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Bindal menighetsblad

Om å spele kort
og om den som taper
ei fleste likar spenninga ved å spele eit eller anna.
Mange likar vanleg kortspel. Manglar du nokon å spele
i lag med, kan du legge kabal. I ein del miljø har kortstokken tradisjonelt ikkje hatt høg status, - han symboliserte
mangel på ansvar og gudløyse. Men det er ei anna sak.

D

I alle kortspel er det uskrevne reglar.Utan diskusjon godtek vi dei før vi startar spelet, og ein må spele med dei korta
ein får utdelte. Ein skal heller ikkje kikke på korta til motspelerane. Juks i kortspel er sett på som ein simpel og æreslaus
aktivitet. Ein set seg sjølv utanfor spelet. Juksemakaren har i
alle tilfelle tapt spelet, og motspelaren kan kaste korta.
Hadde livets kortspel vore så enkelt og forståeleg regelstyrt, hadde mangt vore greiare.
I livets kortspel leitar vi under spelet etter regeltilpassingar til dei korta vi har på handa.
I livets kortspel er ofte juks ikkje juks før andre
oppdagar det.
Det verste i kortspel er om ein hentar gode kort frå fleire
kortstokkar og har dei med i same spelet. Ein spelar då med
kort frå fleire kortstokkar samstundes og er følgeleg uslåeleg
i spelet.
I livets kortspel spelar vi ut sanningar og løgner etter
kva som er best i kvar enkelt speleomgang.
I livets kortspel brukar vi argument som ikkje er våre
berre dei passar godt i samanhengen.
I kortspel er det ein vinnar og ein tapar.
Også i livets kortspel kjempar ein om å bli vinnaren.
I livets kortspel fråskriv vi oss ansvaret for at motstandaren
blir taparen. Det er sjølvforskylt, – meiner vi.
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De mørke tråder i livsens vev
P re s t e n s s i d e
ningen. Gaven ligger dypere, på den
andre siden av blindheten. Hos
Gud.»
Sånn slutter historien i Eidsvågs
gjengivelse.

et følgende er ikke en bokomtale, men jeg vil likevel
omtale ei bok som jeg nå og
da leser i.

D

Det er ikke Bibelen (som noen
kanskje trodde ettersom jeg er
prest). Det er ei bok av Inge Eidsvåg
(om noen skulle kjenne det navnet).
Boka har tittelen «Når livet kaster
skygge». Den ble utgitt på Cappelen
Forlag i fjor.
Boka er drivende godt skrevet.
Inge Eidsvåg er belest. Han gjenforteller andres historier. Og det er lov det kalles formidling. Inge Eidsvåg
er god til å formidle – en fremragende lærer med andre ord. Det er også
hans egentlige profesjon. Han har
vært lektor og rektor ved Nansenskolen.
En av historiene gjelder en professor ved universitetet i Birmingham, John Hull. Da han var 45 år, ble
han helt blind. Hans historie, skriver
Eidsvåg, forteller noe om fellesmenneskelige erfaringer, bortenfor lys og
mørke. For Hull handlet det om å
miste synssansen, som samtidig innebærer så mange andre tap, blant
annet ved at minner om synsinntrykk også blir borte.
En dag oppdager han at han har
glemt hvilken vei tre-tallet skal skrives. Han kunne sverget på at ansiktene til kona og barna ville han alltid
huske. Nå blir han usikker. Bildet av
kjente ting begynner å bli sløret.
Ikke bare synet av dem er borte.
Snart er også minnet vekk.
Vi kan selv prøve å forestille oss å

va skjer med det menneske
som opplever å miste? Vil
hun/han skape seg en ny verden - eller gå til grunne? Rundt oss
sitter mange med erfaring av dette.
Noen er fremdeles i dypeste sorg.
Midt i tunnellen. Skal de bli der for
all tid - og gå til grunne? Andre har
erfart at de har kommet lenger. De
er på vei ut av den. Inge Eidsvåg liker ikke uttrykket "sorgarbeid". Det
er et ord skapt for kurs og seminarer, sier han.Vi lærer noen teknikker,
og vips, så «arbeider» vi oss ut av sorgen. En overlevende fra Scandinavien Star-ulykken (1990) mistet kone
og barn der. Ennå ti år etter sørger
han. Nå langer han forbitret ut etter
dansk helsevesen. For han sørger
ennå.
Jeg vil verken kritisere eller dømme. Min erfaring kommer til kort.
Her har andre mer å fare med. Men
jeg tror John Hull har noe å si oss.
Noe om en rikdom, en gave, som
ikke er selve sorgen, men som finnes et sted bortom eller under den,
«på den andre siden».
Noe som får oss til å tenke: «Ta
ikke sorgen fra meg. Jeg skulle ønsket jeg kunne vært spart for et sånt
tap, men når jeg likevel har lidt tapet, så la meg beholde sorgen.»
Også de mørke tråder i livsens
vev holder tilværelsen sammen.
Torgeir

