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Bindal menighetsblad
er utgitt av menighetsrådene og
kommer ut 6 ganger i året.
Bladet sendes gratis til alle 
heimene i prestegjeldet. 
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Kirketjener: Olaf Martin Larsen,
Kjelleidet, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 17 15,

Organist: Roger Johansen,
7980 Terråk
Tlf. 75 03 41 77

Vassås menighetsråd, formann:
Petter Dypvik, 7980 Terråk
Tlf. 75 03 23 19

Solstad menighetsråd, formann:
Grete Lundseng
Tlf. 75 03 16 78

Kirkelig Fellesråd i Bindal, 
leder Petter Dypvik

Diakon Grete Lundseng
Tlf. 75 03 25 82

Redaktørens

HjørneRedaktørens

Hjørne

BINDAL TAXI
Står til tjeneste TELFONER

Bindal Taxi: 75 03 40 11
Bjarne Holmberg 75 03 43 53

Jan Aune 75 03 16 61

Vi bindalingar bor i ei utkant av landet, - ein av mange
kantar av kongeriket som ligg utanfor der folk bor som
tettast.. Så er vi då 1800 menneske som bor her i Binda-

len. Dei fleste av oss er født og vakse opp her, og har røter i
slekt og landskap.Vi meiner at det er her vi høyrer til, og set
vår lit til storsamfunnet om at dei set rammer slik at vi bergar
arbeidplassar og gode offentlege tilbud. Desverre synes vi  ik-
kje storsamfunnet fordeler godene til vår fordel.

Men så er det vanskelege spørsmålet om vi som enkelt-
personar oppfører oss slik at det fortsatt blir leveleg her .

– Er vi den gode og hjelpsame naboen som vi veit er så
viktig for trivselen ?

– Lar vi vere å kjøre til Kolvereid for å handle når bygde-
butikken vår slit for å overleve?

– Stiller vi opp  til komitearbeid når ungdomslaget eller
skolemusikken har fest elle basar?

– «Ser» vi dei menneska vi har rundt oss?
– Snakkar vi positivt om heimbygda vår?

Ein ting er sikkert: Reflekterer vi ikkje over vår eigen vere-
måte på desse og fleire område, så tilhøyrer vi lett dei som ut-
armar og bryt ned dei små  samfunna vi bor i.

Det hjelper så lite at vi ropar om kor armodsleg vi har det i
utkanten, når vi sjølv er med på å rive ned lokalsamfunnet
innanfrå.

Kanskje blir det etter kvart lengre mellom naboane i kom-
munen vår.Vi treng ikkje legge unødige metrar til denne av-
standen.

Om utkanten, om utarming
– og om oss sjølv
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«Arbeidet var hans liv»
Da dette ble sagt om en som nylig var død,kom føl-
gende beske kommentar: "Det er en nekrolog til en
hest." Likevel er arbeidet og arbeidsplassen avgjø-
rende for oss.Vi skal tross alt leve av noe.

Det er nødvendig å etablere og sikre arbeids-
plasser. Det er politikernes ansvar, men det er også
et diakonalt anliggende for kirka. For det angår
mennesker, og det gjelder livsoppholdelsen.

«Et liv som er verd å leve –»
For ei tid tilbake kunne vi følge en programserie på
TV: Jakten på det gode liv. Jeg har et sterkt inntrykk
av at langt de fleste som lot seg eksponere i den
sammenheng, fant det gode liv i ytterst enkle livs-
vilkår. Dette står i sterk kontrast til drømmen om
Lotto-millionene.

Men vi trenger ikke omplantes til et annet land
for å oppleve det gode liv.

«De nære ting»
For å fortsette i landbruksterminologien:Gresset er
ikke nødvendigvis grønnere på andre siden av gjer-
det. «Den lykken du søker bak blånende fjell, kan
hende du alltid har eiet den selv.Du skal ikke jage i
hvileløs ring, men lær deg å elske de nære ting.»
Det er enkel men stor livsvisdom. «Hva du evner,
kast av i de nærmeste krav.»

Kvinnefrigjøringen krevde mulighet til sjølreali-
sering.Det var berettiget.Men det har også vist seg
at mange evner å realisere seg sjøl innenfor ram-
mer som allerede er der - på det stedet man bor, i
den jobben man har, og ellers med de betingelser
som allerede er til stede.

