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50-årskonfirmantjubileum

Søndag 28. juni var det 50-årskonfirmantjubileum
under gudstjenesten i Vassås kirke

Solstad kirke

Det nye menighetsrådet – side 7

Vassås kirke

Bindal menighetsblad

Nå er høsten ubønnhørlig
kommet over oss...
og etter en heller begredelig sommer fikk vi heldigvis
noen finværsdager på slutten av sommeren som tinte
oss opp litt. Godt å ha litt sol i sinnet før høstmørket
kommer.

Redaktørens Hjørne

Vi i kirken har en ganske travel høst foran oss, selv
om når du leser dette, er det meste unnagjort. I skrivende stund er vi godt inne i gjennomføringen med
Kirkevalget 2015. Mye skal være på plass til forhåndsstemming og til selve valgdagen. Resultatet av valget
finner du på side 7 og vil bli offentliggjort på menighetens facebookside og kommunens nettside.
Nå i september skal vi også feire at det er 200 år siden
Bindal ble eget prestegjeld. Det er gledelig at så mange vil være med på denne feiringen, og det ser ut til at
jubileumskomiteen har satt sammen en fin feiring. I
neste nummer av menighetsbladet vil vi gi dere som
ikke hadde mulighet for å delta et innblikk i feiringen.

Dikt i høstmørket
Snakk ikke om høsten i mørket
Den er vakrere enn som så
Og bladene faller og faller
Det vakre kan ei bestå
Det var alt så levende grønt
Så rødt og gult og skjønt
Jeg kan i timesvis bare gå
Og stille tenke på
At alt det skjønne som faller nå
En dag skal gjenoppståDet er trøst – i høst
Kilde: https://heltgreipoesi.wordpress.com/tag/
						May Helen

Er utgitt av menighetsrådet og
kommer ut 5 ganger i året. Bladet sendes gratis ut til alle heimene i prestegjeldet. Frivillige
gaver mottas med takk.
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Bindal Prestegjeld:
Prest: Gjøa Kristine Aanderaa
7980 Terråk
Mob: 916 97 025
Tlf: 75 03 13 31
Kontortelefon: 75 03 25 80
Åpningstider Kirkekontoret:
Man.–torsdag 8.30 – 15.00
Tlf. 75 03 25 81/ 75 03 25 82
epost: kirkevergen@bindal.
		
kommune.no
Kirkeverge:
May Helen Lindsetmo
7980 Terråk
Tlf 918 44 077
Kontorsekretær. Aud H. Liasjø
Vikestad, 7982 Bindalseidet
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: Arnold Alsli,Tlf. 958 69 127

Dører
Vinduer
Porter

Spesialmål? Ring 75 17 04 66
og oppgi ønsket mål
1.400 dører på lager.
Fraktfritt etter avtale

Heimstad
Bygg
Har du noe du vil dele med menighetsbladets
lesere? Send til kirkekontoret, 7980 Terråk,
eller kirkevergen@bindal.kommune.no

8650 Mosjøen

www.heimstadbygg.no
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Truede flyktninger
er hellige

V

i står ovenfor den største flyktningekatastrofen siden 2. verdenskrig. Det er
en humanitær katastrofe som bare vokser i omfang. Vi har alle hørt om båtflyktningene som begir seg ut på en svært farlig færd over Middelhavet for å
komme seg i sikkerhet i Europa. Mange barn og voksne omkommer på veien. Nå
som Sverige og Danmark har sluttet å registrere flyktningene, er det mange flyktninger som kommer hit til Norge. De første flyktningene fra Syria har kommet til
Brønnøy. Bindal kommune som har sagt nei til å ta i mot flyktninger, men vurderer nå å gjøre om på vedtaket.
I Norge er det mange som vil hjelpe og være med på å ta imot flyktningene som
kommer. Det har skjedd noe med oss. Frykten for de fremmede er erstattet av en
bølge av medmenneskelighet, barmhjertighet, og ønsket om å hjelpe. Vi ser at dette er mennesker som oss, som flykter fra en desperat situasjon, og som tenker på
barna sine, på hvordan de skal klare seg, og komme seg i sikkerhet. Flyktningene
ønskes velkommen av mennesker som vil inkludere, beskytte og dele. Mennesker
som tror på nestekjærlighet, og praktiserer det.
I et intervju med Vårt land blir Halvor Moxnes, professor i Det nye testamentet ved
Det teologiske universitet i Oslo, spurt om hva som er hellig for ham. «De svake og
truede menneskene som vi ser i flyktningekatastrofen. Det er mennesker som for
meg er hellige. Ikke fordi de selv har gjort noe spesielt, men fordi de blir fratatt
den beskyttelsen som ligger i menneskets ukrenkelighet.»