H
være berøvet endog minnet om
hvordan en nydelig matrett ser ut
idet vi setter oss til bords, noe som
hos en seende får tennene til å løpe
i vann.
Jeg vil ikke gjengi mer av historien.Vi får likevel en forståelse av hva
det vil si å miste. Noen blir fysisk
blind. Andre opplever tap av førlighet og bevegelsesfrihet. For atter andre gjelder det tapet av et annet
menneske.
John Hull greier ikke å akseptere
at han er blind. Noe av hans verden
er gått under, og nå må hen enten
skape seg en ny verden - eller gå til
grunne. Den dypeste sorgen kom
han ut av etter fire og et halvt år.
Historien har på den måten en slags
«happy ending».
Han forsoner seg med at han må
være blind, og greier til og med å se
det som en gave. En gave han ikke
vil ha, men som han til slutt godtar.
«Senere tenker han at blindheten
ikke er selve gaven, men innpak-

Trolig ny hjelpesending til Ladoga, Russland
Hvis det blir mulig å skaffe til veie de nødvendige
midlene, vil det bli ny hjelpesending til Ladoga i
august til neste år. Det koster mellom 35 og 40.000
kroner å gjennomføre en slik sending, og en er avhengig av stor velvillighet for å klare å skaffe til
veie en slik sum.

Styret i Frivillighetssentralen har vedtatt at for å
bidra til å klare turen økonomisk, må alle som leverer inn klær eller annet til hjelpesendinga , betale
50 kroner pr. sekk.
Behovet for hjelp et stort, spesielt ber befolkninga om sengeklær spesielt til institusjonsbruk.
Hilsen Frivillighetssentralen
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Høstleir for 11-åringene 20. –21. september
år Harangsfjord oppvekstsenter huser 30 våkne og
virkelystne gjester, kan
det bli trangt om plassen når alle
var samlet i ett rom. Nattes tid da
vi skulle sove, kunne vi breie oss
på to plan, noen i sokkelen og
resten i 1. etasje, og da var det
ingen som følte at det var trangt.
Noen ønsket nattero mens andre
bare ville ha det moro, det er så,
men egentlig var nok alle forberedt på lite søvn den ene natta vi
var der.
Det knyttet seg stor spenning
til det å dra på leir med tjue sjetteklassinger fra fire forskjellige
skoler.
Mange av dem kjente verken
hverandre eller stedet fra før.
Men ganske mange hadde blant
annet vært med skoleklassen sin

N

på gårdsbesøk hos Elin tidligere,
og gledet seg til å komme tilbake
dit.
Besøket på gården, og opplevelsen av alle to- og firbente
skapninger som er der, ble så absolutt et høydepunkt på turen.
Storselja, som også står på gården, var en severdighet i seg selv.
Vissstnok det største lauvtreet i
Nord-Norge.
11-årsleiren kommer hvert år i
stand iforbindelse med at alle 6klassingene får utdelt bibel. Litt
av hensikten med leiren er å gjøre dem mer kjent med denne
gamle boka - som sikkert er den
som er mest kjent i hele verden.
Ønsket er jo at den også skal bli
den mest leste.
Været var denne gang ikke
helt som vi kunne ønsket, men vi

hadde oppholdsvær nesten hele
tida vi var ute. Dessverre ble det
mørkt før vi rakk å se hvordan
det så ut rundt skolen. Dermed
kom vi i skade for å tråkke rundt
i nysådd plen langs husveggene.
Dette har vi måttet beklage for
både lærere og elever ved skolen
etterpå. Det skjedde i vanvare,
men det gjorde det ikke mindre
trist for elevene ved skolen da de
om mandagsmorgenen så veiene
etter oss i det som de hadde
tenkt skulle være en vakker plen
til våren.
Men alle vi som var på leir der,
kan se tilbake på en trivelig weekend med mye aktivitet og godt
fellesskap. Leiren ble avsluttet
med en gudstjeneste der både
foreldre og andre var innbudt.

