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Nå har  det atter engang  ansatt 
en prest av bispedømmerådet 
og vedkommende har takket 
nei. Stillingen vil igjen bli ut-
lyst.
I mellomtiden har vi heldigvis 
fått lovnad om at Dagrun Røn-
nåbakk fortsetter som vikar i 
prestestillingen. Det er vi glade 
for.
 Vår klokker/diakon Grete 
Lundseng har søkt om, og fått 
innvilget, et halvt års permis-
jon fra og med 1.april 2005. Vi 
ønsker henne en fin permisjon-
stid og velkommen tilbake til 
høsten.
 Diakoniutvalget vil imidlertid 
bestå  og de vil opprettholde 
sin aktivitet.
 Diakoniutvalget stiller bl.a. 
med kaffe på plantedagene 
som vi har på kirkegådene ved 
at Åbogen Gartneri kommer  
og selger blomster.  
 Oversikt over plantedagene 
finnes senere i bladet.
 Vi ønsker dere en fin vår og 
forsommertid.
Lise.

Kvarme ny biskop i Oslo
Regjeringen har i kirkelig 
statsråd 11.03.05 utnevnt Ole 
Christian Mælen Kvarme til ny 
biskop i Oslo. Kvarme som har 
vært biskop i Borg bispedømme 
siden 1998, innsettes som bis-
kop i Oslo ved en gudstjeneste 
i Oslo Domkrike 3. april.
 

    

Vassås menighetsråd, 
 formann: Petter Dypvik,  
 7980 Terråk, Tlf. 75 03 23 19

Solstad menighetsråd,  
 formann: Geir Horsberg, 
 Tlf. 75 03 23 49

Kirkelig  Fellesråd i Bindal, 
 Leder Petter Dypvik 
 Tlf. 750 32 319

Dersom noen ønsker å bidra  
med innlegg i menighetsbladet  
tar vi med takk imot stoff på 
kirkekontoret.



Prestens side
Hverdagsvisdom
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Gamle gulnede papirer fra langt tilbake 
i tiden har naturlig nok i første rekke 
interesse for historikere. Kanskje ikke 

så ofte tenker vi at det er viktig for oss andre 
å sette oss inn i hva de gulnede dokumentene 
inneholder. Særlig når forfatter og leser be-
finner seg i hver sine århundrer.

Likevel er det som om tidsavstanden ikke eksis-
terer når en leser hva noen har skrevet for 313 
år siden til en ukjent adressat. De gulnede arke-
ne fra 1692 ble i sin tid funnet i Old Saint Paul 
kirke, Baltimore, og her er hva de har å si:

”Gå vennlig og rolig midt gjennom larmen og 
jaget, og tenk på hvilken fred som kan være i 
stillheten. Prøv, så vidt det er mulig – og uten å 
svikte deg selv – å komme godt ut av det med 
alle mennesker. Si din mening rolig og klart og 
lytt til andre, selv til de kjedelige og uvitende, 
for også de har sitt å fortelle. Unngå høyrøstede 
og aggressive mennesker, - de er bare en plage 
for sinnet. Hvis du sammenligner deg med an-
dre, risikerer du å bli forfengelig eller bitter. For 
det vil alltid finnes mennesker som kan mere 
eller som kan mindre enn deg. Nyt dine resulta-
ter så vel som dine planer.

Bevar interessen for ditt arbeid, hvor beskjedent 
det enn måtte være, for i det eier du en virke-
lig verdi i tidenes omskiftelighet. Vær forsiktig 
i forretningsanliggender, for verden er full av 
svindel. Men bli ikke av den grunn blind for 
det faktum at det finnes mange mennesker som 
ennå har idealer og som forsøker å virkeliggjøre 
dem. Over alt er livet fullt av heltemot. Vær deg 
selv, avstå fra å vise en hengivenhet som ikke 
er ekte. Vær heller ikke kynisk når det gjelder 
kjærlighet, for tross all den forherdelse og skuf-

felse du ser omkring deg, så lever den evig som 
gresset. Følg vennlig alderens råd, og gi ynde-
fullt avkall på ungdommens gleder.