Er vi liv laga?
Bevegelse kan være livstegn.Vi rører på oss.Vi hol-
der visse aktiviteter i gang. I disse dager skal vi sen-
de menighetens årsstatistikk til bispedømmekon-
toret. Statistikken gir et ytre bilde av menighetsli-
vet hos oss.Det viktigste er likevel det indre troens
liv hos den enkelte. Hvordan har du det med Gud?
Det får du ha for deg sjøl hvis du ønsker det. Men

ingen andre vokser på det du holder for deg sjøl.
Det kan også hende at det er noe i deg du skulle re-
alisert! Tenk ikke så mye på om du har noe igjen
for å delta på gudstjeneste.Tenk på at noen savner
deg og går glipp av ditt bidrag de gangene du ute-
blir! 

«Vi lever i tro, uten å se,» sier Guds ord. Egentlig
består kristenlivet i tro og tro alene. Men troen er
aldri alene, den følges av handling. Og handlinger
blir synlig - f. eks. i statistikken.

«Den oppvoksende slekt»
Med en skrantende samfunnsøkonomi må vi hente
fram andre ressurser.Tid er en sånn ressurs.Alle har
24 timer i døgnet. Bare en tredel brukes til arbeid,
og bare 5 dager i uka for de fleste. Resten skal vi
fordele på oss selv, familien og storsamfunnet.
Mange har mulighet til en omfordeling av tidsbru-
ken.Evne til nærhet og tilstedeværelse er en annen
ressurs. Og interersser og engasjement er en res-
surs som vi kan gi andre del i.Hver for oss er vi sto-
re ressurser.Våre største ressurser for framtida lig-
ger i barna, den oppvoksende slekt. Det er der vi
må investere - i god oppdragelse, utdanning, mye
tid,mye nærhet.Det må prege også menighetslivet.

«Eldrebølgen»
Mange må finne seg i at rammene snevres inn. Det
følger av sviktende helse og høyere alder. Men det
finnes mange travle pensjonister. Enkelte kan nok
oppleve pensjonsalderen som en nedtur. De er
ikke lenger i produksjon. Men det er mange måter
å være produktive på. Det er bare en liten del av
det som er nyttig, som måles i kroner. Selv ikke alt
som er nødvendig, kommer på samme verdiskala.
Vi trenger alle, til og med de pleietrengende. Vi
trenger pensjonistene - også i menighetssammen-
heng, og det vet de, for det er snart bare de som vil
gjøre en jobb. Men nå må de få medhjelpere, og de
må snart få merke at det står folk klare til å overta
når de ikke orker mer.

Torgeir

«Det handler
om å leve»

- «Jeg holder på med ei ny bok.»
- «Hva handler den om?»
- «Om livet, døden og kjærligheten.»
Et helt bokverk i mange bind strekker
ikke til for bare ett av temaene. Det er
tvilsomt om et helt menneskeliv i full leng-
de strekker til. Men vi er alle berørt enten
vi lever kort eller lenge. Det gjør det legi-
timt å ta opp så store emner selv i et kort
innlegg i menighetsbladet. Denne gang
skal det handle om livet.

PPPP rrrreeee ssss tttt eeeennnnssss     ssss iiii ddddeeee
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Termik er en forkortele av termi-
nal omsorg i kommunen. Et an-
net uttrykk som brukes om den-
ne tjenesten er varm omsorg.Ter-
mik- tjenesten handler altså om
omsorg for alvorlig syke og for
døende. Et motto er å gi liv til de
dagene som er igjen.Det er
snakk om å skolere og organise-
re frivillige mennesker til å gi et
tilbud til denne gruppen i nær-
miljøet.

Foreløbig er det ei prosjekt-
gruppe som er i gang med det
forberedende arbeidet. Denne
gruppa består av diakon Grete
Lundseng, leder i hjemmetjenes-
ten Anita Steffenakk, styreleder i
frivillighetssentralen Simone
Plathe  og daglig leder i frivillig-
hetssentralen Gerd Dybvik.

Prosjektgruppa samarbeider
med Vefsn, der dette arbeidet er
godt etablert.Gruppa arbeider ut
fra å komme i gang med et treå-
rig prosjekt  , der en får midler
fra det statlige Helse og Rehabli-
tering.

Tirsdag 25. februar klokka
18.00 arrangeres det et åpent
møte for å orientere om prosjek-
tet og de tankene og erfaringen
som ligger bak. Møtet holdes på
kommunestyresalen i Bindal
Rådhus. Innleder  er Marjolijn
Bitnik fra Mosjøen.Hun er utdan-
net kreftsjukepleier, og leder nå
Termik-arbeidet i Vefsn.

Det er Frivillighetssentralen
som står som arrangør av møtet,
og de håper at riktig mange bin-
dalinger bruker denne anled-
ningen til å skaffe seg innsikt i et
arbeid der en kan bli til uvurde-
ling hjelp til en som står en nær.

