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Og så plutselig var det vår!
S
nøen forsvant på et
blunk og plantene begynner sakte men sikkert å
våkne til liv igjen. Dette
med vår, og spesielt så tidlig
vår, er uvant for meg som
kommer fra ei fjellbygd. Der
blir det spøkefullt sagt at
det i løpet av et år er ti måneder vinter og to måneder
dårlig sparkføre.
Jeg må innrømme at jeg
liker følelsen av vår veldig
godt. Fra å ha mørketid og
konstant sterk vind ulende
rundt hushjørnet, til å ha
store deler av døgnet badet i
lys. Med våren kommer alle
plantene og blomstene.
Hvem har vel ikke i barndommen plukket en bukett
med vårblomster og gitt til
mammaen sin? Eller i voksen alder fått en bukett med
løvetann av en liten jente eller gutt? Buketten er ofte litt
stusslig etter lang tid i neven på giveren, og for øvrig
alltid med utrolig korte stilker. Men den varmer et
morshjerte enormt. Jeg har
valgt å ta med et lite utdrag
fra boken ”Barnet - en gave”
av Geir Harald Johannessen,
som omhandler akkurat
denne opplevelsen.

Løvetannen

En vakker dag vil
den nye verdensborgeren komme hjem
med sin første løvetann.

Heldigvis klarer vi å jage
snusfornuften på dør da.
Snusfornuften hvisker i
øret vårt at løvetann er noe
herk. Det vrimler av dem
overalt. De kveler plenen og
okkuperer blomsterbedene
hvis vi ikke er etter dem
støtt og stadig. Verdien av
dem er lik null. Ingen blomsterhandler vil drømme om
å selge dem. Dessuten blir
ungene skitne på hendene
av saften i stenglene, hvisker snusfornuften.
Men det snusfornuften
overser, er hva den utskjelte
ugressplanten er blitt til i en
lubben barnehånd.
Der er den plutselig blitt
fødselshjelper for et nytt
menneskes fryd over tilværelsen. Den har skapt glitrende lykke i øyne som suger inn sine første skjønnhetsinntrykk. Den har satt
en liten hjerne i gir med å
katalogisere former og farger i yr glede over skaperverket. Tidsnok vil han se
det vi ser.
Snusfornuften vår er et
monster skapt av materialisme og kapitalisme. Kanskje
vi kan jage den ut for godt
og låse døren. Kanskje skulle vi la løvetannen i barnehånden lære oss noe nytt
om verdier. Lære oss at den
største verdien er gleden i to
barneøyne.
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1 - En helt spesiell lørdag
Prestens side

I

deèn om en hviledag er
gammel. De fleste sivilisasjoner og kulturer har skjønt
og skjønner at mennesket
ikke er en maskin. Et menneske trenger å hvile og
komme til hektene igjen. Og
enda mer: et menneske trenger å skifte fokus for på den
måten og få et skarpere
blikk på sitt og andres liv. Å
hvile er en form for øvelse
og trening for menneskesinnet. Når mennesket hviler utvikler det seg selv. Ganske
fantastisk å tenke på.
Jesus fortalte sine venner
og elever at hviledagen eller
sabbathen, som Gud hadde
lovpålagt mennesket (1. mos
2, 2-3), var til gagn for mennesket. Sabbathen ble til for
menneskets skyld, ikke mennesket for sabbathens skyld,
sa Jesus for å understreke
sabbathens opprinnelig hensikt og for å gi en holdning
til hvordan hviledagen kunne brukes. (Markus 2,27)
Jesus gikk blant annet i
synagogen på hviledagen og
hørte Guds ord og var med
på liturgien: Han kom også
til Nasareth, hvor han var
vokst opp, og på sabbathen
gikk han inn i synagogen
som han pleide. (Lukas 4:16)
På èn bestemt sabbathsdag reiser han seg for å lese
og synagogetjeneren rekker
ham profeten Jesajas bok.
Han åpner bokrullen og tar
til å lese. Etter lesningen føy-

