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Har du noe du vil dele med menighetsbladets 
lesere? Send til kirkekontoret, 7980 Terråk, el-
ler 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
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Bindal  
Prestegjeld  
200 år
I 2015 er det 200 år siden Bindal ble et eget preste-
gjeld. 200 år er lang tid, og det har skjedd forand-
ringer både i samfunnet og i Bindal siden da. 

Kirkene var tidligere privat eid, men i 1845 vedtok 
kommunestyret å kjøpe Vassås og Solstad kirker. 
Kirkeverger har det også vært tidligere, men i 1897 
ble det bestemt ved lov at det skulle være en kirke-
verge ved hver kirke. Han skulle ha tilsyn med kir-
ker og kirkegårder. I 1920 kom loven om menig-
hetsråd, og fra da av har det også vært Solstad og 
Vassås menighetsråd. Områdene Lande og Tosen 
tilhørte Bindal prestegjeld fram til 1962. da ble de 
skilt ut og overført til Velfjord. Fra juli 2012 ble Sol-
stad og Vassås varig forandret til ett menighetsråd 
for hele Bindal.

Bindal er en kommune med store geografiske ut-
fordringer, kanskje mer før enn nå. Det er grunnen 
til at det ble opprettet hjelpekirkegårder rundt om-
kring. Skotnes fikk hjelpekirkegård i 1912, Bindal-
seidet i 1913, Kjella/Aunstranda i 1952, og Åbygda i 
1955.

Mye har skjedd i løpet av 200 år, og kanskje er det 
nå på tide å vurdere denne organiseringen. Er Bin-
dal med sine knappe 1500 innbyggere tjent med 2 
kirker og 6 kirkegårder? Har vi råd til å drifte og 
vedlikeholde disse i den stand de virkelig fortjener 
og behøver?

Kirkene og kirkegårdene er en viktig del av vår 
kulturarv, og noe vi bør være stolte av. 

Tør vi tenke tanken på forandring?

May Helen
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Ein profet for menneskeverd

Børre Knudsen er død. Han var 
prest i heimbygda mi og der budde 
han til livet tok slutt no i midten av 
august. Eg kjente han gjennom 
mange år, men han var kjent av hei-
le Norge gjennom sin kamp for det 
ufødde livet. I går kveld såg eg do-
kumentaren som vart laga om han 
og kona Ragnhild. Det var sterkt å 
sjå den sjukdomsplaga mannen og 
kona hans. Sterkt å sjå korleis dei 
levde ilag i denne siste fasen av livet 
hans. Sterkt å sjå kor ærlege dei var 
om det livet dei hadde levd og den 
kampen han hadde valgt å føre. 

Mange vil nok spørje seg: Er det rik-
tig å kjempe ein kamp som har ein 
så høg pris for ei sak som på ein 
måte er dømd til å mislukkast?

Eg kan ikkje gje noko svar på det 
spørsmålet. Men når eg tenker på 
kor svakt menneskeverdet for foste-
ret i mors mage blir verdsett i dag, 
så kan eg ikkje anna enn å vere 
glad for Børre Knudsen. Som ung 
naboprest til Børre Knudsen vart eg 
og utfordra til å støtte kampen 
hans. Som så mange andre sa eg: Eg 
kan støtte deg i sak, men ikkje i 
metode. Om det var feigt eller rett, 
det veit eg ikkje. Utfordringa i dag 
blir i alle fall å aldri slutte å halde 

fram menneskeverdet. Fosteret i 
mors mage er ikkje berre ein celle-
klump. Det er eit menneskeliv. Eit 
svært usjølvstendig og sårbart men-
neskeliv. Men det har eit menneske-
verd, og det treng eit vern. 

Børre Knudsen var ein profet for 
menneskeverdet. Lik profetane i Bi-
belen så var han hata og forakta av 
mange. Han forstyrra det velsmurte 
og friksjonsfrie velferdssamfunnet. 
Men eg er redd den dagen då alle 
steinane på vegen er rydda vekk. 
Då er det dei aller minste som må 
betale prisen. Dei som Jesus sa var 
dei største i Guds rike.

