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God Sommer!

Solstad kirke

Vassås kirke

Redaktørens Hjørne
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Frivillighet
Dugnadsånden er på tur til å forsvinne, sies det. Folk har
nok med seg og sitt, og økonomien er så bra at vi heller
betaler oss bort fra dugnad og frivillig arbeid. Det er
vanskeligere å få folk i styre- og tillitsverv, samtidig som
nye foreninger popper opp.
Kirken har vært veldig heldig sådan. Vi har fått frivillige til å vaske begge kirkene, rydde på kirkegårdene etter
vinteren og maling av kirken på Holm til konfirmasjon.
Ære være dere, og tusen takk!
På Solstad vasket noen fra menighetsrådet sammen
med noen ungdommer som ville ta i et tak. Bindalseidet
pensjonistforening ryddet på kirkegården, og mannssangforeningen malte ”styggveggen”.
På Vassås ryddet Terråk pensjonistforening på kirkegården, tradisjons tro. Sanggruppa Kviin vasket kirken.
Vi har flere prosjekt som trenger frivillighet og dugnad, se side 7 Fra kirkevergen.

Kviin
etter endt
dyst.

FERIE PÅ KIRKEKONTORET
Som tidligere år vil kirkekontoret ha noe smalere åpningstid, juni, juli og august, men det vil alltid være
noen som har ”vakt”.
Soknepresten har ferie i uke 31, 32 og 33

Jeg vil ønske alle en riktig
god og varm sommer!

May Helen

Foto forsiden: Heilhornet
Fotograf: Kathrine Busch Næsvold
Har du noe du vil dele med menighetsbladets lesere?
Send til kirkekontoret, 7980 Terråk, eller kirkevergen@bindal.kommune.no

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
Merk: Menighetsblad
Redaktør: May Helen Lindsetmo
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: Anne-Brit Bøkestad
Skillingsås
Tlf. 915 77 129
Kirkelig Fellesråd i Bindal:
Leder: Anne Brit Bøkestad
Skillingsås
Tlf. 915 77 129
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En kvinnes mot
Prestens side

Lukas 7,36-50

K

“En av fariseerne innbød
Jesus til å spise hos seg, og
han gikk inn i fariseerens
hus og tok plass ved bordet.
Nå var det en kvinne der i
byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at
Jesus lå til bords i fariseerens hus, kom hun dit med
en alabastkrukke med fin
salve. Hun stilte seg bak Jesus, nede ved føttene, og
gråt. Så begynte hun å
væte føttene hans med tårene, og tørket dem med
håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem
med salven. Da fariseeren
som hadde innbudt ham,
så det, tenkte han med seg
selv: «Var denne mannen
en profet, ville han vite hva
slags kvinne det er som rø-

rer ved ham, at hun fører
et syndefullt liv.»
Da tok Jesus til orde. «Simon,» sa han til fariseeren,
«jeg har noe å si deg.» «Si
det, mester,» svarte han. Jesus sa: «To menn hadde
gjeld hos en pengeutlåner.
Den ene skyldte fem hundre denarer, den andre
femti. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden.
Hvem av dem vil da holde
mest av ham?» Simon svarte: «Den han etterga mest,
tenker jeg.» «Du har rett,»
sa Jesus. Så vendte han seg
mot kvinnen og sa til Simon: «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus;
du ga meg ikke vann til
føttene, men hun vætte føttene mine med tårene sine

vinnen vi hører om her kunne ikke skjule
sine synder, de var offentlig kjent, hun
var en prostituert.
Hva er det som gjør henne så modig? Hun går
ubedt inn til selskapet Jesus er i. Hun sier ingenting, hun bare setter seg ved hans føtter og begynner å gråte mens alle ser på. Slik viser hun
anger offentlig.
Det er noe ved Jesus som tiltrekker henne og
gjør henne dristig. Hun viser også at hun vil gjøre noe godt. Hun vasker føttene hans med sine
tårer. Hun viser sin hengivenhet for Jesus ved å
gi seg god tid. Hun dekker føttene hans med
kyss og masserer dem med velluktende salve.
Hun ønsker at han skal føle velvære. Hun gråter
over livet sitt. Samtidig viser hun omsorg. under
det hele er det helt stille i rommet og Jesus bryter heller ikke stillheten. Han tar i mor hennes
kjærlighet. uten noen forklarende ord.
Jesus gir en tolkning til Simon, han som holdt
selskapet, om hva de hadde vært vitner til.
Kvinnen hadde allerede erfart å få sine synder
tilgitt, uten at det er blitt sagt med ord. Dette er
grunnlaget for at hun viser Jesus en så stor kjærlighet.
De fleste av oss er trolig ikke noen offentlig

og tørket dem med håret
sitt. Du ga meg ikke noe
velkomstkyss, men helt fra
jeg kom, har hun ikke
holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke
hodet mitt med olje, men
hun smurte føttene mine
med den fineste salve. Derfor sier jeg deg: Hennes
mange synder er tilgitt,
derfor har hun vist stor
kjærlighet. Men den som
får lite tilgitt, elsker lite.» Så
sa han til kvinnen: «Dine
synder er tilgitt.» Da begynte de andre gjestene å
spørre seg selv: «Hvem er
han, som til og med tilgir
synder?» Men Jesus sa til
kvinnen: «Din tro har frelst
deg. Gå i fred!»

