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Har du noe du vil dele med menighetsbladets 
lesere? Send til kirkekontoret, 7980 Terråk, 
 eller kirkevergen@bindal.kommune.no
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Jeg vil ønske dere alle 
sammen ei riktig god jul 
og et godt nytt år, med 
julesangen Den store 
stjerna, av Trygve Hoff. 
Denne julesangen ble 
skrevet i 1987 til Sissel 
Kyrkjebø, og tonesatt av 
Svein Gundersen. Den 
store stjerna er nå tatt 
inn i den nye salmeboka.

Den store stjerna
Den store stjerna som steig i aust med ljos over verda
tende vår son for framtidsferda i heimsens mørke haust
Den store stjerna gjer oss fri med sitt bod no ved juletid.

Den store stjerna for fyrste gong bar bod om ein frelsar.
Fattig og rik går fram og helsar eit nyfødt barn med song.
Den store stjerna ga oss ord med ei von for vår veike bror

Den store stjerna i natta kald har synt oss eit under
lyser med trøyst i tunge stunder for folk i tusen tall.
Den store stjerna høg og klår er vårt ljos på den veg vi går

Den store stjerna står klår som før og ber oss å dela
gje alt vi kan og såra hela hos våre svoltne brør.
Den store stjerna gjer oss fri med sitt bod no ved juletid.

May Helen

    

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.
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Bindal menighetsblad 
Bankgiro 4651.07.04754
Merk: Menighetsblad

Redaktør: May Helen Lindsetmo
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Prest: Gjøa Kristine Aanderaa
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 May Helen Lindsetmo
 7980 Terråk
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Kontorsekretær. Aud H. Liasjø  
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 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

Bindal menighet på Facebook
Menighetsrådet vedtok i møte 16. september en kommu-
nikasjonsstrategi for Bindal menighet. Det innebærer bl.a 
at vi skal ha en facebookside. 

Her får du informasjon om aktuelle ting som skjer i me-
nigheten, og du kan komme med tilbakemeldinger på 
ting du synes er viktige. Trykk liker på siden vår så hol-
der du deg oppdatert. 
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Det lille barnet i krybben
Ingen er det gitt å se Gud . 
«Gud bor i et lys dit ingen kan komme» 
skriver apostelen Paulus, «han som intet 
menneske har sett og heller ikke kan se.» 
(1 Tim 6,16). 
Julen handler om at Gud har bygget bro 
over denne uendelige avstand mellom 
Ham og oss mennesker. Gud trer inn i vår 
virkelighet ved å bli det lille barnet i kryb-
ben. Ja, i julen feirer vi at den evige Gud 
kommer til oss som et lite spebarn. Hvor-
for gjør mektige Gud seg så liten, kan vi 
spørre oss?
Ved å bli et menneskebarn, blir Gud en av 
oss. Han blir vår bror, fordi han ønsker at 
vi alle skal være hans brødre og søstre. 
Gjennom det lille barnet viser han oss 
mennesker vår verdighet. Gjennom dette 
barnet elsker Gud oss på en måte vi kan 
forstå. Han bruker et språk som vi kan gri-
pes av. Det vergeløse barnet vekker vår 
kjærlighet og ømhet. Gud vil være her hos 
oss mennesker og la seg elske av oss.
En kirkefader har sagt det slik: «Gud gjor-
de seg liten i makt og majestet, men ikke i 
godhet og barmhjertighet.» Dette mennes-
kebarnet åpenbarer en godhet og omsorg 
som vi kan ta i mot. Guds makt og majes-
tet kan vi tilbe, hans godhet og barmhjer-
tighet kan forandre oss, og det er noe vi 
kan bringe videre til andre.
Det nyfødte barnet vekker medfølelse 
og ikke redsel. Gud har gjort seg til et 
lite barn, ikke for å dømme oss, men 
for å frelse oss. Ikke for å miste oss, 
men for å finne oss, ved å vekke vår 
kjærlighet til dette barnet. Gud gjør 
seg selv liten som et barn, slik at vi 
kan elske ham, slik at vi skal tørre å 
elske ham, og som et barn lar han seg 
i tillit bli tatt opp i våre armer. Det er 
som Gud sier: Jeg vet at min herlighet 
og ære skaper avstand og frykt, så nå 
kommer jeg til dere som et barn, slik 
at dere kan ta i mot meg og elske 
meg.

