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Er utgitt av menighetsrådene og 
kommer ut 6 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

Redaktør: May Helen Lindsetmo

Bindal Prestegjeld:
Prest Claes Blom Mørch
 7980 Terråk
 Preste-mob 977 24 280
 Kontortlf. 75 03 25 80

Åpningstider Kirkekontoret:
 Mandag, tirsdag, onsdag 
 fredag          8.30 – 15.00
 Tlf. 75 03 25 81/ 75 03 25 24 
 epost: kirkevergen@bindal.
  kommune.no
Kirkeverge: 
 May Helen Lindsetmo
 7980 Terråk
 Tlf 75 03 43 63
Kontorsekretær. Aud H. Liasjø,  
 Vikestad, 7982 Bindalseidet
 Tlf.  75 03 14 30 
Organist: Roger Johansen,  
 7980 Terråk, Tlf. 75 03 41 77
Kirketjener: Olaf Martin Larsen, 
 Kjelleidet, 7982 Bindalseidet 
 Tlf.  75 03 17 15

Bindal Menighetsråd
Leder: Anne Brit B. Skillingsås
 Tlf. 915 77 129

Kirkelig  Fellesråd i Bindal, 
 Leder: Geir Horsberg
 Tlf 75 03 23 49

Hva skjer i Bindals- 
kirken for tiden?
Jeg tenkte jeg skulle gi dere en liten innsikt i hva som 

skjer nå for tiden. Uten sammenligning for øvrig, så 
tror jeg det er lenge siden at så mye har vært på gang 
samtidig. Her er litt av det vi driver med i kirkestaben:
• Maleprosjektet ”Barn av regnbuen” drives fortsatt 

med stor suksess. Vi er inne i en fase nå hvor vi 
vurderer videreutvikling av prosjektet opp mot et 
diakonalt prosjekt. Biskop Tor B. Jørgensen er med 
i arbeidet på å finne et passende hjelpearbeid vi 
kan støtte. Biskopen kommer hit til Bindal på dags-
besøk fredag 30. mai. Han har også takket ja til å 
komme en hel helg i september for å åpne bilde-
gudstjenestene. Da vil han også delta på en male-
samling.

• Det er blitt satt i gang arbeid med å pusse opp Vass-
ås kirke utvendig. Det er usikkert hvor lang tid det 
vil ta.

• I forbindelse med at ferjeleiet på Holm skal opprus-
tes har vi hengt oss på. Solstad kirke er et lande-
merke på Holm og må tas med i disse planene. 
Kontakt med kommunen er opprettet og vil gå kon-
tinuerlig. Ønsket vårt er at kirken og kirkegården 
skal kunne fremstå på best mulig måte.

• Soknepresten har dratt med deler av staben på et 
filmprosjekt. Han vil lage kirkereportasjer og kan-
skje en gang i fremtiden overføre noen kirke- og 
kulturbegivenheter til sykeheimen.

• Vi er også med på et prøveprosjektet ”Fra 2 til ett 
sokn”. Før siste menighetsrådsvalg ble det vedtatt å 
prøve å slå sammen Vassås og Solstad menighetsråd 
til Bindal menighetsråd. Denne prøveordningen 
skal gå i fire år, men allerede nå må vi begynne å 
vurdere om hvor veien går videre. Slå oss sammen 
permanent eller gå tilbake til 2 menighetsråd?

• Konfirmantundervisningen er tatt ut av skolen og er 
nå for andre året lagt til 10 søndager i året hvor alle 
konfirmantene i kommunen møtes og har undervis-
ning i 5-6 timer. 

• Kirkekontoret har kjøpt inn et dataprogram som 
skal gjøre det lettere å ha oversikt over kirkegårde-
ne med gravlagte og festede graver. Men det er mye 
punching av data som skal til før det blir det verk-
tøyet det er tenkt.

Med så mange nye prosjekt og nye tanker kan 
det være at vi ”tråkker på noen tær” i forbifar-
ten.  Jeg håper dette går seg til og at de fleste 
ser positivt på utviklingen. Og husk vi er all-
tid lydhøre både for ris og ro
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Er det virkelig noen ting som alltid har 
herjet med menneskene, uansett leve-

kår, så er det bekymringer. Bekymringer 
rammer både rike og fattige, velfødde og 
sultne, unge og gamle. 