er Jesus til at det de nettopp
hadde hørt det er nå skjedd.
Med andre ord: Drømmen til
Jesaja var blitt til virkelighet.
Jesus skapte selvfølgelig
både intens spenning og forargelse blant tilhørerne i synagogen den dagen. For det
skriftordet han leste i fra er
som følger:
Herrens ånd er over meg,
for han har salvet meg til
å forkynne godt budskap
for fattige. Han har sendt
meg for å rope ut at fanger
skal få frihet og blinde få
synet igjen,for å sette undertrykte fri,og rope ut et
nådens år fra Herren.
(Jesaja 61:1f)
Det er ikke rart at folk undret seg og sa: Er ikke dette
Josefs sønn da? Han kjenner
vi jo.
Da Jesus henger på et romersk trekors en tid senere
og er dømt til døden som en
hvilken som helst forbryter
bekreftes endelig noen ting i
livene deres: Dette var Josefs
sønn, ingen annen.
På sabbathen, dagen etter
at Jesus døde, var det som
det pleide, hviledag for
kropp og sinn og besinnelse
på Guds vilje med våre liv.
Det er noen ting vi må ta
til oss i lyset av den kristne
påskefeiringen:
For det første:den har
nemlig sitt utspring i jødisk
sabbathsfeiring og påskefei-

ring. Sabbatsfeiringen var
knyttet til den syvende dagen da Gud hvilte etter sin
skapelse og påskefeiringen
var knyttet til israelsfolkets
frigjørelse fra slaveriet i
Egypt.
For det andre: den kristne
påsken eller fortellingen om
Jesu lidelse, død og oppstandelse forteller om at Gud
hvilte på nytt igjen da Jesus
var død og begravet. Det
hadde skjedd en nyskapelse i
all hemmelighet. Og Gud
hvilte. Gud hadde åpnet portene til en ny slags frihet for
mennesker, en frihet i møte
med død og undertrykkelse i
alle dens former.
Men på denne spesielle
sabbathsdagen, denne hviledagen og lørdagen, var det
ingen som verken så eller
forsto den mektige skapelse
Gud hadde lagt for dagen.
Denne skapelsen var skjult,
slik livets potensial i et frø er
skjult i jorden inntil det en
dag kommer opp av jorden i
ny klesdrakt.
Dagen etter får vi imidlertid høre om at Gud har holdt
på med noe i det skjulte. Det
begynner å demre noe i nærmest skrekkslagne kvinner
og menn når de erfarer at
Jesu grav er tom. Det er som
et slør dras til side og alle
samtalene med Jesus, alle ordene og bildene han har
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plantet i kroppene deres
begynner å spire og komme opp til overflaten.
Og det går ikke mange
ukene før alle er som tente

fakler av håp og tro på at
Gud har satt i gang noe
som sprenger fatteevnen,
menn fyller opp hjertene.
De står der på torget og
forkynner om Jesus med
fare for sitt liv og med gle-

dens bue spent til bristepunktet i sitt bryst. De var
som forvandlet.
Det denne påsken vi
feirer i kirken også i Norge
i dag om noen dager.

2 - Å spise i påsken
I

den jødiske påsketradisjonen er det alltid et
barn som får en viktig oppgave når det jødiske påskemåltidet spises: Barnets
oppgave er nemlig å spørre
en voksen på følgende vis:
Hvorfor gjør vi dette? Og
så fortelles det om Egypt
og slaveriet og Moses og
utfrielsen…
Hvorfor feires det påske
i Norge? Hvorfor handler
det om lammestek og ikke
gris og sylte og ribbe nå?
Det som er den store feiringen i kirken, verden
over, er nesten blitt til en
usynlig feiring for det norske folket, i motsetning til
julen. Det er forferdelig
trist, om ikke utrolig. For
er det virkelig en høytid
som virkelig bør feires med
brask og bram med alle de

dramatiske og gledelig fakter man har til rådighet, så
er det nettopp påsken. Det
kunne blitt en folkefest av
dimensjoner, men isteden
så har påskefeiringen blitt
så lett som en fjær, billig
og utvannet til noe intetsigende og hult. Dessverre.
Men påskebudskapet
speiler dramaet i vårt eget
alminnelige liv, vennskap
og svik og nederlag, kjærlighet og død, liv og oppstandelse, tro og håp og
frihet. På den måten blir
julen bare et festlig vorspiel
i forhold. Påsken rommer
alt.
Så lag deg en feiring i
påsken, sier nå jeg. Begynn
med noe. Gjør det for din
egen skyld og bli beriket.
Gjør det for barnas skyld
og la dem bli beriket. Lag

ELDREFEST
Diakoniutvalget arrangerer sin årlige eldrefest
på senteret på Terråk søndag 13. mai kl. 16.00

På programmet står andakt, servering, loddsalg og sang.
Vi håper mange finner veien til senteret for en hyggelig ettermiddag.
Påmelding til kirkekontoret tlf 75 03 25 81 innen 8. mai.

