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Bindal menighetsblad

Om imanen
og moral – og
å invitere til samtale
yleg var det ein religiøs leiar for muslimar i Norge som meinte at Norge var eit land utan serleg mykje moral. Det likte vi
ikkje å høyre. Og det i ei tid då vi dagleg høyrer om tvangsekteskap og til og med drap av unge muslimske jenter som ikkje
giftar seg med den som foreldra vil. Dessutan , kva har ein pakistanar
med å kritisere nordmenn sine haldningar? Han skal vere glad at han
får bo og leve i det velstandslandet vi har bygd opp.
Slik tenkjer vi, og fordommane til andre kulturar veks så det susar.
Eg seier ikkje at den lærde muslimske leiaren har rett, men heller
ikkje at han har feil.Det eg seier, er at vi skulle lytte til han, gå inn i
ein dialog og spørre kva han bygg utsagnet på i staden for å reagere
som vi gjer.
Det politiske demokratiske samfunnet vårt er skapt gjennom levande diskusjon gjennom generasjonar. Det er for mange ein dyrekjøpt lærdom at det samfunnet som ikkje tar kritikk og nye innspel
på alvor, ikkje har noko lysande framtid. Etter ei tid rotnar det opp
innanifrå.Vi skal vere stolte av at vi lever i eit levande demokrati
som er villig til å ta nye tankar opp i seg.
Men eg synes ikkje vi kan vere like stolt av å ta opp nye tankar på
det moralske området som på det politiske. Det er fleire tegn på at
vi er moralsk sjølvgode.Vi meiner at den moralen som den kapitalistiske vestlege verda forfektar og lever etter, er overlegen alle dei andre sin moral.Kanskje er den det, men korleis veit vi det?
Er det ikkje «bukken og havresekken» når vi på denne måten utropar oss til å vere dommarar over vår eigen moral?
Er det tegn på ein moral i forfall når vi reagerer så avvisande på
den kritikken som imanen nyleg kom med?
Det er den trygge og åpne som inviterer til samtale og den redde
som ropar «hald munn, eg veit best».
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Forsoning og fred
red og fordragelighet, sier vi. Men hvordan er
det? Situasjonen i Midt-Østen er bare ett eksempel på den ufred som rir oss. Jeg kan nevne flere.
I forrige nummer av Båtsaumen ble det annonsert et samlivskurs i regi av frivillighetssentralen
og helsestasjonen i Bindal. Bak ligger en viten om
at samliv medfører fare for konflikter mellom dem
som vil leve sammen. Hvis konfliktene blir uhåndterlige, er ufreden et faktum. Og hvordan oppnår vi
fred igjen? Det kristelige svaret er å tilgi hverandre.
I mange tilfeller oppleves det både som en lettvinthet og som uetterrettelig. I overgrepssaker oppleves det som et nytt overgrep mot offeret når hun
får høre at hun må tilgi ham som forgrep seg mot
henne. Igjen blir spørsmålet:

F

Hva må til for å få til fred?
En forutsetning må være at det foreligger et ønske
om fred. Og partene må dele dette ønske. Mange
ganger er imidlertid forholdet så betent at minst en
av partene slett ikke ønsker fred. Da blir utfordringen å vise vedkommende at fred er et gode for
alle parter. Iblant må det trussel til.
Alternativet til å medvirke til fred gjøres så negativt at man tvinges til å holde fred. Det er sånn FN
og stormaktene intervenerer f. eks. i Midt-Østen.
Men man oppnår ingen varig fred på den måten. I
samlivssaker kan det fungere, for der kan konfliktene dø ut senest når en av partene dør. Men også
konflikter enkeltmennesker imellom kan arves av
etterfølgende slektledd. Og da har
man det gående.

Den indre
stemmen.
Vi er fra Skaperen
utrustet
med
samvittighet for
at vi skal kunne
kjenne
smerte over
egen urett. Å
få dårlig samvittighet
er
ikke et mål,
men et middel
som driver oss til
forsoning. Samvittigheten er en indre
stemme som sier ifra
når jeg har gjort eller sagt

noe som jeg vet er galt. Nå er ikke samvittigheten
bestandig til å lite på; den blir hele tiden justert i
forhold til de allment aksepterte normer – og de er
ikke konstante. Derfor må samvittigheten tåle å bli
korrigert på tvers av de allment aksepterte normer
innimellom.
Var det ikke selveste Luther som sa de kjente ordene at det ikke er tilrådelig å handle mot sin samvittighet? Det er sant, men Luther poengterte også
at over samvittigheten står Guds ord.

