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Vinter 2014
De aller fleste som kikker
ut av vinduet i dag, en
kald januardag, vil nok
tenke at det er noe som
mangler.
Midt i januar skulle vi jo
egentlig ha sett snøen i allfall. Men ikke i år…
Vi fyrer i ovnen og springer småhutrende imellom
pga kulde og vind.
De fleste som har besøkt
kirken i det siste har nok
småhutret litt der også.
Gamle bygg med dårlige
vinduer, isolering og gammeldags oppvarming er
ikke laget for langvarig
kulde og sterk vind.
Samtidig er det jo fint nå
også. Man slipper snømåking og strøing, og man

kan gå hvor man vil i skog
og mark. Barna(og noen av
oss voksne) savner nok
muligheten for å gå på ski.
Vi er jo tross alt født med
ski på beina og skituren
med pølse og kvikklunsj
er et «must» i løpet av vinteren. På den andre siden
er det nå tykk is på vatnet,
vi kan blåse støvet av
skøytene og få fine dager
på glattisen.
Poenget mitt er at selv om
ikke ting blir som vi har
tenkt, må vi prøve å gjøre
det beste ut av tingene slik
de er. Så nå er det bare å
glede seg på lysere tider,
og fine vinterdager.

May Helen

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

Foto forsiden: Jens Chr Berg
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May Helen Lindsetmo
7980 Terråk
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7980 Terråk, Tlf. 902 05 459
Kirketjener: Olaf Martin Larsen
Kjelleidet, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 17 15
Bindal Menighetsråd:
Leder: Anne-Brit Bøkestad
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Prestens side

En bro er slått over vår avgrunn

V

i er inne i åpenbaringstiden i kirkeåret,
åpenbaringen av Sønnen, den andre
personen i treenigheten. Vi har nylig feiret
at Gud kom til verden i det lille barnet Jesus. I åpenbaringstiden skal vi lære mer
om hvem denne Jesus er. Paulus har skrevet en vakker hymne til Jesus i Kolosserbrevet 1,15-20. Paulus slår fast at det er Jesus som er vår forsoner, og han forsoner
hele kosmos med Gud. Jesus er i besittelse
av en makt som fyller hele universet. Denne makt har han fra Gud. I hymnens form
forklarer Paulus dette nærmere: ”Han er
den usynlige Guds bilde, den førstefødte
før alt det skapte.” Gud er usynlig, men Jesus fra Nasaret, som vi bekjenner som
Guds sønn viser oss Gud, han er født av
Gud før alt annet ble skapt.

D

ette peker på den treenige Gud. Gud
er en i tre personer, Faderen, Sønnen
og Den hellige ånd. Og Sønnen er blitt
menneske i Jesus Kristus. ”For i ham er alt
blitt skapt, i himmelen og på jorden, det
synlige og det usynlige, troner og herskere,
makter og åndskrefter – alt er skapt ved
ham og til ham.” Her gjør Paulus det klart
at alt er underlagt Jesus også ånds- og englemakter, da alt er skapt i ham og til ham.
I vår tid med New Age og mange tilbud på
det åndeliges marked, taler denne teksten
sitt klare budskap. Jesu makt er større enn
alle andre åndsmakter. Troen på Jesus har
også med skapertro å gjøre og henger
sammen med troen på frelse og forsoning,
ser vi her i denne hymnen.

J

esus var med på å skape verden, han er
ikke selv en del av skaperverket. Jesus

som sitter ved Faderens høyre hånd har en
stor omsorg for alt som er skapt. ”Han er
før alt og i ham blir alt holdt sammen.” Jesus er til før alt ble til og samtidig er han et
menneske født inn i en bestemt tid. I inkarnasjonens mysterium lar Gud seg føde
inn i menneskeslekten, han blir oss selv.
Ved en mysteriøs enhet og forening blir
hans liv vårt eget liv. Vi podes inn i ham
som grenene i en stamme. Jesus Kristus er
den nye Adam. Ved sin guddommelige naturs forening med den menneskelige løfter
han den fortapte slekt opp til Gud. I Jesus
holdes alt det splittede i det skapte
sammen. ”Han er hodet for kroppen, som
er kirken. Han er opphavet, den førstefødte
fra de døde, så han i ett og alt kan være
den fremste.” Jesus er hodet, vi er lemmene. En stengt dør er åpnet med Jesus, en
bro slått over vår avgrunn. Guds eget liv,
Guds egen natur lever nå som en ny sevje i
menneskeslektens tre, og gjør levende og
gjenføder hver den som gir den rom. ”For i
ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og
ved ham ville Gud forsone alt med seg selv,
det som er på jorden og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod
på korset.” Ved Jesu lidelse og død, åpenbares Guds miskunn. Gud stiller seg i menneskehetens sted og bærer det åket som
skulle ligget på oss. Gud lar hele sin fylde
ta bolig i Jesus, og gir i Jesus sitt liv for
menneskenes synder, for å forsone seg med
mennesket og alt det skapte og slik skape
fred.