En julebønn fra middelalderen  
av Sankt Bernard av Clairvaux (1090-1153) 
utrykker dette på en vakker og gripende 
måte:
Vis oss, Herre, din mildhet.
La oss, som er skapt i ditt bilde,  
bli likedannet med den.
I vår egen styrke kan vi ikke etterligne 
din storhet, kraft og ære...
...men din barmhjertighet når fra 
 himlene gjennom skyene og ned til oss 
på jorden.
Som et lite barn er du kommet til oss
og gitt den evige kjærlighetens gave,  den 
som er størst av alt.
Kjærtegn oss med dine små hender, 
 omfavn oss med dine små armer,
og gjennombor våre hjerter med din 
stille og vakre gråt.

Jeg ønsker dere alle  
en velsignet og fredfull julehøytid! 
Gjøa Kristine Aanderaa

Maria og barnet, av Stefan Lochner.
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Orgelet i 
Solstad kirke

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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Førebuingane til jul starta ei-
gentleg med slaktinga om 

hausten. Dyra vi slo i hel med 
øks vart mat til oss – julemat. 
Store dyr som vi skaut vart 
pakka ned i ei slaktegrind og 
sente til Nord-Norges Salslag. 
Grisen som også vart mat til 
oss, skaut vi nærare jul. mam-
ma likte dårleg å vera med å 
halde under avlivinga. Vi unga-
ne fekk ikkje vera med på det, 
men mamma var nok glad då 
overtok denne jobben i ti-tolv-
årsalderen.
Slakta hengde vi til tørk i 
eldhuset(æluse). Mesteparten 
av kjøtet vart partert og lagt i 
saltlake. Noko vart koka og 
hermetisert på norgesglas. Å 
speke kjøt var lite brukt og ofte 
lite vellukka. Vi hengde speke-
skinka inntil murpipa på loftet, 
men i det fuktige klimaet kun-
ne det likevel gå makk i det. 
Skinnet på dyra vart salta, rulla 
saman i buntar og levert til Rei-
dar Åsen som dreiv med skinn-
handel.

Å handle til jul vart eitt år svært 
krevjande. Det var ikkje heilt 
uvanleg at sjøen utover mot 

Terråk fraus til. Det skjedde 
dersom det kom sprengkulde 
like etter stor vassføring i elva. 
Isen kunne bli så tjukk at rute-
båtane ikkje braut seg fram. 
Dette skjedde føre jul dette 
året, og til Terråk laut vi for å 
handle. Dit måtte også onkel 
Øystein. Det vart til at Øystein 
og pappa gjekk utover på isen 
med ei pram mellom seg. Sjøis 
er farleg og ferdast på. Saltsjø 
gjer isen ujamn og morken 
sume stader, men utved Vassås 
kunne dei hoppe i båeten og ro 
siste stykket til Terråk. Dermed 
vart det godsaker og pakkar 
denne jula og.

Ein veslejulaftan hugsar eg sær-
lig godt. Kyrne våre var tørre, 
slik dei ofte var på denne tida 
av året. Difor laut pappa i veg 
og kjøpe mjølk av onkel Tor-
vald på andre sida av elva. 
Heim kom pappa med mjølk, 
luelaus, klesblaut og med tele-
klaka klede. Elva hadde då ny-
leg frose til, og så hadde han 
dotte gjennom isen. Idet han 
datt hadde han kasta lua si 
oppå isen, slik at folk kunne 
finna han dersom han ikkje 

kom seg opp att. Men opp kom 
han, mjølk henta han og jul 
vart det.

Julaftan var alle ungane snille, 
trur eg. Når vi hadde vaske gol-
vet og børi ved, då var det jul. 
Heime hjå oss hadde vi ikkje 
julemiddag om julaftan. Ribbe 
hadde vi først på juledagen. 
Derimot hadde vi eit skikkelig 
nonsbord med to sortar brød, 
også ein finare type med rosi-
ner i, utan at vi kalla det jule-
kake. Vi ungane hadde glede 
av å rekne over kor mange på-
leggsortar vi hadde. Det var 
juleansjos, seilaks, kokte egg, 
kaviar og majones, kvitost og 
brunost. Vi hadde kokt kalve-
tunge, sauerull, grisesylte og 
moltesyltety. Smøret var heim-
laga og pynta med eit kors på 
toppen. Sirupsboksen hadde vi 
ikkje framme i jula. Denne 
mattradisjonen opprettheld fa-
milien til Torstein som i dag 
bur på garden.