Bevar din sunne fornuft, så den kan beskytte 
deg om noe skulle gå på tverke. Men plag deg 
ikke med unødvendige bekymringer. Megen 
frykt er kun et resultat av tretthet og ensom-
het. Ut over en gagnlig selvdisiplin skal du bare 
være god mot deg selv. Du er et barn av univer-
set like mye som trærne og stjernene. Du har 
rett til å være her. Og hva enten det er klart for 
deg eller ei, så utfolder universet seg etter sin 
bestemmelse.

Lev derfor i fred med Gud, hvordan du enn ten-
ker deg ham. Hva enn ditt arbeid og dine drøm-
mer måtte bestå i, i livets larmende forvirring, 
så hold fred med din sjel. Tross all humbug, 
tross slit og strev og bristende drømmer er det 
fremdeles en vidunderlig verden. Vær ved godt 
mot! Streb etter å være lykkelig og tilfreds!”

Tenk så mye slitesterk livsfilosofi denne tek-
sten på disse gulnede blad rommer! Jo mer jeg 
tenker over dem, jo mer synes jeg at disse tan-
kene kan hjelpe også oss i dag til virkelig å se 
livet under evighetens synsvinkel. Se at dagen i 
dag er viktig, med alt det den rommer av stort 
og smått. Skjønt de ble nedtegnet på et annet 
kontinent for 313 år siden, går det an å oppleve 
dem som dagsaktuelle ord; ja som hverdagsvis-
dom.

La oss samle alt dette i en sum:
 Lev i fred med Gud!
 Vær ved godt mot!
        
 Dagrun Rønnåbakk

Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja

Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80



4 BINDAL MENIGHETSBLAD

Pastoralbreva i vår bibel
Harald Alsli er en utflytta bindaling som nå bor i Helsingborg i Sverige

Han skriver følgende til menighetsbladet

”Pastoralbreva i vår Bibel er 
mye interessante. Jeg har lest 
dem mer nøye og funne stød 
for min oppfatning at Paulus 
har gjort en 4.misjonsferd. 
Resultatet sender jeg her:

Ein misjonær dreg ut
4. misjonsferda  
2. Tim. 4: 6 – 8
Om Apostelen Paulus sin siste 
ferd, veit vi ikkje mykje, utenom 
dei breva han skreiv til Titus og 
Timoteus (pastoralbreva). Men 
ein ser snart av desse at det er 
ein aldrande Paulus som er på 
ferd, han er no meir opteken 
med å organisera forsamlin-
gane, setta inn leiarar som kan 
styra, retleia og undervisa dei 
unge som er komne med. Kor-
leis han vart utslept frå fengs-
let i Rom, veit vi ikkje noko 
om. Men vi veit at han hadde 
mange venner der, til og med 
i ”Keisarens hus” (Filip. 4:22). 
Vi finner han no att i Efesos (1. 
Tim. 1:3. 4:13. 2.Tim. 1:18) etter 
at ha vore på Kreta og sett inn 
Titus til leiar av forsamlingen 
der (Tirus 1:5).
 I Efesos ber han Timoteus 
vera kvar, mest for å retta til 
uro i forsamlingen der (le-
restrid). Paulus far så vidare til 
Laodicea, han blir en tid der. 
Her skriver han 1. Timoteus-
brevet, til oppmuntring for den 
unge Timoteus.
 Ferden går no til Troas, der 
han tenker møta Timoteus att; 
men det går ikkje, kva årsaka 
kan vera (truleg var Timoteus 
i fengsel Hebr. 13:23). I Troas 
hadde han tidlegare lagt frå seg, 
hjå Carpus, bøker og ei kappe. 
Men nå fer han vidare gjennom 
Makedonia til Korint. I Korint 
vert han ikkje lenge, men dreg 
vidare til Nicopolis Epiros, der 

