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”Torsdag i forrige uke var jeg 
i begravelse. En venn og god 
kollega hadde gått bort alt 
for tidlig. Deretter kjørte jeg 
til Oslo for å hente barneseng 
til min datter, som da ikke 
var født men som er det nå.

Tilværelsen er et underlig sted. 
Vi lever i spennet mellom 

ankomst og avreise, på stram linje 
mellom fødsel og død, og holder 
balansen så godt vi kan. Denne 
stramme linjen kaller vi ofte ”den 
slagne landevei”, og innbiller oss 
at vi kan rusle framover og veive 
litt fra side til side uten risiko for 
å havne i avgrunnen. Vi glemmer 
at vi lever på ørsmå marginer, 
at livets landevei egentlig er en 
knivskarp egg, og at det skal så 
uendelig lite til før vi faller.
 Dette tenker jeg på, der jeg sit-
ter i bilen, på vei fra Høvik kirke 
til barneutstyrsbutikken Fru Lyng 
i Pilestredet. Alt tar jeg for gitt. At 
jeg skal våkne i morgen. At buk-
spyttkjertelen skal produsere buk-
spytt. At skjoldbrukskjertelen skal 
produsere skjoldbruk. At traileren 
i motgående retning ikke skal 
komme over i mitt kjørefelt.
 Alt som ikke er gitt, tar vi for 
gitt. Og så stønner vi over baga-
tellene. En småstein som gnager 
i skoen, et rusk i øyet, en syke-
meldt flyveleder. Det skal ingent-
ing til før vi synes tilværelsen 
går oss fullstendig imot, enda 
alt egentlig går med oss, enda 
kjertlene våre produserer spytt og 
bruk, enda traileren i motgående 
holder seg i sitt eget kjørefelt og 
ungene våre våkner hver eneste 
morgen og skal ha skolemat.
 Livets mirakel tar vi imot med 

et skuldertrekk, 24 timer i døgnet, 
7 dager i uka, 365 dager i året. 
Unntatt de få timene og dagene 
da livet tar tak i skuldrene våre 
og rister oss ordentlig, slik at vi 
noen korte øyeblikk kan se at det 
selvsagt slett ikke er selvsagt.

 Jeg kjører fra Tormods begrav-
else, der prest Per Anders Norden-
gen har holdt en fantastisk tale, 
Tormods storebror likeså. Presten 
snakket om nåden, troen og hå-
pet, men mest om det største av 
alt, om kjærligheten. Og jeg, som 
bare har vært i tre begravelser i 
hele mitt liv og som har et svært 
uavklart forhold til kristeligheten, 
kjenner at dette kirkens sakra-
ment har stor betydning og viktig 
mening. Sorgen letter, litt.  Mørket 
lysner, litt. Den vonde avskjeden 
forblir vond, men mange deler 
den, og når vonde ting deles, blir 
det mindre til hver. 
 Det mest fantastiske ved å dele, 
er nettopp dette. At delt sorg blir 
halv sorg, mens delt glede blir 
dobbel glede. Jeg blir ikke mindre 
glad, av at du også er glad. Jeg 
blir mer.  Men min sorg letter når 
en annen står ved siden av og 
deler den med meg.
 Vi trenger å 
samles, å holde 
hverandre om 
skuldrene, å stå i 
nysnøen utenfor 
Høvik kirke og 
ikke ha så mange 
ord, men likevel 
kjenne at smerten 
slipper litt av ta-
ket i oss.
Dette kjenner jeg 
på i det jeg kjører 
fra tilværelsens 
ene ytterkant 

til den andre; fra jordfestelse til 
barneseng.
 Når du dør, pappa, blir du til et 
lite frø og så kan jeg passe deg 
når du blir baby igjen, sa min el-
skede Thea da hun var 3-4 år.