Minnegudstjenester på Allehelgensdag
Allehelgensdag går folk til kirkegården. Ikke mann av huse, men
likevel kan det mange steder
være mye folk innom for å stelle
på gravene. Ikke med blomster
bare, men gjerne for å tenne lys.
I år legges minnegudstjenesten
for de som har gått bort, til nettopp Allehelgensdag. Tidligere
har vi hatt slike minnegudstje-

nester like over nyttår.
Kirkekontoret sender invitasjon til de nærmest pårørende til
de som har gått bort i år, om å bli
med på denne gudstjenesten.
Det er litt bakvendt å sende ut
sånne invitasjoner samtidig med
gode jule- og nyttårshilsner. Det
er en av grunnene til at vi legger
disse gudstjenestene til en an-

nen tid på året. Mange steder har
det vært tradisjon for å feire Allehelgensdag med å minnes de
som her gått bort. Det er også en
av grunnene til at vi i Bindal følger etter og holder minnegudstjeneste denne dagen. Dagen er
2. november.
I Solstad er det gudstjeneste
kl. 11, og i Vassås kl. 19.

Ny kirkeverge
fra nyttår
Kirkevergen skal fra nyttår av bli
pensjonist, og Kirkelig Fellesråd
har lyst stillinga ledig.
I dag er kirkevergestillinga en
80% stilling. Nå skal den reduseres til 60 % og i tillegg lyses det
ut en inntil 40 % stilling som sekretær. En håper på den måten å få
mer arbeidshjelp for omtrent de
samme lønnsutgiftene.
Søknadsfristen var 25.oktober
og tilsetting vil bli gjort først i
november.

Under konfirmasjonsleiren på Sømliøya viste Trond Iversen stor
ferdighet som balansekunstner.
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Hvor
er
dette?

1

Siden responsen var
så god på forrige
bildekonkurranse,
prøver vi oss med en
til.
Har du mening om
hvor disse 6 bildene
er fra, så sender du
svarene dine til
Menighetsbladet i
Bindal.

5

2
3
4

6

Navn

Adr.

3
5

4

6

Mange svar på konkurransen
i forrige nummer

Betaling for
menighetsbladet

Det kom inn 25 svar, og av disse var 11 rette. Det
viste seg at bildene fra Reppå og Kolven var vanskelig for mange.
Her er de 6 rette svarene: Bilde 1: Kolven (Bindalseidet). Bilde 2: Syltå, Bilde 3: Skotnes. Bilde 4: Reppå. Bilde 5: Årsandøya. Bilde 6: Møllebogen.
Etter loddtrekning blant de som leverte rette
svar, ble vinneren denne gangen Aud Sylten,Åbygda.
Gratulerer og bokpremie kommer i posten.!

Inne i dette nummeret av Menighetsbladet ligger det en innbetalingsgiro. Det er den eneste
måten vi sendet krav på bladpenger. Som kjent
får alle husstandene i Bindal bladet. I tillegg sender vi det til 160 utenom kommunen. For disse
må vi betale 11 kroner i porto pr blad.
Derfor ber vi spesielt at alle som bor utenfor
kommunen vår og får menighetsbladet, sender
oss 100 kroner. Har noen lyst til å gi mer, er vi
skikkelig takknemmelig for det.
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Portrettet

H

Hainn Edmun

an tenker på vinteren.
Dessuten er det lønnsomt å fyre med ved.
Og så har han så god
tid til å stable veden pent. Han er
sykemeldt, sliter med en betennelse som er skikkelig lei å få bukt
med. Men han er optimist, det går
framover, og snart er han dessuten
pensjonist.
Alle kjenner Rådmannen , formell, korrekt, høflig og ikke uten
politisk nese. Ikke alle vet at han
er flink til å stable ved og er en
ekte vikagårding, fra Skjelsviksjøen.