E

tter hymnen sier Paulus videre til Kolosserne ”også dere har Gud nå forsonet
med seg selv...dere må bare bli stående i
troen, grunnfestet og stødige” Hva er det
troen dreier seg om? Å holde fast ved det
håpet som evangeliet gir. Det glade budskap om Jesus fra Nasaret som Paulus har
forkynt for oss. Hvordan skal vi stå stødige
og grunnfestet i troen? Ved å ikke la oss
rive bort fra det håpet som Jesus gir oss.
Det er mange ulike stemmer som krever
vår oppmerksomhet i vår moderne tid. Ved
å gå i kirken og selv fordype oss i Det nye
testamentet vil vi kunne lytte til en stemme
som både kjenner oss mennesker og kjenner Gud - Jesu stemme. På den måten kan
vi bli nærmere kjent med han som er den
usynlige Guds bilde, han som fører oss til
fred med Gud. Fred være med dere!
Gjøa Kristine Aanderaa
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Olav Håkon og Gjøa

Fra utstillingen
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Flott feiring av 100-års
jubileet i Vassås kirke
(Foto: Jens Chr Berg)

I 2013 var det hundre år siden
Vassås kirke ble restaurert.
Kirken var i så dårlig stand
den gangen at den ble tatt helt
ned og bygd opp igjen.
For 30 år siden ble nyrestaureringen av kirken fullført, og kirken fikk sitt nye flotte orgel. Tor
Grindland var sokneprest i Bindal på den tiden (fra 1977 til
1983) og svært aktiv i dette arbeidet. Orgelet i Vassås kirke
kan vi takke Tor Grindlands for.
Derfor ble det feiret en jubileumsgudstjeneste i Vassås kirke
24. november 2013.
Arrangementet var et samarbeid
mellom Bindal menighetsråd,

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

7980 Terråk - Telefon 75 03 15 00

Gaveartikler
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Marian og Snorre

Bindal kommune og Helgeland
museum. Vi ble veldig glad for
at Tor Grindland takket ja til å
komme til jubileumsgudstjenesten. Han fikk æren av å holde
prekenen, og han fortalte om restaureringsarbeidet på kirkekaffen. Det var ordentlig interessant
å høre han fortelle fra den tiden.

Marit Børli Sivertsen var fersk
menighetssekretær i Bindal samtidig med at Tor Grindland var
sokneprest her. Hun og hennes
mann Snorre Sivertsen var invitert til å spille og synge under
Begravelse
gudstjenesten
og på kirkekaffen
etterpå.
De
fremførte
salmer
av
Seremonirom for alle
kulturer og
religioner.
Elias Blix
og
Petter
Dass
og
var
30 sitteplasser.
med på å gi jubileumsgudstjenesten et musikalsk løft- vakker
sang, fine melodier og flott gitarspill.
Det var hyggelig at så mange
hadde møtt opp til jubileumsgudstjenesten (80 personer), og
det var artig for mange å treffe
gamlepresten igjen. Etter gudstjenesten var det flott kirkekaffe
som frivillighetssentralen sto for.
Olav Håkon
Dybvik ga oss et inGravminner
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gjennom historiBegravelse
av og
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enOppussing
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Spennende Lys Våken
for 11- og 12-åringene i Vassås kirke

For andre gang arrangerte
Bindal menighet «Lys Våken»
for 11- og 12-åringer i Bindal.
I år fant det sted lørdag 30. november og søndag 1. desember i
Vassås kirke. Samme helg over
hele landet var det mange barn
som deltok i Lys Våken og feiring av «Kirkens Nyttårsaften»,
natt til 1. søndag i advent, som
er innledning til det nye kirkeåret. Det som gjør dette arrangementet ekstra spennende er
nettopp at alle 11- og 12-åringer
skal overnatte i kirken!
Konfirmantene var med som ledere i år også, og det fungerte
fint, de gjorde jobben kjempebra! Det var kanskje en fordel at
de ikke var så mange som i fjor,
i år fikk i hvert fall alle sove!
Pizza på lørdags kveld