Misjonsforeninga, som tidligere
hadde sine møter på Sentret,
samles nå i stua på Bofellesska-
pet. (Ved sykehjemmet)

Vi er som regel 8 - 10 stykker
som samles, og det er god plass
for flere.

Vi har med litt mat og en ge-
vinst til å ta lodd på.Foruten god
tid til prat rundt kaffebordet, er
det allsang og andakt.

Møtene er lagt til torsdager ,
fra klokka 10.30 til 12.00.

Vi starter med årets første mi-
sjonsforening torsdag 30. januar.

De videre møtedagene er:
13.februar
27. februar
13. mars
27. mars
10. april
15. mai

Du er hjertelig velkommen.
Hilsen Grete

Vi starter øvelsene for vårse-
songen tirsdag 28. januar.Gamle
og nye kormedlemmer ønskes
velkommen.

Øvelsene blir på Terråk skole,
biblioteket følgende tirsdager fra
klokka 16.30 til 17.45:

11. februar
25. februar
11. mars
25. mars

Dessuten
blir det kor-
helg på Høy-
landet 5.–6.
april.Det blir
et av vårens
høydepunk-
ter.

Så kom og bli med i barne-
koret!

Hilsen Oddrun og Grete

TERMIK
i Bindal

Det er nå startet barneklubb i
Kjella. Den er kommet i gang et-
ter initiativ fra Diakoniutvalget,
og diakonen har ansvaret for
«klubben».

Tilbudet gjelder  barn i 1. til 6.
klasse.

Av aktiviteter på kveldene kan
vi nevne: sanger, andakt, leker og
loddsalg

Så håper vi mange finner
veien til Kjella skole på onsdager
fra klokka 18.00  til 19.30.

Vi møtes følgende kvelder:
29. januar
12. februar
26. februar
12. mars
26. mars
9.April

Hilsen Grete diakon

Nytt tilbud i Kjella

MISJONSFORENINGA 
PÅ TERRÅK STARTER OPP IGJEN

TTeerrrrååkk  bbaarrnneekkoorr

8. april
29. april
13. mai
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Under denne overskrifta invi-
terer vi folk  til å skrive. Denne
gangen slipper vi til 
Gudveig Vollan.

Jeg er en av de heldige som i
sin tid,nærmere 55 år siden,
hadde den glede å være

konfirmant ved Vassås kirke.
Det var i den tiden at alle kon-
firmantene bodde i et slags be-
syndelig «kollektiv» i et «kom-
munehus» på Vassås, i  samfulle
3 uker.

Presten Smith var en suveren
nabo og overordnet, og en ung
Åse skulle holde en viss kustus
på oss. Toalettstellet gikk for
seg i eldhuset, et uthus  på
gårdsplassen. Der var det en
kaldvasskran til vår dispo-
sisjon. Det var ingen som
vart bortskjemt med
varmt vann, – og dusj kun-
ne de bare glemme! Men
vi hadde et romslig utedo
– som skapt til betroelser
mellom oss jenter!!

Studie av Bibelen, av li-
turgi og sakramenter var
hovedinnholdet i under-
visninga hos presten. Det
var en artig og holdningss-
skapende tid for oss unge,
og noen av salmeversene
vi lærte ble viktige fyrtårn
i mitt liv.

Jeg og flere stod på top-
pen av Baulibakken, like
nedenfor kirka og så på
kirkebåtene som stevnet

innover fjorden og la til kai.
Mange av båtene var pyntet
med bjørkelauv og flagg, - det
var jo årets største kirkelige be-
givenhet på Vassås. For meg var
«Kalvikskøyta» den fineste av
alle båtene. Kirkefolket snodde
seg oppover på den smale stien
opp kirkebakken. Kirkeklokka
klang, og inn i hodet mitt sang
det: Høyr kor kyrkeklokka lok-
kar med ein høg og heilag
klang!

Det var sol og sommer, og
jeg var ung og det var høytid.

Høyr, kor kyrkjeklokka lokkar
med ein høg og heilag klang.
Alle folk og alle flokkar 
til ein hugsam kyrkjegang.
Sysken, - lat oss kallet fylgje,
over berg og over bylgje.
Lat oss gå på kyrkjeveg.
Glade du og eg.

Høyr kor kyrkjeklokka lokkar ,
det er sundags høge ro.
Våre sorger burt seg tokkar
vore sjelesår skal gro.
Ja, eg gløymer all mi møda.
Jesus vil mitt hjarta grøda.
Ved hans barm der er min stad
Sterk han gjer meg- sterk og glad.