V

Han har lett for å ordlegge seg,
men strever med å finne ordene
når han blir bedt om å fortelle
hvem Edmun er forutenom rådmannen Edmun.
– Hvem er han når han kler
av seg yrket?
Jeg tror at barndommen har
lagt mye av grunnlaget for hvem vi
er.
Heime hos oss i Skjelsviksjøen
hadde vi både postkontor og telegrafstasjon. Vi tre barna fikk tidlig
vite hva taushetsplikt var. Det skulle vises høflighet og respekt for de
voksne, de som var abonnenter eller postkunder. Kanskje ble vi litt
farget av at vi måtte være formell i
mange situasjoner. Dessuten var
det alltid mye folk som kom og
gikk.
I min oppvekst hadde ikke alle
telefon i heimhusene, så naboene
kom for å ringe, hente post eller
kanskje sende et telegram. Det var
ikke offentlig venterom i Skjelsviksjøen, så kjøkkenet kunne være
fullt av folk som ventet på lokalbåten, både natt og dag. Mamma
koka mer enn en kjel kaffe til folk
som ventet. Folk hadde god tid til
å snakke sammen. Far min var ivrig tilhenger av Nygårdsvold og
Gerhardsen, så jeg er ikke ukjent
med politiske diskusjoner.
Edmun husker godt fra barn-

dommen. Han husker telefonnummer og postadresser, anekdoter og
småsladder. Han minnes at det var
liv og røre ved Skjelsviksjøen. Bindal Samvirkelag drev stort og allsidig, blant annet hadde de eget fiskmatkjøkken,slakteri og stedet hadde eget smørlag. Det kom folk kjørende og roende fra grendene omkring for å handle og treffes.
Han minnes også nedturen i
bygda, skolen som ble sentralisert
bort fra Fiskerosen, butikken som
ble stengt, gårdene som ble lagt
ned og den store fraflyttinga. Han
dveler ikke så mye med den sida
av utviklinga. Samfunnet har alltid
forandret seg. Men han synes det
er vemodig å komme tilbake til ei
nesten folketom bygd.
Han mener at han lærte tidlig å
omgåes mange typer folk. Og så
lærte han å være korrekt. Verken
postarbeidet eller telegrafarbeidet
innbød til noe slurv og unøyaktighet.
– Som barn drømte vi ikke om
materiell rikdom i voksen alder.Vi
så ingen rundt oss som var spesielt
rike.Tilværelsen var preget av nøysomhet.
På kjøkkenbordet lå Brønnøysunds Avis og Namdals Folkeblad.
Det var pusten fra den store verden. Da jeg i 1962 kjøpte meg ei
folkevogn, var jeg overveldet over

ed Jesu føtter ...

Altfor sjelden lar jeg
stillheten råde
Travelhet og uro preger dagene.
Tid for ro og ettertanke blir
preget av hastverk. Jeg måtte
bare ...
«I stillhet og i tillit skal deres
styrke være", lyder ordet fra Herren.

Hvorfor søker jeg da ikke stillheten oftere? Hvorfor gjør jeg
ikke som Maria. Setter med ned
ved Jesu føtter for å ta imot det
ord han har å tale til meg? Maria
hadde også andre oppgaver som
ventet. Hennes søster, Marta, var
misfornøyd med hennes valg og
kritiserte henne for det.

Hilsen Grete diakon

Hun henvendte seg til Jesus
og bad ham si til Maria at hun
skulle hjelpe henne. Jesus svarte:
«Marta, Marta! Du gjør deg strev
og uro for mange ting. Men ett er
nødvendig! Maria har valgt den
gode del. Og den skal ikke taes
fra henne.»
Dette er ikke et angrep på den
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den rikdom jeg hadde oppnådd.
Mange av de forestillingene jeg
hadde som barn, ble snudd opp
ned på 1960- tallet. Den materielle
velstanden gjorde så mye med oss.
– Var det en forandring til det
bedre for folk flest?
– Tja, vi ble nok forandret i måten å tenke på, vi så muligheter vi
tidligere ikke hadde hatt. Men det
viktigste var nok at vi fikk en sosial trygghet som folk manglet før.
Den usikkerheten omkring sykdom og økonomisk utkomme som
folk i min barndom levde under,
kom nesten vekk på få år. Det begynte å dukke opp fagfolk for alt
mulig, spesialarbeidere, psykologer, sosionomer, spesialpedagoger
og mange, mange til. Jeg husker
mamma sa at hvis vi som barn hadde hatt en lei drøm, så skulle vi be
Fadervår, det ville hjelpe. Det forsvann mye god menneskekunnskap med inntreden av alle ekspertene
Edmun vil ikke direkte skryte
av seg selv, andre får vurdere om
han har gjort noen nytte. Han var
borte i 18 år, før han kom tilbake i
1986.
– Du er vel et karrieremenneske, antyder vi forsiktig.
Han vil ikke gå med på det, mener det er mye tilfeldigheter, men
det er ikke bare tilfeldigheter at
han brøt over og flyttet nordover.
Han begynner å snakke om røtter
og kulturforskjeller.Så blir det en
pause før han bedyrer at bak en-