Våken-sangen under
gudstjenesten søndag

I år var det 15 barn som deltok
og fem konfirmanter (det er bare
7 konfirmanter i alt i år), og det
ble en fin gjeng. I år, som i fjor,
var det Trine Nilsen Bergerud og
Sonja Raaum fra trosopplærings-

utvalget som hadde utarbeidetvår lokale variant av Lys Våken
sammen med presten. Vi hadde
høstet mange erfaringer i fjor, og
Lys Våken i år ble veldig bra!
I år hadde vi satt av mer tid til
øving på Lys Våken- sangen som
ble fremført av barna under
gudstjenesten på søndagen. Det
ga resultater, de sang virkelig
flott! På lørdagen arbeidet vi
også grundig med dramatiseringen av historien om Jesus som
12-åring i templet. Barna kledde
seg ut, og her ble det mange
flotte typer: skriftlærde og prester i templet, Maria og Josef og
Jesus selvfølgelig! Barna var flinke til å øve, og det var populært
å få kle seg ut! Noen barn mimet
rollene, og andre leste replikkene, og de fremførte en flott forestilling i gudstjenesten på søndag.
I år var det en del snø ute, og
det passet kjempefint til «snikeleken» ute i mørke om kvelden.
Da slukket vi spottene på kirken, slik at det ble skikkelig

Bindal menighetsblad

7

Fra kirkevergen

Menighetens
fadderbarn
Menighetens fadderbarn, Meseret, er
nå blitt 12 år, og vokser seg frisk og
sunn. Hun gjør det bra på skolen og er
en flink jente som hjelper sin SOSmamma, og sine SOS-søsken. Vi tar
opp offer til fadderbarnet ved gudstjenester med trosopplæringsinnhold.

Gravstøtter
Dramatisering

mørkt. Alle fikk tenne stjerneskudd til slutt i den svarte
natten for å feire kirkens
nyttårsaften og begynnelsen
på det nye kirkeåret. Det var
gøy og stemningsfullt!
Inne i kirken hadde vi dekket
festbord i midtgangen av kirken og vi fikk servert pizza
og brus. Etter det hadde vi en
lek som het fingerbingo. Konfirmantene hadde laget mangemorsomme spørsmål og
kunne du svare ja fem ganger, så fikk du bingo og en
twist. Det ble mange bingo
og mange twist etter hvert!
Å gå opp i klokketårnet og
ringe med klokkene litt senere på kvelden var nok et av
høydepunktene for barna på
Lys Våken. Vi hadde også en
fin bønnestund rundt globen,
alle barn fikk tenne hvert sitt
lys og be sin bønn høyt eller
stille.
Åshild kom og laget kakao til
oss, og noen foreldre hadde
bakt boller, det var populær
kveldskos!

I år var det barna som ikke
hadde lyst til å sove. De lå i
soveposene sine og drev med
noen spennende leker som
det var vanskelig å slutte
med. Men de sovnet etter
hvert, og morgenen etter ble
vi vekket til orgelmusikk! Organist Roger Johansen hadde
tatt seg en tur i år også, og
det var like fantastisk å bli
vekket til den mektige musikken i år som i fjor! Takk også
til foreldrene som var vakter
den natten!

Vedtektene for kirkegårdene her i Bindal presiserer at det skal gå 6 måneder
fra gravlegging til at graven blir planert og støtte kan settes opp.
I tillegg skal det ikke i gravstøttens
plantefelt være planter som er høyere
enn gravstøtten. Jeg vil gjerne oppfordre alle til å se til at dette blir fulgt.

Solstad kirke
Som kanskje årvåkne kirkegjengere
har oppdaget er nå terskelen inn til
kirkerommet i Solstad kirke gjort lavere. Nå vil det bli enklere å komme seg
inn og ut av kirken, både med og uten
båre.

Vi spiste frokost ved langbordet i kirken. Takk for hjelp
med frokosten til Eldbjørg!
Og vi fikk god tid til gjennomkjøring av dramatiseringen og sangen før gudstjenesten. Det ble en kjempefin
gudstjeneste laget av 11- og
12-åringene, sammen med
konfirmantene og presten!

Orgel

Denne gudstjenesten er for
hele menigheten, og den er
vel verdt å få med seg. Vi håper mange flere foreldre og
andre møter opp til neste år!