Even Borch 
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Dører
VinDuer
Porter

SpeSialmål? Ring 75 17 04 66 
og oppgi ønsket mål
1.400 dører på lager.  
Fraktfritt etter avtale

www.heimstadbygg.no

Heimstad
Bygg
8650 mosjøen

Konfirmanter 
2014
Bak fra venstre: 
Arnulf Bøkestad, Johan Kristoffer Kristiansen Alstad, Even Salter-
mark og Alexander Nakling Skogseth.
Foran fra venstre: 
Cicilie Johansen, Inga Sofie Alsli, Sandra Kristin Vikan Heide, To-
bias Vikan og prest Even Borch

Foto: Arnold Alsli
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Alle som ble konfirmert i Bindal i 1964 ble invi-
tert til en markering under gudstjenesten på re-
gattasøndagen. Av de 59 som ble konfirmert i 
1964, møtte 24 «konfirmanter» på jubileums-
gudstjenesten. Etter gudstjenesten ble det tid for 
en trivelig kirkekaffe med en god prat og mim-
ring.
Bak fra v. Åge Årseth (Hollup), Jan Harald 
Sørheim(Vikestad), Bjørnar Berg, Harry Edias-
sen, Knut Aarsand, Bjørn Holand, Anton Brevik, 
Goggi Sæter, Karl Holand og Øystein Klimpen. 

2. rekke: Kjell Kolsvik, Pauluda Granli, Gunn Ja-
kobsen, Arvid Vikestad og Otto Bøkestad. 
3. rekke: Guri Johansen (Pettersen) og Randi Vi-
kestad. 
4. rekke: Marit Stene (Skjærvik), Eli Hildring, To-
rill Moen (Gartland), Jorun Bangstad, Agnes 
Brevik.(Moe), Randi Melå og Wenche Mardal 
(Vidhammer). 
Prest er Sindre Hasselknippe.
Foto: Paula Lindrupsen

KONFIRMANTJUBILEUM  
i Vassås kirke søndag 29. juni 
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Menighetens fadderbarn, Mese-
ret, har nå rukket å bli 13 år. Vi 
har kjent henne siden hun var 
åtte år. Som foreldreløs jente i 
Etiopia er hun en av de heldige 
som får bo i en SOS-barneby, 
og høre til i en SOS-familie. 
Meseret lever et sunt og lykke-
lig liv. Hun legger på seg nor-
malt og strekker seg lenger for 
hvert år. Hun er flink til å ta 
vare på seg selv, og er bestan-
dig ren og pen. Som medlem i 
en SOS-familie må hun også ta 
ansvar for de mindre SOS-søs-
kene sine. Hun passer på at de 
vasker hender før måltid og at 
de rydder etter seg. Meseret har 
god appetitt, og hennes favo-
rittmat er Doro Wot med Injera, 
som er en kjent etiopisk kyllin-
grett. 
Meseret er også en typisk jente 
og liker godt å kle seg pent, og 
da helst i tights med topp, eller 
en fin kjole.
Når det gjelder skolegang er 
Meseret fortsatt flink. Hun stre-

Nytt fra menighetens fadderbarn

ber etter å gjøre det så bra som 
mulig. Hun liker godt engelsk, 
og hun forstår at det språket er 
viktig å lære, i og med at det er 
et internasjonalt språk. Og så 
synes hun at engelsklæreren er 
så dyktig til å gjøre faget enkelt 
og interessant.
Meseret er også aktiv på andre 
skoleaktiviteter. Hun er valgt 
inn i skolerådet som represen-
tant for sin klasse. Der diskute-
rer hun mange saker som går 
på elevenes oppførsel, miljø- og 