hver byråkrat er det
et menneske.
– Du er
av og til i
kirka ...
– Jeg synes det er
godt å være
der.
Vi
trenger kirka selv om
jeg og de
fleste ikke
er der så
ofte. Jeg har
min barnetro fremdeles, uten at
jeg vet å si
noe mer om det.Vi har vel alle noe
med oss fra barndommen som vi
aldri legger helt bort. Det er jeg
glad for.

praktiske aktiviteten, den trenger vi så absolutt. Det er først og
fremst en invitasjon til å starte
rett.Til å velge den gode del.
Ved Jesu føtter ... Her får vi ta
imot det ene nødvendige. Her får
vi ta imot det vi trenger til vandringen videre. Det vi trenger for
å være medvandrere.
Ved Jesu føtter ... ikke bare når
vi står ovenfor vanskelige valg eller møter problemer, men som
utgangspunkt for alle våre avgjørelser.

Vi trenger å ta imot - for å ha
noe å gi videre.

Edmun stiftet familie i
moden alder
– Du ble pappa du også, selv
om det tok sin tid ...
Han ler godmodig, for han har
tydeligvis hørt utsagnet før, og bedyrer at det største i livet er å få et
velskapt barn. Å få lov til å følge
sitt eget barn gjenneom oppveksten, er bare en lang lykke. Om to
år har han og Gunvor konfirmant.
Han vil gjerne at det skal komme
på trykk at han har ei snill kjerring.

Ved Jesu føter ei stille
stund. Når orda kjem
frå hans eiga munn.
Når eg med
Jesus åleine er, då
er det hugnad
å leva her.

7

– Men trøste meg, legger han til
med et smil, jeg synes at det er
sprekt gjort av Arve Tellefsen å
skulle bli pappa igjen. Han kan
mer enn å traktere fiolinen, og så
er han eldre enn meg.
Så begynner han å snakke om
veden sin igjen:
– Heime i Skjelsviksjøen hadde
vi nesten ikke egen skog, så vi måtte kjøpe veden. Vi måtte derfor
spare på den. Det er stor forskjell
på ved.Tørr bjørkved er best.
Det mener i alle fall han
Edmun, som tror han skal få god
tid til å stable ved når han blir pensjonist. Dessuten gjør han oss høflig oppmerksom på at vedarbeid
er avgiftsfritt - inntil videre ...
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Kirketur
Festgudstjeneste
i Tosen kapell
Søndag 5. oktober reiste et tjuetalls mennesker med båt inn Tosenfjorden til Lande for å delta på
gudstjeneste. Foranledningen var
spesiell. Den gamle altertavla i kirka på Lande var restaurert og
kommet på plass etter en tids vanskjebne da den hadde ligget bortlagret, sist på kommunehuset i
Brønnøysund.
Sokneprest Kjell Gundersen ga
en grundig og interessant redegjørelse for symbolikken som ligger
til grunn for den spesielle utformingen tavla har.
Kirkevergen i Brønnøy gjorde
rede for altertavlas historie. Den
var ferdigmalt i 1789, men utskjæringene i materialet i tavla er av
enda eldre dato.
Lande og Tosen var fram til
1964 en del av Bindal. Dengang
var det ikke uvanlig at folk fulgte
med skyssen når det var "prek i
Land-kirka". Likevel var det noen
selv blant de eldre som var med
denne gang, som aldri hadde vært
på Lande før. Etter gudstjenesten
var det kirkekaffe med god og rikelig mat og god tid til prat. Her møttes både brønnøyværinger, bindalinger og folk fra soknet.
Det var stille på sjøen og godt
reisevær, selv om det innimellom
var litt duskregn. For oss som fikk
ta turen, var det en festdag av de
skjeldne.