han har tenkt overvintra. I Ni-
copolis Epiros (Noverande Pré-
veza) skriv han brevet til Titus 
for å stryrke han i arbeidet for 
Guds rike. Men her er det han 
møter stadsdomare som sender 
han i fengslet til Ostium, utan-
for Rom. Det ser ut som dette 
hende seint på året 67 e Kr. I 
Ostium skriv han 2. brevet til 
Timoteus, han ber Timoteus 
komma snart, ta med seg de sa-
ker han har lagt att hjå Carpus 
i Troas. Det er kaldt i fengslet. 
Vi veit ikkje om Timoteus kom 
til Ostium, kan henda satt han 
og i fengsel (se forut). Årsaka 
til at Paulus ikkje kom heilt inn 
i Rom var nok at Rom var ned-
brend, og folket var i opprør 
mot Nero.
 Men Paulus vert endå høyrd 
av Nero; men Nero let saka 
hans vara utan avgjerdsle (Nero 
var på den tiden ein sedlaus og 
viljelaus stakkare som ikkje var 
å lita på i noko stykke). Paulus 
klagar over at vennene hans, frå 
Vesle-Asia, sveik han ved første 
forhøret (2.Tim. 4:16). Men trass 
i at han no kjenner seg einsam, 
ber han til Gud at det ikkje må 
reknas dei til synd. Kor lenge 
Paulus var fange i Ostium, veit 
vi ikkje. Men det kan ha vore 
om lag eit år. Undertiden had-
de Nero bedt slaven sin hjelpa 
seg med sjølmord. Når no Nero 
var borte, nytta ein førre tenare 
til Cæsar Claudius, Helios Cæ-
sarianus, som no var prefeckt 
i Rom, høvet og dømde Paulus 
til døden (Helios Cæsarianis 
var, som Claudius, ein jødeha-
tar). Paulus vart avretta med 
sverd, trulig hausten år 69 e.Kr. 
Paulus seier at han har fullført 
løpet og halde fast på trua og 
ventar på säle hjå Gud. Grava 
hans er i Ostium utanfor Rom. 

Ein grekisk forskare (Eusebios) 
har sagt at Paulus og Peter møt-
te martyrdøden samman i Rom. 
Men ikke nokon har funne Pe-
ters grav, trass leitande. Peter 
var på den tiden leiar for den 
jøde-kristne forsamlingen i Ba-
bylon (1.Pet.5:13).
 Mange jødekristne flydde dit 
når dei vart forfylgd i sitt heim-
land. Den jødekristne forsam-
lingen i Babylon var ein blø-
mande forsamling, og det er lite 
truleg at Peter skulle samam-
likna Babylon med Rom. Men 
sams for Peter og Paulus var 
trua på Jesu kors, hans blod, 
død og opstoda som einaste ve-
gen til frelse for oss alle.
 Ikkje nokon av oss kjem til 
Gud utan gjennom Jesus. 
(1.Pet. 18-19. Gal.2:20-21. 
Rom. 8:1-3).

 Eg er no gammal og snart 
fullendar løpet, eg må seia 
med Paulus: Eg er krossfest 
med Kristus, syndaren har fått 
nåde gjennom trua på Jesu for-
soning, og ventar på kvila hjå 
Gud (Gal.2:20).

Harald Alsli

Etterskrift:
Eg undrar meg mykje over at 
Det Norske Bibelselskap når 
dei gav ut den nye nynorske 
kyrkjebibelen, kvifor dei skreiv 
om teksten i 1.Pet. 5:13. Var det 
for å gå den katolske kyrkan 
sine eventyr i møtes?
 Dei har og endrat tekstane i 
1. Mos. 4:13, 1. Mos. 6:3, 2.Sam. 
12:31 og 1.Krøn. 20:3.
eg vil be prester og forkunnare 
bruk Norsk Bibel, der er tekste-
ne rett. I DNB-utgåva er teks-
tane gjorda ”tannlause” og utan 
den meining dei skulla ha. Kvi-
for?” D.S.
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”Jeg synes at ”Fager 
kveldsol smiler” er en 
flott salme. Den gir 
gode følelser og  as-
sosiasjoner. Det er en 
salme som vi sang mye 
i min barndom. Vi sang 
den på skolen ofte før 
vi skulle avslutte for 
dagen. Heime sang vi 
også denne salmen 
mye. Det var spesielt 
far som sang denne 
salmen med oss.”

Fager kveldsol smiler

Fager kveldsol smiler 
over heimen ned, 
jord og himmel kviler 
stilt i heilag fred.