(Bilde av Meseret)

helsespørsmål med sine lærere.
I tillegg har hun vært med på å 
sette preg på årets feiring av 
SOS-mødrene. Hun leste et dikt 
til sin SOS-mor og overrakte 
blomster. Meseret var både 
spent og glad for å få mulighet 
til å opptre foran så mange 
mennesker, og alle likte diktet 
hennes.
På fritiden liker Meseret å se 
filmer og tv-serier, følge med på 
nyheter og lese noveller. Hun 
og de andre SOS-søskenene er 
også flink til å hjelpe sin SOS-
mor med enkle oppgaver i hu-
set.
SOS-barnebyer Etiopia takker 
for støtten så langt og takker 
for at vi bidrar til å gi Meseret 
et lykkelig og stabilt liv. 
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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

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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I november måned 1902 skulle 
far og Peder Pettersen, Solstad, 
seile fra Solstadsjøen til Vende-
sund. De hadde en 20 fots lis-
terbåt. Den tilhørte Peders far, 
Petter Olausen, Solstad.

I Vendesund skulle de hente, 
kjøpe, noe sild av et sildesteng 
som var satt der. Silda skulle 
brukes til dyreføde. Det var 
landvind. Vinden var i tiltak.

Det gikk godt ned over fjor-
den. Silda ble kjøpt og innlas-
tet. Så begynte heimturen med 
kryssingen inn over mot 
Holmslandet. I et stormkast 
like under land måtte det være 
at båten ble kastet rundt.

Signe Holm, som senere ble 
gift med Peder Solstads søs-
kenbarn, Olaf Holm, var på vei 
fra Skjæret mot sin heim. Hun 
hørte nødropene fra de foru-
lykkede. Hun fikk sin far, An-

ton Eliassen og nærmeste 
nabo, Nils Tanke, til å ro ut for 
å prøve å berge. De rodde ut 
fra Holmsvågen der ferjeleiet 
nå er bygd. De rodde imidler-
tid sørover. Naboene deres, i 
"Sørgår'n", Johan Benjaminsen 
og Hans Busch Lorentzen, had-
de nemlig straks før seilt fra 
Holmsvågen med Gårdsæter 
som mål. De skulle i vei og få 
malt noe korn av høstens av-
ling. De var imidlertid ikke i 
noen fare. Slik gikk det til at 
de som virkelig var stedt i nød, 
ingen hjelp fikk.

Hatten til Hans Mikalsen ble 
funnet, likeså båtens øsekar, 
samt noen kagger de hadde 
hentet i Skåren. Det var alt --- 
det var den siste hilsen til dem 
som satt igjen i sorg og savn.

Hans Mikalsen var en eldre 
mann. De fleste av hans barn 
var voksne.

 Drukningsulykker på Bindalsfjorden

Fra Solstad til 
Vendesund av Bjarne Holm

Thomas Hansen, Hall, er 
yngste sønn og det eneste 
gjenlevende barn etter den 
ene av de omkomne, Hans 
Mikalsen. Han forteller dette 
om sin fars tragiske bort-
gang:

Peder Solstad derimot var så å 
si nygift. Han etterlot seg hus-
tru og to små barn, to gutter. 
Den ene av dem lever ennå.

Ulykken gjorde et dypt inn-
trykk blant folket i nabolaget.

Kilde: Lokalhistorie fra Bindal 
1997

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 09.30 – 17.00
Lørdag Etter behov
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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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«Gammelorgelet» 
i Solstad kirke

