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Gode
medmennesker
Her er Linnea
på 3 år i gang
med kaffeservering på
Terråk sykeheim. Diakoniutvalget stiller
flere ganger i
året opp med
ettermiddagskaffe og
kaker.

God
Sommer!

2007

34. årgang

Redaktørens Hjørne
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Endelig sommer!
I

skrivende stund har vi hatt godvær i over ei uke, og
jeg er fortsatt ikke lei. Det er herlige tider med sol,
bad, grillmat og lettkledde unger.
Sommer er også ferietid. Her på kontoret skal vi også
ha ferie, men kontoret vil bli bemannet de aller fleste
ukene i sommer. Claes prest skal ha ferie store deler av
sommeren, men vi vil få prestetjenestene utført av
Brønnøy.
”Barn av regnbuen” er trosopplæringsprosjektet Bindal menighet fikk midler til å prøve ut. På side 4 kan
dere lese om hva dette prosjektet går ut på. Dette prosjektet er i full planlegging nå, og fellesrådet har ansatt
Catrine Gangstø som prosjektleder. Gratulerer Catrine!
Siden sist blad har det skjedd ting her i staben. Vår
kjære organist Roger har vært alvorlig syk, men er nå på
bedringens vei. I denne perioden har det blitt innleid organist der det har vært mulig å få tak i, og så har lokale
musikk-krefter også steppet sporty inn.
Vi har også hatt gudstjenester uten organist eller akkompagnement. Dette er ingen ønskesituasjon for noen
av oss. Men det vil nok fortsette slik en tid framover til
vi ser om Roger kommer tilbake. Organister er etterspurt
vare over hele landet, og vi får ikke tak i noen vikar. Vi
håper på forståelse for denne situasjonen.

Oppussing Vassås kirke

I vår hadde vi besøk av kulturminnekonsulent Bjarne
Eriksen fra Nordland fylkeskommune. Han gikk befaring
på Vassås sammen med en oppnevnt oppussingskomité.
Etter hans besøk fikk vi sendt en rapport over tilstanden
til kirka.
I den forbindelse etterlyser vi bilder av Vassås kirke
som viser inngangspartier. Dette må vi ha for å kunne
gjenskape kirken best mulig.
Vinduene i kirka skal også pusses opp, og da vil vi
prøve å få tak i gammelt valset glass. Så har DU noen
gamle vinduer med valset glass liggende, så ta
kontakt med kirkevergen.

J

eg vil ønske alle lesere av Menighetsbladet en
riktig god sommer!
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Prestens side

Regnbuen

O

g Gud sa: «Dette er
tegnet på pakten
jeg oppretter mellom meg og dere og hver
levende skapning som er
hos dere, for de kommende ætter i alle tider: Jeg
setter min bue i skyene:
og den skal være et tegn
på pakten mellom meg og
jorden.» 1. Mos 9,12-13
Regnbuen var tegnet. Denne buen som spenner over
jorda og som kan sees av
alle mennesker. Den kommer til syne på forskjellige
steder til ulike tider, men
er lik for alle mennesker
uansett rase, kultur,
kjønn, alder, religion og
sosial klasse. Du ser den
over taket på blikkskur og
palasser. Sånn er tegnet.
Regnbuen viser seg for
menneskene når livets to
grunnleggende forutsetninger møtes: LYS og
VANN. Regnbuen er et fellesskap av uendelig mange
dråper som sammen danner en fargeskala. Hver
enkelt dråpe er unnselig,
hver farge er alminnelig,
men sammen, i mangfoldets fellesskap dannes
helheten og storheten.

Tre ting:

1) Regnbuen er tegnet på
at Gud aldri svikter sin
menneskehet før himmelhvelvingen brister.
2) Og regnbuen er tegnet
på at menneskehetens
storhet er felleskapet i
mangfold.
3) Men regnbuetegnet er
ikke bare et tegn for menneskene. Den synliggjør
også at alt levende er gjensidig avhengig av hverandre.
Det er naturen som frembringer tegnet helt uavhengig av menneskets skaperkraft, teknologi, kultur
og økonomisk styrke. Du
får deg med andre ord ingen
regnbue tuftet
på egen intelligens og formue.
Beklager.
Regnbuen er et
gavetegn. Fra
Gud. Den Gud
vi ikke kan fange i en formel
eller to. Regnbuen er tegnet på
at Gud fortsatt
bryr seg grenseløst om oss, så

grenseløst og skjult at det
svimler vondt noen ganger.
Regnbuen er naturens
egen reklame for evangeliet om Jesus Kristus: Han
som er verdens lys og livets vann - det regnbuen
består av. Jesus Kristus er
Regnbuen.
Så lenge regnbuen reiser
seg over blikkskur, søppelplasser og slottshager
reklameres det på himmelhvelvingen om Jesus
Kristus.
Regnbuen er tegnet.
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Trosopplæringsprosjektet