Påske handler om å gå fri.
Det er vanskelig å tillegge en stat å ha (dårlig) samvittighet. Men vi vet at det går an å kjenne på kollektiv skyld, og det er litt av det samme. Der bør vår
tålegrense være meget snever.Akkurat som vår dårlige samvittighet ikke er til å holde ut.
I gammeltestamentlig tid hadde man mulighet
til å rense seg gjennom en foreskrevet offerpraksis.
Gud hadde lovt å ta bort skyld som det bæres fram
sonoffer for. Den som bekjente sin synd for Gud og
ba om tilgivelse, skulle få oppreisning. Det betyr:
Vedkommende skulle anses som helt uten skyld.
Den trussel som lå i det å ha pådratt seg skyld, den
forsvant. Jødisk påske er en årlig påminnelse om
straffen som ikke kom, men som gikk forbi. Det
hebraiske ordet for påske betyr forbigang.

Påske handler om forsoning.
Den forurettede part vil alltid kreve at uretten sones for. Etter hvert er uretten for hver enkelt av oss
blitt så stor at ingen av oss er istand til
verken å sone selv, eller gi oppreisning til noen. Men Gud
kan – og han har gjort det.
Skylden ble sonet av
Jesus på korset. Jesu
oppstandelse er det
sterkeste vitnesbyrd om hvordan
ødt liv får oppreisning. Derfor
kan apostelen si:
«Han er vår
fred.»
Men du må ville
det! Sånn som Jesus kom mellom
deg og Guds vrede,
kan han også komme
mellom i mellom-menneskelige konflikter – når vi
vil det. God påske!
Torgeir
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Ny konkurranse
Redaktøren av Menighetsbladet har fått noen henvendlser
med spørsmål om hvor det ble av konkurransen i forrige nummer av bladet.Redaktøren hadde ikke noe godt svar å gi. For å
rette på dette, skal vi nå prøve med en ny type konkurranse.
Nå gjelder det å tippe, og klarer
du 15 rette, blir du med i
trekninga om ei bok.
Svarene dine sender du Bindal menighetsblad, 7980 Terråk,
innen 15. april.

1. Hva heter sundet mellom Imøya og Byggøya?
1 Imøysundet
x Kråksundet
2 Mjosundet

2. Hva heter biskopen i Sør-Hålogaland?
1 Ola Steinholdt
x Øystein Larsen
2 Finn Vagle

3. Hva heter kjeresten til Donald Duck?
1 Minni
x Klara Ku
2 Dolly

4. Hva er det rette navnet på
koret?
1 Bindalseidet sanglag
x Bindalseid songlag
2 Bindalseidet songlag

5. Hvor har Vigdis og Magnar
Gutvik arbeidet på misjonsmarken?
1 Mali
x Peru
2 Madagaskar

6. Hvem bygde og startet opp
Terråk Gjestgiveri?
1 Einar Strand
x Familien Lyng
2 Olga Gangstø

7. Hvilke bygd i Bindalen hadde sist eget musikkemsemble?
1 Bindalseidet
x Åbygda
2 Øyå (Øyen)

8. Hva heter lederen av Bindal
Ungdomsråd?
1 Randi Busch Bøkestad
x Joachim Bangstad
2 Emma Båtnes

9. Hvor mange kolonialbutikker
har vi i Bindalen?
1 7
x 5
2 6

10. Hvilket år ble årets konfirmanter født?
1 1986
x 1987
2 1988

11. Hvilken rollefigur er Magne
Olav Brevik kjent for?
1 Kaptein Sabeltann
x Ole Brumm
2 Politimester Bastian

12. Hvem har skrevet salmen
«Det lyser i stille grender»?
1 Jakob Sande
x Trygve Hoff
2 Egil Hovland

Festeavgifta for
grav er satt opp
til 300 kroner
Det er kommunestyret som
fastsetter størrelsen på festeavgifta, og på møte nylig vedtok Bindal kommunestyre å
øke festeavgifta fra 100 kroner
til 300 kroner for en 20-årsperiode.
Denne økningen kan synes
voldsom stor, men festeavgifta
har vært uendret i en årrekke. Ser vi på hva andre kommuner i distriktet tar i festeavgift, finner vi at det er flere
kommuner som ligger langt
høyere, 500 kroner er ikke
uvanlig.
Det er verd å minne om at
de 20 første årene etter gravlegging er det ikke avgift å betale. Når det har gått 20 år, sender Kirkelig fellesråd ut krav
om fesreavgift for de kommende 20 år.
Det er selvsagt frivillig å betale denne avgifta. Ønsker en
ikke å beholde et gravsted, er
det bare å la være å betale festeavgift. Gravstedet vil da etter
en tid bli slettet, og når det blir
behov, brukt på nytt.

