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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  
 Skillingsås
 Tlf. 915 77 129

Jeg sitter her i januar og kikker ut av vinduet. 
Det drysser litt hvitt fra himmelen, men vi er midt i den 
hardeste vintermåneden og det er nesten ikke snø på 
bakken. Vi har hatt lange kuldeperioder uten snø. Telen 
sitter dypt i bakken og forårsaker problemer for gravear-
beid og gir fryste vannrør. Ungene er frustrerte over at 
akebrett og ski står tilnærmet ubrukt etter flere måneder 
inn i vinteren. Men det vi ikke har fått til nå, har vi vel 
til gode, og vil få igjen senere. :-)

I desember ble det gjennomført arrangementet Lys Vå-
ken for første gang her i Bindal. Påmeldingen var ganske 
god, selv om noen måtte melde avbud i siste liten pga 
sykdom. Til og med konfirmantene ville være med å 
overnatte i kirken. Arrangementet inneholdt mange arti-
ge og fengende aktiviteter, og det kunne virke som om 
de som deltok syntes dette var moro å være med på. Det 
lover godt for neste års arrangement. 
I april vil vi også arrangere tiltaket Tårnagentene i Sol-
stad kirke. Da inviteres 8- og 9-åringer til en dag i kir-
ken. Spennende!

Vi går nå en lysere og triveligere tid i møte. 
Jeg ønsker alle dere oppløftende dager fremover!

 May Helen

Lys Våken

Foto forsiden: Fra julaftens gudstjeneste i Solstad kirke. 
   Ytre Bindal mannsangforening med 
   dirigent Solbjørg Sagmo. 
Fotograf:  Arnold Alsli



 BINDAL MENIGHETSBLAD  3
Pr

es
te

ns
 s

id
e En gutt på tolv år er kommet 

bort. Som vanlig har han 
vært med foreldrene sine 

på pilegrimsreise til Jerusalem. 
Nå er han forsvunnet i folkevrim-
melen. Å miste et barn på den 
måten er alle foreldres skrekk. 
Nå har det skjedd for Josef og 
Maria, faren og moren til Jesus. I 
tre hvileløse dager farer de om-
kring i Jerusalem og spør etter 
ham alle steder.   
Til slutt finner de gutten der de 
minst av alt ventet det. Jesus sit-
ter blant de skriftlærde i templet. 
”Alle som hørte han undret seg 
over hvor forstandig han var og 
hvor godt han svarte.” skriver Lu-
kas. 

Fortellingen er det eneste 
glimt evangeliene gir av 
Jesu barndom. Alt som er 

bevart er denne ene replikken: 
”Skjønte dere ikke at jeg må være 
i min Fars hus”? 
 Ved disse ordene får Jesus sagt 
ganske mye om hvordan han så 
på seg selv og sin livsoppgave. 
Han er bare tolv år men han vet 
at livsveien hans skal ha en an-
nen retning enn det en vanlig 
gutt kan vente seg. Han vet også 
at han har en annen far, en far 
som er usynlig.

Vi får ikke vite hva unggut-
ten Jesus sa om Gud.  Det 
kunne vært interessant å 

vite hva Jesus spurte de lærde 
om, og hva han svarte på spørs-
målene han fikk. Om dette tier 
evangeliet. 
 I år arrangerte vi for første 
gang Lys Våken i Vassås kirke, 
hvor 11- og 12- åringer tilbrakte 
lørdag og søndag i kirken og til 
og med overnattet der. Barna 
dramatiserte denne fortellingen 
om Jesus under gudstjenesten på 
søndagen. Barna syntes at kirken 
var et spennende hus å være i.  
Jesus var fortrolig med tempelet, 
det var hans fars hus. Også i dag 
er det viktig at barn og unge blir 
fortrolige med kirken og føler 
seg hjemme der.

Gjøa Kristine 

12-åringen Jesus i templet og 
  11- og 12-åringene i Vassås kirke



DIN BLOMSTERHILSEN TIL DEN 
SPESIELLE ANLEDNING 

FÅR DU HOS OSS
Buketter

Sorgbinderi

Dekorasjoner

Gaveartikler7980 Terråk  - Telefon 75 03 15 00
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Lys Våken i Bindal menighet
 For første gang arrangerte 
Bindal menighet “Lys Våken” 
for 11- og 12-åringer lørdag 8. 
og  søndag 9. desember. Konfir-
mantene var med som ledere og 
alle overnattet i kirken lørdag 
til søndag.