 Dette tenker jeg på, når jeg bær-
er min nå nyfødte, men da ennå 
ikke fødte datters barneseng ut fra 
butikken og inn i bilen. At livet 
ikke er en rett linje, kanskje, eller 
en hårfin balansegang fra begyn-
nelsen til slutt, men en evig sirkel. 
Et nært menneske er død, et annet 
skal fødes, tilværelsen går videre, 
det kommer noen etter oss, og 
kanskje kommer vi selv etter oss, 
som et lite frø som barna våre kan 
passe på.
 Kanskje får livets mirakel bare 
mening, når vi vet at døden går 
ved siden av oss. Og kanskje blir 
døden bare til å bære, når vi vet 
at nytt liv oppstår og at det noen 
dager bre er et kvarters kjøretur 
mellom.
 Nå ligger miraklet i barnesen-
gen, og ordene inni meg blir 
enten altfor små eller altfor store. 
Så jeg må låne dem andre steder, 
og denne gangen - denne gangen 
også - av André Bjerke:

Dagsavisa Vårt Land  har en 
gjesteskribent hver lørdag under 
vignetten «Menn om mangt». Fra 
denne spalten, den 10.des.-05, har 
jeg hentet et innlegg som Ingebrigt 
Steen Jensen har skrevet. Da dette 
er det siste menighetsbladet jeg er 
redaktør for, vil jeg med disse ord 
takke for meg og ønske ny kirke-
verge lykke til.

«Fra grav til vugge» INGEBRIGT STEEN JENSEN

Det største mirakel er ikke mer
enn dèt, at en ørliten kropp
er kommet til verden, den nyfødte SER
to luker i himlen går opp

Selv tre-trinns-raketter og kjernefysikk
blir puslingers puslespill
når det nyfødte barn, med et eneste blikk
beviser at Gud fins til. ”

Lise.
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Tanker ved et nyttårsskifte
På matematikkens område sies det 

som kjent at faktorenes orden er 
likegyldig. Det er noe alle kan få 

bekreftet ved å regne etter selv. 1 + 2 + 
3 = 6, uansett i hvilken rekkefølge du 
skriver tallene. Dette er da en både el-
ementær og grei innsikt å ha med seg i 
livsbagasjen. Og har vi én gang lært det, 
glemmer vi det neppe så lett.

Men denne matematiske lærdommen 
gjelder jo ikke som en almengyldig 
sannhet. Tvert i mot, i vårt daglige liv 
må vi ofte forholde oss til en helt mot-
satt leveregel: at det er nødvendig å pri-
oritere.

Ordet kommer fra latin og betyr ganske 
enkelt ”å sette noe først”. Og sikkert 
nok: ikke alt her i livet har like stor 
betydning; det sier seg selv. Mye er av 
variabel verdi og påkaller liten interesse. 
Dessuten: enkelte ting trenger vi nød-
vendigvis for å kunne leve. Andre ting 
igjen kan vi godt klare oss foruten.

I vår tid er ressursforvaltning og foru-
rensning temaer som lenge har stått på 
dagsordenen, og som vi ikke kommer 
utenom, skal generasjonene etter oss 
også ha levelige vilkår.

Beveger vi oss så over til å tale om et 
menneskes indre livsholdning, så ser vi 
jo at det i bunn og grunn er det samme 
som gjelder. Enten vi regner med Gud 
eller ikke, vil det være resultatet av et 
valg, dvs. en prioritering. Å akte høyt 

vår kristne arv, og ønske gode vilkår 
for kirke og kristendom, er noe mange 
gjør. Likevel, selv da havner spørsmålet 
om tro og livsverdier så lett på annen-
plass. Når en har mange jern i ilden og 
livet er på det travleste, fortoner kanskje 
trosspørsmål seg å være av sekundær 
art. Det krever bl.a. tid, og tid er mangel-
vare.

Jesus sa allikevel følgende ord: ”Søk 
først Guds rike!” (Matt. 6,33). Tankene 
går her lett i retning av fortellingen om 
Marta og Maria. Marta tenkte jo logisk 
korrekt: Maria kunne godt ha hjulpet 
søsteren sin på kjøkkenet før hun fant 
plassen sin ved Jesu føtter. Marta syslet 
ikke med sine gjøremål bare for moro 
skyld! Det var jo helt påkrevet at dette 
praktiske arbeidet ble gjort. Det var ikke 
der Marta tok feil.

Men Jesus ønsket den dagen å si til 
Marta: la ikke de evige ting få lov å bli 
nedprioritert til annenplass. Dette po-
enget er virkelig skarpt framhevet just i 
denne fortellingen om Marta og Maria. 
Ennskjønt svært mye er helt og hold-
ent uunnværlig for å kunne leve, så sier 
evangeliet at ingenting kan komme opp 
imot den verdien Jesus står for, og kan 
formidle til oss.