Berre bekken brusar 
frå det bratte fjell, 
høyr, kor sterkt det susar 
i den stille kveld!

Ingen kveld kan læra 
bekken fred og ro, 
ingi klokke bera 
honom kvilebod.

Så mitt hjarta stundar, 
bankande i barm, 
til eg eingong blundar 
i Guds faderarm.

Denne gang har vi spurt kirketjener 
Olaf Martin Larsen om hvilken sang/

salme han synes godt om.

C

”Kirkens oppgave er å bringe 
Bibelens budskap til alle men-
nesker, uten hensyn til de moti-
ver folk har for å søke kirkens 
tjenester. Den norske kirkes 
menigheter henvender seg til 
hele befolkningen med bud-
skapet om Jesus Kristus som 
verdens Frelser. 

Bispedømmene, prostiene, 
prestegjeldene og menighe-
tene er geografiske enheter 
som dekker hele landet. Alle 
innbyggere her i landet bor 
dermed i en av Den norske 
kirkes menigheter. Utmeldte 
og andre som ikke tilhører Den 
norske kirke, er velkommen til 
kirkens gudstjenester og andre 
arrangementer.

85,7 prosent av innbyggerne 
i Norge er medlemmer i Den 
norske kirke (2004).
Folk begrunner sitt medlem-
skap ulikt. For noen teller re-

spekten for det tradisjonelle 
sterkest, mens det for andre 
bunner i et dypt personlig en-
gasjement. Kirken ber aldri om 
begrunnelse for den enkeltes 
kirkemedlemskap. 

Den som er utmeldt av Den 
norske kirke, kan ved henven-
delse til presten på bostedet 
melde seg inn i kirken igjen. 
Man kan ikke være medlem 
av andre trossamfunn når man 

melder seg inn i Den norske 
kirke. En person som er døpt i 
et annet kristent kirkesamfunn, 
trenger ingen ny dåp for å bli 
medlem i Den norske kirke.

Den som ikke er døpt, vil få 
veiledning i den kristne tro 
etter kirkens bekjennelse før 
han/hun blir døpt og registrert 
som medlem av kirken”. 
                           kirken.no

Det er plass til deg
i Den norske kirke
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Vassås Kirke 8.mai  

I Vassås sokn har vi 9 konfirmanter:

1. Anja Bangstad
2. Kristina Brevik Iversen
3. Siri Nilsen
4. Ellen Kristine Framnes Skjelsvik
5. Ragnhild Marie Hansen
6. Frank Raaum Aune
7. Sindre Bergerud
8. Andreas Næsvold Mosling
9. Mikael André Leirvik Aar

Årets konfirmanter i Bindal

Bak fra ven-
stre: Anja 
Bangstad, 
Kristina Brevik 
Iversen, Siri 
Nilsen, Mikael 
André Leirvik 
Aar, Ellen-Kris-
tine Framnes 
Skjelsvik,
Foran fra 
venstre: Frank 
Raaum Aune, 
Ragnhild Ma-
rie Hansen, 
Andreas Næs-
vold Mosling,
Var ikke til-
stede under 
fortografering: 
Sindre Berger-
ud
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Kjella:  Fra venstre: Linn 
Øvergård, Lars Berg-Han-
sen, Remy André Helgeland, 
Martine Øvergård Engan, 
Hildegunn Gutvik. Lillian 
Bøkestad Rikardsen og Tom-
my André Tveråmo Dagslott 
var ikke tilstede da bildet 
ble tatt.
Bindalseidet: Bak fra ven-
stre: Melissa Olsen, Tina 
Kristin Wassli Kveinsjø, 
Susanne Langgård, Morten 
Foran fra venstre:  Alexan-
der Borkamo Heimstad, Pål 
Kabin Sevaldsen. Ikke tilst-
ede da bilde ble tatt:  Tone 
Elisabeth Kveinå.

Solstad kirke 
1.pinsedag 15.mai.  
 