 Det var femten barn påmeldt, 
men det møtte bare ti pga influ-
ensa epidemien.
I tillegg var det 12 konfirman-
ter. Trine Nilsen Bergerud og 
Sonja Raaum fra trosopplæ-
ringsutvalget ledet arrangemen-
tet sammen med presten. 
 Det ble to flotte dager, og 
barna utrykte stor begeistring 
for alt de opplevde. Vi hadde et 
variert program. Barna kledde 
seg ut og dramatiserte fortellin-
gen om Jesus i templet under 

gudstjenesten på søndag. Mye 
av lørdagen gikk til å øve på 
dette. Vi øvde også inn en Lys 
Våken sang som vi fremførte 
under gudstjenesen.
Vi dekket og pyntet et langbord 
og hadde festmåltid med pizza 
og brus. Vi ville markere det 
nye kirkeåret, og derfor feiret vi 
kirkens nyttårsaften på lørdag 
kveld. Vi hadde spennende ute-
leker, og alle fikk tenne stjerne-
skudd i mørket ute. Det var 
veldig populært.
 Alle fikk male på stearinys 
med glitter og maling, og både 
konfirmantene og barna syntes 
det var morsomt og lagde man-
ge fine lys. Vi hadde også ka-
kao og boller på kvelden. Stor 
takk til Camilla som lagde ka-
kao til alle!

 Overnattingen i kirken gikk 
fint, 11- og 12-åringene sovnet 
ganske fort, mens konfirmante-
ne hadde ikke behov for så mye 
søvn. Stor takk til de foreldrene 
som var vakter den natten!
 På søndag morgen kom orga-
nisten Roger Johansen som 
spilte noen stykker for oss. Vi lå 
alle og sov i soveposene våre 
og ble vekket av mektig orgel-
spill, det var en spesiell opple-
velse!
Etter frokost ved langbordet i 
midtgangen i kirken, øvde vi på 
gudstjenesten og dramatiserin-
gen. 11- og 12-åringene sammen 
med konfirmantene og presten 
lagde en fin gudstjeneste. 

 Neste år håper vi at flere av 
menigheten møter opp!
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 Fra gammelt av skulle alle 
døde gravlegges nær kirka, og 
før kirka på Solstad ble bygd, 
ble stort sett alle bindalingene 
stedt til hvile på Vassås.
Den mest ”fornemme” plassen 
å bli begravd på var under selve 
kirkegolvet, ellers var det om å 
gjøre å få ligge nærmest mulig 
kirkebygget. Derfor kan vi se at 
prester og de kondisjonerte i 
lokalsamfunnet ble gravlagt tett 
inntil kirkemurene. Den religiø-
se forestillingen bak denne 
skikken gikk trolig på at til 
nærmere en lå kirka, til nær-
mere ville en komme Gud også 
i sitt neste liv. Utover 1800-tallet 
kom tradisjonen med at noen 
fikk ligge nær kirkemuren bort. 
På kirkegården på den nye Sol-
stad kirke som ble tatt i bruk 

rundt 1886, har ingen blitt grav-
lagt inntil kirkemuren. Da det 
ble anlagt kirkegård på Lande, 
etter at kirka ble satt opp der 
rundt 1890, ble kirkegården av 
praktiske grunner lagt et par 
hundre meter fra kirka. Vi ser 
altså at nærheten til kirka etter 
hvert ikke får så stor betydning.
Den første grenda i Bindalen 
som får kirkegård uten å ha 
kirke, er Tosbotnet. I 1906 blir 
den første tosbotningen lagt i 
jord i sin egen bygd. Kravet om 
egen kirkegård hadde da i man-
ge år blitt framsatt fra bygda. 
I årene som fulgte kom det ”an-
dragende” både fra Vassbygda 
og Sel- og Harangsfjorden om 
egne kirkegårder. Et argument 
som gikk igjen hos de som øn-
sket kirkegård i nærmiljøet sitt, 