(Anders Hovden)

Nye lysestaker
i Vassås kirke
Menighetsrådet har kjøpt inn 10
lysestaker til Vassås kirke. Lyse-
stakene er 70 cm høy og er av
smijern. Stakene er tenkt brukt
under ulike kirkelige handlinger

Reparasjoner 
på Solstad kirke
Kirkelig fellesråd har bevilget
60.000 kroner til utvendig
istandsetting av Solstad kirke.
Arbeidet er planlagt utført i
løpet av sommerhalvåret.

Vassås menighetsråd har vedtatt
at de vil vurdere å montere opp
restene av den gamle altertavla i
kirka.

Altertavla ligger i dag lagret og
ble for to år siden besiktiget av
Riksantikvaren. Menighetsrådet
ønsket i utgangspunktet å få tav-
la restaurert, men dette ble en så
langsiktig og kostbar sak, at i før-
ste omgang må en se bort fra
det.

Avgjørelsen om oppmonte-
ring blir trolig tatt nå på etterjuls-
vinteren.

Den gamle 
altertavla 

i Vassås kirke
kommer 

kanskje opp
i kirka

Nå selger også 
Samvirkelaget 
på Bindalseidet 

Minne-
kort
I tillegg til de andre på Bindal-
seidet som selger minnekort,
har Samvirkelaget nå sagt seg
villig til å selge. Vi takker så
mye for at de har tatt på seg
denne oppgaven.

Sist år ble det i Solstad me-
nighet solgt minnekort for
rundt  9.000 kroner. I Vassås
var beløpet rundt 8.000 kro-
ner.
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1. Hei, hei bindalinga, her e æg!
1. Edmun Skjelsvik
x.Anders Karl Botn
2. Jan E. Kvalvik

2. Det her vart ei undele tid!
1. Bindaling sommeren  2002
x. Namsosing i 1940
2. Johan Smith i 1945

3. Vise ærefrykt for livet
1. Paulus
x.Albert Schweitser?
2.Alfred Nobel

4. Den som vil være den første,
må være den siste av alle og
tjener for alle.

1. Jesus fra Nasaret 
x. Nils Arne Eggen
2. Professor Ole Hallesby

5. Bindal er en god kommune å
bo i

1. Otto Sverdrup
x. Ole Tobias Olsen
2. Magne Paulsen

6. Det er Paulsen som beder sin
morgenbønn

1.Torgeir Lisasjø
x Magne Paulsen
2. Hartvik Paulsen

7. Eg skoill berre ned å heint katt-
fesk åt ho Ane Reinset

1. Knut Haugen
x. Ottar Seternes
2. Otto Katvik

8. E da her dokker har ein unji
som e sjaber?

1. Hanne Vea
x.Trond Iversen
2. Even Torkildsen

9. Jeg kom, så ,og vant. (Veni,vidi,
vici)

1.Kirkefader Augustin
x . Mark Aurel
2. Cæsar

10. De e fali de
1. Edmun Skjelsvik
x. Ludvik
2. Petter Dypvik

11. Eg er vonbroten og djupt såra
1. Magnar Bøkestad
x. Kjell Bondevik
2. Kirsten  Brønmo

12. Midt i Norge, der ligger ste-
det-kommunen Bindal har her
slått rot; og vi har funnet vårt lille
rede, i daglig slit og med arbeids-
mot.

1.Arnulf Bangstad
x. Magne Olav Aarsand Brevik
2. Borghild Holten

Her er en ny konkurranse som leserne kan bryne seg på i
sene vinterkvelder.

Det gjelder å finn ut hvem som har sagt eller skrever de
sitatene vi gjengir. Det er  tre alternativer.Vi premierer som
vanlig med ei bok

Biskopens 
julekryssord
var ikke lett
Det har kommet inn 9 løsninger
på kryssordoppgaven, og alle var
rette. Det måtte loddtrekning til,
og den heldige ble 
Gerd Brevik. 
Gratulerer Gerd, du får ei bok
for innsatsen.

Her er rett løsning - både  i følge
biskopen og de innsendte svar.

Søndag 30. mars  klokka 16.00
arrangerer Bindal diakoniutvalg
sin årlige  eldrefest i Vassås sokn.

Denne gangen blir festen
holdt på selveste kommune-
styresalen i Rådhuset.

På programmet står: Andakt,
opplesing, allsang, loddsalg og
selvsagt servering av varmrett
og bløtkake.

Vi håper at riktig mange
finner veien til kommunestyre-
salen  denne ettermiddagen, slik

Eldre-
fest

Før og
etter

eldrefesten

at vi får en koselig fest i
lag.
Påmelding til festen gjør
du til Kirkekontoret på
telefon 75 03 25 82.