Størst av alt
Trosopplæringen

”Trusopplæring i ei ny tid” ble
behandlet av Stortinget i mai
2003. Meldingen setter fokus på
tros- og livssynsopplæring for
barn og unge i et samfunn preget av stort religiøst og kulturelt
mangfold.
Kristen tro og kristne verdier
har preget vårt folk gjennom tusen år. Dette kommer til uttrykk
i vårt språk, litteratur, musikk
og billedkunst. Den norske Kirke gjennomfører nå en reform
av trosopplæringen. Reformen
skal videreutvikle kirken som
folkekirke og legge til rette for
at den kristne kulturarven bringes videre til nye generasjoner.
Dåp og opplæring hører
sammen. Barna må lære å kjenne den kristne troen som de er
døpt til. Troen kan gi den døpte
håp og hjelp til å mestre livet.

Nye arbeidsformer

Reformen innledes med et
femårig forsøks- og utviklingsarbeid(2004-2008). Trosopplæringsreformen gir nå støtte til
350 prosjektmenigheter, det er
over en fjerdedel av menighetene i Den norske Kirke. I disse
forsøkene prøver kirken ut nye
arbeidsformer og organiseringsmodeller. Reformen har fått
navnet Størst av alt.

Barn av regnbuen

Bindal menighet har fått støtte
til å drive et kunst- og bildeprosjekt for barn mellom 5 og 13
år. Prosjektet er kalt ”Barn av
regnbuen”. Prosjektperioden vil
vare ut 2008.
Vi vil være BARNEKIRKEN i
Bindal i ordets enkleste, videste
og dypeste forstand
Ved å gi barna maling, farger,
lerret og pensel vil vi gi dem
mulighet til å reagere med sitt
trosuttrykk på våre Gudsfortellinger. Kirkene i Bindal skal fylles kontinuerlig med barnas
malte og innrammede bilder
som kvalifisert kirkekunst.

Lørdagssamlinger

Barna vil bli invitert til samlinger lørdager. Der vil de få dramatisert bibelske scener og fortellinger gjennom musikk, fortellere og teater. Etterpå skal de
formidle sitt uttrykk gjennom
malepenselen. Barna vil få male
med acrylmaling. På disse samlingene vil barna få servert et
måltid.

Kirkekunst

Når barna er ferdige med sine
kunstverk vil disse bli rammet
inn med ordentlige rammer og
hengt opp i begge kirkene i
Bindal etter alle kunstens re-

BINDAL TAXI
Står til tjeneste

Bjarne Holmberg
Magnar Kveinå
Alma Kveinå

gler. Barna vil bli spesielt invitert til de gudstjenestene hvor
deres bilder henger på veggen,
og presten vil da bruke disse
bildene aktivt i gudstjenesten.

Målgruppe

I løpet av en treårsperiode vil
alle barn i grunnskolen i Bindal
ha fått tilbud om å delta på dette prosjektet. For at det skal bli
mulig å gjennomføre vil vi sende ut invitasjon til noen utvalgte
aldersgrupper hvert år.

!

