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S

om forsiden viser, og kanskje mange har fått med
seg, har nå kunstner Magdalena Bürgin-Borch blitt
ferdig med kirkekunsten menighetsrådet har bestilt og
teppene har kommet på veggen. Jeg anbefaler en tur
til Solstad kirke nå for å se. Det var nesten så temperaturen i kirken steg flere hakk når teppene kom opp.

S

om kanskje mange har fått med seg har presten vår
vært sykemeldt i den siste tiden. Dette har ført til at
flere gudstjenester og konfirmantundervisninger har
gått ut. Begravelsene blir tatt hånd om av Brønnøy-prester så de går sin gang, men det er ikke mye ressurser
ledige til søndager. Jeg vet at prosten har meldt inn ønske om å få en vikar-prest hit til Bindal, men det er
ikke mye napp å få til dags dato.
Prest Claes er nå langtidssykemeldt og det er
usikkert når han kommer tilbake. Jeg håper
alle har forståelse for situasjonen.
De gangene det blir gudstjeneste på søndag
vil vi henge opp oppslag og bruke samleannonsen i avisene NA og Ytringen.
May Helen

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.

Er utgitt av menighetsrådene og
kommer ut 5 ganger i året. Bladet sendes gratis ut til alle heimene 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:
Alle dager
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 918 44 077
Kontorsekretær. Aud H. Liasjø,
Vikestad, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 14 30
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 B. Skillingsås
Tlf. 915 77 129
Kirkelig Fellesråd i Bindal,
Leder: Geir Horsberg
Tlf 75 03 23 49
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Fellesskapet
Bibeltekst: Matteus 25, 1-13

D

Prestens side

a kan himmelriket sammenlignes
med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og
fem var kloke. De uforstandige tok med
seg lampene sine, men ikke olje. Men de
kloke tok med seg kanner med olje
sammen med lampene sine. Da det trakk
ut før brudgommen kom, ble de alle trette
og sovnet.
Men ved midnatt lød et rop: 'Brudgommen kommer! Gå og møt ham!' Da våkBegravelse
net alle brudepikene og gjorde lampene
sine i stand. Men de uforstandige sa til de
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
kloke: 'Gi oss litt av oljen deres, for lam30 sitteplasser.
pene våre slukner.' 'Nei,' svarte de kloke,
'det blir ikke nok både til oss og dere, gå
heller til kjøpmannen og kjøp selv!'
Mens de var borte for å kjøpe, kom
brudgommen, og de som var forberedt,
gikk sammen med ham inn til bryllupet,
og døren ble stengt. Senere kom også de
andre brudepikene og sa: 'Herre, herre,
lukk opp for oss!' Men han svarte: 'Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.'
Så våk da, for dere kjenner ikke dagen
eller timen.

Av Elisabeth Kristiansen,
prest i Den norske kirke

gjørelser selv. Det Begravelse
er bare jeg som kan
velge om jeg ønsker å be til Gud og tro på
allefåkulturer
han. Seremonirom
I kirken kanforjeg
påfyllog
tilreligioner.
troen
sitteplasser.
min og livet mitt. 30
I møte
med Gud kan jeg
få kjærlighet, tilgivelse og evig liv. Mine
medkristne kan ikke gi meg evig liv. Da
må jeg til den kilden hvor livet er å finne,
hos Gud. Troen kan vi ikke få av hverandre, den må vi få av Gud. Vi kan hjelpe
hverandre og støtte hverandre, men det er
bare hos Gud vi kan få tro som varer.
Vi kan ikke satse på at naboen eller
Gravminner
den som sitter ved siden av oss i kirkeeg er veldig glad i det kristne fellesskabenken har nok tro til oss begge. Det er i
Oppussing av gravsteiner
pet. Jeg har ofte funnet hvile i å framsi
møte med Gud selv vi kan få den tilgivelSkrifttilførsel
Begravelse
trosbekjennelsen sammen med andre i
se som gir evig liv.
Hos han er disse gaveGravminner
Seremonirom for alle
kulturer når
og religioner.
kirken
tvilen har vært tung
å bære.
Begravelse
Begravelse
ne
gratis
og
uten
krav
eller baktanker.
Bistand
med praktiske
gjøremål
Begravelse
30 sitteplasser.
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godt
atBegravelse
Jesus
har
for
alle
kulturer
og religioner.
for
alle
kulturer
og religioner.Han vil mer enn gjerne gi oss tilgivelse og
i forbindelseJeg
medsynes
dødsfall
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for
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for
alle
kulturer
og religioner.
30
sitteplasser.
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lært oss en bønn
viSeremonirom
kanfor30be
når
vi
ikke
vet kjærlighet. Hos ham
Seremonirom
alle
kulturer
og religioner.
møter vi nåde i oversitteplasser.
Skrifttilførsel
30 sitteplasser.
30 sitteplasser.
hva vi skal be om. Det er
godt å komme
flod. Vi får gratis det vi trenger for å arve
Bistand
praktiske
gjøremål
sammen og dele fellesskapet i kirken når
Himmelriket!
Vimed
får det
i bønnen,
ved
i
forbindelse
med
dødsfall
min egen tro strever. Da kan jeg få støtte
nattverdbordet, i dåpen eller over en åpen
av andres tro. Vi deler en trosbekjennelse
Bibel. Der kan vi få påfyll på lampene
og en bønn sammen. For meg gir det styr- våre og mat til livene våre.
ke og hjelp i livet.
Søk livet der det er å finne: Hos Gud!
Samtidig ser jeg at jeg må ta noen avKilde: KPK
Gravminner
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Hva har skjedd i 2008
Vassås
kirke