BINDAL TAXI
Står til tjeneste

Bjarne Holmberg
Magnar Kveinå
Alma Kveinå

denne lammesteken i år og
gjør en vri og si som den
jødiske gutten ved matbordet: hvorfor gjør vi dette?
Svar deg selv - kanskje inni
deg hvis det føles bedre:
Jesus var Guds offerlam på
korset. Han ble ofret for
vår skyld. Spis så ditt påskelam og hold nattverd i
ditt eget hjem, sammen
med dine. Eller kanskje du
skal hente frem noen egg
på langfredag og legge
dem klar på bordet. Mal de
kanskje lilla, lilla er himmelfargen blå og jordfargen rød i ett. Lilla er den
hellige fargen. Lilla skal
minne oss på at i personen Jesus møtes himmel og
jord på en grensesprengende måte. Eggene skal vise
oss at påsken handler om
en hemmelighet som vi
ennå ikke fullt ut ser og erfarer. Si høyt eller stille ved
frokostbordet 1. påskedag
når du spiser eggene: Jeg
tar til meg denne dype
hemmelighet…
Hvorfor taler vi om Jesus? Hvorfor holder noen
på? Hvorfor feires det påske? Hvorfor gjøres dette?

TELFONER

Bindal Taxi:
75 03 40 11
75 03 43 53 – mob. 911 56 577
75 03 11 00 – mob. 959 50 028
75 03 13 29 – mob. 959 50 029
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Mine påskeminner fra oppvekstårene
Vi bodde på ei omflødd øy midt i
Bindal, veiløst og strømløst. Jeg
var 15 år da strømmen kom, og
skremte vettet av krøttera i fjøsen.
De hadde aldri sett så mye lys før!
I dag er sol, snø og skiturer det
de fleste tenker på ved påsketider.
Brune fjes, solbriller og bål m/
pølser!!
Min heimplass er sørvendt, snøen forsvant fort. Derfor ble det, og
er det, andre aktiviteter som knytter seg til denne høytida. Vår kirke er på Vassås, og å komme seg
dit var ingen lett sak. Været bestemte det meste.
Nei, vår oppmerksomhet var
rettet mot fjæra. Ved påsketider
blir det alltid stor fjære. Strandsonen er rensket opp av vinterstormer og uvær. Nye vekster står i
startgropea, det er grotid og mye
rart å finne.
Fjæra var vår tumleplass. Vi
”gikk fjæra” tidt og ofte, og vi bar
heim alle slags rare ting. Vi fant
årer, øsekar, båter, tauverk, materialer og masse ved. Et vaffeljern
og ei pappeske med silketørkler
er også blant funnene.
Men så var det påska og påskeminner. Da var det leiting etter
skjell! Har ofte lurt på hvorfor.
Om det er en religiøs forklaring
vet jeg ikke. Vi så etter kuskjell og
brekker (kamskjell), men også
sauskjell, katter og hunder. Griser
(sandmusling) og gryter (albuskjell), og mange flere. Skjell var
leketøy for de små. Kanskje ligger
det en forklaring her?? (Hyrden og
dyrene på marken). Vi hadde
hest, kyr, gris, geiter, sauer, høner,
hund og katt og gjetere, alt i
skjell.

Denne gangen har vi fått

En sang / salme jeg liker godt

Erindring
og ettertanke...
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Hans Kveinå

til å dele med oss den sangen/salmen han liker best. Hans sitter i kirkelig fellesråd og menighetsråd her i Bindal og er en markant person i bygdas musikkliv. Han har valgt ut ”En
deilig dag”.
Jeg vokste opp i et hjem med mye musikk og
sang. Når det var kvinneforening, kunne vi
barna ofte høre denne sangen. Denne sangen
ble også brukt som avslutning når slekt og
venner var samlet.
Jeg fikk senere være med å synge denne
sangen i Bindalseidet songlag der min eldste
bror var dirigent.