13. Hvem var de siste som drev
handel på Øksningsøya?
1 Sigrun og Toralf Borgen
x Hildur og Rolf Årsand
2 Anna og Isak Melgaard

14. Hvem er nestleder i Kirkelig fellesråd i Bindal?
1 Sverre Vollan
x Petter Dypvik
2 Grete S. Lundseng

15. Hvor ble den siste bjørnen
i Bindalen skutt?
1 Hornsdalen
x Åbjøra
2 Reppafjellet

Petter Dypvik
gjenvalgt som
leder av Kirkelig
fellesråd i Bindal
Det ble gjenvalg på leder av
Kirkelig fellesråd. Ny nestleder
ble Sverre Vollan.
Lederskapet velges for ett år
av gangen.
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Kirkeklokka
i Tosen
kapell
I forrige nummer av menighetsbladet skrev vi litt om kirkeklokka på kirkegården på Skotnes.
Denne gangen har vi funnet
fram litt stoff omkring klokka i
Tosen kapell:
Klokka som henger i tårnet på
Tosen kapell på Lande har en inskripsjon som forteller en historie. Der står: «Til Solstad kirke.
Anno 1842. Bekostet omstøpt af
Michael Olsen Horsfiord.
Støbt af K.A. Sundt, Bergen».
Har folk fra Tosen stjålet kirkeklokka fra Solstad kirke ? Neppe. Det hadde seg nok slik at da
kirka på Solstad ble revet og flyttet til Lande i Tosen, så fulgte
klokka med.
Hvem var så denne Michael
Olsen på Horsfjord som hadde
bekostet kirkeklokka? Slår en

Her henger klokka fra Solstad

opp i Bindal Bygdebok bind 1,
finner en at denne karen var
ingen hvem som helst. I bygdeboka blir han kalt Mikkel Olsen
Trælnes. Han var gårdbruker og
handelsmann og eigde mellom
annet to jekter som han drev
frakt til Bergen med. Det står
mye om denne fargerike karen i
bygdeboka,– så les der!
Det var ikke uvanlig at velstående folk gav verdifulle gjenstander til kirkene, – både altertavler
og sølvgjenstander som dåpsfat

og lysestaker. Motivet for å gi
kunne være å oppnå respekt,
vise sin rikdom for almuen eller
gjøre et forsøk på å oppnå et
godt ettermæle. Kanskje det
også kunne ligge en tanke bak
om at hvis en behaget kirken, så
kunne kanskje St. Peter være mildere i sin dom på «den ytterste
dag.» I katolsk tradisjon er i alle
fall en slik tankegang ikke
ukjent.
O.H.D

Mange vi ha et
kirkeoffer

Misjonsforening
på Terråk

Menighetsrådene bestemte på siste møte
hvilke organisasjoner som inneværende
år skal nyte godt av kirkeofringene.
I Solstad får disse ett offer hver: Institutt for kristen Oppseding, Bibelselskapet, Ungdom i oppdrag, Namdal krets av
KFUM/KFUK, Redd Barna, Blå kors, Stiftelsen Kirkens ressurssenter, og Kirkens
Nødhjelp.
Vassås menighetsråd vil gi offerpenger
til:Terråk skolemusikk, Kor i Åa, Rådet for
psykisk helse, Redd Barna, Kirkens SOS i
Sør- Hålogaland, Kirkens Nødhjelp, Mariastiftelsen og Kirkens Bymisjon i Bodø.

Det har blitt «blåst liv» i den tidligere misjonsforeninga på
Terråk. Den drives som en «dele-forening», ved at diakonen
er med som hjelpeleder og inntektene deles mellom Misjonsselskapet og Diakoniutvalgets engagement i menighetens misjonsprosjekt.
Annenhver torsdag samles misjonsforeningen til møte
på Sentret klokka 10.30.Alle har med litt mat og gevinst til
loddsalg. Foruten god tid til prat ved kaffebordet, er det allsang og andaktstund. Vi er som regel 8–10 stykker som
samles, så det er god plass til flere! Ta gjerne kontakt med
Kirkekontoret hvis du trenger skyss.Telefonnummeret er
750 32 582.
Møtedagene utover våren er som sagt torsdager.Vi samles den 21. mars, 11.april, 25. april, 23. mai og 6. juni.
Du er hjertelig velkommen.
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Under denne overskriften utfordrer vi folk til å skrive.
Denne gangen spurte vi Dagny Brønmo på Røytvoll.
Hun sa ja med en gang, og her er hennes bidrag