Jesus var klar i sin tale, og han gjentok 
det sikkert flere ganger: Vær ikke bekym-
ret! Se på fuglene, se på ravnene. De sår 
ikke og høster ikke, de har verken mat-
bod eller låve, men Gud gir dem mat like-
vel. 

Jesus var selvfølgelig ikke blind for den 
sult og fattigdom og nød han så rundt seg 
den gangen. Men han ville vise at nøden 
først og fremst var menneskeskapt. Det 
hadde ikke noe med Gud å gjøre. Se på 
fuglene, se hvor Gud lar de få den mat de 
trenger. Jesu sitt store prosjekt var ganske 
enkelt å gi mennesker en dypere forståel-
se av Gud.

Noen ganger sa han: Vær ikke bekymret 
for morgendagen, hver dag har nok med 
sin egen plage. Jesus visste at bekymrin-
ger kunne ødelegge livsgleden og livsvil-
jen til folk. Han så det sikkert stadig 
vekk, hvordan de menneskeskapte syste-
mene og menneskers inngrodde holdnin-
ger herjet med folk, åpenlyst og i det 
skjulte. Han så hvordan falske gudsbilder 
stjal trøsten, gleden og motet fra nødstilte 
mennesker.

Derfor forsøkte han å kalle frem en dris-
tig og håpefull tro, spesielt overfor sine 
egne venner, de som en dag sjøl skulle gå 
ut som hjelpere og tjenere for folk: Se på 
fuglene! sa han, se på liljene, de verken 
spinner eller vever. Men se hvor vakre de 
er. 

Dette er jo gal manns tale hvis han hadde 
sagt det til mennesker som skrek i nød og 
sult uten å foreta seg noe. Men han sa det 
til lærlingene sine, vennene sine, for de 
var bedre stilt, de hadde mulighet til å be-
sinne seg, oppdage noe godt og sant og 
kjærlig, utover det daglige brød. De had-
de ennå muligheten til å få en dyp Guds 

tillit sådd i kropp og sjel før de store prø-
vene kom.

For Jesus handlet det om å fortelle folk at 
Gud vil oss vel, om så mennesker og sys-
temer herjer med oss. Og til syvende og 
sist, i følge Jesus, så er det Guds vilje som 
har det siste ordet. 

Men går det an å ha en sånn tillit? til 
Gud? Går det an å si at det ordner seg i 
møte med barns liv og død, ungdoms liv 
og død, gamles liv og død?   

Vi klarer vel ikke lage en sånn tillit selv, 
alene. Så gode byggmestere er vi ikke. 
Det blir som å forsøke seg på en katedral 
alene. Nei, noen må åpne opp en tillit 
som allerede ligger der i oss.  Noen må 
minne oss på Jesus og fuglene og liljene, 
noen må fortelle oss, gang på gang, at vi 
har røtter hos Gud.

 Jesus var herlig frimodig, frekk og freidig 
i møte med det som kvelte tilliten og 
kjærligheten til folk. Han sa det altså, 
uten å legge noe imellom: Vær ikke be-
kymra. Vet du ikke at du er elsket. Kan 
du ikke kjenne dine røtter-hvor dypt de 
stikker.  Se på fuglene. Er ikke du mer 
verdt enn dem. Det ordner seg…om du så 
dør, ung eller gammel. Det vil ordne 
seg…

Det går an å bli glad i en sånn usvikelig 
tro på det gode.

Claes
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Sofie inspirerte barna den gangen 
med to spennende historier; 
Barthomeus som fikk synet tilba-
ke, og Sakkeus som delte sin for-
mue med de fattige. Iselin spilte 
på orgel mens vi sang.
 Den 30. mai kommer biskop 
Tor B. Jørgensen til Bindal. Han 

Barn av regnbuen

Fra samling 
på Kjella
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skal da sammen 
med oss infor-
mere foreldrene 
til barna som 
deltar på ”Barn 
av regnbuen” 
om hvordan vi 
på en spennen-
de måte kan vi-
dereutvikle pro-
sjektet. Dette 
kan bli en inn-
gangsport til 
hjelpearbeid for 
fred og miljø
 1.-4. klasse på 
Kjella har nå en 
gang igjen å mø-
tes på malesam-
lingen ”Barn av 
regnbuen”
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Barndåp/konfirmasjon
Eller andre stordager? Senteret på Terråk er mulig å leie. 