Kommunen bevilget midler til vedlikehold på kirkene.
Fellesrådet prioriterte i 2008 å få
satt Vassås kirke i
stand. I løpet av
året ble det skrapet
og malt en vegg,
halvparten av vinduene ble stelt i
stand, alle takrennene ble byttet ut.
I tillegg flere utskiftninger av råtne bord og vannnese. Mål for 2009
er å få malt opp resten av kirken.

Kirkeoffer

Vaskedugnad

Det ble gitt kr 35 244,- i offer i
2008.
Av det ble kr 15 730,- sendt til
organisasjoner utenom menigheten, så som:
Misjonsprosjektet i Mali
Røde Kors og syklonofrene
i Burma
TV-aksjonen Blå Kors
Kirkens Nødhjelp
Lokale kor

Det ble organisert en vaskedugnad i begge kirkene. I Solstad møtte et titalls personer
opp til vasking i slutten av
april. I Vassås kirke var det så
lite oppmøte på første forsøk at
det ble satt ny dato. Det ble
samkjørt med pensjonistforeningens årlige dugnad på kirkegården og da var det aktivitet både inne i kirka og på kirkegården.
Tusen takk til alle som bidro!

TV-aksjonen

Gravstøtter

Fellesrådet var i 2008 kommune-komitè for TV-aksjonen Blå
Kors som ble arrangert 19. oktober. Bøssebeløpet ble på kr
49 318,50 Totalt sett ble det
samlet inn kr 77 126, 33 her i
Bindal, og det tilsvarer kr 47,29
pr innbygger.

I 2008 fikk vi startet på et prosjekt som lenge har vært ønsket prioritert. I løpet av noen
få uker ble gravstøttene på
Vassås og Åbygda rettet opp og
forskriftsmessig boltet. I løpet
av 2009 vil det samme bli gjort
på de andre kirkegårdene.

Juletrefest

Det ble arrangert juletrefester
på Eldresenteret på Bindalseidet og på Senteret på Terråk.
Menighetsrådet stiller opp med
mat, kaffe og gevinster til loddsalg

Menighetsrådet

Menighetsrådet har gått inn for
å forlenge prøvetiden med
sammenslåtte menighetsråd.
Forsøket oppleves meget vellykket, men for å gi bindalingene litt mer tid å bli vant med
det, har menighetsrådet søkt
om forlengelse av prøveperioden i 2 år.
Menighetsrådet i Bindal
Hadde i løpet av 2008 hatt 3
møter og behandlet 21 saker.
Bindal kirkelig fellesråd
Hadde i løpet av 2008 hatt 6
møter og behandlet 13 saker
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Himmelstigen
Menighetsrådet hadde utfordret
Magdalena Bürgin-Borch på
oppgaven å lage utsmykning i
Solstad kirke som kunne gjøre
kirkerommet litt varmere og tilføre noe spesielt til denne kirken. Hun tok utfordringen og
etter en tid med å lage skisser,
kom hun tilbake til menighetsrådet med et forslag på to lange
vevde tepper bak altertavlen og
to vevde bilder til hver sin vegg
i kirkerommet.
Menighetsrådet vedtok i første omgang å begynne med de
to vevde teppene bak altertavlen. Når vi søkte biskopen om
godkjenning valgte vi å søke
for alle de skisserte teppene for
å forenkle når det eventuelt
skulle bli aktuelt å ta med de to
vevde bildene til kirkerommet.
Teppene ble ferdige like før
jul, men det ble ingen anledning for å markere teppene før
søndag 18. januar. Prost Even
Borch sto for gudstjenesten, og
etterpå ble det servert kirkekaffe og den nye utsmykningen ble
behørig markert.
Kunstneren fortalte da litt om
tanken bak teppene. Hun har
valgt å kalle teppene ”Himmelstigen”. De består av flere felt
med forskjellige farger garnsorter og størrelser. Dette skal
symbolisere livet med alle sine
forskjellige faser og følelser.
Hun fortalte at hun alltid hadde
sin Gud med seg i alt arbeidet
hun gjør.