Etter oppfordring fra Olav Håkon om å skrive om den salmen jeg liker best, har jeg stått ovenfor et vanskelig valg.
Det er et stort og rikt spekter å øse av.
Jeg vil først gå tilbake til min barndomstid da min mor
sang for meg og lærte meg sangen «Milde Jesus du som
sagde, at til deg skal barnet gå». Denne salmen og dette
hyggelige minnet har fulgt meg slik at da jeg selv ble mor
og fikk barn, sang jeg for dem denne vakre barnesalmen..
Slik høvde det seg også da Else Marie var liten pike og
fikk sin første minnebok. Hun bad sin farfar om å skrive i
den, og med sin vakre håndskrift skrev han ned salmen
«Milde Jesus». Dermed ble et minne for livet oppbevart.
Under min konfirmasjonstid sang vi ofte «Ungdommens frelser, hør oss når vi beder». Likeså husker jeg godt
en av salmen vi sang på konfirmasjonsdagen den 23.juli
1939, «No kverv den glade ungdomstid, det trygge
barnekåret, no skal du ut i storm og strid i freisting og i
fåre». Disse salmene står for meg som noe helt spesielt og
er og blir for meg et vakkert minne.
Til slutt vil jeg nevne en salme jeg synes godt om, og det
er salmen «O, kom til den hvitmalte kirke», en salme som
lyder så spesielt vakkert, særlig i sangkor. Bindalseidet
Songlag skal ha den i sitt repertuar og jeg vil derfor som en
avslutning sette fram et ønske adressert til Songlaget om å
få høre denne vakre salmen fremført ved en anledning i
Solstad kirke. Det skulle passe bra på konfirmasjonssøndagen den 12. mai i år.
Med vennlig hilsen fra
Dagny F. Brønmo

Her trykker vi den salmen som Dagny
lærte av mor si:
Milde Jesus du som sagde
at til deg skal barnet gå.
Du som hender på dem lagde,
ennu signer du de små.
Selv du ble til Herrens tempel,
båret i din morders favn.
La meg minnes ditt eksempel
når jeg minnes om ditt navn.
Du til dåpen lot meg kalle
da jeg var en liten knopp.
Skal jeg visne? Skal jeg falle?
Hjelp meg du å vokse opp!
Hjelp meg du å tidlig lære,
og å elske Herrens ord.
Så en gang blant dine kjære,
jeg kan knele ved ditt bord.
Når jeg så skal ut i verden,
aldri jeg alene er.
Villgress vokser tidt på ferden,
men du ser hva jeg ei ser.
La meg gå min gang til gammen
All min tid for far og mor.
La oss bli i himmelen sammen,
vi som var det her på jord.
(Frans Mikael Franzen)

Billigere å opprette gravlegat
for dobbeltgrav med en stein
Som kjent går det an å opprette gravlegat for stell av graver. En betaler inn en viss sum, og en er sikker på at grastedet blir holdt ved like
og beplantet i 20 år framover.
I Bindal organiserer Kirkelig fellesråd gravlegatene. Siden oppstarten for 4 år siden, er det opprettet 15 legater. Kirkelig fellesråd
har hatt avtale med Åbogen gartneri som har stelt disse gravstedene.
Fram til nå har innbetalingssummen for å opprette et legat vært
5.500 for ei enkeltgrav og 7.500 for ei dobbeltgrav. Disse summene
har nå Kirkelig fellesråd forandret, og vedtatt at innbetalingssummen
er 6.000 kroner uansett om det er enkel eller dobbelt grav.

