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Bindal  
menighetsblad
Er utgitt av menighetsrådene og 
kommer ut 6 ganger i året.  Bla-
det sendes gratis ut til alle hei-
mene 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
 Tlf 75 03 40 43
 Mob 977 24 280

Åpningstider Kirkekontoret:
 Mandag, tirsdag, onsdag 
 fredag          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 75 03 43 63
Kontorsekretær. Aud H. Liasjø,  
 Vikestad, 7982 Bindalseidet
 Tlf.  75 03 14 30 
Organist: Roger Johansen,  
 7980 Terråk, Tlf. 75 03 41 77
Kirketjener: Olaf Martin Larsen, 
 Kjelleidet, 7982 Bindalseidet 
 Tlf.  75 03 17 15

Bindal Menighetsråd
 formann: Oddmund Øyen
 Tlf. 75 03 40 57

Kirkelig  Fellesråd i Bindal, 
 Leder: Geir Horsberg
 Tlf 75 03 23 49

Nå står sommeren for dø-
ren. Været er som nor-
malt, med godvær og 

varmt den ene dagen, og øsen-
de regn og småkaldt den neste. 
Jeg vil sende en stor takk til 
alle de frivillige som har stelt 
opp kirkegårdene i kommunen. 
Hadde det ikke vært for dere 
ville det ikke sett så bra ut. Tu-
sen takk!
 Fellesrådet har nå tatt tak i 
en del ting. Det vil nå bli in-
stallert brannvarsling i Solstad 
kirke. I tillegg er det satt i gang 
en aksjon for å få utsmykning i 
Solstad kirke. Vi har fått noen 
fine skisser, og håper å få satt 
det hele i gang nå. Jeg vil opp-
fordre alle om å gi et bidrag for 
å få til utsmykningen av Sol-
stad kirke.
 Presten er i gang med plan-

leggingen av et nytt konfirma-
sjonsopplegg, og det ser spen-
nende ut. Det er kanskje ikke 
så dumt å modernisere dette 
opplegget litt. Les mer om det 
bak i bladet.
 Kirkelig fellesråd skal nå i 
juni ta en befaringsrunde på 
alle kirkene og kirkegårdene 
rundt om i Bindal. Nå skal vi 
kartlegge tilstanden på bygg og 
områder. Kanskje får vi med 
oss noen fra kommunen også??
Etter noen få måneder i kirke-
verge-stolen, begynner jeg nå å 
føle meg varm. Her er nok å 
bryne seg på. Jeg har møtt på 
flere utfordringer, men ikke 
minst møtt mange nye mennes-
ker med entusiasme og positi-
vitet. Jeg vil ønske alle en rik-
tig god sommer.

Dersom noen øn-
sker å bidra med 
innlegg i menig-
hetsbladet tar vi 
med takk imot 
stoff på kirkekon-
toret.
Bladet kan også 
leses under 
Båtsaumen på 
kommunens nett-
side: www.bindal.
kommune.no

JUNI:
Uke23-26: Mandag, 

tirsdag, onsdag og 
fredag

JULI:
Uke 27: tirs og onsdag
Uke 28: tirs og onsdag
Uke 29: man., ons. og 

fredag
Uke 30: man., ons. og 

fredag

AUGUST:
Uke 31: man., ons. og 

fredag
Uke 32: man., ons. og 

fredag
Uke 33: tirs og onsdag
Uke 34: tirs og onsdag
Uke 35: man., tirs., 

ons. og fredag

Kirkekontorets åpningstider i sommer:
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En slitesterk bønn
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e Jesus var noen ganger svært effektiv. 

I noen situasjoner ble ting satt på 
plass og fikk sine tydelige navn og 

meldinger. Jesus kunne si: slik er det, 
slik skal dere gjøre det, slik skal dere 
be. 
 Den dagen Jesus lærte elevene sine 
og be til Gud er mange av oss takk-
nemlig for. Vi er takknemlig for en ef-
fektiv bønn, en bønn som går rett på 
sak og tar for seg det viktigste ved men-
neskelivet. På den måten er den uhyre 
effektiv. Vi ber ikke i tåka, vi ber rett 
på sak og med få ord. 
 Det er ofte noen grøfter når man ber. 
Det kan fort bli et stille kaos av tanker 
og følelser og bilder som flyr forbi i ek-
spressfart eller at vi tyr til ordene som 
forklarer overfor Gud bit for bit hva 
som er på ferde i våre liv. 
 Både stillheten og ordflommen har 
unektelig sin misjon, men ikke som den 
daglige bønn, det blir for slitsomt for de 
fleste. Daglig trenger vi en bønn som 
holder oss i skinnet og holder oss på 
skinnene. 
 Jesus sa: slik skal dere be.  Og Jesus 
ba bønnen selv, det må vi vite. Han ba 