Prestens side

I 5. Mosebok (10,18-19) står det at Gud ikke gjør forskjell på folk og at «Han …elsker innflytterne i landet, så han gir dem mat og klær.» Derfor skal «dere elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt.» Gud er her et forbilde for oss. Vi
skal huske på at vi også har trengt hjelp i våre liv, derfor skal vi hjelpe andre. Ikke
bare skal vi gi flyktninger det de trenger, vi skal gi dem vår kjærlighet. I et intervju
på TV nylig sa en syrisk kvinne at det var nettopp vår kjærlighet de trengte, så de
kunne føle seg velkomne.
Jesus er også svært konkret i hva han krever av
oss: «Jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var
tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og
dere tok imot meg. Sannelig, jeg sier dere: Det
dere gjorde mot én av disse mine minste søsken,
har dere gjort mot meg.» (Matt 25,34-36.40) Dette
er ikke bare gjort av plikt. Jesus beskriver mennesker som handlet ut ifra kjærlighet. For å vinne
vår kjærlighet, viser Jesus oss sin kjærlighet. Han
er for oss en utømmelig kilde, som gir oss kjærlighetens kraft.
La oss be om at vår kjærlighet bli mer og mer rik
på innsikt og dømmekraft, slik at vi kan forstå og
gjøre det som er viktig… for flyktninger som trenger oss.
Gjøa Kristine Aanderaa

Jesus omfavner disippelen Johannes
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Rent vann
fra Bindal til Paris
14. juli kom den landsdekkende klimapilgrimstafetten til Bindal. Den skulle
bringe rent vann fra Bindal
til klimatoppmøtet i Paris
Alle som er opptatt av
rent klima var oppfordret
til å bli med. Det var til
sammen 19 personer som
deltok på stafetten i Bindal.
Dag 00. måned
2010

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

I Bindal gikk turen fra
parkeringsplassen ved stien opp til Heilhornet. Der
var det tekstlesing og sang,
og en flaske ble fylt med
vann fra Hornelva. Det var
Håkon Berg Dybvik fra
Hatten 4H og Natur og
Ungdom som fylte vannet.
Vandringen gikk videre til
Kjelleidet, hvor tusen-

atering fra A til Å
Planlegger dere et selskap?

* Julebord
* Minnesamvær
* Bryllup
* Overtidsmat
* Bursdag
* Firmamat
* Jubileum
* Skolefest

* Barnedåp
* Konfirmasjon

Bordbestilling
Pristilbud
Pakkeløsninger
Kim Arnø
tlf. 917 64 626
arnosmat@online.no

Vi er behjelpelig med å skaffe lokaler.
Vi leverer til hele Ytre Namdal og Bindal.

Ytre Namdal Catering
www.ytrenamdalcatering.no

Per Hushagen
tlf. 916 17 857

Ranveig Kvalø

tlf. 918 08 566
E-post: ytrenc@online.no
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årstreet ble vannet, før de
fortsatte til Svaberget.
Vannet ble fraktet i en færing langs det gamle båtdraget. Det var kirketjener
Olav Martin Larsen som
lånte ut færingen sin, og
han fikk rohjelp av Ingulf
Aune, Arnold Alsli og Madian Djebbar. Sokneprest
Gjøa Aanderaa leste tekster, mens organist Roger
Johansen spilte trekkspill
til salmene. Etterpå ble
det avslutning på Svaberget camping, med tekstlesing, sang og grilling.

REN SERVICE
ved Terje Moe

tilbyr renhold til private og bedrifter i Bindal

REN SERVICE FORENKLER DIN HVERDAG
Ta kontakt med Terje Moe
Mobil 902 08 447
E-post: terjemoebin@gmail.com

5

6

Bindal menighetsblad

Friluftsgudstjeneste
på den gamle kirkegården på Solstad søndag 23. aug.
En fin stund, på en fin plass i vakkert høstvær.