Det klages i dag av og til at det
kan være tungvint å komme
seg til kirka. Har en ikke bil, er
det straks vansker med skyssen. Kirkene våre ligger ikke i
sentrum av hvor folk bor i dag.
Folk som har levd ei tid kan
fortelle om kirketurer i gamle
dager, turer som kunne bli
både strevsomme og tidkrevende.
Gunda Alsli forteller her om
en kirketur hun lenge vil minnes:
i bodde i Alslia og det var
konfirmasjonssøndag på
Holm.Vi hadde lyst til å dra dit.
Husker ikke helt årstallet, men
de tre ungene våre var små.
Tidlig søndag morgen lasta
vi hele familien opp i motorfæringen. Kjørte først til Årsandøya og henta Mary Brevik
og to barn. Fullasta stevnet vi
ut Kvitnesfjorden til båtdraget
over Kjelleidet. Der var det å ta
av seg sko og strømper og dra
hundromsfæringen over eidet.
Båt og folk kom velberga over
på kjellasida.
Vi kjørte uten problemer til
Heggbærnesodden, men der
møtte tåka oss.Den var så tett

V

som en vegg.Vi ville ikke snu,
og vi diskuterte om vi skulle
kjøre til Kveinsjøen og ta landevegen utover til Holm, men
etter ei stund fikk vi se litt av
fjellene på Heil, og vi la i veg
mot Holm. Det var lite å se, så
vi måtte ta det med ro, men
omsider kom vi til kirka på
Holm. Da var alle kirkelige
handlinger ferdig, men det ble
litt prating på kirkebakken.
Nå forsvann tåka helt, og
det ble sol og blå himmel.Vi bestemte oss derfor for å ta innervegen heim. Det ble en lang,
men varm og fin tur om Skauviknesset og inn Bindalsfjorden.
Vi fikk etter hvert lyst på
kirkekaffe, og kjørte inn til
Øksningsøya.Vi gikk opp til
Hildur og Rolf og der ble det
servering på alle mann. Ungene fikk også anledning til å
røre litt på seg.
Etter ei tid la vi i veg på siste etappen.Vi kjørte gjennom
Hjartøysundet og inn Sørfjorden til Alslia.
Det var litt av en kirketur,
men jeg kunne ha tenkt meg å
tatt den en gang til.

BINDAL MENIGHETSBLAD

50

9

I Bindalen
for

år siden

Vi fortsetter vår serie og prøver å
plukke fram små og store begivenhetere fra året 1953. Denne gangen har
vi funnet fram dette:

«Bra det kom tannlege ...!»

Bindal får innvilget
folketannrøkt
Det vil si at staten betaler tannlegebehandlinga til alle mellom 6
og 18 år. Kommunen må skaffe
tannlegekontor og bolig for
tannlegen. I Bindal blir det innredet tannnlegekontor i den nybygde skolen på Terråk. Det utarNormann Holm og Trygve Lande
søker kommunen om å få forhøyet prisen for å holde distriktslegen med hus mens
han har utekontordager. Kommunestyret fastsetter husleia til
10 kroner pr. gang legen har
kontordag ute i grendene.
Ved valget på nytt menighetsråd i Solstad sogn, ble disse valgt: Ragnar Paulsen, Otelie

beides også planer om å bygge
tannlegebolig på Terråk.Tannlegen er først på plass i august
1954.Vår første faste tannlege
heter Arne Fretheim. Han blir i
Bindal i to år.
I Bindal er det i 1953 ca 690
barn og unge i alderen 6 til 18
år. Kommunen ble pålagt å velge
en tannpleienevnd. Asbjørn
Eriksen ble leder og medlemmer
ble Klara Grimstad Paulsen og
Harald Solvang.
Storvik, Johan Aune og Ragna
Røe Holm.
Solstad menighetsråd bevilger
200 kroner som hjelp til ofrene etter den store flom -og
stormskaden i Nederland.
Valgene i Vassås menighet
førte til at disse kom inn i menighetsrådet: Leif Mardal, Harald
Helstad, Johan B. Øyen, Klara
Grimstad Paulsen,Anna B. Øyen
og Liv Smith.