Ønsker du
å gi en gave til
menighetsbladet,
bruk kto.nr
4651.07.04754,
– og merk
menighetsbladet

TELFONER

Bindal Taxi:
75 03 40 11
75 03 43 53 – mob. 911 56 577
75 03 11 00 – mob. 959 50 028
75 03 13 29 – mob. 959 50 029
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Konfirmanter 2007

Konfirmanter Solstad 2007

Konfirmanter Vassås 2007.
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Hva skjer i menigheten?
Diakoniutvalget besøker
sykehjemmet
Det er ettermiddag på sykeheimen,- og midt i
uka.. Likevel skjønner vi fort at her det noe på
gang! Finkopper er satt utover bordene. Det er
pyntet med duker og lys. Stua fylles opp med
beboere, og innimellom rullatorene kommer
det trekkspill etter trekkspill, gitar og forsterkere.
Videre kommer det et par representanter
fra diakonatet og de bærer inn kake etter
kake.
Så blir det sang og musikk, nytrukket kaffe
og mange kaker.
”Dette vekker gode minner”, kommer det
spontant fra en av beboerne etter en av de
første melodiene. ”Dette var en opplevelse for
oss”, tilføyer en av de andre. Og så kommer
det flere forslag på sanger de vil høre eller
synge med på.
Det er diakonatet som har sin besøksdag på

sykeheimen med noe godt til
ettermiddagskaffen.
Diakonatet har årlig fire slike
besøksdager på Sykeheimen.
”Det var nydelige kaker dere
har ordnet til”, sier en av beboerne. Og flere andre supplerer
og takker hjertelig for besøket.
Det blir satt stor pris på slike
besøk, bekrefter en av de ansatte ved sykeheimen. Og det
får vi fra diakonatet sannelig
merke, både underveis og etter
besøket. Mange smil og håndtrykk gir uttrykk for det, både
fra beboere og ansattes side.
Det er sant det; at den største
gleden du kan ha, det er å gjøre
andre glad!

Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja
Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80
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Konfirmantselskap: in the
city of Åbygda
20. april 2007
Et ungdomshus med god sodd,
god ungdom, gode foreldre i
bøtter og spann, fellessang, vitnesbyrd om en forgangen konfirmasjonstid, et helvetesdikt,
en moral om bannskap, samt
en kort påskelære var ingrediensene på dette selskapet i år.
Det var første gang Åbygda var
vertskap for oss. Dette gjentar
vi gjerne en annen gang. Tusen
takk to a man and some women
in the city of Åbygda.

Fasteaksjonen
Årets fasteaksjon ble gjennomført tirsdag 27. mars. Konfirmantene stilte villig opp og
gikk rundt om i kommunen
med bøsser.
I Solstad sokn ble det samlet
inn kr 8 488,50,
og i Vassås kr 5 113,Tusen takk til alle giverne og
konfirmantene med foreldre
som stilte villig opp.
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Besøk fra Nigeria
Også i år fikk vi utenlandsbesøk i forbindelse med Kirkens fasteaksjon. Helena fra Nigeria og Ingrid fra Kirkens nødhjelp gjestet
oss under en av våre konfirmantsamlinger og bidro med informasjon, beretninger, film og leker for oss som var kommet til kirka.
På ett tidspunkt var hele menigheten engasjert i en felles-lek med
politisk brodd i seg. Det var ganske morsomt.
Vi takker de i menigheten vår som tok vel imot våre gjester med
mat, felleskap og innkvartering. Dessuten ønsker vi spesielt Helena og hennes radiostasjon i Nigeria INFOTAINMENT lykke til og
Guds velsignelse videre i arbeidet blant de nødstilte.

Dugnad
Terråk pensjonistforening har i
år igjen hatt dugnad på kirkegården på Vassås. Været var
som vanlig kald vind og regn,

men gjengen som telte over 20
stk holdt ut. De gjør et strålende stykke arbeid. Tusen takk
skal dere ha!
Her ser dere en del av gjengen har en velfortjent kaffepause.
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Kirkeoffer
14.01. Offer i Vassås kirke til
menighetsarbeid kr 498,11.02. Offer i Vassås kirke til
Normisjon, Region Nordland kr 640,18.02. Offer i Solstad kirke til
menighetsarbeid kr 386,18.03. Offer i Solstad kirke til
menighetsarbeid kr 874,08.04. Offer i Vassås kirke til
misjonsavtale Malinkeene
i Mali kr 338,08.04 Offer i Solstad kirke til
misjonsavtale Malinkeene i
Mali kr 1 097,50
15.04. Offer i Solstad kirke til
menighetsarbeid kr 802,13.05. Offer i Solstad kirke til
menighetsarbeid kr 852,50
17.05. Offer i Vassås kirke til
Redd Barna kr 1 325,20.05. Offer i Vassås kirke til
Trosopplæringsprosjektet
kr 833,27.05. Offer i Solstad kirke til
Trosopplæringsprosjektet
kr 2 850,28.05. Offer i Vassås kirke til
Trosopplæringsprosjektet
kr 321,50
03.06. Offer i Vassås kirke til
Trosopplæringsprosjektet
kr 2 102,-