Begravelse
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Begravelse
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Gravminner
Begravelse

Oppussing av gravsteiner

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
Skrifttilførsel
30 sitteplasser.

Gravminner
6-pack Treningsstudio
Oppussing av gravsteiner
Begravelse
Begravelse
Begravelse
Begravelse
Begravelse
Seremonirom
for alle
kulturer
og religioner.
Seremonirom
for alle
kulturer
og religioner.
Seremonirom
for allefor
kulturer
og religioner.
Seremonirom
alle
kulturer
og religioner.
30
sitteplasser.
30 sitteplasser.
Seremonirom for
kulturer
og religioner.
30alle
sitteplasser.
30 sitteplasser.
30 sitteplasser.

Ønsker alle velkommen til å trene!
Det er aldri for sent å begynne!
Åpningstider:

Man -Tor
Fre
Annen hver lør

09.00-21.30
09.00-19.00
10.00-14.00 (partallsuker)

Vi har Mrl, Zumba,
Bhc, boksing
Skrifttilførsel
og privattimer! Ta kontakt med
Bistand med praktiske gjøremål
meg på
tlf. 413 45 894 for
i forbindelse med dødsfall
informasjon.

Velkommen!
Hilsen Tom

Gravminner

AS

Begravelse
Begravelse

Begravelse

Seremonirom
for
alle
kulturer og religioner.
Seremoniromfor
for
allekulturer
kulturerog
ogreligioner.
religioner.
Seremonirom
alle
30sitteplasser.
sitteplasser. 30 sitteplasser.
30

AS

YTRINGEN AVIS

Åsvn. 6, 7970 Kolvereid - Tlf. 74 39 51 60
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Åsvn.Åsvn.
6, 7970
Kolvereid
- Tlf. 74
6, 7970
Kolvereid
- Tlf.397451396051 60
Åsvn. 6, 7970
- Tlf. 74 39
5174
6039 51 60
Åsvn. Kolvereid
6, 7970 Kolvereid
- Tlf.
Åsvn. 6, 7970 Kolvereid - Tlf. 74 39 51 60

YTRINGEN AVIS AS
YTRINGEN AVIS AS
YTRINGEN AVIS AS

Begravelse
RINGEN
AVIS
AS AS
Y
TRINGEN
AVIS

Åsvn. 6, 7970 Kolvereid - Tlf. 74 39 51 60

AS

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

AVIS

Skrifttilførsel

Gravminner
Gravminner
Gravminner
Gravminner
Gravminner
Oppussing
av gravsteiner
Oppussing
av gravsteiner
Oppussing
av
gravsteiner
Oppussing av gravsteiner
Oppussing av
gravsteiner
Skrifttilførsel
Skrifttilførsel
Skrifttilførsel
Skrifttilførsel
Skrifttilførsel
Bistand
medmed
praktiske
gjøremål
Bistand
praktiske
gjøremål
BistandBistand
med praktiske
gjøremål
med praktiske
gjøremål
i forbindelse
medmed
dødsfall
i forbindelse
dødsfall
Bistand
med
praktiske
gjøremål
i forbindelse
med dødsfall
i forbindelse
med dødsfall
i forbindelse med dødsfall

GEN

Oppussing av gravsteiner

Gravminner
Gravminner

Gravminner

Oppussing av gravsteiner
Oppussingav
avgravsteiner
gravsteiner
Oppussing
Skrifttilførsel Skrifttilførsel
Skrifttilførsel
Bistandgjøremål
med praktiske gjøremål
Bistandmed
medpraktiske
praktiske
gjøremål
Bistand

YTRINGEN AVIS

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall
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For første gang stilte nominasjonskomiteen med
en liste for hele Bindal sokn. Vassås og Solstad
sokn er jo nå slått sammen til ett, Bindal.
Valgdeltakelsen for Bindal ble på i overkant av
26 %, og det er den høyeste valgdeltakelsen som
har vært på kirkevalg her. Resultatet er nå telt
opp og slik blir menighetsrådet for de neste 4
årene:
Kirsten Kveinå Brønmo		
Jens Christian Berg		
Anita Vassli			
Wenche Myhre			
Gudrun Fossem			
Steinar Vikestad			

393 stemmer
391 stemmer
359 stemmer
344 stemmer
340 stemmer
337 stemmer

Vara:
Rakel Emelie Helstad		
Ann-Kristin Halsen		
Erling Alsli			
Sonja Raaum			
Ruth Heidi Vollan		
Det nye menighetsrådet
trer i kraft 1. desember 2015.