Utstyr for å dekke til 50 personer. 
Kontakt kirkekontoret tlf 75 03 25 81, for leie. 

BINDAL TAXI
Står til tjeneste Magnar Kveinå 75 03 11 00 – mob. 959 50 028

Alma Kveinå 75 03 13 29 – mob. 959 50 029

TELFONER

Bindal Taxi: 
75 03 40 11

Solstad kirke 
1. juni kl 11.00
Bøkestad, Mathias Busch
Kveinå, Lars Petter Wassås
Strand, Jon Eirik Vikestad

Konfirmanter 2008

Vassås kirke  
25. mai kl 11.00
Appfjell, Bengt Ole
Appfjell, Brita Mari
Bergerud, Kristoffer
Brevik, Rikke
Bøkestad, Monika
Holmberg, Joar Renè
Johnsen, Iris
Skarstad Snorre
Vikestad, Malin
Øvergård, Andrè Kristian
Øvergård, Rita Marie



Vi bringer blomster i hele 
kommunen, og gjennom 
Euroflorist formidler vi 
til hele landet.

• Buketter 
• Sorgbinderi 
• Dekorasjoner 
• Brudebuketter

Vårhilsen fra  
Borghild og Wenche7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66 - Faks 75 03 40 10
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Alle som har vært 
innom en del kir-

ker har registrert at 
det finnes mange 
symboler i et kirke-
rom. Det kan være alt 
fra båter til fisker til 
noen bokstaver i gull-
skrift. Prestens litur-
giske klær bærer også 
symboler. Noen gan-
ger kan vi se druer, 
duer, brød, kornaks, 
engler osv som er 
brodert inn på klær-
ne. Og alle ting betyr 
noe. Symbolene peker 
på noe viktig og sen-
tralt i den kristne tro-
en. 
 Noen symboler er 
mer innlysende i sitt 
budskap enn andre. 
Andre symboler er 
mer lukkede, dvs at 
man må vite en god 
del før de åpner seg 
opp med sitt bud-
skap. 
 Kirken har alltid 
brukt symboler. Og 
Fisken er det eldste 
kristne symbolet vi 
vet om. Fisken er fak-
tisk eldre enn Korset 
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som kristent symbol.  Korset ble 
ikke brukt av de kristne før etter 
flere hundre år. Korset var nem-
lig så belastende med all sin 
grusomme historie. Det måtte en 
stor tidsavstand til før de kristne 
klarte å bruke det som et tros-
symbol.
 Men fisken ble et kristent tegn 
for de aller første generasjonene 
av kristne. Det var nemlig blant 
annet de blodige forfølgelsene 
av de kristne som forårsaket at 
fiskesymbolet ble viktig. Når de 
kristne møtte hverandre så hilste 
de hverandre med et fisketegn. 
De gikk ned på bakken og teg-
net en fisk. For hvis du skriver 
på gresk følgende setning: Jesus 
Kristus, Guds sønn, frelseren, 
Herren – og tar forbokstavene 
fra hvert enkelt ord og setter de 
sammen – så får du ordet får 
fisk på gresk. Med andre ord: 
tegnet du en fisk på bakken så 
bekjente du Jesus som konge og 
samtidig hadde du gjort det på 
en hemmelig måte. Konsekven-
sen av å bekjenne Jesus som 
konge offentlig kunne være fatal 
i de dager. Så her løste de første 