den i sin helhet, han ba den i deler og 
biter. Han gjentok kanskje biter av bøn-
nen. Han gjorde det i ensomhet, høyt 
eller stille. Han gjorde det i fellesskap 
med elevene og vennene sine. Jeg er 
ikke tvil om at han ba den i Getsema-
ne, og at han gjentok: …led meg ikke 
inn i fristelse. 
 Og vi skal vite at disiplene hans 
brukte bønnen. Vi skal vite at de ble 
glade i denne sterke, effektive bønnen 
som sier alt som trengs for det daglige 
liv. 
 Takk og pris for at Jesus satte seg 
ned den ettermiddagen. Han tok korn-
akset ut av munnen og smilte og sa: 
slik synes jeg det er godt og trygt og 
be: …Pappa i det høye!…
 Bruk denne bønnen Jesus lærte bort, 
i sin helhet, stykkevis, i biter, som en-
kelt ord, og lev og dikt så mye du orker 
inn i ordene. Ordene i bønnen er sterke 
nok til å holde deg på skinnene. 
Og ikke minst: tenk på alle de millio-
ner av mennesker som ber den samme 
bønnen (sammen med deg) hver dag, 
på sitt språk, sin dialekt. 
 God bønn… Claes Mørch

Bindal menighetsråd møte 
4.5.06 Solstad kirke
• Menighetsrådet hadde invi-
tert kunstneren Magdalena Bü-
rgin-Borch for å komme å vise 
sine skisser ang utsmykningen 
av kirken. Det ble ikke gjort 
noe vedtak på anskaffelse og 
saken vil tas opp igjen på neste 
menighetsrådsmøte.
• To personer har søkt fritak 
fra verv i diakoniutvalget. Søk-
nadene ble innvilget, og to nye 
ble valgt.
• Gjennomgang og revidering 
av statuttene til givertjenesten. 
Givertjenesten ble opprettet i 
1978 og reglementet ble sist re-
vidert i 1984. Det er ikke en-
dret i henhold til ny rådsstruk-

tur med kirkelig fellesråd som 
kom i 1997. Menighetsrådet øn-
sket at kirkevergen og presten 
skulle gå gjennom reglementet, 
og komme med forslag til end-
ring som skal legges fram for 
Kirkelig fellesråd.
• Gamle, ustelte graver. Det er 
en del gamle graver som ikke 
blir stelt på kirkegårdene i Bin-
dal, og spørsmålet er om me-
nighetsrådet skal gå inn for at 
det skal settes av en årlig sum 
penger til beplantning av disse 
gravene. Vedtaket ble at menig-
hetsrådet ikke ønsker å ta initi-
ativ til å beplante gamle graver.
• Vasking etter gudstjenester 
på Senteret, Terråk. Alle som 
leier Senteret må vaske etter 

seg, og menighetsrådet må ta 
stilling til om det skal leies inn 
noen til å vaske og rydde etter 
gudstjenester. Menighetsrådet 
vedtok at kirkevergen skal leie 
inn vasker ved behov.
• Valg av leke representanter til 
Sør-Hålogaland bispedømme-
råd 2006-2010. Menighetsrådet 
ønsket ikke å delta i dette val-
get.
• Søknad om offer til TV-aksjo-
nen. Søknaden kom etter at 
menighetsrådet hadde tildelt 
kirkeoffer. Det er gudstjeneste i 
Vassås kirke på aksjonssønda-
gen og menighetsrådet vedtok 
at offer skal gå til TV-aksjonen 
Leger Uten Grenser.

Møtereferat
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Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja

Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80

Denne gangen har vi bedt 
prest Claes 
om å finne sin yndlingssalme.