kjente syndere. Men det å være en stor synder
er kanskje ikke heller hovedpoenget med denne
historien.Det er selve erfaringen av tilgivelsen
det dreier seg om. For å oppleve det må man
først ha erkjent at man har syndet.
Kvinnen hadde møtt Jesu blikk. Hun skjønte
at han så alt hun hadde gjort. Han tok i mot det
og tilga henne. Hun så hans kjærlighet. Da fikk
hun lyst til å elske ham tilbake.
Vi har alle øyeblikk da vi ser sannheten om
oss selv. Det er disse øyeblikk av selverkjennelse
vi må gripe.
Kanskje denne historien kan gi oss mot til å
våge et møte med han som både ser sannheten
om oss og tilgir.

God sommer!

Gjøa Kristine Aanderaa

Dagens salme av Aage Samuelsen

O Jesus, du som fyller alt i alle,
som rik på miskunnhet og nåde er,
Jeg lik Maria for din fot vil falle,
for intet hvilested er skjønt som her.
Min frelser kjær, ditt skjønne navn jeg nevner,
ifra mitt hjertes dyp jeg priser deg.
Og alle tvilens mørke skygger revner
din nåde stol skal gjennomstrtåle meg.
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Konfirmanter Vassås kirke
20. mai 2012

Bak fra venstre: Ida Støvik, Jonathan Emilio Nakling Skogseth, Jens-Petter Johansen, Idar Marius Alsli og Jens Brevik
Foran f.v: Mathilde Vea Iversen, Aurora Borgen Solum, sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa, Lotte Brevik og Pernille Skarstad

Bindal menighetsblad
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Konfirmanter Solstad kirke
27. mai 2012

Side 5
KONFIRMANTER I SOLSTAD KIRKE 27. MAI
(navn)

Bak fra venstre: Markus Vikestad Kalvik, Marius Steffenakk Lund, Johannes Mathias Larsen. Ola Marius Hansen, Bendik
Hass Kjærstad, Sigbjørn Håkon Johannessen Eide og Joakim Løvsjø Viken
Foran f.v: Thina-Elise Reppen, Amanda Steffenakk, Kamilla Jeanette Valan, sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa, Stine
Amanda Husby Hansen og Johanne Kvarsvik.

6-pack Treningsstudio
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
og privattimer! Ta kontakt med
meg på tlf. 413 45 894 for
informasjon.

Velkommen!
Hilsen Tom

Hva skjer I menigheten ...
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utdeling av 6-årsbok
under gudstjenesten 6. mai delte menigheten ut bok til de inviterte 6-åringene.
Seks av åtte mulige møtte opp for å få aktivitetsboken ”Alle gode ting”. Soknepres-

ten med hjelp av konfirmantene delte ut
bøkene. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe med boller og saft, kaffe og kaker.

Eldrefest på Terråk
Diakoniutvalget inviterte til eldrefest på
Senteret, Terråk, søndag 22. april. Her ble
servert middag, og kaffe og kaker. Ingulf
Aune ledet festen. Sokneprest Gjøa Kristine fikk mulighet for å presentere seg, og

fortelle litt om seg selv. Musikk ble besørget av roger Johansen på trekkspill, Jarle
Okstad på gitar og sang, og Otto Liasjø
på fiolin.

Dag 00. måned 2010

atering fra A til Å
Planlegger dere et selskap?

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

* 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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Benker
I Solstad kirke står to kirkebenker som er til overs. Benkene er 260 og 295 cm lange. Hvis
noen er interessert i disse, ta kontakt med kirkevergen.

Dugnad?

Fellesrådet har vært rundt og besøkt alle
kirkegårdene her i Bindal, og det er ingen
tvil om at de fleste trenger litt maling og
utskiftning av bordkledning eller gjerde. Vi
har dessverre ikke mannskap å sette på
disse oppgavene pr i dag, men skulle det
være frivillige personer eller lag som ønsker å bidra med arbeidskraft, ta kontakt
med kirkevergen.