Etter måltidet reiste mamma og 
pappa tidlegare enn vanlig åt 
fjøset. Dyra fekk sjølvsagt også 
litt ekstra julekvelden. Medan 

(Utdrag fra boka Oppvekstår og skogsarbeidarkår av Håkon Johs. Skarstad)

Vi lager jul



 Bindal menighetsBlad  5

dei var i fjøset, leita vi ungane 
fram julehefta. Smørbukk, 
Vangsgutane og Tuss og Troll. 
Det var ein uskreven regel at 
desse blada skulle vi ikkje sjå i 
før juleaften. Då mamma og 
pappa kom inn frå fjøset, vart 
det servert søt saft med småka-
ker til. Korleis den litt tjukke 
og søte safta vart laga, veit eg 
ikkje. Søt saft og kaker fekk vi 
også juledagsmorgonen. Då låg 
vi og venta og let som vi sov til 
mamma kom i døra og ynskte 
oss god jul, etter at ho hadde 
vore i fjøset.

Endeleg kom høgdepunktet 
med julepakkane. Det var lett å 
gje nyttige gåver, og det fekk 
vi. Likevel var det dei nyttige 
gåvene ein minnes. Onkel 
Svein, som hadde vore innom 
Namsos på tur heim frå skogs-

arbeid på 
Namsskogan, 
gav oss man-
ge spel. Ki-
nasjakk og 
Monopol var 
dei gjævaste, 
både for oss 
ungane og 
dei vaksne. 
Eit år fekk vi 
startnummer 
som mamma 
hadde sydd 
og skrive tal 
på med skogskritt (ein slags 
svart tjukk kolstift som vi 
skreiv lengde og hogsmerke 
med på tømmerstokkane), og 
eit år fekk eg ei pocketbok av 
søskenbarnet, Harald Holvik, 
som heitte Jordrottene. Start-
nummera og pocketboka over-
gjekk alt vi elles fekk.

All matlaging, sylting og ba-
king førte nok til ekstra sma-
king, men ein skulle knipe litt 
på maten føre jul for då kom 
overfloda i jula til å smake ek-
stra. Denne haldninga sat lenge 
i meg, og deltaking på fleire 
julebord same året reagerer eg 
enno på.

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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Det skjedde i de dager at det gikk ut be-
faling fra keiser Augustus om at hele ver-
den skulle innskrives i manntall. Denne 
første innskrivning ble holdt mens Kviri-
nius var landshøvding i Syria. Og alle 
drog av sted for å la seg innskrive, hver 
til sin by.

Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea 
opp til Judea, til Davids by Betlehem, si-
den han var av Davids hus og ætt, for å la 
seg innskrive sammen med Maria, sin tro-
lovede, som ventet barn. Og mens de var 
der, kom tiden da hun skulle føde, og 
hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøp-
te ham og la ham i en krybbe. For det var 
ikke plass til dem i herberget.

Det var noen gjetere der i nærheten som 
var ute og holdt nattevakt over sauene 
sine. Med ett stod en Herrens engel foran 
dem, og Herrens herlighet lyste om dem. 
De ble meget forferdet. Men engelen sa til 
dem: ”Frykt ikke! Jeg kommer til dere 
med bud om en stor glede, en glede for 
hele folket: I dag er det født dere en frel-
ser i Davids by; han er Kristus, Herren. 
Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal 
finne et barn som er svøpt og ligger i en 
krybbe.” Med ett var engelen omgitt av en 
himmelsk hærskare, som lovpriste Gud 
og sang:
Ære være Gud i det høyeste
og fred på jorden 
blant mennesker som har Guds velbehag!

Da englene hadde forlatt dem og vendt 
tilbake til himmelen, sa gjeterne til hver-
andre: ”La oss gå inn i Betlehem for å se 
dette som har hendt, og som Herren har 
kunngjort oss.” Og de skyndte seg av sted 
og fant Maria og Josef og det lille barnet 
som lå i krybben. Da de fikk se ham, for-
talte de alt som var blitt sagt dem om bar-
net. Alle som hørte på, undret seg over 
det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte alt 
dette i sitt hjerte og grunnet på dette. Gje-
terne drog tilbake, mens de priste og lo-
vet Gud for det de hadde hørt og sett; alt 
var slik det var blitt dem fortalt.