I Solstad sokn har vi   
13 konfirmanter:

1. Lars Berg-Hansen
2. Morten Alexander  
  Borkamo Heimstad
3. Remy André Helgeland
4. Pål Kabin Sevaldsen
5. Martine Øvergård Engan
6. Hildegunn Gutvik
7. Tina Kristin Wassli Kveinsjø
8. Tone Elisabeth Kveinå
9. Susanne Vollan Langgård
10. Melissa Droksås Olsen
11. Linn Anita Øvergård
12. Lillian Bøkestad Rikardsen
13. Tommy André Tveråmo  
    Dagslott

Årets konfirmanter i Bindal
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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

Tlf. 75 03 16 32

OLAV BARTNES
Bogen i Bindal

Travle 4-åringer - som egentlig 
blir 5 år i år har fått CD og 4-
årsboka. Vi har nå hatt utdeling 
av 4-årsboka til de som ble født 

i 2000. Disse skulle egentlig fått 
boka i fjor høst men p.g.a. pre-
stesituasjonen ble dette utsatt. 
Årets 4-åringer, altså født i 2001 

vil få sin kirkebok til høsten.
 Det var stas å få boka av Da-
grun Rønnåbakk som under ut-
delingen også sang med barna.

4-årsboka

Fra utdelingen i Vassås kirke
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7. juni 1905 vedtok Stortinget at 
den knapt hundre år gamle uni-
onen med Sverige var oppløst, 
etter årelang strid med Sverige 
om Norges utenriksrepresenta-
sjon. 11. juni (1. pinsedag) ble 
unionsoppløsningen kunngjort 
for det norske folk ved opp-
lesning i kirkene landet over. 
Svenske styresmakter godtok 
imidlertid ikke stortingsvedta-
ket, og det ble våpenrasling i 

begge land utover sommeren.
 I august ble den første av to 
folkeavstemninger avholdt. Et
overveldende flertall sa ja til 
unionsoppløsningen. Bare 
menn hadde stemmerett. Kir-
kene ble brukt som stemmelo-
kaler.
 I september ble et forlik med 
svenske styresmakter under-
skrevet i Karlstad. Den fredelige 
unionsoppløsningen var et fak-

tum. I november ble det holdt 
folkeavstemning om norsk sty-
reform. Et flertall stemte for 
monarki, og 27. november avla 
kong Haakon VII (tidl. prins 
Carl) ed til Stortinget som Nor-
ges konge, og eneste folkevalg-
te monark i nyere tid.
 Vi vil markere hundreårs-
jubileet ved gudstjeneste i  
Vassås Kirke den 26.juni.

 

For 50 år siden, i 1955, hadde 
vi følgende konfirmanter i 
Vassås kirke:
Gudmund Aune
Bjørn Gunnar Bøkestad
Roar Jakobsen
Jentoft Halvor Johansen
Bjørn Arne Kvarsvik
Helge Johan Kveinå
Tormod Otto Moen
Bjørn Halvdan Nøstvik
Gunnar Jarle Skåren
Karl Håkon Arvid Solvang
Ivar Strand
Terje Asmund Strand
Helge Teimann Vikestad
Sverre Leinhart Vollan
Randi Brønmo
Ragna Birgitte Busch
Kari Marit Bøkestad
Bjørg Båtnes
Brit Helstad
Aud Petrine Hildring
Brit Annie Johansen
Gerda Viola Johansen
Gunn Berit Lund Kalvik
Berit Kveinsjø
Ingil Lande
Magnhild Marie Larsen
Agnes Otelie Myren
Kjellaug Andrea Olsen

Unni Marie Ovesen
Brynhild Sivertsen
Henny Julia Vikestad

Solstad kirke:
Henry Ivar Busch
Kåre Hanssen
Svein Aleksander Hansen
Herold Andreas Holm
Kåre Røtting
Leif Steinar Sjølstad
Jermund Audun Skjelsvik
Magne Sørland
Jon Magne Tellevik
Arnfinn Valen
Herold Åsbakk
Kari Helene Aune
Solveig Irene Busch
Bjørg Helene Holten
Lillfrid Johanne Lilleheil
Åse Johanne Myhre
Viola Anette Klausen
Torny Johanne Otervik
Randi Sevaldsen

50-års jubileet markeres i 
Vassås kirke 26.juni  og i 
Solstad kirke  17.juli.
Alle som har anledning er 
velkomne.