Ansvarlige festere

Jeg vil også benytte anledningen til å minne om at det er dere festere som er ansvarlig for de enkelte gravstedene. Skjeve steiner skal rettes opp slik at de ikke utgjør en
fare for folk som ferdes på kirkegården. Beplantning på gravstedene skal ikke være
høyere enn selve steinen. Trær og busker
som er høyere skal beskjæres eller fjernes.

Skotnes kirkegård 100 år

Første gravlegging på Skotnes kirkegård,
den gang hjelpekirkegård, skjedde 25. september 1912. I forbindelse med 100-årsjubileet arrangerer menighetsrådet friluftsgudstjeneste på kirkegården der 26. august i år,
med båtskyss fra Terråk og Bindalseidet.
Mer informasjon kommer…
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Trosopplæring i Bindal
Alle menigheter skal drive trosopplæring for alle døpte mellom 0
og 18 år. I Bindal jobbes det nå med en trosopplæringsplan som
skal godkjennes av bispedømmerådet. Her er noen aktiviteter
som har vært med i mange år, og noe som skal nyinnføres.

Dåp

Trosopplæringen starter med
dåpen.

Årshilsener for dåp
Når det har gått 1, 2 og 3 år
siden dåpen, sender menigheten ut en hilsen. Dette for å
minne dere om dåpen, gi tips
om trosopplæring for foreldre/
foresatte og gi bud om at dere
ikke er glemt av oss.

4-årsbok

Hvert år på høsttakkefesten i
Vassås kirke i oktober inviteres
alle 4-åringene, som er døpt, til
kirken for å få en fin bok.

6-årsbok

For to år siden innførte menigheten en ny tradisjon om å
dele ut bøker til alle 6-åringene. Dette skal skje i løpet av
mai i Solstad kirke

malesamlinger

Bindal menighet hadde i flere
år et trosopplæringsprosjekt
med maling. Dette tilbudet vil
fortsette, og gis til alle 2. klassingene i Bindal.

konfirmasjon

Denne trosopplæringen vil følge samme lest som tidligere,

med felles samlinger for alle
konfirmantene gjennom hele
skoleåret, og en avslutning
med konfirmasjonsgudstjeneste
i begge kirkene.

Lederkurs
for ungdom

Fjorårets konfirmanter og
andre voksen ungdom vil få tilbud om lederkurs, hvor de kan
lære seg å bli ungdomsledere.
Mvh
Bindal
menighetsråd

«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!

Lisa`s Frisør

Ønsker store og små velkommen!
Jeg har nå lærling som klipper for halv pris!
Det kommer inn ny sminke til våren.

ring 971 43 710 eller stikk innom for timebestilling!
VELKOMMEN!
Hilsen Lisa

Åpningstider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Stengt
09.30 09.30 09.30 12.00 -

Lørdag

Etter behov.

17.00
17.00
17.00
16.00

Bindal menighetsblad

Tårnagentene
Det å arrangere tårnagenthelg er et nytt
prosjekt for menigheten. Åtteåringene inviteres til Solstad kirke. Den første tårnagenthelga i Bindal vil
bli arrangert i første
halvdel av 2013.
Hvorfor
Tårnagenthelg?
Hva om kirketårn og
kirkeklokker ikke
lenger er bare noe vi
skimter eller hører
langt, langt borte?
Hva om det i kirkene
våre finnes engasjerte
barn som får oss
rundt dem til å oppleve at klokkenes budskap kommer helt
nært? Hva om Tårnagentene får oss til å
se og erfare at
Bibelens fortellinger
er fortellingen om
våre egne liv og vårt
eget nærmiljø? - Hva
skjer da?
Som Tårnagenter
vil barna løse oppdrag og mysterier og
utforske kirken, klokkene og kirketårnet.

Hva ønsker vi med
Tårnagenthelg?
Å samle alle 8-åringene i kirken!
At de gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus
og klokketårn
sammen skal løse
oppdrag og mysterier.
At oppdragene skal
gi positive ringvirkninger! At bibelfortellingene kan knyttes
konkret til handling
og 8-åringenes hverdag.
At 8-åringene skal
oppleve spenningen
knyttet til bibelfortellingen, kirkehuset og
fellesskapet så sterkt
at de ønsker å bli en
tårnagent (se agentsiden www.tarnagentene.no) – og at de vil
delta i andre trosopplæringstiltak.
At ansatte i menigheten og barneledere
fra ulike sammenhenger kan gjøre
dette sammen!