En deilig dag
Når igjen der er slutt på en deilig dag,
Hvor så mange gleder du fant,
Mens klokken slår sine muntre slag,
Som en takk for den dag som svant,
Mon så helt du forstår, hva en deilig dag
er verd for det trette sind.
Du har glemt de sorger der ligger bak,
skjult av solens siste sinn.
En gang blir det slutt på en deilig dag,
før du vet er din aften nær.
Hva du gav og tok midt i livets jag,
Du vil se hva det nu er verd.
Men minnet vil farve en deilig dag,
Så skjønn som en morgen gry.
Selv om hjertet så slår sine siste slag,
Er der alltid en dag på ny.

Har du en salme du gjerne vil dele med oss, send
den til kirkekontoret 7980 Terråk, og legg med en
begrunnelse på hvorfor du liker akkurat den.

Dessuten ble skjell brukt
til dekorasjoner. Hvite
kuskjell rundt blomsterbed i
hagen. Kamskjell som ”fat”.
Sølvkatter som pynt på små
esker og skrin. De skinner
som perlemor.
Mor la alltid et kuskjell i
bunnen av blomsterpottene.
Det ga et godt kalktilskudd
og fine potteplanter.
Den dag i dag er skjell-lei-

ting et vanlig innslag i påskeaktivitetene for kystfolk. Når
jeg og mine søsken samles
på heimplassen vår, går både
barn og barnebarn en tur
langs fjæra på langfredag og
samler skjell.
Påskefjell og påskeskiferie
er noe ”nytt” for oss ”strandsittere”. Slikt ser vi på TV.
Håvard Liasjø
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Vi har fått noen fine
påsketegninger fra
Terråk Barnehage

Planter til våren
VÅRVARER, JORD,
GJØDSEL, MM..

7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66

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

• Buketter
• Sorgbinderi
• Dekorasjoner
• Brudebuketter
Vårhilsen fra Borghild
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Konfirmanter 1957
Vassås sokn

Vassås kirke 9. juni 1957
Ingulf Reidar Aune
Øystein Bangstad
Karl Martin Eriksen
Arnold Brigt Helstad
Arne Ivar Johansen
Audun Hermod Lande
Ole Lande
Sverre Arnljot Liasjø
Rolf Erling Nygård
Magne Hartvig Paulsen
Sigurd Arne Skåren
Øyvind Solstad
Steinar Sæther
Gunnar Vollan
Marianne Åsaune
Synnøve Petrine Busch
Frøydis Anita Grønli
Anny Eldbjørg Hansen
Mette Sofie Henriksen
Lilly Synnøve Johansen
Audhild Anny Kolsvik
Astrid Nilsen
Ragnhild Annie Nøstvik
Aud Marie Pettersen
Gudrun Rossdal
Liv Irene Stavøy
Herbjørg Annie Stavøy
Eli Synnøve Sylten

Torbjørg Sylten
Lilly Irene Vikestad
Foldereid kirke 23. juni 1957
Jarle Arvid Fornes
Velfjord kirke 7. juli 1957
Alf Aune
Frank Signar Furnes
Jan Ansgar Govasli
Arnåll Magne Hongbarstad
Jan Enor Moen

Solstad sokn

Solstad kirke 30. juni 1957
Knut Ludvik Arne Aune
Odd Johan Aune
Edgar Ludvik Dahl
Edmund Bjarne Edvardsen
Roald Arne Hansen
Brynjar Lysfjord
Tore Johannes Lysfjord
Johannes Magnar Larsen
Johan Lilleheil
Alf Johan Skjevelnes
Hugo Anders Strand
Kåre Magne Gjermund Lysfjord
Hans Atle Ravn Tellevik
Kirsten Petrine Solstad
Klara Inger Solstad

50-års konfirmanter
50-årsjubileet markeres i
VASSÅS KIRKE 1.JULI, OG SOLSTAD KIRKE 8.JULI.
Alle som har anledning er velkomne.
Det er ikke i Bindal tradisjon for utsending av invitasjon til
hver enkelt. Når det gjelder et evt arrangement i forbindelse med 50-års konfirmanttreff, er det opp til hvert enkelt
kull om de ønsker å planlegge noe.