SALONGEN Anette Vikestad
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!
Mandag
Tirsdag, torsdag og fredag
Onsdag

10.00-16.30
09.00-16.30
Stengt

Tlf 75 03 42 80
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Konfirmanter 2009
Solstad

Lørdag 23. mai kl. 11
Maren Andrea Dolmen
Roald Aleksander Husby Hansen
Andreas Nicolai Borkamo Heimstad
Tom Christian Hansen Helgeland
Petter Martinsen Holm
Kine Langgård
Mona Helen Lysfjord
Marte Vikan
Natalie Heide Volden

Fra konfirmantsamling i Solstad kirke 18. januar 2009

Vassås

Lørdag 30. mai kl. 11
Elisabeth Aspnes
Simon Johan Bergerud
Eline Brevik
Maren Berg Dybvik
Maria Gangstø Flakstad
Edvard Vea Iversen
Karoline Hagen Kolsvik
Georg Lande
Signe Skjelsvik Lian
Lisa Lindsetmo
Sigrid Helen Storheil Skarstad
Audun Fuglstad Skotnes
Steffen-Andre Tysseland
Per Kristian Buvik Wassås

En sang / salme jeg liker godt
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Vår kjære organist Roger Johansen forteller at han på nyåret nå har funnet en fin sang som han gjerne deler med
alle. Det er nr 1 i salmer 97, Gå Sion, din konge i møte.
Det var Emil (Vikestad, red.anm.) som gjerne ville at jeg
skulle lære meg denne for den syntes han var så fin. Og
jeg kan ikke annet enn å være så enig. Tonen er så lett
og fin, rent morsom å spille, forteller Roger.
Gå, Sion, din konge i møte
Gå, Sion, din konge i møte, Jerusalem, gled deg i Gud!
Strø palmer med fryd for Messias,
og vær som den ventende brud!
Vær glad, vær glad!
Ja, gled deg i Herren din Gud!
Vær glad, vær glad
Og syng for din konge og Gud
Han kommer fra evige gleder, forlater sin stol av krystall,
Sin ære i lysets palasser, og legges på halm i en stall.
Omkved
Han kommer og bringer et offer for deg på det blodige tre
Han dør for vår syndige verden, rettferdighet bringer han med.
Omkved
Han kommer fra graven med bytte, og sollys i natten blir tent.
For døde som slumrer i graven, er tiden i tausheten endt.
Omkved
Han kommer til sørgende hjerter, og gjenreiser det som er falt.
Han kommer i makt og skal herske til Gud er i alle blitt alt.
Omkved

BINDAL TAXI
Står til tjeneste

Magnar Kveinå
Alma Kveinå
Erling Alsli

Lisa`s Frisør
Jeg har extensions og sminke
Ring eller stikk innom for timebestilling!

Tlf
971 43 710
Jeg ønsker alle nye og gamle kunder velkommen!

Hilsen
Lisa

TELFONER

Bindal Taxi:
75 03 40 11
75 03 11 00 – mob. 90 90 90 28
75 03 13 29 – mob. 90 90 90 29
– mob. 97 52 63 85
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”Barn av regnbuen”
Så er vi i gang igjen
Vi fikk midler også i år til å
fortsette med prosjektet. Så nå
blir det ytterligere 2 malestunder pr gruppe. Jeg tar kontakt
på forhånd som før, for de det
gjelder.
Før februar har gått skal vi
ha gjennomført informasjonsmøte m/utstillinger for foreldrene til de som deltok i første
runde 2007/2008.

Disse bildene er fra utstilling
på Terråk. Den ble gjennomført i de nye NAV-lokalene før
inventaret var på plass. Det var
da et perfekt utstillingslokale.
Så følger utstilling på Kjella
og Bindalseidet for foreldrene
som deltok der.
Vi planlegger også utstillinger utenfor Bindal, etter at alle

bildene har vært presentert i
kirkene. det er selvfølgelig frivillig å delta på eventuelle utstillinger utenfor Bindal.
Vi har, i så tilfelle, en foreløpig plan om å lage en freds- og
forsoningskontekst rundt dette
på tvers av religioner. Vi har
opprettet kontakt med rådet for
tros- og livssynsamarbeid i
Trondheim, samt Nidaros og
Olavsfestdagene. SÅ FÅR TIDEN VISE…
Catrine