En sang / salme jeg liker godt

Denne gangen har vi spurt

Mette Vikestad fra Terråk

om hun hadde en sang. Mette jobber i barnehagen på Terråk, og har vært aktiv både i
Terråk Skolemusikk og flere kor.
” Jeg har ingen spesiell salme å komme med,
men denne sangen husker jeg veldig godt fra
de årene jeg gikk på søndagsskolen hos Klara
Paulsen.”

Min båt er så liten
Min båt er så liten og havet så stort,
men Jesus har grepet min hånd.
Når han styrer båten, da går det så bra
på veien til himmelens land.
Når han styrer båten, da går det så bra
på veien til himmelens land.

Har du en salme du gjerne vil dele med
oss, send den til kirkekontoret 7980 Terråk, og legg med en begrunnelse på hvorfor du liker akkurat den.

Barndåp/konfirmasjon
Eller andre stordager? Senteret på Terråk er mulig å leie.
Utstyr for å dekke til 50 personer.
Kontakt kirkekontoret tlf 75 03 25 81, for leie.

SOMMERBLOMSTER
VÅRVARER, JORD,
GJØDSEL, MM..

7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66

Vi bringer blomster i hele
kommunen, og gjennom
Euroflorist formidler vi
til hele landet.

• Buketter
• Sorgbinderi
• Dekorasjoner
• Brudebuketter

Sommerhilsen
fra Borghild
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Konfirmanter 1957

Begravelse

Konfirmanter
Seremonirom
alle kulturer og religioner.
Vassås for
1957
30 sitteplasser.

Begravelse
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Gravminner
Oppussing av gravsteiner
Skrifttilførsel
Begravelse

Gravminner

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

i forbindelse med dødsfall

Begravelse
Begravelse
Begravelse
Begravelse
Begravelse
Seremonirom
for alle
kulturer
og religioner.
Seremonirom
for alle
kulturer
og religioner.
Seremonirom
for allefor
kulturer
og religioner.
Seremonirom
alle
kulturer
og religioner.
30
sitteplasser.
30 sitteplasser.
Seremonirom for
kulturer
og religioner.
30alle
sitteplasser.
30 sitteplasser.
30 sitteplasser.

Oppussing av gravsteiner
Skrifttilførsel
Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

AS

Begravelse
Begravelse

Begravelse

Seremonirom
for
alle
kulturer og religioner.
Seremoniromfor
for
allekulturer
kulturerog
ogreligioner.
religioner.
Seremonirom
alle
30sitteplasser.
sitteplasser. 30 sitteplasser.
30

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

AS

AVIS
INGEN

N AVIS
AS AS
GEN
AVIS

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

INGEN AVIS AS
EN AVIS AS

Begravelse

Gravminner
Gravminner

Gravminner

Oppussing av gravsteiner
Oppussingav
avgravsteiner
gravsteiner
Oppussing
Skrifttilførsel Skrifttilførsel
Skrifttilførsel

YTRINGEN AVIS

AS

YTRINGEN AVIS

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

AS

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

AVIS

Skrifttilførsel

Gravminner
Gravminner
Gravminner
Gravminner
Gravminner
Oppussing
av gravsteiner
Oppussing
av gravsteiner
Oppussing
av gravsteiner
Oppussing
av gravsteiner
Oppussing av
gravsteiner
Skrifttilførsel
Skrifttilførsel
Skrifttilførsel
Skrifttilførsel
Skrifttilførsel
Bistand
medmed
praktiske
gjøremål
Bistand
praktiske
gjøremål
BistandBistand
med praktiske
gjøremål
med praktiske
gjøremål
i forbindelse
medmed
dødsfall
i forbindelse
dødsfall
Bistand
med
praktiske
gjøremål
i forbindelse
med dødsfall
i forbindelse
med dødsfall
i forbindelse med dødsfall

NGEN

Gravminner
Oppussing av gravsteiner

Konfirmanter
Solstad 1957
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Kirkelige
handlinger