Lys Våken heter et arrangement som skjer
natt til 1. advent. Dette
er et nasjonalt tiltak,
hvor menighetene inviterer 6. klassinger
over hele landet til å
være med å overnatte i
kirken sin. Kirkeåret
starter 1. søndag i advent, så dette er på en
måte kirkens nyttårsaften.
Lys Våken er lagt
opp slik at de lokale
menighetene kan lage
sin variant, som passer
for dem. Alle menigheter får en programpakke med leker, sanger,
aktiviteter og forslag
til innhold. Navnet Lys
Våken betyr ikke nødvendigvis at deltakerne skal være lys våkne
hele natta, men det
handler om å være lys
våken overfor det som
skjer i oss og rundt
oss. Det handler om å
være lys våken overfor
Gud, hverandre og oss
selv. Å sove over i kirka er en helt spesiell
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opplevelse, som noen
menigheter allerede
har prøvd ut med gode
erfaringer. Mange
steder samles deltakerne lørdag ettermiddag,
blir kjent med hverandre og med kirkerommet, leker, koser
seg, spiser god mat og
forbereder søndagens
gudstjeneste. Etter en
god natts søvn blir
noen vekt av orgelbrus, til dekket frokostbuffet. Gudstjenesten vil mange steder
være preget av Lys Våken 1. søndag i advent.
Lys Våken har også
en egen sang. Nora
Foss Al-Jabri fra Gjøvik kom på 3. plass i
TV-programmet Norske Talenter i 2008,
også kjent fra MGP.
Hun har sunget inn
Lys Våken-sangen som
kan lastes ned gratis
fra hjemmesidene til
Lys Våken, www.lysvaken.no.
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Kirkekalender

Gudstjenester i Bindal prestegjeld
Med forbehold om endringer

JUNI

Kirkelige
handlinger
Døpte

Vassås

Asbjørn Martinus Nilsen
Anette Bruvoll
Theo Jaquan Dybvik Dewar

Solstad

Vanessa Isadora Holm.
Døpt i Verdalsøra kapell.
Ayla-Elise Thorsen
Aksel Marius Hanssen Mikalsen
Felix Johansen Nygård

Døde

Solstad

Ivar Oddbjørn Kveinå, f. 1946
Sveinung Arve Ødegård, f. 1946
Svanhild Marie Ediassen, f. 1922
Andrea Gren Lian, f. 1919

3. juni Treenighetssøndag
		
10. juni 2. s.i treenighetst.
17. juni 3.s.i treenighetst

Gudstjeneste i Vassås kirke
kl 11.00. Dåp
Ingen gudstjeneste i Bindal
Ingen gudstjeneste i Bindal

24. juni 4. s.i treenighetst
		
JULI
1. juli 5.s.i treenighetst,
		
		
8. juli Aposteldagen
15. juli 7.s. i treenighetst.
		
22. juli 8.s. i treenighetst.
		
29. juli Olsokdagen
		
August
5.aug 10.s.i treenighetst.
12.aug 11.s.i treenighetst.
19.aug 12.s.i treenighetst.
26.aug 13.s.i treenighetst.
		
September
2. sept 14.s.i treenighetst
9. sept 15.s.i treenighetst
16. sept 16.s.i treenighetst
23. sept 17.s.i treenighetst
30. sept 18.s.i treenighetst

Gudstjeneste i Solstad.
Friluftsgudstjeneste? Se oppslag

Oktober
7. okt 19.s.i treenighetst
		
14. okt 20.s.i treenighetst
21. okt 21.s.i treenighetst
28. okt Bots- og bønnedag

Gudstjeneste i Vassås kirke
kl 11.00. Markering av 50-års
konfirmantjubileum
Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste i Solstad kirke
kl 11
Gudstjeneste i Vassås kirke
kl 11
Gudstjeneste i Solstad kirke
kl 11
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste i Vassås kirke
Gudstjeneste i Solstad kirke
Friluftsgudstjeneste på Skotnes.
100 års jubileum kirkegården
Gudstjeneste i Solstad kirke
Gudstjeneste i Vassås kirke
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste i Vassås kirke
Gudstjeneste i Solstad kirke

Familiegudstjeneste i Vassås
kirke – Høsttakkefest
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste i Vassås kirke
Gudstjeneste i Solstad kirke

Velkommen til kirken!

Bindal menighetsBlad
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SALONGEN Anette Vikestad
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!

Mandag tirsdag, torsdag og fredag 09.30 - 17.00
Onsdag
Stengt
Lørdag
10.00 - 14.00

Matkroken Bartnes Eftf. AS
Ass. landhandel- Bogen i Bindal

Mob 958 26 527
Åpningstider:
Man-tors
Fre
Lør

09.00-16.30
09.00-18.00
10.00-14.00

tlf. 75 03 16 32

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

Utleie av Bobil

Motorsageksperten

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
Autorisert bilverksted
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

En verdig avskjed til en fornuftig pris

Begravelsesbyrået
   Bergslid AS
Tlf 74 38 95 00 - 911 54 868

Bistår de etterlatte
med alle praktiske
gjøremål i forbindelse
med gravferd
Gravminner, navntilføyelse og oppussing

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