Å prioritere livet etter denne nye 
målestokken vil si at vi mister ingenting, 
men vinner til sist alt.

Dagrun Rønnåbakk

Pr
es

te
ns

 s
id

e



4 BINDAL MENIGHETSBLAD

Vi har nå avsluttet regnskapet 
for 2005. Da vi budsjetterte for 
2005 hadde vi så smått med 
midler at vi var nødt til å få bi-
drag fra menighetsrådene for å 
opprettholde sommervedlike-
holdet på kirkegårdene. Selv 
etter det var budsjett skåret 
helt til beinet. 
 I løpet av året sa imidlertid 
Diakon Grete Lundseng opp 
sin stilling som diakon. I tillegg 
opplevde vi at pensjonsutgif-
tene ble betydelig lavere enn 
budsjettert. Dette har vi ikke 
full oversikt over før  på slutten 
av året. 
 Men disse omstendighetene 
medførte at vi for året 2005 fikk 
et regnskapsmessig overskudd 
på vel kr 100 000,-. Dette sky-
ldes også at vi har gjort veldig 
lite vedlikehold og andre tiltak 

i 2005. Vi har skiftet ut vin-
duene i tårnet på Solstad Kirke 
men været satte stopper for at 
vi fikk malt det i samme stun-
da. Det håper vi på å få gjort i 
2006. 
 Når det gjelder budsjett for 
2006 har vi fra Bindal kom-
mune fått  til disposisjon samme 
beløp som for 2005. Likevel er 
2006  noe lettere økonomisk 
da vi  har valgt å ikke ansette 
diakon i løpet av dette året. 
Dette vil si at vi har tilbakeført 
de mest nødvendige budsjett-
poster til et nødvendig nivå for 
normal drift. Det er ikke rom 
for tiltak av noe slag uten at vi 
tar av tidligere års overskudd. 
Medregnet overskuddet for 
2005 har vi i underkant av kr 
400 000,- i disponible reserver 
som kan dekke inn underskudd 
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Regnskap 2005 
og Budsjett 2006

Velkommen til 
ny sokneprest
Han forteller:
Vi er en familie på fem, Somthawin 
og Claes og barna  Film (10), Saila (3) 
og Maxwell (1).
 Vi har bodd de siste 5 årene i Lak-
selv i Porsanger i Finnmark, hvor jeg 
har tjenestegjort som kallskapellan i 
et trespråklig område i Indre Finn-
mark prosti. Min prestetjeneste har 
vært mye involvert i gudstjenestear-
beid på kvænsk og samisk.
 Opprinnelig kommer jeg fra Veitvet 
i Oslo, men har bodd i ungdommen i 
Ski, litt sør for Oslo.
 Jeg og min familie forlot Lakselv 
med svært gode minner. Det er godt 
å ta farvel mens man trives.
 Så vi kommer med godt mot til dere 
bindalinger og har blitt møtt med 

og evt. til tiltak som fellesrådet 
bestemmer. 
 Menighetsrådene har sine 
egne midler og disse blir ikke 
benyttet uten vedtak fra me-
nighetsrådene. Det er me-
nighetsrådene som bla. dispon-
erer midlene som kommer inn 
over minnekortfondene.

hjelpsomhet og gjestfri-
het. Sånt varmer når man 
kommer usett og ukjent 
og med ingen røtter til et 
sted.
 Vi møtes!
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Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja

Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80

Minnekort-
fondene for 
Vassås og  
Solstad sogn

Salget av minnekort 
går jevnt. Pengene 
som kommer inn til 
minnekortfondene 
disponeres av me-
nighetsrådet, og skal 
benyttes i det sognet 
de er samlet inn. 
Midlene kan kun 
brukes etter vedtak 
i menighetsrådet og 
da kan de brukes 
til forskjønnelse av 
kirke og kirkegård.
 I 2005 ble det solgt 
kort for kr 5 880,- i 
Solstad sogn, og kr 
10 795,- i Vassås 
sogn.

Vi vil gi alle frivillige 
selgere en stor hon-
nør for at salget går 
så godt som det gjør.
Minnekort kan 
kjøpes på disse 
stedene:
Bindalseidet Sam-
virkelag
Oddbjørg Sivertsen
Håvard Liasjø
Brønmo Handel
Olav Bartnes
Kjella Samvirkelag
Gerd Brevik
Synnøve Aune
Liv Helstad
Coop Terråk
Bindal Regnskapsk-
ontor
Kirkekontoret på 
Terråk

Nærmere deg, min Gud, 
nærmere deg, 
om det et kors enn er 
som løfter meg! 
Synes meg veien trang, 
er det dog all min sang: 
Nærmere deg, min Gud, 
nærmere deg!