Det valget er faktisk ganske enkelt for en 
som har bysset noen unger til søvn med 
salmesang, sånn midt på natta. Den salmen 
som har funket best er Nå lukker seg mitt 
øye. Teksten er nesten to hundre år gam-
mel, mens melodien er mer enn fem hun-
dre år. Og det er bare ett vers å huske, noe 
som er greit når man står på søvnige bein 
midt i stua med en urolig krabat i armene. 
 Teksten har et slikt innhold som sier det 
meste som bør sies før man legger seg om 
kvelden eller natten og holder kjeft. Det er 
en sang og bønn om å bli tatt vare på og 
en erkjennelse av at det usynlige er like vir-
kelig som det synlige. Her er både Gud og 
engel og det daglige livet med. 
 Jeg har sunget denne gò nattasalmen så 
mange ganger nå at melodien begynner å 
bli noe annerledes enn originalen, dvs at 
den har fått slike slenger og vendinger på 
seg som gjør at jeg nesten ikke klarer å 
synge den ordentlig lenger. Ja, den har blitt 
så til de grader min egen salme som jeg 
synger som om jeg har laga den sjøl. 
 Det begynte med at jeg sang den uteluk-
kende for mine barn. Men nå merker jeg at 
jeg synger den likeså mye for meg selv. Så 
voksen har jeg blitt, altså.
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Nå lukker seg mitt øye

Nå lukker seg mitt øye,
Gud Fader i det høye,
i varetekt meg ta!
Fra synd, fra sorg, fra fare
din engel meg bevare,
som ledet har min fot i dag.

Høyt oppe i toppen av et tre,
vi en kjær og hyggelig imitator får se.
Den kommer hit hvert år,
når det begynner å bli vår.
Over noen korte måneder skal alt dette 

skje,
kjærlighet, hus og familie, og så bærer 

det igjen av sted.
Vi kan begynne å lure på,
om de ikke er blitt litt sliten nå,
for de har jo virkelig stått på.
Men når de har fullført det de må,
så bærer det av sted igjen høyt i det 

blå.
I alle år har du gledet oss med din 

sang,
som vi kan minnes gjennom en vinter 

så lang.
Så takk lille stær for gleden du ga,
ja en hjertelig takk skal du ha.
Velkommen igjen til neste vår
når bjørka igjen i sin vårpryd står.

Et vårdikt 
fra Gerd Brevik
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Uventet besøk
Det ringte på døra. Vesle-
jenta i huset løp ut for å 
åpne, men ble temmelig 
forskrekket da hun så fei-
eren på trappen, svart fra 
topp til tå og med koster 
og børster over skulderen.
- Hei, lille venn, har du 
ikke sett meg før? Spurte 
han den forskremte jenta.
- N-nei, stotret hun, - men 
jeg har hørt om deg på 
søndagsskolen!
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Bindal kirkelige fellsråd 
møte 19.5.06
Sak 4/06: Godkjennelse av 

økonomireglement. 
I flg forskrift om økonomi-
forvaltning skal fellesrådet 
utarbeide et økonomiregle-
ment. 
Kirkevergens forslag ble 
vedtatt.

Sak 5/06: Parkeringsplass på 
Bindalseidet Hjelpekirke-

gård. 
Det ble vedtatt å anlegge en 
større parkeringsplass. Fel-
lesrådet vil finansiere denne 
med å bruke av disposi-
sjonsfondet.

Sak 6/06: Brannvarslingsanlegg 
i Solstad kirke. 
Det er anlagt brannvann til 
Solstad kirke, men det fin-
nes ikke brannvarsling. Fel-
lesrådet vedtok å installere 

brannvarslingsanlegg til ca 
kr 65.000,-. Disse midlene 
må tas fra disposisjonsfon-
det, da kommunen valgte å 
ikke bevilge midler til dette.

Sak 7/06: Plenklipper Skotnes 
hjelpekirkegård. 
Plenklipperen ved Skotnes 
kirkegård er gammel og ut-
slitt. Fellesrådet vedtok å 
kjøpe inne en bioklipper. 

Konfirmantselskapet 
i år var lagt til Kjella 
og ungdomshuset 
Vonheim i Sørhors-
fjord. Dette er blitt 
en riktig fin tradi-
sjon hvor konfir-
manter og foreldre 
møtes med lave 
skuldre til mat, sang 
og sosialt samvær. 
 Vi vil først som 
sist takke 10. klas-
singene og deres 
foreldre på Kjella for 
den utsøkte laksen 
vi fikk servert den 
21. april i år. Det var 
ikke annet enn som-
merlig og herlig.
 I år hadde vi spe-
sielt invitert Jakob 
Sommerseth, fra 
Terråk, som fortalte 
om sin konfirmasjon 
i 1927. Konfirmante-
ne fikk høre at det 
var litt annerledes 
den gangen. For den 
gangen måtte kon-
firmantene være 
med å hogge ved til 
fyring i kirka. Men 
godteri det var den 
gangen også, røpet 