50-årskonfirmanter 2005

Hundreårsmarkeringen Norge 1905–2005
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ELDREFEST!
Fredag 15. april arrangerer Diakoniutvalget   

sin årlige eldrefest i Vassås sokn.  
Eldrefesten blir på «Sentret», Terråk  kl. 17.00 

På programmet står: andakt, servering av varmrett, bløtkake og kaffe.  
Det blir loddsalg og allsang.    

Vi håper mange finner veien til «Sentret» denne fredagsettermiddagen,  
slik at vi kan få en hyggelig stund i lag!           

Påmelding til kirkekontoret, tlf. 75 03 25 81 t.o.m. 14. april. 

-  I menighets-
bladet:
”Det ville være god 
hjelp for alle som 
holder orden på kirke-
gården, om alle ville 
klippe 
gresset på sine egne 
graver.”

Prosten var på 
skolebesøk i 
barneskolen
og ville tale med 
barna om den første 
trosartikkel. ”Og hvem 
tror dere der er barn,” 
sa han, ”som er både 
større og klokere og 
meget mektigere enn 
meg ?”
- ”Prostinnen”, hvisket 
en liten gutt fryktsomt.

- Presten: ”Hvordan 
formerer munker og 
nonner seg?”
 Konfirmanten: 
”Ved celledeling.”

Takk til 
konfirmantene
Årets fasteaksjon til inntekt for 
Kirkens Nødhjelps arbeid til be-
kjempelse av menneskehandel ble 
gjennomført tirsdag 15. mars. Takk 
til konfirmantene og andre som bi-
drog med sin innsats denne dagen!
Innkomne beløp:  
Vassås menighet: kr. 8 493,-
Solstad menighet: kr. 9 676,50

Lutter 
smil og 
glede

Siden Kjella Barneklubb ble star-
tet 23. oktober 2002 har barna flittig 
kjøpt lodd på klubbkveldene.
 Overskuddet derfra har Barneklub-
ben nå gitt til Normisjonens prosjekt 
”Rent vann til Mali”.
 Dette proprosjektet ble valgt, 
både fordi menigheten har en sa-
marbeidsavtale med Anita og Hølje 
Haugsjå som er misjonærer i Tamba-
ga i Mali, og fordi barna her i høyeste 
grad får være med å hjelpe andre 
barn.
 Urent vann er et stort helsemes-
sig problem i Tambaga. 95 % av be-
folkningen drikker forurenset vann 
fra gamle, åpne brønner. Barn er en 
svært utsatt gruppe. Spedbarnsdøde-
ligheten ligger på 20 prosent, og de 
vanligste dødsårsakene som  er diare 
og oppkast, kunne  vært unngått der-
som drikkevannet hadde vært rent!  
Nå har arbeidet startet med å grave 
opp gamle brønner og tette med 
murstein og sement. Og resultatet 
har ikke latt vente på seg! De som 
drikker av de nyrestaurerte brønnene 
har blitt merkbart friskere.
 Takk til Kjella Barneklubb som har 
gitt 1330,- kr. til  dette   prosjektet.  
Mange bekker små……. i dette tilfel-
let  fører det til rent vann, som gir en 
forbedret hverdag for mange barn i 
Tambaga i Mali!

Kjella barneklubb
bidrar til rent  
vann i Mali !Vi har stadig salg på minnekort 

som benyttes ved begravelser. 
Vi har to utgaver av minnekor-
tene. Minnekortene for Vassås 
har bilde av Vassås kirke på 
framsiden. Minnekortene ved 
Solstad har bilde av Solstad 
Kirke på framsiden. Hver kirke 
har sitt eget minnekortfond. 
Salget av minnekortene settes 
inn på disse fondene. Det er 
menighetsrådet i det respektive 
sokn som disponerer fondet 
til forskjønnelse av kirke og 
kirkegård. 
 Prisene på minnekortene er 
nå kr 50,- og selges av frivillige 
som gjør det uten vederlag.
 Disse selger kort:
 Bindalseidet:  
  Samvirkelaget,  
  Oddbj. Sivertsen,  
  Håvard Liasjø
 Røytvold: Brønmo  
  Handel
 Bogen: Olav Bartnes 
 Horsfjord: Kjella  
  Samvirkelag
 Helstad: Liv Helstad
 Vassås: Gerd Brevik
 Terråk: Regnskaps- 
  kontoret,  
  Samvirkelaget og  
  Kirkekontoret
 Åbygda: Synnøve Aune
Takk til de som selger og til 
alle som benytter muligheten 
til å støtte oss via kjøp av min-
nekort.