Din blomsterhilsen til Den 
spesielle anleDning 

får Du hos oss
Buketter

Sorgbinderi

Dekorasjoner

Gaveartikler7980 Terråk  - Telefon 75 03 15 00

Juleevangeliet
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Mer himmel på jord
Overskriften minner om en strofe fra en populær julesang: 
«Himmel på jord». Det er faktisk Den norske kirkes nye visjons-
formulering. Høytidelig vedtatt på Kirkemøte 2014. Jeg synes 
det er en god målsetting for en kirke: «Mer himmel på jord!» 
Det er mye himmel i våre nordlige strøk. Fra sommerens midt-
nattsol. Til flammende nordlys mot mørk vinterhimmel. Natu-
ren med himmelhvelvingen betyr mye for gudstrua. For respek-
ten og ydmykheten overfor krefter som omgir oss. 

Opplevelsen av «himmel» kan også komme til oss når vi møter 
medmenneskelighet. Noen som skaper lys og glede. Ofte over-
raskende og uventet. Glimtene av medmenneskelighet kan 
dreie seg om store og små ting. «Himmelen» har mange stjerner. 
En av de sterkeste historiene jeg kjenner skjedde i konsentra-
sjonsleiren i Auschwitz under krigen da den polske munken 
Maximillian Kolbe ba om å få ta plassen til en fortvilet familie-
far som tilfeldig ble pekt ut til å straffes med en grusom og pi-
nefull død. Hvilket medmenneskelighetens lys i fornedrelsens 
mørke! Et varmende, himmelsk nærvær på fryktens og hatets 
kalde jord.

Men ingen ting kan måle seg med Jesu nærvær. Da han kom til 
verden, ble det himmel på jord! Mye himmel! Ordene hans. 
Handlingene hans. Nærværet hans. Det skapte lys og varme. En 
medmenneskelighet som overrasket og utfordret. Frigjorde og 
fornyet. Skapte tro, håp og kjærlighet. Kjærlighet ble så provo-
serende at den til slutt førte til dom og død. Men den viste seg 
å være så sterk at den åpnet himmelen i oppstandelsens mor-
gengry.

Vår kirke ønsker å være ei åpen dør til denne himmelen. Den 
som kommer til oss når vi samles om julas budskap om Gud 
som ble menneske. Da blir det mer himmel på jord. 

GLEDELIG JUL 

Tor B Jørgensen
Biskop i Sør-Hålogaland
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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

Bindal menighets første møte 
med vår nye prost, Sigridur 
Gudmarsdottir, var i gudstje-
nesten denne søndagen. Det 
ble invitert til høsttakkefest 
med fokus på markens grøde, 
og barn og unge. Det var også 
dåp, der lille Mie døpt.

Alle døpte fireåringer ble spesi-
elt invitert til å komme for å ta 
imot 4-årsboka, og det var et 

yrende barneliv i kirken. Gjøa 
Kristine og Vigdis fra Solidari-
tets- og Gudstjenesteutvalget 
(SGU) hadde ansvaret for utde-
lingen, og var også til god hjelp 
under bevegelsessangene som 
både barn og voksne tok del i. 

Prost Sigridur hadde også invi-
tert de kommende konfirman-
tene for å bli presentert for me-
nigheten denne søndagen. Vi 

har i år hele 17 konfirmanter 
som skal følge undervisningen.
Etter gudstjenesten serverte 
SGU kirkekaffe og det ble ut-
lodning av markens grøde. 
Søndagens takkoffer på kr 
1908 gikk til menighetens fad-
derbarn, Meseret på 13 år i 
SOS-barnebyer i Etiopia.

i Vassås kirke 5. oktober
Høsttakkefest
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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

i Vassås kirke 5. oktober
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Kirkelige  
handlinger

Kirke kalender

Velkommen til kirken!

GUDSTJENESTER I BINDAL
Med forbehold om endringer 

DESEMBER
7. desember Lysmesse i Vassås kirke kl 19.00

Dessverre er ikke gudstjenesteplanen framover helt klar 
før trykking. Vi vil anmode dere om å følge med på opp-
slag, i aviser og på Facebook for gudstjenester i desember 
og januar.

Døpte
Vassås 
5.10 Mie Lindsetmo Fuglstad

Solstad
28.9 Othelie Marie  
 Sevaldsen-Bekkavik
19.10 Aurora Lauritzen
19.10 Maia Lundseng

Døde
Vassås 
4.10 Kato Stavøy f. 1931

Solstad
11.9 Jorun Angell Pedersen  
 f. 1921

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

Juletrefester
Menighetens juletrefester på  

TERRåk Og BinDalSEiDET  
arrangeres som alltid på nyåret.

 Se oppslag.

Vi synger julen inn
21. des. i Solstad kirke

Arrangør: Kirkemusikalsk råd
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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!
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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