Årets
konfirmanter

Solstad 27. mai

David Kristiansen Vikestad
Tina Lysfjord
Tony Nikolai Holm Skjevelnes
Edgar Hermanstad Dahl
Steinar Reppen
Tommy Røise
Simon Nygård Kveinå
Hanne Kristin Vollan Aakvik
Håvard Gutvik
Karina Haldis Lian Tveråmo
Andreas Hanssen Kveinå
Christine Næsvold Kveinsjø
Rita Marie Øvergård

Vassås 3. juni

Julie Brevik Fuglstad
Brita Lyng
John Håvard Hagen Kolsvik
Camilla Hansen Valan
Ørjan Sæternes Aune
Espen Leirvik Aar
Ane Sofie Bergerud
Sverre Skarstad
Dagrun Agnes Gangstø
Kristen Brevik Bekkevold
Knut Amund Vikestad Fosdahl

Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja
Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80

8

BINDAL MENIGHETSBLAD

Barnas side

Lutter
smil og
glede
Fra barnemunn
Gradvis gravid
- Jesus ble født i en pidestall
av en mor som ikke visste at
Gud var faren. Gud er jo bare
luft, så det kan jo hende at
han har gjort henne gradvis
gravid uten at hun merket
det.
Renate, 7 år

Blomster og biler

Begravelse

- I gamle dager visste man
ikke hvordan man fikk barn
selv om
man fikk veldig manBegravelse
ge av dem på en gang. Damene for
bare
opp i og
luften
og lot
Seremonirom
allesåkulturer
religioner.
som30
ingenting.
De trodde på
sitteplasser.
storken og på skolen lærte de
ville historier om blomster og
biler. Det har mormor fortalt.
Jeg tror egentlig ikke mormor
fikk noen barn.
Tom Frode 7 år

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Enklere situasjon

Gravminner

- I gamle dager jobbet ikke
damene. De var bare hjemme
og fikk barn samtidig som de
vasket huset. I dag er damene
myeGravminner
heldigere, for de jobber
ute, samtidig
som de vasker
Oppussing
av gravsteiner
huset. Også har de valgt å få
Skrifttilførsel
halvparten
av hvert barn på
kjøpet.
Alexandra, 8 år

Oppussing av gravsteiner
Skrifttilførsel
Begravelse
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
Bistand
med praktiske
gjøremål
30 sitteplasser.

i forbindelse med dødsfall

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.

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

Løsningen sendes Kirkekontoret i Bindal, 7980 Terråk.
Vi trekker en vinner av hver oppgave.
Vinnerne får tilsendt en liten premie.
AS

Begravelse
Begravelse

Begravelse

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

Åsvn. 6, 7970 Kolvereid - Tlf. 74 39 51 60
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Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.
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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
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gjøremål
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Bistand
med
praktiske
gjøremål
i forbindelse
med dødsfall
i forbindelse
med dødsfall
i forbindelse med dødsfall

NGEN

Gravminner
Oppussing av gravsteiner
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Les høyt da vel!
Hosianna! Syng for Jesus! Syng
for kongen når han drar mot sitt
kors, ja, mot den trone der hans
makt blir åpenbar!
PALMESØNDAG:
(Mark. 11: 1-10)
De nærmet seg nå Jerusalem og
kom til Betfage og Betania ved
Oljeberget. Da sendte Jesus to av
disiplene av sted og sa til dem:
«Gå inn i landsbyen som ligger
foran dere! Straks dere kommer
inn i den, skal dere finne en
eselfole som står bundet, og som
ennå ikke noe menneske har sittet på. Løs den og før den hit!
Og om noen spør: Hva er det
dere gjør? skal dere svare: Herren har bruk for den, og han vil
straks sende den tilbake.» De
gikk av sted og fant folen bundet
ved en dør ut mot gaten, og de
løste den. Noen som stod der, sa
da til dem: «Hva er det dere gjør?
Løser dere folen?» De svarte som
Jesus hadde sagt; da fikk de gå
med den. Så førte de folen til Jesus og la kappene sine på den,
og han satte seg opp. Mange
bredte kappene sine ut over veien, andre skar løvgreiner på
markene omkring og strødde på
veien. Og de som gikk foran og
de som fulgte etter, ropte;
Hosianna! Velsignet være han
som kommer i Herrens navn!
Hosianna i det høyeste!
Hosianna! Syng for Jesus, syng
for kongen uten prakt.
Se, han rider på et esel slik profeten før har sagt.
Hosianna! Det er påske. Jesus
drar mot død og grav.
Ydmyk, for å tjene andre, legger
han sin allmakt av.
Hosianna! Han er salvet til å dø
for folket sitt. Han vil bære bånd
og lenke, så hans folk kan være
fritt.