Minne- 
kort
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BINDAL TAXI
Står til tjeneste

TELFONER

Bindal Taxi: 75 03 40 11
Bjarne Holmberg 75 03 43 53

Jan Aune 75 03 16 61

Alma Kveinå 75 03 13 29

Terapi for kropp og sjel

Høsten 2005 skal det avholdes 
valg på nytt menighetsråd i 
Vassås sokn og Solstad Sokn.
 Det vil bli avholdt egne valg 
i hvert av soknene. Valget skal 
foregå i perioden 9.-16. ok-
tober. Det er imidlertid åpnet 
for en prøveordning der en 
kan velge at valget skal foregå 
samtidig med stortingsvalget 
12.september. Det blir opp til 
det enkelte menighetsråd å be-
stemme valgdag. Kunngjøring 
om valgdager kommer senere. 
 Hvert sokn skal velge 3 med-
lemmer og 3 varamedlemmer 
som så går sammen i et felles 
menighetsråd.

Valglister
Fristen for innlevering av 
forslag til kandidatlister vil bli 
kunngjort offentlig.
Forslag til kandidatlister :
- skal være kommet inn til me-

nighetsrådets leder senest 
en måned før valget

- skal være egenhendig under-
skrevet av 10 stemmeberet-
tigede

- skal tydelig angi hvilket valg 
det gjelder (navn på sokn, 
gruppe og valgdager) og 
som overskrift (foran nav-
nene på kandidatene) ha 
navnene på underskriverne

- skal angi en tillitsmann blant 
underskriverne som me-
nighetsrådet kan henvende 
seg til ved forhandlinger 
om listeforslaget.

- skal ha kandidater oppført 
med for-, eventuelt mellom-
navn, etternavn og alder

- bør ha minst 40% represen-
tasjon av hvert kjønn blant 
de foreslåtte kandidatene.

- skal settes opp i prioritert 
rekkefølge

- bør  ha minst 20% represen-
tasjon av ungdom under 
30 år

- Listene må bestå av mellom 6 
og 12 navn

Flertallsvalg eller 
forholdstallsvalg
Dersom det kun foreligger bare 
en liste avholdes flertallsvalg 
og da er det ikke lov å forhånd-
skumulere listene.

 Dersom det foreligger flere 
lister  gjennomføres valget som 
forholdstallsvalg og da er det 
anledning til forhåndskumul-
erte lister på 1. og 2.plass.
 Det er menighetsrådenes ans-
var å trykke tilstrekkelige antall 
stemmesedler av alle godkjente 
kandidatlister til bruk for vel-
gerne i valglokalene.

Menighetsrådsvalg høsten 2005

Det har vært nokså 
laber interesse for 
de konkurranser vi 
har hatt så vi har 
valgt å utelate dette 
i dette nr. Dersom 
noen har en god 
konkurranse vi kan 
ta inn i neste num-
mer tar vi gjerne 
imot den.
I forbindelse med 
forrige konkurranse 
ble det nok en gang 
bokpremie til Jacob 
Sommerseth, grat-
ulerer.

Ko
nk

ur
ra

ns
e



       

Kirkelige  
handlinger

Døpte
Vassås
31.10. Odin Vikestad Alstad
30.01. Magnus Aune Rødøy
30.01. Tiril Sofie Raaum  
  Okstad
27.02. Isak Aleksander  
  Brevik

Solstad
20.03. Elias Jæger Kalvik

Døde
Vassås
10.02. Solveig Catrine Sagli
  (begr. Gravvik kirke)
11.02.  Jorun Katrine Finvik
10.03.  Halvor Skarstad

Solstad
10.02.  Otto Torvald Sætervik
18.03.  Rut Skjevelnes
21.03. Helene Myhre

April
17.04. 3.s.e. påske Høymesse i Vassås kirke kl. 11. 
  Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.
24.04. 4.s.e. påske Samtalegudstjeneste i Solstad kirke kl. 11. 
  Offer til menighetsarbeidet.
  Samtalegudstjeneste i Vassås kirke kl. 19. 
  Offer til menighetsarbeidet.