Helst innen 26. mars.
HJERTELIG 

VELKOMMEN!
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Jeg ble av redaktøren av menighetsbladet oppfordret til å skrive noe for bladet.
På spørsmål om hva jeg skulle skrive, fikk jeg til svar:

Skriv om det aller største, kjærligheten. – Derfor overskrifta:

En jeg har kjær
Når overskrifta er «En
jeg har kjær», frister det
meg å skrive enkelt og
greit; Rebekka, 3 år,
Skrenten.

Men jeg har mistanke
om at leserne har for-
ventning om noe mer. Å
skrive om noen en har
kjær uten å prøve å for-
midle hvorfor en er glad
i vedkommende, det er
ganske håpløst.

Kan jeg, med mitt fat-
tige talent som «forfat-
ter», tillate meg å skrive
noe som helst om en
jeg setter høyt. Vil det
ikke bli alt for fattig og
gjøre mer ugagn enn
gagn? Er det noen jeg
ikke vil gjøre urett mot,
så er det nettopp et av
mine barnebarn. Ord er
noe en ser og hører.

Det å ha noen kjær er
noe mer omfattende.
Det er noe en føler. Jeg
synes å mangle en mas-
se ord, og det gjør meg i
denne sammenhengen
til en stakkar. Kommer

jeg for nær noen med
mine ord, kan det lett
bære smitte. Resultatet
kan sogar bli det mot-
satte av hensikten, det
kan gjøre en liten gud-
inne til et helt vanlig
menneske.

Å prøve å forlkare
kjærlighet med ord, vil
for meg være et over-
grep. Ordene vil rive
kjærlighetens overord-
nede egenskaper i små-
biter, i stedet for å frem-
stille helheten og det
guddommelige. Kjærlig-
heten kan med ord for-
midles, men ikke forkla-
res, det er det som er
det guddommelige.

Så kjære leser, jeg ber
om forståelse når jeg
velger å avstå fra å frem-
stille skriftlig mine tan-
ker om en jeg har kjær.
Jeg velger heller noe fra
«Budstikka» som repre-
senterer en annen kjær-
lighet.
Hilsen 
Willy Bjørnli

Med pil og bue
Jeg farta omkring med pil og bue.
Navnet mitt er verken «hrr» eller frue.
Ingen kan se meg dag eller natt,
jeg er en skjelmende, lur liten skatt.

Jeg passer nok på både store og små
og veit det er godt når skuddet skal gå.
Jeg veit hva du tror, jeg veit hva du tenker,
og når vi blir enige, sveiser jeg lenker.

I halvlyse netter når månen står klar,
når gutter og jenter blir par og par,
da tar jeg mitt våpen og flyr omkring
og hører og seg mange morsomme ting.

Hva var det jeg hørte? Vent litt og hyss!
Det var visst et flyktig, brennende kyss!
Forsiktig tar jeg min bue og pil
og flyr i vei med et lykkelig smil.

Et lydløst skudd fra en eldgammel skytter,
du hører det ikke  - sjøl om du lytter!
Du veit ikke noe før pilen den rammer
og hele ditt hjerte står i flammer!

Jeg er jo en skjelmende , lur liten skatt,
Som farta omkring hver månelys natt.
Ingen kalle meg «herr» eller frue.
Mitt navn er kun «Amor» med pil og med bue.!

«Dorian» (E. Bernjaminsen) 
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Et av de store spørsmålene for
100 år siden, var 

hvor  distriktslegen
skulle bosette seg.
Kommunestyret bestemte i
1901 at foreløbig skulle han bo
på Fiskerosen, men nå ble Hjart-
øya, Hildringen og Kalvika vur-
dert. Kommunen ville kjøpe
eiendommen til Peder Jørgen
Kristiansen i Kalvika til dokto-
reiendom for 2.200 kroner

Kommunestyret fikk to skriftlige
klager på post- og tele-
grafstasjonen
på Nord-Horsfjord.Telegrafsta-
sjonen var blitt åpnet to år før.
De som klaget , ville ha flyttet
stasjonen til Sør-Horsfjord. Det
ble til at kommunestyret ikke
tok klagene til følge.

Det hadde vært svært 
dårlig avling i år 1902,
ordet u-år ble brukt. Kommunen
stilte derfor en garanti på lån på
inntil 3000 kroner til bønder
som ikke hadde noe å så til vå-
ren. Kommunen  kjøpt inn 100
sekker såhavre og 25 sekker
bygg som folk kunne få kjøpe.
Såvarene ble fordelt utover i
kommunen. De som ikke hadde
penger,fikk henstand med beta-
linga.Folk som hadde settepote-
ter til overs, ble oppfordret til å
si fra til de kommunale myndig-
heter om det.