Møtereferat

En flott kveld i Sørhorsfjord

 (bilde av konfirmantene og Jakob Sommerseth)

Sommerseth. Selv så 
innyndet han seg, for-
talte han, hos ei jente 
den gangen, med nett-
opp drops som bestik-
kelse. Luring!
 På spørsmål fra sa-
len om hvordan konfir-
masjonsfesten var, så 

var det ikke rare greie-
ne, nei. Han fikk vel 
noen nystrikka sokker 
og noe attåt, fortalte 
han. Og maten? Ja, det 
kunne han heller ikke 
huske var noe spesielt.  
 Vi takker så hjertelig 
for at Jakob Sommer-

seth ville være med oss 
på denne dagen for å 
dele sine konfirma-
sjonsminner på en 
varm, munter og spø-
kefull måte. 
 Kommer du til neste 
år, Jakob? 
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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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Buketter - Sorgbinderi -  
Dekorasjoner - Brudebinderi
Vi bringer blomster i hele 
kommunen, og gjennom 
Euroflorist formidler vi til  
hele landet.

Uteblomster, jord og gjødsel 
samt krukker fås kjøpt hele 
sommeren.
 
Sommerhilsen fra Borghild7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66
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Det har kommet inn et utkast 
og prisoverslag fra Magdalena 
Bürgin-Borch, som er gift med 
prost Even Borch. Hun ble fore-
spurt i 2004 om å lage et utkast. 
Hennes forslag er på;
• 2 lange vevde løpere(50x580 

cm) bak altertavlen. Disse 
er i de samme blåtonene 
som resten av fargene inne i 
kirken. De er helt enkle 
med fargespill og ikke noe 
motiv. Hun var meget klar 
på det at disse løperne ikke 
skulle konkurrere med al-
tertavlen, men heller ramme 

den inn på en fin måte.
• 2 vevde bilder(120x150cm) 

på hver side av kirkerom-
met. Disse har motiv og er 
tenkt i de samme fargene 
som løperne bak altertavlen.

 Magdalena Burgin-Borch har 
jobbet ut fra en sum på kr 
100.000,-. Menighetsrådet synes 
dette blir litt for mye. Det er 
tenkt å bruke av minnekortfon-
det for Solstad på dette. Det 
fondet står for tiden på ca kr 
120.000,-. I og med at menig-
hetsrådet ikke vil bruke hele 

minnekortfondet er det mulig at 
prosjektet kan bli delt opp. Det 
er tenkt i første omgang å jobbe 
for å få i de to løperne bak al-
tertavlen. Magdalena Burgin-
Borch er bedt om å prøve å be-
regne kostnadene for disse.
 MEN hvis det er noen der ute 
som vil gi et bidrag til utsmyk-
ningen av Solstad kirke, kan de 
sette pengene inn på konto 
4651 07 04754, og merk giroen 
med utsmykning Solstad kirke. 
Alle monner drar!

Utsmykning i Solstad kirke
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F.o.m. høsten 2006 blir det et nytt 
konfirmantopplegg som tilbys konfir-
manter i Bindal. Ordningen med å ha 
undervisningen delvis i skoletida og 
delvis i etterkant av skoledagen på de 
tre forkjellige plassene, Terråk, Bin-
dalseidet og Kjella blir nå avsluttet fra 
kirkens side.
 Vi vil likevel rette en takk til den 
dialogen og det gode samarbeidet vi 
har hatt til nå med skolene i Bindal 
kommune. Vi håper fortsatt på et godt 
samarbeid, men på en litt annen måte 
i fremtiden som kommer. 
 Konfirmantopplegget er fortsatt 
ennå i støpeskjeen og året som kom-
mer vil være et prøveprosjekt hvor vi 
får kartlagt hva som fungerer og hva 
som kan gjøres enda bedre. 
 Målet vårt er å gjøre konfirmantar-
beidet til et lærerikt, relevant og kva-
litativt godt tilbud til all ungdom, 
uansett funksjonsevne.
 I hovedsak er det undersvisnings-
samlingene som nå blir det nye gre-
pet i konfirmanttida. Vi vil legge opp 
til 8-10 intensive undervisningssam-
linger fordelt utover høst - og vår-
halvåret. Og samlingene vil være lagt 
til fastsatte søndager. 
 Konfirmanter fra Terråk (Harangs-
fjorden), Bindalseidet og Kjella vil nå 
altså følge felles undervisning på 
samme dag, enten vi nå samles i Vass-
ås kirke eller Solstad kirke. Vi ønsker 
også å legge opp til noen samlinger i 
Harangsfjorden på egnet sted. 
 Dvs at de obligatoriske søndags-
gudstjenestene som konfirmantene 