var at folk vinters tid ikke klarte 
å få frakte de døde til kirkegår-
dene. Islegge og at mannfolka 
var borte på fiske, førte til at lik 
kunne bli liggende på ukevis 
før de kom i jorda.
Det ble derfor anlagt kirkegård 
på Tosbotnet i 1906 og på Skot-
nes i 1912, og på Bindalseidet i 
1913.
I 1911 gjorde kommunestyret i 
Bindal et vedtak om opprettelse 
av kirkegård på Skotnes, og 
kommunen garanterte for ”styk-
kets innhegning,afgrøfting samt 
anskaffelse af Støpul med klok-
ke og afgifter til Presten”. Vass-
ås Kirketilsyn ble bemyndiget 
til å ordne med jordkjøp og inn-
hegning.
Det er altså i år 100 siden den 
første fikk si grav på denne 

Skotnes kirkegård 100 år
– av Olav Håkon Dybvik

Sist sommer ble det markert at det er 100 år siden den 
første bindalingen ble gravlagt på Skotnes kirkegård. 
I denne sammenhengen kan det være av interesse å se 
litt på historien til denne og noen andre kirkegårder i 
kommunen.

Skotnes kirkegård
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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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kirkegården. Det var litt diskusjon om hvor gravplassen skulle ligge, men det praktiske argumentet 
om at på Skotnes var det jordsmonn som var høvelig og at grenda lå ganske sentralt i kretsen. 
Den første som ble gravlagt på Skotnes Hjelpekirkegård var den 63-årige gårdbrukeren Jakob Gaupen 
fra Gaupen. Han døde av tuberkulose. Gaupen-familien ble spesielt hardt rammet av denne sykdom-
men, og 5 av de 9 barna til Jakob døde av tuberkulose.

Kirkegården på Skotnes har si-
den blitt brukt av folket i Sel- og 
Harangsfjorden. Etter at fraflyt-
tinga fra ”Fjordene” startet på 
1950-tallet, har kirkegården na-
turligvis blitt mindre benyttet. Til 
nå har rundt 190 personer fått si 
grav på Skotnes.

I 1945 fikk kirkegården ny klok-
ke. Det var en gave fra Johanna 
Selfjord. Klokka med balanseap-
parat kostet 1300 kroner.

I dag møter vi en velstelt og pen 
kirkegård på Skotnes, og årlig er 
det folk med røtter i Sel- og Ha-
rangsfjord som ønsker å ha den-
ne kirkegården som sitt siste 
hvilested.   

Jakob Gaupen var den første som ble gravlagt på Skotnes kirkegård.

Bilde fra Thina Skotnes’ begravelse 4. oktober 1955
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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!

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.

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
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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

Vi møter hverdagshelter i 
Kirkens Nødhjelps prosjek-
ter over hele verden. Dette 
er mennesker som er født 

på feil side av urettferdigheten. Men de vil forandre 
verden, og de vet hvordan. De er forbilder. Med årets 
fasteaksjon vil Kirkens Nødhjelp fortelle historiene til 
noen av disse forbildene. Vårt arbeid bygger på deres 
kunnskap og engasjement. De sikrer bærekraftige løs-
ninger som er forankret i lokalsamfunnet. De får det 
til! Støtten fra norske menigheter gir forbildene mulig-
het til å skape virkelig og varig forandring. For seg 

selv, for andre og for hverandre.
Det er menigheter landet rundt som står for gjennom-
føringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Bindal 
menighet arrangerer aksjon 17.-19. mars. Pengene 
som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over 
hele verden. 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 17.–19. mars

Det å arrangere tårnagenthelg er 
et nytt prosjekt for menigheten. 
Åtteåringene inviteres til Solstad 
kirke. Den første tårnagenthelga i 
Bindal vil bli arrangert søndag 21. 
april 2013. 