Postverket bestemte at
postadressen Årsand
endres til Årsandø.

Kommunen henvender seg til
Stortinget om at det må settes
opp
ei fyrlykt på Gaup-
gavelen.
På Fiskerosodden må det settes
opp et seilemerke.

Det ble startet 
husflidsforening i Bin-
dalen.

Vassås skolekrets starter arbei-
der med å få bygd 
ny skole ved Nordsjøen 
på Vassås. Kommunen vil ikke
garantere økonomisk for et ny-
bygg, det må oppsitterne i kret-
sen selv gjøre.

Torghatten Dampskipssentral
ber Bindal i lag med kommune-
neVik ,Vega, Brønnø og Velfjor-
den stille 
garanti for innkjøp av et
nytt dampskip 
ved siden av det eksisterende
Torghatten. Flertallet i kommu-
nestyret finner ikke å kunne
være med på å stille en slik ga-
ranti.

100100IIII     BBBBiiiinnnnddddaaaalllleeeennnn

for                          år siden

Torghatten Dampskipsselskab mente det var behov for flere båter enn «Torghatten», som her er avbildet.
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Det er godt å komme hjem.

Selv har jeg nettopp  besøkt mitt barndoms-
hjem.Vært på besøk i kjente og kjære omgi-
velser.Om det går lang tid mellom besøke-

ne, så er jeg allikevel kjent. Jeg hører på en måte
fortsatt hjemme der.

Det er en god følelse å bli tatt imot, føle seg
velkommen. Vi har vel alle  slike steder hvor vi
setter  pris på å komme - hvor vi blir tatt imot og
hører hjemme.

For meg er også kirken et sted hvor jeg føler
det er godt å komme – føler at jeg kommer
«hjem». Der får jeg være  en del av et fellesskap.
Der møter jeg medvandrere og jeg møter Gud.

Kanskje kan det også virke litt skremmende ,
møtet med Gud - min skaper - som kjenner meg
bedre  enn noen.Han som ingenting er skjult for.
Men det gir samtidig en trygghet. Han som kjen-
ner meg og vet alt om mine feil og nederlag - han

vil fortsatt kjennes ved meg. Hans kjærlighet er
uforandelig - tross alt. Ja ,han ber meg faktisk  om
å komme. Komme med det som tynger meg, det
som gjøt livet tungt og vanskelig.

«Kom til meg, alle som strever og har tungt å
bære, og jeg vil gi dere hvile!»

Jeg trenger ikke vente med  å komme til jeg
har fått alt på plass. Han vil ta seg av det som er
ødelagt, gjøre det helt.

Han er faktisk kommet for å søke det som var
fortapt - og frelse det!

Jeg fikk være med på en gudstjeneste i min
barndoms kirke.Ved utdelingen av nattverden –
mens nattverdsgjestene knelte rundt alterringen
– lød nydelig solosang... «Du vet vel om at du er
verdifull...»  Det gav en enda strerkere følelse av
å ha kommet hjem, og å være omfavnet av Guds
kjærlighet – tross alt!

Som når et barn kommer hjem om kvelden
og møter en vennlig favn,
slik var det for meg å komme til Gud,
jeg kjente at der hørte jeg hjemme.
Det var en plass i Guds store rom,
en plass som lenge ventet meg.
Og jeg kjente: Her er jeg hjemme,
jeg vil være et barn i Guds hjem.
(Gøte Strandsjø)

Hilsen fra Grete diakon

... et barn i Guds hjem

Menighetene i
Bindal viser 

omsorg 
for landbruket.
Følger her opp

med en idé til de
som ser etter
alternativer til

melke-
produksjon.
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Anita og Hølje Haugsjå er
misjonærektepar i Mali.De
bor i Tambaga. Ettersom

menighetene i Bindal har inngått
en samarbeidsavtale med Normi-
sjonen om å støtte misjonærene
der ute både økonomisk og med
forbønn, blir det interessant for
oss å høre fra dem. I den senere
tid har det vært svært så optimis-
tiske meldinger å få. Sistet mel-
ding kom straks etter jul.

Mange blir døpt
I september ble tolv personer
døpt, og mange meldte seg til
dåpsdundervisning. I en nabo-
landsby, Koba, er det hele 37
stykker, med stort og smått, som
vil døpes. «Hva er det som skjer?
Jeg kan nesten ikke fatte at dette

er tilfelle,» skriver Anita Haugsjå.
«Vil de virkelig bli kristne? Tror
de også virkelig at Jesus er den
eneste veien til frelse - PARADIS?
Det virker faktisk slik. Men det
gjenstår mye oppfølgingsar-
beid».