I disse kalde vintertider er det godt å
vite at ny oppvarming i Vassås kirke
nå er på trappene. Anbudsrunde, finansiering og bestilling er gjort, og vi
venter bare på installasjonen.

Innsamlingen til restaurering av orgelet går strålende, og det gleder meg å
kunne fortelle at det i 2014 vil bli satt i
gang restaurering. Vi har fått inn over
kr 120 000,-, og vil sette igang restaureringen så snart det lar seg gjøre.
Takk til alle som har bidratt til innsamlingen.

Vassås kirke
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Trosopplæring i Bindal
6-ÅRSBOK
2. mars er det tid for utdeling av
6-årsbok igjen. Alle døpte
6-åringer her i Bindal vil få en
invitasjon om å komme til Solstad kirke søndag 2. mars for å
få utdelt boken «Tre i et tre»
Denne boka er en levende og
glad fortelling om 6-åringene
Erlend, Stian og Tuva. De begynner på skolen, er engler i
julespillet, blir kjent med en
gammel sirkusdame, og ser kamelspor i snøen. Både på skolen
og i kirka hører de fortellinger
fra Bibelen.
Vel møtt til kirken!

TÅRNAGENTENE KOMMER
TIL SOLSTAD KIRKE!

Fra fjorårets Tårnagenter

Alle åtte- og ni-åringer i
Bindal menighet inviteres til å
være tårnagenter i Solstad
kirke søndag 16. mars!

Simen Brevik og Gjøa

Det blir en spennende dag
hvor vi:
- utforsker bibelfortellinger, løser mysterier og drar på skattejakt!
- utforsker kirken, kirketårnet
og klokkene!
Gjennom bibelfortellinger og ulike oppdrag får tårnagentene
også i oppgave å forberede en
gudstjeneste med tårnagentpreg,
hvor tårnagentene viser sine
oppdrag og løsninger og fremfører tårnagentsangen.
Hele Bindal menighet er velkommen til gudstjenesten og særlig

søsken, foreldre/foresatte, besteforeldre, venner og faddere til
tårnagentene!
Det er viktig at vi alle slutter
opp om gudstjenesten som tårnagentene forbereder og fremfører sammen med presten!
Alle er velkommen til tårnagentgudstjeneste kl.15 søndag 16.
mars i Solstad kirke som avsluttes med kirkekaffe!
Invitasjon til åtte- og ni-åringene
vil komme i posten.
Hilsen Arnold Alsli,
Ann Helen Øvergård og
sokneprest Gjøa Kristine,
ledere for tårnagentdagen

Bindal menighetsblad
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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

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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Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal
Med forbehold om endringer

Kirkelige
handlinger

Døpte

Vassås

24.11.13 Isak Aune Slåttøy
12.01.14 Livia Helstad Vollan

Solstad

19.01.14 Leo Kveinsjø Bøkestad

Døde

Vassås

18.11.13 Ada Petrine Skjelsvik f. 1932
21.11.13 Hilda Klimpen f. 1924
01.12.13 Mary Brevik f. 1924.
Begravet på Foldereid
09.12.13 Bjarne Sverre Nordnes f. 1927
12.12.13 Signe Moen f. 1918
19.12.13 Harald Kjell Johnsen f. 1928

Solstad

27.11.13 Alf Johan Skjevelnes f. 1943

Tusen takk
- for alle gavene som er gitt i
anledning Karl Øvergård og
Alf Skjevelnes’ begravelser.

Bindal menighetsråd

Februar
16. feb
Vassås
23. feb
Ingen gudstjeneste
Mars
2. mars Solstad
		
9. mars Ingen gudstjeneste
16. mars Solstad
		
23. mars Vassås
		
30. mars Ingen gudstjeneste
April
6. april Ingen gudstjeneste
13. april (Palmesøndag)
17. april (Skjærtorsdag)
18. april (Langfredag)
20. april (1. påskedag)
		
21. april (2. påskedag)
27. april Ingen gudstjeneste

kl. 11. Dåp

kl. 11
utdeling av 6-årsbok
kl. 15
Tårnagentene kl. 15
kl. 11
Menighetens årsmøte

Vassås kl. 11
Sykeheimen
Solstad kl. 11
Solstad kl. 11
og Vassås kl. 15
Ingen gudstjeneste

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, onsdag og fredag
Lørdag

09.30 – 17.00
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

Utleie av Bobil

Motorsageksperten

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
Autorisert bilverksted
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

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!