332 stemmer
332 stemmer
327 stemmer
324 stemmer
322 stemmer

Menighetens fadderbarn

Meseret 14 år

Jeg sender dere mine varme
hilsener fra SOS-barnebyen
Makalle. Hvert år kommer jeg
med informasjon om fadderbarnet deres, Meseret.
Jeg er glad for å kunne fortelle dere at Meseret gjør det
veldig bra og at hun lever et
lykkelig liv sammen med hele
sin SOS-familie. Som hun vokser blir hun mer ansvarsfull og
interaktiv. Når det kommer
gjester, ønsker hun de velkommen med respekt og et stort
smil. «Jeg beundrer den måten
hun møter folk på, med respekt
og varme, og jeg oppfordrer
henne til å fortsette med den
positive atferden hun har i møte
med andre folk», sier hennes
SOS-mor.
Det siste skoleåret har vært
et godt år for Meseret da hun
gjør det veldig bra på skolen og
gjør fremskritt i alle fag. Meseret har begynt å like gruppearbeid der hun kan diskutere
med vennene sine. Hun sier:

«Jeg liker å jobbe i gruppe, spesielt i eksamenstiden, fordi da
kan vi spørre hverandre og forberede oss godt fram mot eksamen. Det er en metode jeg har
funnet ut at passer for meg, og
jeg vil fortsette med denne metoden vider ei utdanningen» Alt
i alt gjør hun det bra på skolen.
Hun synes samfunns- og etniske fag er litt utfordrende, men
med god hjelp fra læreren sin
har hun framgang i faget.
Meseret har fortsatt sin aktivitet i Elevrådet. Medlemskapet
hennes her hjelper henne å utvikle selvtillit, å få ledererfaring
og å få gode samarbeidsevner.
Gjennom medlemskapet hennes i elevrådet har hun organisert den årlige kvinnedagsmarkeringen. De litt annerledes
musikk- og diktfremføringene
på scenen fenget henne, men
mest av alt var det debatten
rundt kvinnesaken som hun
likte best. Det ble blant annet
diskutert rundt kjønnsdiskrimi-

nering og likestilling. «Det var
fint å kunne delta i en så aktuell debatt. De fleste av de unge
som deltok var ganske bevisst
problemet med likestilling. Etter arrangementet ble vi enige
om å skape bevisstgjøring
rundt problemet for alle de som
ikke vet», sa Meseret.
Til slutt vil jeg få fortelle dere
hvor takknemlig vi er for deres
sjenerøsitet, og for at dere deler
vårt mål om å hjelpe barn i nød.
Tusen takk!
Deres Wosene Kifle(Mrs)
National Sponsorship Manager
Vi tar opp offer til fadderbarnet
på
tårnagentgudstjenesten,
høsttakkefesten og på Lys våkengudstjenesten.
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Årets konfirmanter i
Solstad kirke 24. mai

1.rekke fra venstre:
Leah Jørgensen,
Astrid Margrete Myrvang, prest
Gjøa Kristine Aanderaa,
Kristina Lill Johansen Gutvik,
Helena S
 ætervik Fredriksen.
2.rekke:
Kevin Lian,
Simon Benoni Nilsen,
Ida Reppen,
Konrad Gutvik Grande,
Frida Heide,
Line Sofie Busch,
Vanja Holm.
Foto: Fo2grafen a/s

Bindal menighetsblad
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Årets konfirmanter i
Vassås kirke 31.mai
1. rekke fra venstre: Hans Lillemark Brevik, prest Gjøa Kristine Aanderaa, Emil Busch Næsvold.
2.rekke: Markus Andre Skotnes Brevik, Elias Viktor Gangstø, Kine Marlen Nygård Bruvoll,
Iver Johannes Aune, Lasse Renè Kolsvik. 
Foto: Fo2grafen a/s

Elektroinstallasjoner og varmepumper

Tlf 916 95 256 – post@bindalelektro.no – www.bindalelektro.no
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Kirkelige
handlinger
Døpte
Vassås