«Deilig er jorden»
ble kåret som
vinneren
Etter er riksdekkende avstemming om den vakreste salmen
vår, vann ikke uventet salmen
«Deilig er jorden».
På andre og tredje plass kom
henholdsvis «Alltid freidig» og
«O, bli hos meg».
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Hva er fastetid?
Fastetid er tid for stillhet og
ettertanke. En tid for å prøve
å samle seg om det som er
viktig, hva som er helt nødvendig, og hva som vi ikke
trenger. Fasten er også tid for
å dele.
«Kilde til Liv» er en bok
med tekster i fastetiden. Boken er utgitt av medarbeidere i Kirkens Nødhjelp, og redaktør er Sindre Eide. «Vann»
er tema for Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon. Dette året er fokus satt på landene i Øst Afrika. Samarbeid om
de knappe vannressursene
er helt nødvendig. Slik kan
vann fra å være en kilde til
konflikt og død, bli en kilde
til liv.
Fastetid minner oss om å
ta imot Guds gaver med takknemlighet – og til å dele.
Teksten under er hentet
fra «Kilde til liv»:
«Jeg slipper deg ikke uten
at du velsigner meg» (1.
Mos. 32: 24–30). Jacob kjempet sin nattlige kamp med
Gud og gav seg ikke. Det var
nå eller aldri.
Faste er også tid for kamp,
troens kamp mot motløshet,
tvil og likegyldighet. «Hvorfor,Gud?» roper vi. «Hvorfor
tørke og nød for så mange
mennesker år ut og år inn?

Hvorfor så mye lengsel og
tørst som ikke synes å bli
stillet?» Vi gir oss ikke.
Vi roper om og om
igjen: «Still vår
tørst, Herre,
og hjelp oss
til å stille andres tørst, både åndelig og
fysisk»:
Vi tørster etter en tro som holder.Troen som fødes av kjærligheten. Den Gud velsigner og elsker
oss med. Den velsignelse og

kjærlighet som
gir oss overskudd til
å nå vår neste med tro, håp og
kjærlighet – med levende vann.

Allmektige Gud, når tørken rammer år etter år,
når avlinger ødelegges, kveg og mennesker lider og dør,
hvordan er det mulig å tro på deg da?
Du som kjenner hvert menneskes nød og lengsel,
vis oss som lever i overflod og velstand,
at vi aldri må gi opp troen på at det nytter å hjelpe,
at vi er kalt til å dele uansett hvor langt borte vår lidende neste bor.
Herre, hør vi tørster etter svar på alle våre «hvorfor»,
når vår sjel er urolig og lengter etter visshet
om at du finnes og er nær oss,
svar oss da, Herre,
vær oss nær med vår nåde og hjelp,
vår Gud og Frelser fra evighet til evighet.
Hilsen Grete

Eldrefest på Sentret,Terråk søndag 7. april
Søndag 7. april arrangerer Diakoniutvalget den tradisjonelle eldrefesten
på Sentret på Terråk.
Festen starter ved at en deltar på gudstjenesten klokka 16.00, for så å
gå over til selve festen. Det vil bli servert varmrett , bløtkake og kaffe. Ellers blir det loddsalg og mye sang og musikk.
Påmelding til festen kan du gjøre til kirkekontoret, telefon 750 32582.
Velkommen til ei trivelig og god stund på Sentret.

Din blomsterhilsen til
den spesielle anledning
får du hos oss.
-Buketter -Sorgbinderi Dekorasjoner - Tørkablomster Lys fra Namsos lysstøperi
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Takk til bindalingene
fra folket i Ladoga, Russland
«Hils alle i Bindalen fra oss, dere har tatt bolig i våre hjerter», sa ei middelaldrende kvinne til oss da vi tok farvel med byen Ladoga, som ligger et par
timers busstur øst for St. Petersburg. Når jeg på denne måten bringer
hilsenen til dere bindalinger, føler jeg at ordene på trykk ikke klarer å
formidle den varme og takknemmelighet som ligger bak ordene.
or å begynne med begynnelsen:Vi var 13 stykker som en
fredasgskveld satte oss i en kombinert buss og lastebil og kjørte
til Russland med omtrent 30 kubikkmeter klær og annet utstyr.
Reisemålet var Novaya Ladoga,
en by med ca 11.000 innbyggere. Det er fjerde gangen at Frivillighetssentralen i Bindal er med
på å organisere hjelpesending til
dette området. Første gangen var
i 1999. I mai sist år hadde vi som
kjent besøk av musikkungdom
derfra, og vi har etter hvert fått
god kontakt med folket og innsikt i dette samfunnets kavaliteter og vansker.
Med midler fra Departementet er det opprettet en «frivillighetssentral» i denne byen.Dette
som et resultat av det engagement som bindalingene og dønnaværingene har vist for å hjelpe folket i
dette området.
Det er
mangt vi
nordmenn
ikke forstår i Russland, og
noe av det
første som
forundret
oss,
var
de russiske
tollmyndighetenes byråkratiske

F

Bybilde fra Ladoga.