Sokneprest Johan Smith
holdt dette året 54 gudstjenester. Gudstjenestestedene
var forutenom Holm og Vassås,
Fiskerosen, Helstad, Bindalseidet, Øksningøy, Åbygda, Kjærstad, Båtnesset, Lande, NordHorsfjord, Lysfjord,Terråk , Kolsvika, Årsandøya, Skjelsviksjøen,
Skotnes,Tosbotn, Barstad og Brevika.
Det kommunale budsjett ble
vedtatt med en inntekts- og utgiftsside på kroner 768.260.
Det ble i 1953 gitt statstilskudd
for innlegging av vann til 39
husstander i Bindal.
Norsk skomakermesterforbund
skriver til kommunen og spør
om det er skomakerverksteder i Bindal. Formannskapet
skriver i sitt svar at her er noen
få som driver med reparasjoner
av sko, men ingen lager sko lenger.
Kommunalbanken innvilger Bindal kommune et lån på 100.000
kroner til kjøp av andeler i
A/L Bindal Kraftlag.

Det var foreldrerådene ved skolene i kommunen som stod for

innsamlinga under årets tv-innsamling.
Pengenegikk som kjent til Redd Barna.
I kommunen vår kom det inn 56.000 kroner. Fordelt på antall innbyggere blir det vel 31 kroner på
hver. Sammenlignet med landsgjennomsnittet, ligger vi her en del i overkant.
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Denne gangen spurte vi
Herdis Steffenakk i Holtå
om hun kunne skrive noen ord
om en sang eller salme hun setter
stor pris på.
Etter litt vegring svarte hun ja, og
her er hennes bidrag:
Jeg er veldig glad i sang og musikk. Er altetende når det gjelder
musikk. Jeg prøver å få med
med meg det meste både på tv, i
radio og det som skjer i bygda.
Da jeg fikk forespørsel om å
skrive om en spesiell sang, ble
jeg helt stum, og fikk store problemer med å velge ut en spesiell sang.
Til slutt falt valget på sangen

«No livnar det i lundar»

jeg mange gode minner i fra,
både fra vi gikk på barneskolen
og på husmorlags-møtene i bygda.
Det låg liksom en stor forventning i teksten og vi ble alle
så glade når vi sang den. Sangen
er lett å synge og brukes i
mange sammenhenger.
Sangen har opprinnelig 12
vers, og her er dei to første og
de to siste:

av Elias Blix. Denne sangen har
No livnar det i lundar,
no lauvast det i li,
den heile skapning stundar
no fram til sumars tid.

Du vår med ljose dagar,
med lengting liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong,

Det er vel fagre stunder
når våren kjem her nord
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.

då me med vigsla tunge,
med kjærleik rein og klår,
alt utan brest og sprunge
skal lova Herren vår.

Elias Blix ( fra Gildeskål i Nordland) skrev denne salmen i 1875.
Ludvik M. Lindemann har komponert melodien.

Konfirmanter
Solstad kirke
23. mai 2004
Alexander Abrahamsen Dagsloth
Preben Edvardsen
Hans-Erik Hansen
Lars Magne Holten
Jon-Helge Kristiansen
Tommy Egil Otervik
Fred André Sevaldsen
Reidar Thomassen
Miriam Ekremsæter Alsli
Silje Helen Johansen Gutvik
Marielle Heide
Elisabeth Hanssen Kveinå
Belinda Markussen
Mailén Hortense Skjevelnes

Konfirmanter
Vassås kirke
30. mai 2004
Vegard Busch
Kristoffer Fuglstad
Carl Simon Gangstø
Erling Martinus Helstad
Valdemar Vea Iversen
Daniel Aspnes Kristiansen
Eskil Liasjø
Runar Myrvang
Roy Gudmund Nilsen
Guttorm Skarstad
Rolf Helge Lindrupsen Skotnes
Anja Brevik Bekkevold
Christine Gangstø Flakstad
Ingvild Helstad
Veronika Nygård Otervik
Tina Rønning

Terapi for kropp og sjel
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Kirkelige handlinger

Døpte

Vassås
31.08.: Eskil Lange
28.09.: Henning Johansen
28.09.: Maria Isabell Brevik
Solstad
31.08.: Vilde Kristin Busch
14.09.: Noah Sevaldsen Aarmo
14.09.: Preben Kristoffer
Larsen

Døde

Vassås
05.09.: Trine Marie Myrvang
30.09.: Ragnhild Flått

Søndag 23. november
klokka 17.00
inviteres du til

KRISTEN
SAMLING
på Bindalseidet
eldresenter.