Hvorfor Tårnagenthelg?
Hva om kirketårn og kirkeklokker 
ikke lenger er bare noe vi skimter 
eller hører langt, langt borte? Hva 
om det i kirkene våre finnes enga-
sjerte barn som får oss rundt dem 
til å oppleve at klokkenes budskap 
kommer helt nært? Hva om Tårna-
gentene får oss til å se og erfare at 
Bibelens fortellinger er fortellingen 
om våre egne liv og vårt eget nær-
miljø? - Hva skjer da?
Som Tårnagenter vil barna løse 
oppdrag og mysterier og utforske 
kirken, klokkene og kirketårnet.

Hva ønsker vi med Tårnagenthelg?
Å samle alle 8-åringene i kirken!
At de gjennom bibelfortellinger og 

utforsking av kirkehus og klokke-
tårn sammen skal løse oppdrag og 
mysterier.
At oppdragene skal gi positive 
ringvirkninger! At bibelfortellin-
gene kan knyttes konkret til hand-
ling og 8-åringenes hverdag.
At 8-åringene skal oppleve spen-
ningen knyttet til bibelfortellingen, 
kirkehuset og fellesskapet så sterkt 
at de ønsker å bli en tårnagent (se 
agentsiden www.tarnagentene.no) 
– og at de vil delta i andre trosopp-
læringstiltak. 
At ansatte i menigheten og bar-
neledere fra ulike sammenhenger 
kan gjøre dette sammen!

Støtt aksjonen direkte ved å:
• benytte kontonummer 1594 22 87493
• sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner)
• Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)

Invitasjon til 8-åringene vil komme 
i posten.



Vigde
Solstad
31.12. Ann-Kristin Halsen og 
 Espen Hallbjørn Hansen

Kirkelige  
handlinger

Kirke kalender
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Velkommen til kirken!

Døpte
Vassås
18.11. Sander Otervik Iversen

Solstad
25.11. Gabriel Sevaldsen Sanders 
25.11. Runa Heide Sønnesyn 
16.12. Magnus James Fulbrook

Døde
Vassås
12.11. Randi Helen Stene   
 f. 1959 
(Steine kirkegård, Nærøy) 
14.01. Gunniva Øyvonne Aar   
 f. 1976
Solstad
16.11. Åse Lysfjord   
 f. 1924 
13.12. Jan Bergersen   
 f. 1920 
21.12. Kåre Hanssen   
 f. 1940 
26.12. Arvid Jens Ingar Moen   
 f. 1948

GUDSTJENESTER I BINDAL PRESTEGJELD
Med forbehold om endringer 

FEBRUAR	
10.feb.   Solstad kl. 11
17.feb   Vassås kl. 11
24.feb   Ingen gudstjeneste

MARS
03.mars   Solstad kirke kl. 11. 
10.mars   Vassås kirke kl. 11
17.mars   Ingen gudstjeneste
24.mars Palmesøndag Solstad kl. 11  
   Menighetens årsmøte
28.mars Skjærtorsdag Sykeheimen kl. 11
29.mars Langfredag Solstad kl. 11
31.mars 1. påskedag Vassås kl. 11 og 
   Solstad kl. 15

APRIL
01.april 2. påskedag Ingen gudstjeneste
07.april   Ingen gudstjeneste
14.april   Sømliøya kl. 11
21.april   Solstad kl. 15. Tårnagentene
28.april   Ingen gudstjeneste

MAI
05.mai   Samtalegudstjeneste 
   Vassås kl. 19
09.mai Kr.himmelfart Sykeheimen kl. 11
12.mai   Konfirmasjon Solstad kl. 11
17.mai  Grunnlovsdag Vassås kl. 11
19.mai  1. pinsedag Konfirmasjon Vassås kl. 11
20.mai 2. pinsedag Ingen gudstjeneste i Bindal.  
   Friluftsgudstjeneste. 
   Tilrem, Brønnøy
26.mai   Ingen gudstjeneste 
02.mai   Sykeheimen kl. 11

JUNI
09.juni   Solstad kl. 11 Utdeling av   
   6-årsbok
16.juni   Ingen gudstjeneste
23.juni St.hansaften Friluftsgudstjeneste i  
   Møllebogen kl. 15
30.juni   Vassås kl. 11.  
   50-årskonfirmantmarkering

Menighetens	årsmøte
Søndag 24. mars i Solstad kirke 
etter gudstjeneste palmesøndag.
Kirkekaffe



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.
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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



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
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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