Vandrer jeg viden om, 
solen går ned, 
mørkt blir det, kun en sten 
å hvile ved.
I nattens dyp til meg 
finner du, Gud, din vei. 
Nærmere deg, min Gud, 
nærmere deg! 

Stigen jeg skuer reist 
mot himlen opp. 
Englene ferdes der 
til høyest topp. 
Nåde er all din vei, 
oppad den fører meg, 
nærmere deg, min Gud, 
nærmere deg!

Derfor med våkent sinn, 
fullt av din pris, 
bygger et Betel jeg 
på Jakobs vis. 
Alter blir stenen meg, 
pilgrimen takker deg: 
Nærmere deg, min Gud, 
nærmere deg!

Evige Gud, til deg 
lengter min sjel. 
Herre, du alltid er 
min lodd og del.
Tung eller lett min gang, 
alltid det blir min sang: 
Nærmere deg, min Gud, 
nærmere deg! ”

”Når jeg nå er blitt spurt om å velge 
en salme til menighetsbladet, tror jeg 
det må bli ”Nærmere deg, min Gud”.
 Den var blant de salmene jeg lærte 
tidligst i livet. Senere har jeg des-
suten lært å se hvilken fortelling i 
Bibelen den er bygget over, nemlig 
Jakobs drøm i Det gamle testamente. 
Der kan vi lese om himmelstigen, 
hvor Guds engler steg opp og ned, 
slik han så det i drømmen.
 Jeg er nok ikke alene om å synes at 
nettopp denne salmen kan formidle 
en ro og en trygghet – i alle livets 
forhold.

har nå vært prest 
hos oss i vel et års 
tid. I forbindelse 
med at vi nå har fått 
fast ansatt ny prest 
er Dagrun på vei  
til nye oppgaver i 
Vikna prestegjeld. Vi 
ville gjerne at hun 
skulle skrive under 
denne vignetten og 
det var ikke nei i 
hennes munn.
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Dagrun Rønnåbakk 

Nærmere deg 
min Gud
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En del filosofiske tanker.
Hvorfor er det slik, at de sterkeste kreftene kan vi ikke se, 
men virkningene av dem, hvem har ikke opplevd det.
La oss tenke på stormens herjinger,
brenninger som sår mot land, 
Tordenbrak med lyn-nedslag som kan forårsake brann.
Elektrisiteten kan vi heller ikke se,
men den er like kraftig for det.

Ja det er mange ting, 
som skjer rundt omkring.
Hvem kan forklare de under som fremdeles skjer,
når mange blir bønnhørt når de ber.
Hvem kan høre og se radiobølger,
og hvem kan se bilder på vei til de mange TV-skjermer.

Ja, det er mye en kan undres på,
som for eksempel, hva slags mat blir det der oppe å få.
Sjelene spiser de mat,
slik som oss av bugnende fat?
Kanskje det levende vann er alt vi trenger,
så det vil jeg ikke spekulere på lenger.
Men ”Gud” som er den store ”energi” og som alt liv har skapt, 
vil nok en dag vise oss sin allmektige skapermakt.
Gerd Brevik
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Bare et kort møte
Vi møttes en dag på et venterom, 
noen gikk mens andre kom.
En hyggelig prat det ble, 
tenk at en hadde tid til det.
Det ble mimret litt om gamle tider, 
hvorledes det var ved juletider.
Men tiden gikk jo egentlig så fort, 
så dette emnet ble snart unnagjort. 
Du gikk videre på din vandring, 
og jeg gikk inn til min vanlige behandling.
Gerd Brevik