Kirkekalender

Gudstjenester i Bindal prestegjeld
OKTOBER
26.10: Bots- og bededag. Høymesse i Vassås kirke kl. 11.
26.10: Bots- og bededag. Gudstjeneste på Kjella skole kl. 16.
Eldrefest samme sted rett etter gudstjenesten.
Diakoniutvalget arrangerer.
NOVEMBER
02.11: Allehelgensdag.
Minnegudstjeneste i Solstad kirke kl. 11.
Spesiell minnehøytidelighet for dem som har
misten noen av sine i løpet av året. Kirkekaffe.
02.11: Allehelgensdag.
Minnegudstjeneste i Vassås kirke kl. 19.
Spesiell minnehøytidelighet for dem som har
mistet noen av sine i løpet av året. Kirkekaffe.
09.11: 22. s. e. pinse.
Tomas-messe i Solstad kirke kl. 19.
16.11: 23. s. e. pinse.
Ingen gudstjeneste i Bindal.
23.11: Siste s. i kirkeåret. Familiegudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
Terråk barnekor deltar.
30.11: 1. s. i advent.
Julegrantenning. Ingen gudstjeneste i Bindal.
DESEMBER
07.12: 2. s. i advent.
14.12: 3. s. i advent.
19.12: Fredag.
21.12:
24.12:
24.12:
25.12:

4. s. i advent.
Julaften.
Julaften.
Juledag.

26.12: 2. juledag.
28.12: Søndag e. jul.
31.12: Nyttårsaften.

Ung messe (lysmesse) i Solstad kirke kl. 19.
Konfirmantene deltar.
Ung messe (lysmesse) i Vassås kirke kl. 19.
Konfirmantene deltar.
«Vi synger julen inn».Vassås kirke kl. 19.
Kor og andre musikkrefter deltar.
Høymesse i Solstad kirke kl. 11. Nattverd.
Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 14.
Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 16.
Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
KoriÅa deltar.
Høytidsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 11.
Bindalseidet Songlag deltar.
Ingen gudstjeneste i Bindal.
Thomas-messe i Vassås kirke kl. 17.

Bestemor
Familiemusikken
fra Nærøy deltar.
Tale ved Jan Bakeng.
Vi starter samværet med
kaffe og mat
(enhver har med litt mat)
HJERTELIG VELKOMMEN!

Pettersen vil sette bestemor ut på anbud.
– Hvem tror du vil gi det første bud?
Hagen vil over bestemor seg forbarme
– Han vil sende henne til sydens sol og varme.
Der kan hun boltre seg som fisken i vannet,
når hun først er ut av landet...
– Men hva med bestefar da,
er det intet parti som han vil ha?
Jeg synes han med bestemor må få dra.
Gerd Brevik
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Vakre
gravminner
i stort
utvalg

Henvendelse:

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

Beste kvalitet – Rimelig pris

- din lokale gavebutikk
Tlf. 75 03 41 23 • Fax 75 03 16 43
7980 TERRÅK

Jeg har også kontorrekvisita,
parfymeartikler og leker.
Kom innom til en hyggelig prat.
Hilsen Hild

Blomster

– vi har utvalget

Sesongåpent fra mai til oktober
Telefon: 74 39 61 88
e-post: abogsen.gartneri@bogront.no

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

BINDAL MENIGHETSBLAD

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

Utleie a
v Bobil
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Husqvarna
Motorsageksperten

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
Din blomsterhilsen til
den spesielle anledning
får du hos oss.
-Buketter -Sorgbinderi Dekorasjoner - Tørkablomster Lys fra Namsos lysstøperi

Bergslid Begravelsesbyrå
Ordner alt ved begravelser og kremasjoner
Gravmonumenter
Navnetilføyelser og skriftoppussing
Tlf. 74 38 95 00
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FRIVILLIGHETSSENTALEN
i Bindal

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

Bogen AS
AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja

Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80

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
Tlf. 75 03 16 32

Bogen i Bindal