kristne et problem. Offentlig 
kunne de tegne en fisk og be-
kjenne troen seg imellom og 
samtidig forsikre seg om at po-
tensielle fiender ikke forsto hva 
de gjorde. Av den grunn brukes 
fiskesymbolet i kirken og i an-
dre trossammenhenger – det er 
rett og slett et bekjennelsessym-
bol til Jesus Kristus som frelser 
og Herre og konge. 
 Men det finnes så mange 
kristne symboler. Et som for de 
fleste er meget ukjent er Grana-
teplet. Opprinnelig er det et 
gammelt jødisk symbol. Alle 
som har åpnet opp et granateple 
for første gang blir meget over-
rasket – det bugner over av 
fruktfrø – som viser seg å være 
meget så søte. Og herav kommer 
også symbolmeningen: Gud er 
som et granateple - full av vel-
signelser og godhet for dem som 
holder seg nær til ham.  
 Dette var noen smakebiter på 
kristne symboler. I hvert num-
mer heretter skal vi under denne 
spalten hente frem noen symbo-
ler og si hva de betyr i den krist-
ne sammenhengen.

Fasteaksjonen 2008
Årets fasteaksjon ble gjennomført tirsdag 11. mars. Konfirmante-
ne stilte opp som bøssebærere og gikk rundt i store deler av 
kommunen.
I Solstad sokn ble det samlet inne kr 3 768,-
I Vassås kr 4 762,50
Tusen takk til alle giverne og konfirmantene med foreldre som 
stilte villig opp.

PLANTER TIL VÅREN
Vårvarer, jord, gjødsel, mm…
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SOLSTAD (29. juni)
Busch, Alf Hermod  (Gravvik)
Bøkestad, Edgar
Eriksen, Martin Halle
Lilleheil, Herold Helge
Lysfjord, Hermod Halstein
Røtting, Oluf Henry
Sevaldsen, Åge
Sjølstad, Roald
Skogseth, Idar Johannes
Sund, Arne Arvid
Bjerkelo, Solbjørg Karen
Jacobsen, Unni Pauline
Hansen, Odny Marie
Harang, Liv Irene
Iversen, Irene
Johnsen, Borgny Allison
Kjærstad, Hildur Eva
Klausen, Gunn Mary
Lilleheil, Brit Synneøve
Lysfjord, Kjellaug Audhild Otelie
Lysfjord, Torill Mari
Moa, Venja
Møller, Jorid Synnøve
Sverdrup, Inger Lise

VASSÅS (6. juli)
Alsli, Odd Johannes
Aune, Ivar Ragnar
Brevik, Øystein
Furnes, Reidar Herman  (Tosbotn)
Flått, Ove Johan
Hagen, Ivar Johan
Heimstad, Trond
Laugen, Einar Kornelius
Kalvik, Willy
Skaiaa, Oddvin Caspar
Skarstad, Olaf Petter
Strand, Inge
Strand, Kristian
Sæternes, Trond
Tonning, Leif Anders
Øyen, Erling Sveinung
Grønlund, Sigrid
Hesimark, Herdis Kristine
Horsberg, Agnes
Myhren, Haldis Anette
Myrvang, Gunn Margareth
Skarstad, Gerd Marie
Sylten, Kari Arnhild
Vikestad, Lillian
Åsaune, Gunvor Karin

For 50 års siden – i 1958 – 
hadde vi følgende konfirmanter

Anitàs Gavehjørne
Tlf 75 03 44 09 – Din lokale gavebutikk!

Black Design – Helsekost – Leker – Kontorrekvisita – etc, etc
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Til deg som skal 
pynte graven
Foran gravminnet er det anledning til å 
opparbeide et plantefelt i høyde med 
bakken omkring, det kan stikke opp til 
60 cm fram fra gravminnets bakkant og 
ha gravminnets bredde. Det kan ram-
mes inn av en natursteinkant, men løse 
steiner tillates ikke.
 Plantene kan ikke strekke seg utover 
plantefeltet eller være høyere enn grav-
minnet.
 Det er anledning til å pynte med 
krans, lykt, blomsterbukett eller lignen-
de, men slike pyntegjenstander tas bort 
etter bruk. Blomstervaser av glass er 
upraktisk. Avfall skal kastes i avfallsbe-
holdere.
 Fortsatt ligger en del gravminner 
rundt om på kirkegårdene. Jeg må be 
om at dere lar de ligge da de skal boltes 
før settes opp. Dette arbeidet pågår.