og lite hjelpsomme opptreden
ovenfor oss der vi kom med
hjelp til deres eget folk. Men etter en del om og men, kom vi da
inn i landet.
I Ladoga bodde vi på det samme hotellet som vi gjore da vi
var der i 1999. Det var gjort forsøk på en del oppussing siden
sist.De hadde mellom annet laget i stand en bar.
På de tre dagene vi skulle
være i denne byen, var det lagt
opp et stramt program.Vi var på
besøk på flere sosiale instititusjonene i byen. Vi arrangerte to
fester: Den ene på et barneasyl,
dvs en barneheim der barn fra
vanskelige heimer kunne bo inntil ett år før de ble permant plassert på en barneheim eller ble
adoptert bort. Forutenom god
mat, var det opptreden av barna
og alle fikk hver sin pakke vi

hadde med. Den andre festen
bindalingene spanderte, var på
de barna som var med i en fritidsklubb som hadde vokst fram
rundt frivillighetssentralens aktivitet. Også disse barna fikk pakker og hvert sitt par heimstrikkede sokker. Det gledde oss stort å
få gi bort dette og i tillegg få se
den glede og takknemlighet som
barna gav uttrykk for. Her har
norske barn kanskje noe å lære
!!
Det er lett å finne mange såre
eksempler på den armodsdommen og utryggheten vi så der
borte. Det skal jeg la være, men
kan nemne at da vi besøkte sjukehuset i byen, var det ikke vann
i kranene eller på toalettene der
vi var. Vi gledde barna på sjukehuset ved å gi de hver sin pakke
og et par sokker.
De klærne som vi hadde med
og
ikke
delte ut,
ble lagt på
et
lager
som kommunen
hadde.
Klærne
skulle deles ut til
de som senere kom
og trengte
noe. Det
var byens
s o s i a l ko mitee som
nå
som
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En ung heimlaus
i St.Petersburg
får et par heimstrikka sokker.

tidligere skulle stå for denne utdelinga. Alle som driver med
hjelpesendinger har et ønske om
at hjelpa kommer fram til de
som trenger det. Heller ikke vi
kan garantere for at det ikke forekommer svinn fra sendinga,
men med de personlige band
som er knyttet og de kontroller
som er lagt inn, har vi gjort det
som vi føler kan gjøres for at de
som trenger det skal få hjelpa
vår.
Det mest oppløftende i Ladoga var å se den gjestfriheten vi
møtte. Folk var hjertelige og visste knapt hva godt de skulle gjøre oss. De var opptatt av kultur
på en helt annen måte enn vi er.
Det viste seg mellom annet gjennom de mange opptredener de
hadde for oss. Barn, ungdom og
voksne sang, spilte og danset på
en måte som vi kan misunne
dem. Stolt viste de fram sine
handarbeider som for det meste
var videreføringer av tradisjonell
russisk husflid.
Ellers var det oppløftende å se
at den frivillighetssentralen som
var etablert, så ut til å fungere så
godt.Vi kunne også se flere varer
i butikkene.
Vi hadde med mange varme
hilsener fra de russerne som var
på besøk hos oss i vår.De hadde
hatt en fantastisk tur. De gav uttrykk for at de tidligere trodde
nordmenn var et kaldt og reservert folk, men hadde opplevd
noe helt annet.Varaordføreren sa

at de russerne som fikk besøke
Bindalen, hadde sett inn i himmelen.
På vegen heim stanset vi to
dager i St. Petersburg, en by på
omtrent 6 millioner mennesker.
Her var vi delvis vanlige turister
og delvis gjester hos Frelsesarmeen. Som turister besøkte vi
mellom annet det berømte Vinterpalasset, bygd av de tidligere
herskerne over Russland. Vi
overvar også en balettforestilling
på et av verdens fineste teatre.
Det var mektige opplevelser og
forteller oss at en gang har Russland hatt en rik overklasse som
hadde sansen for kultur. St.Petersburg blir kalt «Russlands øye
mot vest», og det var tydelig at
vestens kultur preget byen. I de
mange butikkene i sentrum var
varene i stor grad importert fra
vestlige land. Prisene på disse varene var ikke så langt fra de vi
møter i vårt land.Vi kan legge til
at lønningene for offentlige tilsatte i Russland ligger på rundt
350 kroner for måneden. Et kilo
kjøtt koster ca 20 kroner og en
liter melk rundt 7 kroner.
Som Frelsesarmeens gjester i
St. Petersburg fikk vi mellom annet være med på matutdeling til
heimlause. Det er anslått at i St.
Petersburg lever det 200.000
mennesker
uten
fast
husvære.Har du ikke fast bopel,
får du ikke identifikasjonspapirer og er uten rettigheter til mellom annet arbeid og trygd.