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

• Buketter
• Sorgbinderi
• Dekorasjoner
• Brudebuketter

7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66 - Faks 75 03 40 10

Hilsen

fra Borghild & Wenche
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SOS fra sør
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i
2009 setter fokus på fattige
menneskers møte med klimaendringene.
Klimaaksjonen
”SOS fra sør” tar på alvor at fattige mennesker sender ut sine
nødrop om mer tørke, flom og
ekstreme værforhold. Den 31.
mars vil bøssebærere fra Bindal
menighet gå fra dør til dør og
samle inn penger til ofrene for
klimaendringene.
- Flommen i fjor var den største jeg kan huske. Vannet steg
her på øya og folk satt på takene og ropte på hjelp. Hvis naturkatastrofene blir flere og
sterkere, vil det ramme oss
hardt, sier Asha fra Bangladesh,
en av mange som roper SOS, og
ber oss ta klimatrusselen på alvor.
Mens vi i den rike delen av
verden kan forebygge og forsikre mot naturens ødeleggelser,
står mennesker i fattige land i
fare for å miste alt når katastrofen rammer.
Derfor går penger fra årets

fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige i stand til å møte mer
ekstremt vær. I flomutsatte områder som Bangladesh innebærer det blant annet treplanting,
som hindrer at verdifull jord
skylles bort når flommen rammer. Dessuten sikres hus mot
flom og det opprettes lokale
krisegrupper som har ansvar
for flomvarsling og redningsarbeid når katastrofen skjer.
I Kenya, som rammes av hyppigere tørke, støtter Kirkens
Nødhjelp prosjekter som samler
og lagrer regnvann til tørre perioder. Dessuten dyrkes planten
jatropha som trives i tørre områder og som gir biodrivstoff,
velegnet til strømaggregater og
biler.
Klimaendringer er tvunget
stadig høyere opp på dagsorden
i den vestlige del av verden, og
Kirkens Nødhjelp ønsker å markere at klimaendringer er et
rettferdighetsspørsmål. Vi som
bor i den rike del av verden bidrar mest til endringene i kli-

maet og har derfor et spesielt
ansvar for å lytte til SOS-ropene
fra fattige mennesker.
Ta derfor godt i mot bøssebærerne fra Bindal menighet
når de banker på din dør! Du
kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: 820 44 088
(175 kroner) eller via kontonummer 1594 22 87493
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Kirkelige
handlinger

Døpte

Kirkekalender

GUDSTJENESTER I BINDAL PRESTEGJELD
I og med at presten vår er langtidssykemeldt,
ber vi om at dere følger med på oppslag og i avisene.

Vassås

25.12. Stine Marie
Skjønsberg-Moe.
Døpt i Kolvereid Kirke
26.12. Emil Ingebrigt Brevik
31.12. Birger Brevik
31.12. Johannes Vikestad Trøan

Åbygda kirkegård

Vigde
Solstad

31.12. Elin Kristine Paulsen
og Arne Lian

Døde
Solstad

15.11. Eva Sofie Lund Kalvik
f. 1933
16.11. Anne Marie Liasjø f. 1925
26.11. Liv Arnfrid Røtting f. 1934
07.01. Ida Sofie Rønning f. 1915

Vassås
07.12.
08.12.
17.12.
27.01
25.01.

Osvald Strand f. 1930
Sigmund Skarstad f. 1917
Hjørdis Myren f. 1923
Sigurd Fuglstad f. 1925
Alf Nikolai Imøy, f. 1941

6-PACK Treningsstudio
Ring for gratis prøvetime på
tlf 413 45 894
ÅPNINGSTIDER:

Velkommen!

Man -Tor
10.00-21.30
Hilsen Tom
Fre
10.00-19.00
Annen hver lør 10.00-14.00 (partallsuker)

BINDAL MENIGHETSBLAD
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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

OLAV BARTNES
Bogen i Bindal

Tlf. 75 03 16 32

Velkommen til våren!
7985 Foldereid - Telefon: 74 39 61 88

– der h age fo l k m ø t e s • w w w. b og ro n t . n o –

Familieferie, Jakt, fiske og naturopplevelser.
Fra det enkle og rimelige til det eksklusive.
www.plahteseiendommer.no
utmark@plahte.no

Stikk innom og ta en kaffeprat.

Bindalseidet

Tel: 750 34 028 • Fax: 750 34 356
Boks 3 – 7980 Terråk

• 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

12

BINDAL MENIGHETSBLAD

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

Utleie av Bobil

Motorsageksperten

Salg • Service
• MEDISINUTSALG
• TIPPING
Velkommen!
Tlf. 75 03 40 00

Terråk
Tlf. 75 03 19 00
Fax 75 03 19 10
Feilmeld.: 75 03 19 19
E-post: post@bindalkraftlag.no

Bogen AS
AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

En verdig avskjed til en fornuftig pris
Bistår de etterlatte
med alle praktiske
gjøremål i forbindelse
med gravferd

Tlf 74 38 95 00 - 911 54 868

Gravminner, navntilføyelse og oppussing

Sigrun Bergslid
Sentrumsgata 9,
7970 Kolvereid
Ditt prisgunstige
alternativ med
tradisjon og kvalitet!