Konfirmantundervisning 2006/2007

Løsninger SUDOKU

Vi har trukket ut to vinnere:
Julie Fuglstad, Terråk
Gunvei Oldernes, Korgen
En liten premie vil bli tilsendt.

For barn                                   For de litt større…

før skulle være med på vil nå 
bli utvidet til også å gjelde 
selve undervisningen. 
 Det betyr at en søndags-
samling i grovskisse begyn-
ner kl. 10 med undervisning, 
deretter etterfulgt av gudstje-
neste, så lunsj/kirkekaffe, 
deretter en ny bolk med un-
dervisning og vi er ferdige 
rundt ca. kl. 15. 
 I tillegg kommer forhå-

pentligvis et leiropplegg om 
høsten som sannsynligvis vil 
bli et samarbeid med en an-
nen menighet i prostiet. Det 
tradisjonelle konfirmantsel-
skapet vil fortsatt holdes om 
våren.
 Konfirmanter og foreldre 
vil bli informert og tilbudt 
det nye konfirmantopplegget 
pr. brev om ikke så lenge.  
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Kirkelige  

handlinger

VASSÅS
Døpte
25.05. Vendelin Laugen Kjihl
25.05. Adam Elias Nakling 
  Skogseth

Døde
20.02. Harald Solvang 
  f. 1914
02.06 Håkon Lande  
  f. 1925
05.06 Halfrid Rønnaug  
  Chlausen 
  f. 1918

SOLSTAD
Døpte
09.04. Andrine Aarsand
16.04. Leander Marelilus  
  Larsen Åsvik 
  (døpt i Sømna kirke)
11.06 Sara Elise Kvalø Holm 

Vigde
15.04. Astrid Merete Solstad 
  og Per Morten Lian

Døde
26.03. Johan Bjørnli  
  f. 1914
26.03. Odveig Beatrice  
  Langfjord 
  f. 1927
31.03. Marius Vollan 
  f. 1913
15.05. Olvar Heide Lysfjord 
  f. 1922

Juni
04.06. Pinsedag Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11. 
   Konfirmasjon.
05.06. 2. Pinsedag Høytidsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 11.
11.06. Treenighetssønd. Høymesse i Solstad kirke kl. 11
18.06. 2.s.e.pinse Ingen gudstjeneste i Bindal 
25.06. 3.s.e.pinse Høymesse i Harangsfjord kl.11

Juli
02.07. 4. s.e.pinse Høymesse i Vassås kirke kl.11.  
   Markering av 50-års konf.fest.
09.07. 5.s.e.pinse Høymesse i Solstad kirke kl. 11. 
   Markering av 50-års konf.fest. Vikarprest 
16.07. Aposteldagen Ingen gudstjeneste i Bindal
23.07. 7.s.e.pinse Høymesse i Vassås kirke. Vikarprest 
30.07. 8.s.e.pinse Høymesse i Solstad kirke kl. 14. Vikarprest 

August
06.08. 9.s.e.pinse Høymesse i Vassås kl. 11.
13.08. 10.s.e.pinse Høymesse i Bindalseidet misjonshus kl. 11.
20.08. 11.s.e.pinse Høymesse i Solstad kirke kl. 11.
27.08. 12.s.e.pinse Ingen gudstjeneste i Bindal 

Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Med forbehold om endringer har vi følgende oppsett av kirkekalender.

C
Årets fasteaksjon 
ble gjennomført 4. 
april. Konfirmante-
ne fikk utdelt hver 
sine roder og gikk 
med bøsser.
Det ble innsamlet:
Solstad: kr 7.597,50 
Vassås: kr 7.239,00  
 Vi retter en stor 
takk til konfirman-
tene og til alle som 
ga sitt bidrag.

Kirkens  
Nødhjelps 
fasteaksjon

FERIEAVVIKLING:
Prest Claes Blom Mørch 
har ferie i 
ukene 27,28,29,30 og 31.
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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

Åpningstider 
i juni:

9–18 (16)

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