Tre ganger i uka deler Frelsesarmeen ut varm mat til noen av
de heimløse.. I tillegg til suppe,
te og et stykke brød fikk de den
dagen vi var der, et par heimstrikka votter eller sokker fra
Bindalen. Vi følte vel alle at sjelden hadde det vært så meiningsfyldt å gi bort noe.
Det legeutstyret vi hadde med
, ble gitt til Frelsesarmeens legekontor og til et sykehus for barn
født av HIV- smitta foreldre.
Jeg tror at vi som var med på
turen, kunne være litt stolte av å
være bindalinger. Vi vet hvor
mange varme tanker som ligger
bak hver sokk og hver krone vi
hadde med oss. Vi fikk oppleve
litt av den takknemmeligheten
til de som tok i mot vår omsorg.
Det er vanskelig å se at forholdene for folk flest er blitt bedre i
Russland. Den forandringa jeg
kunne merke på fire år, var at husene nå var i dårligere forfatning.Det var få eller ingen tegn
til reparasjoner og vedlikehold.
En slet på det gamle. Lønningene
for folk flest var stort sett de
samme som for fire år siden.
Russerne gav uttrykk for at de
håpet på bedre tider. Jeg tror vi
var med på å holde dette håpet i
livet.
På oppslagstavla på musikkskolen i Ladoga hang teksten til
sangen: «Du skal få en dag i mårå
som rein og ubrukt står...»
OHD
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Mer
gladsang
i kirka
Det lages stadig nye salmer
som folk kjenner seg igjen i
og setter pris på. Noen av disse salmene ble for fem år siden gitt ut som en tilleggsbok til Norsk Salmebok. Menighetsrådene har vedtatt at
denne tilleggsboka skal tas i
bruk også hos oss, og kjøper
inn et høvelig antall til hver
kirke.
Derfor høver det godt å ta
med en av de nye salmene i
menighetsbladets påskenummer. Det er en barnesang
skrevet av Sigurd Muri i
1992, og tonesatt av Sigvald
Tveit året etter.
Palmesøndag
Kongen rid mot byen vår,
folket langsmed vegen står,
ropar hosianna!
Dei vil hylla Kongen sin,
ser hans tårevåte kinn,
ropar hosianna!
Mødre lyfter sine små,
slik at dei kan betre sjå,
ropar hosianna!
Borna strekkjer hand imot,
varar seg for eselfot,
ropar hosianna!
"Eg vil vere terna hans,
binde han ein blomekrans,
rope hosianna!"
"Eg vil vere Kongens svein,
svinge med ei palmegrein,
rope hosianna!"
"Vi vil stille oss i rad
for å gjere Kongen glad,
rope hosianna!"
Kongen vår er barnekjær,
veit du kven den Kongen er?
Jesus - hosianna!

Kirkekonsert
i Solstad kirke 14. mars

«Stemninger ved Påsketid»
har «Ensemble Namsos» kalt sin
konsert de skal holde i Solstad
kirke den 14. mars klokka 19.
De fire musikerne som bidrar
er Heidi Granlund (sang), Anne
Kathrine Nyland(fløyte), Marianne Baudouin Lie (cello) og Kristin Sundsbø (pianio).
Konserten er en intim konsert

med vakker klassisk musikk som
tar utgangspunkt i tanker og
stemninger rundt påske.Tekst og
musikk vil ta deg med med på en
reise gjennom tro, tvil og håp.
Musikerne som er stasjonert i
Namsos, er alle profesjonelle.
Du er velkommen til ei fin
stund i Solatad kirke, alt ligger til
rette for det.

Korhelg i Åbygda!
Helga 6.–7. april inviterer Terråk barnekor til korhelg i Åbygda. Terråk barnekor er medlem
av
Namdal
krets
av
KFUK/KFUM, og hver vår arrangeres en samling for kor i kretsen. I år er det Terråk barnekor
som er ansvarlig for arrangementet.
Vi tror at samlinga vil bli en
viktig inspirasjonskilde både for
korledere og sangere. Overhalla
og Høylandet barnegospel er invitert, og har sagt ja til å komme.Dermed samles 40–50 barn
til korsang, leik og moro denne
helga.