Helsearbeid
Også helseprosjektet har fram-
gang. De har fått ferdig et eget
apotek-rom i huset som er satt
opp til dem, og der er etablert
forbindelse til apoteker for inn-
kjøp av medisiner og apotekin-
ventar. En lokal sykepleier, Mari-
ma Sow, vil hjelpe til som konsu-
lent. Hun har mye erfaring fra
tidligere prosjekter, er kvinne og
er til og med kristen, skriver Ani-
ta. At de kan knytte til seg kvin-

nelig fagutdannet personale, er
viktig ettersom helsearbeidet
nødvendigvis vil ta utgangs-
punkt i kvinnenes og mødrenes
situasjon.

Leseopplæring 
Hølje er også godt igang med
planleggingen i forhold til alfa-
betiseringsdelen i skrive- og lese-
opplæringen som også er en del
av pilotprosjektet de har ansvar
for. Han har også hovedansvaret
med å reise et informasjonsbygg
på stedet.

De har et godt forhold til fol-
ket i landsbyen og til den politis-
ke ledelsen. Sønn av landsbysje-
fen er blitt en god medarbeider
for dem.

Det skjer noe i Mali

Konfirmanter Vassås
kirke 25. mai 2003

Remi Brevik
Ole Gunnar Hoddø
Jørgen Myrvang
Frikk Skarstad
Silje Sæternes Aune
Janne Berit Holmberg
Ingrid Hagen Kolsvik
Sara Skjelsvik Lian
Maja Nilssen
Jenny Pauline Slåttøy
Sunniva Thomassen
Anniken Hansen Valan

Konfirmanter Solstad 
kirke 8. juni 2003

Ørjan Busch Bøkestad
Jonas André Øvergård Engan
Bjørn André Pedersen
Remi Olaf Lian Tveråmo
Malin Danielsen Holm
Ingrid Elvheim Fredriksen
Marita Næsvold Kveinsjø
Tanita Wassås Kveinå 
Kristina Droksås Olsen

Ungdomsgudstjeneste
i Bindal
Søndag 16. mars arrangerer Solstad menighet en spesiell gudstjenes-
te. Etter mønster fra landbruksgudstjenesten i Vassås kirke i høst, vil
en arrangere en ungdomsgudstjeneste. Målet med dette arrangemen-
tet er å sette søkelyset på ungdommenes plass i lokalsamfunnet og
menigheten. Bindal ungdomsråd vil bli invitert til et samarbeid.

Etter gudstjenesten blir det invitert til samtale og servering i kirka.

Kristen
samling
i Bindal
I kanskje noen og tjue år har
det vært et eget forum som
har kalt seg Kristen samling.
Vi har ikke vært i drift på ei
stund, men har nå startet opp
igjen i 2003.

Første samling var 26. janu-
ar. Planen er at vi skal samles
følgende dager utover våren:
23. febr., 23. mars, 27. april og 
1. juni. Alle dager kl. 17, og
hver gang på Eldresentert på
Bindalseidet.

Kristen samling er for alle
som ønsker å samles en søn-
dag ettermiddag for å høre en
andakt og kanskje bli med i
en samtale om det som blir
sagt. Det er vanlig at hver
(hver familie) tar med mat til
eget behov. Noen blir også
bedt om å ta med kaffe o.l.
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Kirkelige handlingerKirkelige handlingerKKiirrkkeelliiggee hhaannddlliinnggeerr Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

FEBRUAR
02.02: 4. s. e. Kr. åpenb. Ingen gudstjeneste i Bindal.
09.02: Vingårdssøndag. Høymesse i Solstad kirke kl. 11. Nattverd.
09.02: Vingårdssøndag. Høymesse i Vassås kirke kl. 19. Nattverd.
16.02: Såmannssøndag. Familiegudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
23.02: Kristi forkl.dag. Familiegudstjeneste i Solstad kirke kl.11.

MARS
02.03: Søndag før faste 

(Fastelavn). Ingen gudstjeneste i Bindal.
09.02: 1. s. i faste. Høymesse i Vassås kirke kl. 11. Nattverd.
16.03: 2. s. i faste. Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 13.
23.03: 3. s. i faste. Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 11. Terråk

barnekor deltar. Menighetens årsmøte
30.03: 4. s. i faste Høymesse i Solstad kirke kl. 11.