Bare en forsinket julehilsen
Ute på Betlehems marker en gang, 
hørtes den første julesang.
Englene sang så vakkert om fred på jord, 
det var skjønne og ufattelige ord.
Mange tror dessverre ikke på englesang lenger,
og mener de den ikke trenger.
Men barnet i krybben finner vi også i dag, 
hvis vi med hyrdene og de tre vise menn slår lag.
Gerd Brevik
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Dette er tydeligvis blitt en tid 
for de store omskiftninger på 
kirkekontret og i rådene våre.  
På kirkekontoret vil det fra feb-
ruar 2006 være både ny prest 
og ny kirkeverge. Og som om 
ikke det var nok så er både 
menighetsråd og fellesråd også 
helt nye fra januar 2006.
 I forbindelse med at så mange 
takker av på så å si samme tid, 
ble det holdt en sammenkomst 
på Terråk Gjestegård like før 
jula. Vi har tidligere  hatt Sol-
stad og Vassås menighetsråd 
som har gått sammen i en 4-
årsperiode og nå heter Bindal 
menighetsråd.  
 Tidligere valgte begge me-
nighetsråda sine to represent-
anter inn til Bindal kirkelige 
fellesråd. Slik har det vært siden 
1997 da vi fikk ny kirkelov.  
Petter Dypvik har vært medlem 

Avslutning av en periode

Her er Vassås og Solstad menighetsråd sammen med de ansatte på kirkekontoret, samlet for å takke av for sine 4 år i 
rådene.

Petter takker Dag-
run for tiden ved 
Kirkekontoret

Buketter - Sorgbinderi -  
Dekorasjoner - Brudebinderi
Vi bringer blomster i hele 
kommunen, og gjennom 
Euroflorist formidler vi til  
hele landet.

Stort utvalg av nye grønne 
planter og avskårne.

Blomsterhilsen fra Borghild

7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66

i kirkelig fellesråd fra 1998. Fra 
og med 1999  har Petter vært 
gjenvalgt som fellesrådets led-
er. Ved valget høsten 2005 stilte 
ikke Petter til gjenvalg og der-
for var også han en av de som 
bevisst sluttet ved årsskiftet. Vi 
synes Petter som har stått på 

i 2 valgperioder som medlem 
og leder av Kirkelig fellesråd, 
fortjener en takk for innsatsen. 
 Med bilde fra avslutninga før 
jul vil vi ønske det nye me-
nighetsråd og fellesråd lykke 
til med arbeide innenfor me-
nighetslivet. Lise
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Takk til Lise 
Skarstad
Kirkeverge Lise Skarstad slut-
ter på kirkekontoret for å beg-
ynne ved Brønnøysundsregis-
trene. 
 Vi takker henne så mye for 
tiden hun har vært sammen 
med oss, og vi ønsker henne 
lykke til i den nye jobben!
Aud, Roger og Olaf Martin

Lisbeth  Sevaldsen, 79872 
Bindalseidet, hadde riktig 
løsning på begge sudokuop-
pgavene og bokpremie blir 
tilsendt.
 På barnesudoku´n fikk vi 
inn bare en annen besvarelse. 
Denne har vi beklageligvis 
forlagt. Vi ber om at vedkom-
mende melder seg på kirkek-
ontoret slik at vi kan få gitt ut 
en bokpremie.

Løsning på 
konkurranse 
i julenummeret
Løsning av sudoku for barn

Løsning av sudoku for voksne

Lu
tt

er
 sm

il 
og

 g
led

e

1.  En distré prestemann skulle tale på et land-
sens bedehus der det ikke var garderobe, og 
han gikk frem til sin vanlige plass på 1.benk 
og tok først av seg frakken og la den pent ved 
siden, så fulgte jakke deretter, og distré som 
han var så kneppet han opp vesten og begynte 
også å ta av seg bukseselene. Han var ikke 
riktig klar over hva han gjorde. Da var det at 
møtelederen grep inn med følgende replikk: 
”Kanskje presten vil være så snill å holde møte 
før han går og legger seg!”

2. Det var tillyst møte på bedehuset, men det 
møtte kun én tilhører. Predikanten spurte da 
om de ikke bare skulle avlyse møtet, men den 
ene tilhøreren svarte: ”Jeg er bare en vanlig 
bonde så jeg har ikke så mye jeg skulle ha 
sagt, men det vet jeg. skulle jeg fóre sauene 
mine, og det bare kom en, så ville jeg allikevel 
gi ham mat.” ”Vel, vel, ” tenkte predikanten, 
”han skal sannelig få mat.” Så holdt han en 
meget lang og innholdsrik tale for den ene til-
høreren. ”Nå, er du fornøyd?” spurte han etter 
at han var ferdig. ”Ja, jeg er som sagt bare en 
vanlig bonde, så jeg har ikke så mye jeg skulle 
ha sagt, sa bonden, men det vet jeg i alle fall: 
Kom det bare én sau, så ville jeg ikke gi den 
alt foret jeg hadde.”  