Korhelga avsluttes
med gudstjeneste
på Åsen samfunnshus
søndag klokka 11.
Vi håper at
mange legger søndagsturen om
Åbygda og
benytter muligheten til å
få høre mye
gledesfylt korsang.
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K
irkelige hhandlinger
andlinger
Kirkelige

Døde
VASSÅS
23.01.02:
Rakel Aursjø Hald

En
spesiell
gudstjeneste
Søndag 28. april vil det
bli en noe spesiell
kveldsgudstjeneste i
Solstad kirke.
Da skal menighet, organist og
prest i forkant av gudstjenesten
først drøfte seg fram til hvordan
gudstjenesten legges opp. Da bestemmes preken, salmevalg og
ellers de enkelte gudstjenesteledd som ikke er fastformet ved
lov.
Først etter et sånt lite «verksted» gjennomføres gudstjenesten - sånn som den måtte bli ut
fra forberedelsene som gjøres
der og da. Det vil sikkert bli en
gudstjeneste ulik de gudstjenestene vi har vært med på hittil.
Biskopen har oppfordret til
større engasjement rundt gudstjenesten, og Alterboka gir også
rom for utprøving av andre måter å gjennomføre den på.
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Kirkekalender

Gudstjenester i Bindal prestegjeld
MARS
03.03: 3. s. i faste.
10.03:
17.03:
24.03:
28.03:
29.03:
31.03:

Familiegudstjeneste i Solstad kirke kl. 11.
Menighetens årsmøte.
4. s. i faste
(Midtfaste). Gudstjeneste i Åbygda
ungd.hus. Avslutning av konfirmantleir.
Maria budsk.dag. Ingen gudstjeneste i Bindal..
Palmesøndag.
Familiegudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
Skjærtorsdag.
Gudstjeneste på Senteret,Terråk, kl. 16.
Nattverd.
Langfredag.
Pasjonsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 11.
Påskedag.
Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.

APRIL
01.04: 2. påskedag.
07.04: 1. s. e. påske.
07.04: 1. s. e. påske.
14.04: 2. s. e. påske.
21.04: 3. s. e. påske.
28.04: 4. s. e. påske.

Høytidsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 11.
Familiegudstjeneste på Åsen ungdomshus,
Åbygda, kl. 11. Barnekor fra Terråk,
Høylandet og Overhalla deltar.
Gudstjeneste på Senteret,Terråk, kl. 16.
Diakoniutvalgets eldrefest på Senteret
etter gudstjenesten.
Gudstjeneste på Bindalseidet misjonshus
kl. 11. Nattverd.
Ingen gudstjeneste i Bindal.
Kveldsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 19.
Nattverd.

MAI
01.05: Off. høytidsdag.
05.05: 5. s. e. påske.

Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
Gudstjeneste i Harangsfjord oppvekstsenter kl. 11.
09.05: Kr. himmelf.dag. Gudstjeneste på Kjella skole kl. 11.
12.05: 6. s. e. påske.
Høymesse i Solstad kirke kl. 11.
Konfirmasjon.
17.05: Grunnlovsdag.
Familiegudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
19.05: Pinsedag.
Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
Konfirmasjon.
20.05: 2. pinsedag.
Høytidsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 11.
26.05: Treenighetss.dag. Ingen gudstjeneste i Bindal.

Konfirmantene er med på årets fasteaksjon
Også i år er konfirmantene bøssebærere ved fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp. Denne gang er

«vann» det store temaet. Vi oppfordres til å støtte
aksjonen som skjer rundt 19. mars.
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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
Jeg har også kontorrekvesita,
parfymeartikler og leker.
Kom innom til en hyggelig prat.
Hilsen Hild

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
Telefon: 75 03 40 28

www.plahteseiendommer.no

Vi ønsker deg god tur og fine naturopplevelser!
BINDALSEIDET
Tlf. 75 03 13 22
Post i butikken
Fax 75 03 14 50

BINDAL MENIGHETSBLAD
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HELSTAD
Landbruksverksted

Husqvarna
Motorsageksperten

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

Salg • Service

Terråk
Tlf. 75 03 40 00

Tlf. 75 03 19 00
Fax 75 03 19 10
Feilmeld.: 75 03 19 19
E-post: bindalkraftlag@c2i.net

Vi er din nærmeste bank!
Tlf. 75 03 40 73 • Fax 75 03 20 61

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

14

BINDAL MENIGHETSBLAD

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 948 51 936
• 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

OLAV BARTNES
Tlf. 75 03 16 32

Bogen i Bindal

Rønnes Trykk as, Mosjøen

Landsdelens beste assorterte butikk