(Midtfaste). Menighetens årsmøte

APRIL
06.04: 5. s. i faste. Høymesse i Vassås kirke kl. 11.
13.04: Palmesøndag. Ingen gudstjeneste i Bindal.
17.04: Skjærtorsdag. Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 19. Nattverd.
18.04: Langfredag. Pasjonsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
20.04: Påskedag. Høytidsgudstjeneste i  Solstad kirke kl. 11.
21.04: 2. påskedag. Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
27.04: 1. s. e. påske. Familiegudstjeneste i Solstad kirke kl. 11.

Døpte
Vassås
15.12.: Maria Strand
31.12.: Josefine Mathilde 

Bruseth Skarstad
Solstad
26.12.: Kristine Lian
26.12.: Kari Lovise Reppen

Vigde
Vassås
31.12.: Håkon Kristoffer 

Skotnes og 
Henriette Danielsen

31.12.: Johnny Gerhardsen og
Kirsti Strand

Døde
Vassås
23.12.: Gunvor Skarstad
13.01.: Arne Parelius Aune
Solstad
15.11.: Laura Henriette Dahl
01.12.: Harry Halsten Hansen
19.12.: Olaf Johansen
14. 01.: Ragna Bøkestad

Med Laura er en trofast og god venninne  gått
bort.

Vi som kjente henne og som hadde henne
som nabo i mange år, vet å verdsette bergen-
sjenta som kom hit og ble småbrukerkone på
Sør -Horsfjord.

Laura var gift med Torolf Dahl,og de hadde 5
barn. De fikk seg et nyrydningsrom i ødemar-
ken, dyrket jord og bygde  opp både stue og
fjøs.

Laura hadde stor interesse for misjonsarbeid
og helselagsarbeid. Der møttes vi ofte.

Etter at hennes yngste sønn overtok huse-
ne,søkte hun plass i eldrebolig. Det bar til Hel-

stad med henne. Der ble vi igjen naboer, og vi
fikk det godt på alle måter.Den omsorgen du
viste meg og det nære venskapet vårt, kan jeg
ikke sette vakre nok ord på. Får jeg lov å kalle
deg ei søster?

Laura døde brått 85 år gammel.

For Guds folk er hvilen tilbake 
i himlens salige hjem.
Bak trengselens skyfulle dager,
en hviledag venter på dem.

FRED OVER DITT GODE MINNE.
Hilsen Kristine Skjevelnes

Kristine minnes Laura Dahl



12 BINDAL MENIGHETSBLAD

Firma Olav Dybvik
Inneh.Aslaug Dybvik Helstad

Du er velkommen innom til en hyggelig handel.
På fredager får du kaffe og vafler på kjøpet.

Hilsen Aslaug
Tlf. 75 03 24 15

- din lokale gavebutikk
Jeg har også kontorrekvisita,
parfymeartikler og leker.
Kom innom til en hyggelig prat.

Hilsen Hild

Henvendelse:

HALLBJØRN G. ALSLI
7982 BINDALSEIDET
Tlf. 75 03 14 36

Beste kvalitet – Rimelig pris

Vakre
grav-
minner
i stort
utvalg

• POST I BUTIKK
• MEDISINUTSALG   

Stikk innom og 
ta en kaffeprat.

Tlf. 75 03 13 22
Fax 75 03 14 50

Tlf. 75 03 41 23 • Fax 75 03 16 43
7980 TERRÅK

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
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Bergslid Begravelsesbyrå
Ordner alt ved begravelser og kremasjoner

Gravmonumenter
Navnetilføyelser og skriftoppussing

Tlf. 74 38 95 00

Tlf. 75 03 19 00
Fax 75 03 19 10

Feilmeld.: 75 03 19 19

E-post: bindalkraftlag@c2i.net

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

Husqvarna
Motorsageksperten

Salg • Service

• MEDISINUTSALG 
• TIPPING

Velkommen!
Tlf. 75 03 40 00

Terråk

Din blomsterhilsen til 
den spesielle anledning
får du hos oss.

-Buketter -Sorgbinderi - 
Dekorasjoner - Tørkablomster -
Lys fra Namsos lysstøperi
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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

Tlf. 75 03 16 32

OLAV BARTNES
Bogen i Bindal

Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja

Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80

Bogen AS
AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

Vet du hva Frivillighetssentralen i Bindal er ?
• Vet du hva vi gjør, og kan gjøre?
• Er du usikker på svarene, får du grei beskjed  hvis
du tar kontakt !

Du treffer oss på telefon
• 75 03 17 44 • Mobil 482 99 650
• Privat 75 03 24 47

FRIVILLIGHETS-
SENTALEN

i Bindal