Mai
01.05. Off.høyt.d. Ingen gudstjeneste i Bindal.
05.05. Kr.h.f.dag Høymesse i Solstad kirke kl. 11. 
  Offer til menighetsarbeidet.
08.05. 6.s.e. påske  Høymesse i Vassås kirke kl. 11.  
  Konfirmasjon.
15.05. Pinsedag Høytidsgudstjeneste i Solstad kirke.  
  Konfirmasjon.
16.05. 2. pinsedag Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11. 
  Offer til menighetsarbeidet.
17.05. Grunnl.d. Familiemesse i Vassås kirke kl. 11. 
  Offer til Koriåa.
22.05. Treenigh.s. Gudstjeneste i Bindalseidet  
  misjonshus kl. 11.
29.05. 2.s.e. pinse Høymesse i Vassås kirke kl. 11. 
  Offer til Rådet for psykisk helse.
  Kveldsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 19. 
  Offer til menighetsarbeidet.

Juni
05.06. 3.s.e. pinse Ingen gudstjeneste i Bindal.
12.06. 4.s.e. pinse Høymesse i Vassås kirke kl. 11.  
  Offer til menighetsarbeidet.
19.06. 5.s.e. pinse Høymesse i Solstad kirke kl. 11. 
  Offer til Maritastiftelsen. 
26.06. 6.s.e. pinse Høymesse i Vassås kirke kl. 11. 
  Jubileum 50-års konfirmanter.  
  100-årsmarkering.  
  Offer til menighetsarbeidet.

Juli
03.07. 7.s.e. pinse Ingen gudstjeneste i Bindal.
10.07. 8.s.e. pinse Høymesse i Vassås kirke kl. 11.  
  Offer til menighetsarbeidet.
17.07. 9.s.e. pinse Høymesse i Solstad kirke kl. 11. 
  Jubileum 50-års konfirmante 
  Offer til menighetsarbeidet.
24.07. 10.s.e. pinse Høymesse i Vassås kirke kl. 11. 
  Offer til menighetsarbeidet.
31.07. 11.s.e. pinse Gudstjeneste i Bindalseidet  
  misjonshus kl. 11.

Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Plantedager 

Vassås og Solstad  
menigheter 2005.
Også i år vil Åbogen Gartneri  
komme rundt med blomster til
salg på kirkegårdene våre.
Følgende dager er oppsatt:
31.mai. (tirsdag) 
 Aune hjelpekirkegård 
 kl. 17.00
31. mai. (tirsdag) 
 Bindalseidet kirkegård 
 kl  19.30
1.juni (onsdag).  
 Solstad kirkegård 
 kl. 18.00
2.juni (torsdag)  
 Vassås kirkegård 
 kl. 17.00
2.juni (torsdag) 
 Åbygda hjelpekirkegård 
 kl. 19.30
Det blir salg av kaffe.
Overskuddet av kaffesalget går 
til KANPU-arbeidet i Bindal.
Vel møtt!
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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

 

- din lokale gavebutikk
Jeg har også kontorrekvisita, 
parfymeartikler og leker.  
Kom innom til en hyggelig prat.

 Hilsen HildTlf. 75 03 41 23 • Fax 75 03 16 43
7980 TERRÅK

 

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

 

– der hagefolk møtes

7985 Foldereid - Telefon: 74 39 61 88

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.
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Velkommen til 
hagesentret
Vi åpner i mai



Bergslid Begravelsesbyrå
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

Din blomsterhilsen til  
den spesielle anledning 
får du hos oss.

Buketter - Sorgbinderi -  
Dekorasjoner - Brudebuketter
 
Vi bringer blomster 
i hele kommunen!7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66
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