Fra 1.februar er det 
ny kirkeverge på 
kirkekontoret. Da 
begynner May Helen 
Lindsetmo i stillinga.
 May Helen er ei 
31 år gammel  jente 
som er kommet hit 
fra Namsskogan.  
Sammen med Geir 
Inge og deres tre 
jenter har hun bo-
satt seg på Terråk, 
og bor nå her  på 
6.året.  
 Vi ønsker henne 
lykke til i den nye 
jobben.

Ny Kirkeverge
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•I 1981 vedtok Stortin-
get å opprettholde 
statskirkeordningen, 
med kongen som 
Kirkens konstitusjonelle 
overhode, samtidig som 
man gikk inn for å gi 
kirkelige organer økt 
selvstyre.

•Bispemøtet, som 
hadde vært et offisielt 
organ siden 1934, ble 
lovfestet i 1984. Mel-
lomkirkelig råd for Den 
norske kirke, som ble 
opprettet av Bispemøtet 
i 1971, ble samtidig lagt 
under Kirkemøtet. 

•En Kirkens lærenemnd 
ble opprettet i 1987. 

•Siden 1989 blir me-
nighetsprester, som 
siden 1660 har vært 
utnevnt av kongen, 
igjen ansatt av kirkelige 
organer - bispedøm-
merådene. 

•Et Samisk kirkeråd, 
med ansvar for å følge 
opp Den norske kirkes 
betjening av de samiske 
befolkningsgrupper 
ble etablert i 1992.          
kilde: kirken.no

LITT KIRKELIG HISTORIE:

Kirkereformer på 1900-tallet
De viktigste kirkereformer
på 1900-tallet har vært
• innføringen av lovfestede menighetsråd 

(1920), 
• opprettelsen av bispedømmeråd (1933), 
• opprettelsen av Kirkerådet (1969), 
• opprettelsen av bispedømmemøter (1984) 
• etablering av Kirkemøtet (1984). 
• Lov om den norske kirke / Gravferdsloven 

(1996). 

Det mer enn tusen år gamle 
forholdet mellom kirke og stat 
i Norge preges for tiden av en 
pragmatisk holdning.
 Båndene mellom kirke og 
folk er sterke, men statskirke-
ordningen er til debatt. Stortin-
get og Kirkedepartementet har 
siden 1920-tallet delegert myn-
dighet på flere og flere områder 
til kirkelige organer.
 Kongen er Den norske kirkes 
konstitusjonelle overhode. 
Han utøver denne myndighet i 
statsråd, eller mer presist, gjen-
nom de medlemmer av statsrå-
det som er døpte medlemmer 
av kirken.
 Kirken styres dermed formelt 
ikke av en sekulær stat, men av 
et statsoverhode som er forplik-
tet på den evangelisk-lutherske 
tro, og av statsoverhodets kon-
fesjonelt forpliktede ministre.
 Lover som berører Kirken 
vedtas av Stortinget. Stortinget 
er ikke konfesjonelt forpliktet, 
selv om et stort flertall av rep-
resentantene er døpte medlem-
mer av Den norske kirke.
 Mens Sverige og Finland har 
beholdt embetet som erkebi-

skop (primas), og gitt det en 
luthersk definisjon, har et slikt 
embete ikke eksistert i Norge 
siden 1537. Som en refleks av 
de nære bånd mellom kirke 
og stat spiller biskopen i Oslo, 
landets hovedstad i senmiddel-
alderen og igjen fra 1814, en 
sentral rolle i norsk kirkeliv.
 Biskopene velger Bispemøtets 
preses hvert fjerde år. Preses 
representerer bispekollegiet i 
ulike sammenhenger mellom 
bispemøtene og er bispekoll-
egiets faste medlem av Kirkerå-
det. 
 Sentrale kirkelige funks-
joner ivaretas av Kultur- og 
kirkedepartementet, Kirke-
møtet, Kirkerådet, Mellom-
kirkelig råd, Samisk Kirkeråd 
og Bispemøtet.
 Det økonomiske ansvar for 
lønninger og vedlikehold av 
kirkebygg deles av statlige og 
kommunale myndigheter. Fi-
nansiering av menighetsaktiv-
iteter utover gudstjenester og 
kirkelige handlinger er i stor 
grad avhengig av innsamlede 
midler og frivillig innsats.
 Til forskjell fra sin svenske 