Døpte
Vassås

01.04. Maria Sørhøy
Hemingsen
08.04. Olav Eide Myrvang
20.05. Knut Amund Vikestad
Fosdahl

Solstad

08.04. Elea Vikan

Døde

Vassås

29.03. Ingebrigt Brevik
f. 1926
30.04. Elida Båtnes
f. 1914

Solstad

10.03. Hilma Josefine Lian
f. 1920
31.03. Helga Elise Bøkestad
f. 1920
02.04. Herold Vikestad
f. 1919
11.04. Helga Ilvida Kveinå
f. 1925
02.05. Solveig Skogseth
f. 1920
07.05. Henrik Edvard Skjelsvik f. 1927
28.05. Inge Sveinung Olsen
f. 1944

Etterlysning
Er det noen som sitter på
bilder fra Vassås kirke fra
gamle dager, som viser inngangsparti?
Det skal settes i gang
omfattende vedlikeholdsarbeid på kirke, og i den forbindelse er vi ute etter bilder som kan dokumentere
hvordan kirken så ut før. Ta
kontakt med kirkekontoret.

Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Med forbehold om endringer har vi følgende oppsett av kirkekalender.

Juni
03.06.Tre.søndag
10.06. 2.s.e.pinse
17.06. 3.s.e.pinse
24.06. Sanktans
(Jonsok)

Konfirmasjonsgudstj. i Vassås kirke kl. 11.
Gudstjeneste i Harangsfjorden kl. 11
Friluftsgudstjeneste Kjelleidet
Ingen gudstjeneste i Bindal

Juli
01.07. 5. s.e.pinse Høymesse i Vassås kirke kl. 11
50-årskonfirmantene
08.07. Apostel- Høymesse på Solstad kl. 11
dagen
50-årskonfirmantene
15.07. 7.s.e.pinse Ingen gudstjeneste i Bindal
22.07. 8.s.e.pinse Høymesse i Vassås kirke kl. 11
29.07. OlavsHøymesse i Solstad kirke kl. 11
dagen

August
05.08. 10.s.e.pinse Høymesse i Vassås kirke kl. 11
12.08. 11.s.e.pinse Høymesse i Solstad kirke kl. 11
19.08. 12.s.e.pinse
Høymesse i Vassås kirke kl. 11
26.08. 13.s.e.pinseIngen gudstjeneste i Bindal

September
02.09. 14.s.e.pinse Ingen gudstjeneste i Bindal
09.09. 15.s.e.pinse Høymesse på Bindalseidet Misjonshus kl. 11
16.09. 16.s.e.pinse Høymesse i Vassås kirke kl. 11. Konf.samling
23.09. 17.s.e.pinse Høymesse i Solstad kirke kl. 11
30.09. 18.s.e.pinseGudstjeneste i Harangsfjorden kl. 11

Oktober
07.10. 19.s.e.pinse Høsttakkefest i Vassås kirke kl. 11
Høsttakkefest i Solstad kirke kl. 15
14.10. 20.s.e.pinse
Ingen gudstjeneste i Bindal
21.10. 21.s.e.pinse Høymesse i Solstad kirke kl. 11. Konf.samling
28.10. Bots -og Gudstjeneste m/ eldrefest på senteret
bededag på Bindalseidet kl. 11

^
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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

OLAV BARTNES
Bogen i Bindal

Tlf. 75 03 16 32

Gode tilbud hele året
7985 Foldereid - Telefon: 74 39 61 88

– der h age fo l k m ø t e s • w w w. b og ro n t . n o –

Familieferie, Jakt, fiske og naturopplevelser.
Fra det enkle og rimelige til det eksklusive.
www.plahteseiendommer.no
utmark@plahte.no

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

• POST I BUTIKK
• MEDISINUTSALG
Stikk innom og
ta en kaffeprat.

Bindalseidet

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
Velkommen!
Tlf. 75 03 40 00

Terråk
Tlf. 75 03 19 00
Fax 75 03 19 10
Feilmeld.: 75 03 19 19
E-post: bindalkraftlag@c2i.net

Bogen AS

AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

Begravelsesbyrået Bergslid as
Ordner alt ved begravelser og kremasjoner
Gravmonumenter • Navnetilføyelser og
skriftoppussing

Tlf. 74 38 95 00