SKJÆRTORSDAG
(1. Kor 11, 23-27)
For jeg har mottatt fra Herren
dette som jeg også har gitt videre til dere: I den natt Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød,
takket, brøt det og sa: «Dette er
mitt legeme, som er for dere.
Gjør dette til minne om meg!» Likeså tok han kalken etter måltidet og sa: «Denne kalk er den
nye pakt i mitt blod. Gjør dette
så ofte som dere drikker det, til
minne om meg!» For så ofte som
dere spiser dette brødet og drikker av kalken, forkynner dere
Herrens død, inntil han kommer.
LANGFREDAG
(Joh. 19, 23-24)
Nå tok landshøvdingens soldater
Jesus med seg inn i borgegården
og samlet hele vaktmannskapet
omkring ham. De kledde av ham
og hengte en skarlagenrød kappe om ham, flettet en krone av
torner og satte denne på hodet
hans og ga ham et rør i høyre
hånd. De falt på kne for ham,
spottet og sa: «Hill deg, jødekonge». Så spyttet de på ham og tok
røret og slo ham i hodet. Og da
de hadde drevet gjøn med ham,
tok de kappen av og tok på ham
hans egne klær igjen. (Matt. 27,
27-31)
Da de førte ham bort, fikk de
fatt i en som kom fra markene,
Simon fra Kyrène; ham la de
korset på, så han skulle bære det
etter Jesus. En mengde mennesker fulgte med, også mange
kvinner som jamret og gråt over
ham. ( Luk. 23, 26-27)
Og da de kom til det stedet de
kalte Hodeskallen, korsfestet de
både ham og dem, den ene på
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høyre og den andre på venstre
side av ham. Men Jesus sa ; «Far,
tilgi dem, for de vet ikke hva de
gjør !» Så delte de klærne hans
mellom seg og kastet lodd om
dem. (Luk. 23, 33-34) Men omkring den sjette time ble det
mørke over hele landet inntil niende time, for solen svartnet. I
tempelet revnet forhenget etter
midten. Og Jesus ropte med høy
røst: «Far, i dine hender overgir
jeg min ånd !». Og da han hadde
sagt dette, utåndet han. Men da
offiseren så det som hendte,
priste han Gud og sa; «Denne
mannen var sannelig uskyldig!».
(Luk. 23, 44-47)
PÅSKEDAG
Tidlig om morgenen den første
dag i uken, mens det ennå var
mørkt, kom Maria Magdalena til
graven. Da så hun at steinen foran graven var tatt bort. Hun løp
av sted og kom til Simon Peter
og til den andre disippelen, han
som Jesus hadde kjær, og hun
sa: «De har tatt Herren bort fra
graven, og vi vet ikke hvor de
har lagt ham.» (Mark. 16, 2 - 7)
Da gikk Peter og den andre disippelen av sted ut til graven. De
løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter og
kom først fram til graven. Han
bøyde seg inn og så linklærne
ligge der, men han gikk ikke inn
i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og kledet
som Jesus hadde hatt over hodet.
Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et
sted for seg selv. Da gikk også
den andre disippelen inn, han
som var kommet først til graven.
Han så og trodde. Hittil hadde
de ikke forstått det Skriften sier,
at han skulle stå opp fra de
døde. Disiplene gikk så hjem.
(Mark. 16, 19-20)
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Kirkelige
handlinger

Døpte
Vassås

11.02.07 Sander Aunvik Vikan

Døde

Vassås

16.02.07 Armand Kjeldsand
f. 1937
19.02.07 Kjellrunn Strand
f. 1922

Solstad

26.02.07 Inga Petrine Gutvik
f.1921
13.03.07 Hilma Lian
f.1920

Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Med forbehold om endringer har vi følgende oppsett av kirkekalender.