06.09. Elisabeth Slåttøy Eggen
06.09. Emil Aune Slåttøy

Solstad

26.07. William Myhre Sevaldsen

Vigde
Vassås

15.08. Anne Fransvis Helstad og
Ivan Holm

Solstad

Sandra Kristin Aune og
Frank Pedersen

Døde
Vassås

25.05. Leif Ingar Eldorsen
f.1947
05.06. Henry Andreas Jonassen f.1944
(begravet Markabygda kirkegård)
24.06. Martha Elena Sæternes f. 1929
24.06. Edny Johanne Mathisen f. 1945
01.07. Hans Andreas Johnsen f. 1934
08.07. Ragna Hoel f. 1923

Solstad

05.07. Anna Angell Åsaunet f. 1915
10.08. Øyvind Johan Brønmo f. 1944
29.08 Rolf Vollan

Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal
Med forbehold om endringer

SEPTEMBER
27. sept 18.s.i treenigh.tid Gudstjeneste i Solstad kirke
OKTOBER
4. okt
19.s.i treenigh.tid Gudstjeneste i Vassås kirke
11. okt 20.s.i treenigh.tid Ingen gudstjeneste i Bindal
18. okt 21.s.i treenigh.tid Gudstjeneste i Vassås kirke
Høsttakkefest/Konf. presentasjon/4-årsbok
25. okt Bots- & bededag Gudstjeneste i Solstad kirke

kl 11

NOVEMBER
1. nov
Allehelgensdag
		
8.nov
24.s.i treenigh.tid
15.nov 25.s.i treenigh.tid
22.nov Domssøndag
29. nov 1.sø. i advent

Minnegudstj. i Solstad kirke
Minnegudstj. i Vassås kirke
Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste i Vassås kirke
Ingen gudstjeneste i Bindal
Lysmesse i Solstad kirke

DESEMBER
6. des
2.sø. i advent
13. des 3.sø. i advent
20. des 4.sø. i advent
24. des Julaften
		
		
25. des 1. juledag
26. des 2. juledag
27. des Romjulssøndag
31. des Nyttårsaften

Gudstj. i Vassås kirke – Lys Våken
Ingen gudstjeneste i Bindal
Vi synger julen inn i Vassås kirke
Gudstjeneste på sykeheimen kl 11
Gudstjeneste i Solstad kirke kl 13.30
Gudstjeneste i Vassås kirke
kl 16
Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
Ingen gudstjeneste i Bindal
Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste i Vassås kirke
kl 15

kl 11
kl 15

kl 19

Velkommen til kirken!

Lisa`s Frisør

Ønsker store og små velkommen!
Ring 971 43 710 eller stikk innom for timebestilling!
VELKOMMEN!
Hilsen Lisa

Åpningstider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

stengt
09.30 – 17.00
09.30 – 17.00
09.30 – 17.00
09.30 – 17.00
Etter behov

Bindal menighetsblad
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SALONGEN Anette Vikestad
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!

Mandag, Tirsdag, Torsdag Fredag 09.30 – 17.00
Onsdag stengt • Lørdag etter behov

Mob 958 26 527
Åpningstider:
Man-tors
Fre
Lør

Joker Bogen – Bartnes Eftf. AS

09.00-16.30
09.00-18.00
10.00-14.00

Tlf. 75 03 16 32

«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!

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

www.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
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Helstad
Landbruksverksted
Tlf. 75 03 24 42,
faks 75 03 43 39

Motorsageksperten

Utleie av Bobil

Salg • Service
• Medisinutsalg
• Tipping
• Post I Butikk
Velkommen!
Åpningstider:
Man-Fre 9.00-18.00
Lør 10.00-15.00

Terråk

Tlf.
75 03 40 00

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

Bogen As
MECA Autorisert bilverksted
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33 - Mobil John: 995 92 290

Blomster til alle anledninger Buketter, Dekorasjoner, Sorgbinderi

Bindal Blomster og Begravelsesbyrå
v/Sigrun Bergslid Tlf blomster 909 85 990 Tlf begravelse 950 16 455 Oldervikveien 4 7980 Terråk
En del av

Begravelsesbyrået Bergslid AS

7970 Kolvereid

74 38 95 00- 911 54 868