Orgelet ble bygget i 1915 av 
Br.Torkildsen Orgelbyggeri fra 
Åsen. Det har pneumatisk trak-
tur, og har 5 stemmer, ett ma-
nual og anhangspedal. Orgelet 
ble brukt i både glede og sorg i 
mange år. Skriv fra 1980 og 
90-årene viser at det i de senere 
år kom mye ulåt sammen med 
orgelmusikken. Flere organis-
ter hadde sine metoder for å få 
god lyd igjen, men det varte 
ikke lenge før utonene kom 
igjen. På bakgrunn av det ble 
det i 1999 vurdert av en orgel-
kjenner, og det ble valgt å kjøpe 
inn et elektronisk orgel som 
bruksorgel. «Gammelorgelet» er 

et inventar i kirken så det ble 
ikke vurdert å ta det ut, men å 
ha begge orglene.
 Interessen og engasjementet 
blant lokalbefolkningen har 
vært stor når det gjelder orgelet 
i Solstad kirke. Flere ganger de 
siste årene har det vært tema å 
få restaurert orgelet. I 2012 fikk 
vi Br. Torkildsen Orgelbyggeri 
til å komme og se på orgelet, 
og vurdere om det var mulig å 
få satt det i stand. Vi fikk en 
pris på jobben, og menighetsrå-
det valgte å prøve å finne fi-
nansiering til det. Det ble søkt 
mange forskjellige instanser, 
men det ble også mange avslag. 

Men da menighetsrådet valgte 
å la menighetens offer gå til sa-
ken viste virkelig lokalbefolk-
ningen hvor viktig dette er for 
dem. Hele 130 000 kr er samlet 
inn gjennom offer i begge kir-
kene, konserter, gaver ved be-
gravelser og tilskudd fra lokale 
lag og foreninger. Og når vi da 
fikk tilskudd fra Kulturminn-
fondet, på 50 000 kr også, lot 
det seg gjøre å starte proses-
sen, til glede for oss alle.
I uke 38 starter arbeidet med 
restaureringen, og vi gleder oss 
til å høre liflige toner fra «gam-
melorgelet» igjen.
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Kirke kalender

Velkommen til kirken!

GUDSTJENESTER I BINDAL
Med forbehold om endringer 

Når menighetsbladet gikk i trykken er det fortsatt ikke av-
klart med prestesituasjonen i Bindal. Pga denne usikkerhe-
ten vet vi ikke hvordan høsten blir. Følg med på oppslag og 
i avisen for gudstjenester. For avtale om dåp, ta kontakt 
med kirkekontoret.

28. sept. Solstad kirke kl 14.00 Dåp

5. okt. Vassås kirke kl 11.00 Dåp. Høsttakkefest med 
konfirmantpresentasjon og utdeling av 4-årsbok

Kirkelige  
handlinger

Døde
Vassås
26.6. Dagny Vanebo,  f. 1931
11.7. Haldis Mathilde Skarstad,  
 f. 1922
30.7. Åslaug Sylten,  f. 1926
30.7. Hildur Aarsand,  f. 1917

Solstad
26.5. Alma Marie Kveinå, 
 f. 1941
 9.6. Einar Johannes Lian, 
 f. 1931

Døpte
Vassås
 8.6. Elsa Kjølstad
29.6. Milian Matheo  
 Hamnes Aune
20.7. Fredrik Øren Helstad
31.8. Elias Otervik Slyngstad
31.8. Martin Skjevelnes

Vielser
Vassås
12.7. Svanhild Helovise Båtnes  
 og Geir Arne Holten

Solstad
26.7. Lill Kari Brønmo og  
 Jørn Stian Elden
26.7. Julie Catharin Tilrum og  
 Roger Elvheim Fredriksen

ELDREFEST
Diakoniutvalget arrangerer eldrefest på  
Bindalseidet eldresenter  
søndag 16. november kl 16.00. 
Påmelding til kirkekontoret, tlf 750 32 582, 
innen 10. november. Vel møtt!

Din blomsterhilsen til Den 
spesielle anleDning 

får Du hos oss
Buketter

Sorgbinderi

Dekorasjoner

Gaveartikler7980 Terråk  - Telefon 75 03 15 00
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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

• 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, onsdag og fredag 09.30 – 17.00
Lørdag Etter behov Mob 958 26 527

 

«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!



12  Bindal menighetsBlad

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

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