April
01.04. Palmesøndag Høymesse i Solstad kirke kl 11 og
Vassås kirke kl. 15
05.04. Skjærtorsdag Høymesse på Sentret i Terråk kl. 16
06.04. Langfredag
Pasjonsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 11
08.04. 1. påskedag
Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11
og Solstad kirke kl. 15
09.04. 2. påskedag
Ingen Gudstjeneste i Bindal
15.04. 1.s.e.påske
Høymesse i Solstad kirke kl. 11.
Konfirmantsamling 10-15
22.04. 2.s.e.påske
Høymesse i Vassås kirke kl. 11
29.04. 3.s.e.påske
Høymesse - Bindalseidet misjonshus kl. 11

Mai

Plantedager

06.05. 4.s.e.påske
13.05. 5.s.e.påske
17.mai/(Kr.h.f.dag)
20.05. 6.s.e.påske

Åbogen Gartneri har dessverre
ikke mulighet for å komme
rundt på kirkegårdene for
plantesalg lenger. De beklager
dette, men presiserer at de
har meget gunstige åpningstider. Vi har i år fått Borghild
på Blomsterbua til å komme
rundt med blomstersalg på
kirkegårdene våre. Følgende
dager er satt opp:

27.05. Pinsedag

Onsdag 23. mai
Kl 18.00-20.00
Solstad kirkegård
Kl 18.00-19.00
Bindalseidet kirkegård
Kl 19.30-20.30
Aunstranda kirkegård
Torsdag 24. mai
Kl 18.00-21.00
Vassås kirkegård
Kl 18.00-19.00
Åbygda kirkegård
Som tidligere år prøver vi å få
til kaffesalg. VEL MØTT!

28.05. 2. pinsedag

Ingen gudstjeneste i Bindal
Høymesse i Solstad kirke.
Familiegudstjeneste i Vassås kirke kl. 11
Høymesse i Vassås kirke, kl. 11.
Konfirmantsamling 10-15
Høytidsgudstjeneste med konfirmasjon
i Solstad kirke kl. 11
Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11

Juni
03.06. Tre.søndag
Konfirmasjonsgudstj. i Vassås kirke kl. 11.
10.06. 2.s.e.pinse
Ingen gudstjeneste i Bindal
17.06. 3.s.e.pinse
Høymesse i Solstad kirke kl.11
24.06. St.Hans (Jonsok) Gudstjeneste i Harangsfjorden kl. 11

Juli
01.07. 5. s.e.pinse
08.07. Aposteldagen
15.07. 7.s.e.pinse
22.07. 8.s.e.pinse
29.07. Olavsdagen

Høymesse i Vassås kirke kl. 11
Høymesse på Solstad kl. 11
Ingen gudstjeneste i Bindal
Høymesse i Vassås kirke kl. 11
Høymesse i Solstad kirke kl. 11

August
05.08. 10.s.e.pinse
12.08. 11.s.e.pinse
19.08. 12.s.e.pinse
26.08. 13.s.e.pinse

Høymesse i Vassås kirke kl. 11
Høymesse i Solstad kirke kl. 11
Høymesse i Vassås kirke kl. 11
Ingen gudstjeneste 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

OLAV BARTNES
Tlf. 75 03 16 32

Bogen i Bindal

BoGrønt Åbogen
7985 Foldereid - Telefon: 74 39 61 88
– d e r h age fo l k m ø t e s

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

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

• POST I BUTIKK
• MEDISINUTSALG
Stikk innom og
ta en kaffeprat.

Bindalseidet

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
Velkommen!
Tlf. 75 03 40 00

Terråk
Tlf. 75 03 19 00
Fax 75 03 19 10
Feilmeld.: 75 03 19 19
E-post: bindalkraftlag@c2i.net

Bogen AS

AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

Begravelsesbyrået Bergslid as
Ordner alt ved begravelser og kremasjoner
Gravmonumenter • Navnetilføyelser og
skriftoppussing

Tlf. 74 38 95 00