Eldrefest!
Søndag 27. april arrangerer Diakoniutvalget sin 
årlige eldrefest på Senteret, Terråk kl 16.00
På programmet står andakt, servering av varmrett, 
bløtkake og kaffe. Det blir loddsalg og allsang.
Vi håper at mange finner veien til Senteret denne 
søndags ettermiddagen slik at vi kan få en hyggelig 
stund i lag.
Påmelding til kirkekontoret, tlf 75 03 25 81
innen 22. april.

Tusen takk til  
Helstad/Bangstad helselag
for deres gave på 
kr 23 638,- 
gitt til maling av Vassås kirke. 
De pengene kommer godt med!

Gave til Vassås kirke

Plantedager
ONSDAG 21. MAI
Vassås   kl 18.00-20.00
Åbygda  kl 17.00-18.00

ONSDAG 28. MAI
Solstad  kl 18.00-20.00
Bindalseidet kl 18.00-19.00
Aunstranda kl 20.00-20.30

Oppfordrer folk til å møte opp og 
benytte dette tilbudet!



Kirkelige  
handlinger

Døde
Solstad
23.01.  Per Solvang  
   f. 1937
10.03. Oddlaug Lysfjord   
   f. 1919
17.03.  Astrid Oline Strøm  
   f. 1928
22.03. Petter Olav Tobias Melå  
   f. 1921

Vassås
29.01. Jenny Magnhild Iversen 
   f. 1922
11.02.  Ole Johannes Sagvik 
   f. 1919  (begr. Foldereid)
27.02.  Hilda Josefine Fornes 
   f. 1901  (begr. Foldereid)
07.03. Bergljot Horsberg   
   f. 1916
20.03. Ragnar Kristoffer  
   Skotnes   
   f. 1921

 

Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Med forbehold om endringer har vi følgende oppsett av kirkekalender.

April
06.04. 2.s. e. påske Høymesse i Solstad kirke kl. 11. 
     Konfirmantsamling 09-15
13.04. 3.s. e. påske Høymesse i Vassås kirke kl. 11.
20.04. 4.s. e. påske Ingen gudstjeneste i Bindal
27.04.  5. s. e. påske Eldrefest med gudstjeneste på Senteret, 
     Terråk kl 16.00

Mai
01.05.  Kr. H.fartsdag Høymesse i Solstad kirke kl. 11.
04.05. 6.s. e. påske Kirketur. Se oppslag.  Konfirmant- 
     samling
11.05.  Pinsedag  Høymesse i Solstad kirke kl. 11 Dåp
12.05.  2. pinsedag Høymesse i Vassås kirke kl 11. Dåp
17.05.  Grunnlovsdag Høymesse i Vassås kirke kl 11.
18.05.  Treenighetss. Ingen gudstjeneste i Bindal.
25.05.  2.s. e. pinse Konfirmasjonsgudstjeneste  
     i Vassås kirke kl 11.

Juni
01.06.  3.s. e. pinse Konfirmasjonsgudstjeneste  
     i Solstad kirke kl 11
08.06. 4.s. e. pinse Ingen gudstjeneste i Bindal 
15.06.  5.s. e. pinse Gudstjeneste Harangsfjord
22.06. 6.s. e. pinse Friluftsgudstjeneste i Kjelleidet kl 11. 
     Dåp
29.06.  7.s. e. pinse Høymesse i Vassås kirke. 
     50-årsjubileum konfirmanter.
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Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja

Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80

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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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.

 

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

 
• POST I BUTIKK
• MEDISINUTSALG   

Stikk innom og  
ta en kaffeprat.

Tlf. 75 03 13 22 
Fax 75 03 14 50

Bindalseidet

– der hagefolk møtes •  www.bogront.no –

7985 Foldereid - Telefon: 74 39 61 88

 

Sesongåpent mai – sept.
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Begravelsesbyrået Bergslid as
 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

Motorsageksperten

Salg • Service
Utleie av Bobil

• MEDISINUTSALG 
• TIPPING

Velkommen!
Tlf. 75 03 40 00

 

Bogen AS
AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 16 33

Terråk
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