og finske søsterkirke har Den 
norske kirke valgte lekfolk som 
ledere i de sentrale råd for nas-
jonale og internasjonale saker. 
(Kirkens fremste representant 
er dermed to valgte ledere: 
Bispemøtets leder og lederen i 
Kirkerådet.)
 På alle nivåer er det nå et 
flertall av lekfolk i Den norske 
kirkes offisielle råd og møter. 
Det er nedlagt mye arbeid i 
gjensidig tilpasning av presters 
og lekfolks (embetets og råds-
medlemmers) roller.
 Det er altså to offisielle linjer 
som binder sammen Den nor-
ske kirkes lokale, regionale og 
sentrale plan. 
For det første den tradisjonelle 

linje av ordinerte embets-
bærere: Bispemøtet/ 
biskopene - domprostene/ 
prostene - prestene.

For det andre den nyere 
rådsstruktur: Kirkemøtet/ 
de sentrale råd - bispe-
dømmemøtene /bispe-
dømmerådene - menighets-
møtene/menighetsrådene.

kilde: kirken no

Situasjonen i dag
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Vassås og Solstad menighetsråd 
er nå slått sammen til 
Bindal menighetsråd, og Odd-
mund Øyen er valgt som leder 
for 2006.
 Kirkelig fellesråd har valgt 
Geir Horsberg som leder for 
2006.
 Medlemmer for øvrig i det 
nye menighetsrådet og  Kirkelig 
Fellesråd:
Kjell Helstad
Randi-Anne Skåren-Strand
Anne-Brit Bøkestad Skillingsås
Hans Theodor Kveinå
Vararepresentanter:
Silje Helstad

Kari Lillemark
Ivar Aune
Andreas Øvergård
Kari Winje
Kurt Anders Brønmo
Det er de samme medlemmene 
som sitter i både Bindal me-
nighetsråd og Bindal Kirkelige 
fellesråd. Det er type saker som 
skal behandles som avgjør om 
det er menighetsråd eller felles-
råd som trer sammen. I tillegg 
er det en forskjell ved at når 
det er fellesrådet som trer sam-
men,  skal en kommunal valgt 
representant være med og det 
er for tiden Svanhild Båtnes.

Kirkelige  
handlinger

Døpte
Vassås
14.12. Arne Sander Antonsen
15.01. Helle Skotnes

Døde
Vassås
05.11. Arnold Brigt Helstad 
  f. 1943
03.01. Per Eliassen  (Sletten) 
  f. 1920

Februar
05.02. Vingårdss. Ingen gudstjeneste i Bindal
12.02. Såmannss. Vassås kl 11
19.02. Kristi forkl.d. Solstad kl 11 
  Vassås kl 19
26.02. Fastelavnss. Bindalseidet Misjonshus kl 11

Mars
05.02. 1.s.i faste Ingen gudstjeneste i Bindal
12.03. 2.s.i faste Vassås kl 11 
  Solstad kl 19
19.03. 3.s. i faste Solstad kl 11  
26.03 Maria 
 Budskapsdag Vassås kl 11.00

Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Med forbehold om endringer har vi følgende oppsett av kirkekalender.

Innsettelse 
av ny prest
Claes Åge Blom Mørch,  
er ny prest i Bindal.
 Det blir innsettelsesgudstjen-
este i 
Vassås kirke 
søndag 12. februar  kl 11.00
Prost Even Borch deltar.
Det blir kirkekaffe

Søndag 19. februar blir det 
innsettelse i Solstad Kirke 
ved gudstjeneste  kl. 11.00
Det blir kirkekaffe

Valgte ledere i 2006

C

BINDAL TAXI
Står til tjeneste Bjarne Holmberg 75 03 43 53 – mob. 959 50 030

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
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• POST I BUTIKK
• MEDISINUTSALG   

Stikk innom og  
ta en kaffeprat.

Tlf. 75 03 13 22 
Fax 75 03 14 50

Bindalseidet

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.

 

 

– der hagefolk møtes

7985 Foldereid - Telefon: 74 39 61 88

«Velkommen  
til VÅREN!»

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
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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

Terråk

 

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


