten

Salg • Service
Utleie av Bobil

• Medisinutsalg 
• tiPPing
• Post i butikk

Velkommen!

 

Bogen AS
Autorisert bilverksted

Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

terråk

Bistår de etterlatte  
med alle praktiske  

gjøremål i forbindelse  
med gravferd

Gravminner, navntil-
føyelse og oppussingtlf 74 38 95 00 - 911 54 868 

Sigrun Bergslid
Sentrumsgata 9,  
7970 Kolvereid
Ditt prisgunstige  
alternativ med 

tradisjon og kvalitet!

En verdig avskjed til en fornuftig pris

Åpningstider:  
Man-Fre 9.00-18.00
lør 10.00-15.00

tlf.  
75 03 40 00

Begravelsesbyrået
    Bergslid AS


