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Lys og vekst
De tåler en hel del, skjønnhetene i hagen min. Likevel
må de ha tilgang til tre livsnødvendigheter.
Nektes de enten lys, varme eller fuktighet, får de problemer. Får de lys og varme, men ikke væte, går det
galt. Det samme skjer om de får væte og varme, men
ikke lys. Samtlige tre livsnødvendighet må på plass.
Slik er det for barna våre også. Hva væte og varme er
for blomstene, er henholdsvis mat og husly for dem.
Det vi ikke tenker på, er at akkurat slik svarer lyset til
en tredje livsnødvendighet for barnet, nemlig verdier
og verdiformidling.
Barn skal ikke påvirkes, het det før. De skal finne ut
sjøl hva som er rett og galt. Og sant er det at barna
ikke skal presses til å bli kopier av foreldrene. Men å
ikke aktivt formidle til dem det vi selv tror på, det er å
frarøve dem lys i selvutviklingens sårbare vekstmiljø.
Det er å sette en bøtte over blomsten i bedet.
Derfor skal vi peke på verdiene som gir lys til våre
egne liv, og prøve å gjøre barna glad i dem. Kanskje
velger de likevel andre verdier. Men vi har iallfall gitt
dem lys til å velge. (Fra boken Barnet i våre hender av
Geir Harald Johannessen)
		

Med vennlig hilsen

May Helen
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Prestens side

Vi vil så gjerne

U

ansett hvor sterkt vi ønsker å bli
perfekte og hele mennesker, må vi
bare akseptere vår begrensing. I
vår ufullkomne verden er aldri
noe helt slik vi vil det skal være. Våre egne
mangler står skrevet tydelig på alt vi gjør.
Men vi trenger ikke bli fortvilet av den
grunn, eller la det hindre oss i å gjøre en
meningsfull innsats. Vi kan godt gå videre
med det vi har å gjøre, selv om vi skulle bli
snytt for et fullt ut tilfredsstillende resultat.
For eksempel vår erfaring av kjærlighet,
samme hvor lojal eller ekstatisk den er, er
merket av egoisme og smerte. Og for å bruke et folkelig uttrykk: sånn er det bare!
Heller ikke det vi kaller indre vekst, sjelelig
utvikling, åndelige erfaring bærer fullkommen frukt, men skjemmes, ja akkurat,
skjemmes av tvil og skyld.
Slik er vår lodd. Vi strekker oss mot himmelen, men kan ikke engang arve jorden. Vi
vil så gjerne tro på Gud, men klarer ikke en
gang å være ordentlig god mot oss selv. Vi
anklager andre for kynisme, men pisser selv
i buksene for å holde varmen. Vi lengter etter det gode, men bidrar oftest bare med
noe som er en blek etterligning av våre beste intensjoner.
Vi ligner, svært ofte, på en prinsesse på leirføtter eller en staut prins med fysisk handi-

kap. Enda vi er skapt for å fylle Guds høyeste hensikter, somler vi stadig vekk våre
muligheter. Jeg tenker mange ganger, du
verden så mye tid som har gått med på tull
og tøys, og da tenker jeg slettes ikke på
umoral og utskeielser, men på ting som man
får seg til å tro er så viktig, men som ikke er
det.
Her er det ikke snakk om at noen bør føle
seg truffet, her er alle truffet.
Enda vi er skapt til noe stort, havner vi lett
på sidespor med all vår kløkt og makt og
utdannelse og egoisme.
Av den grunn ligger det en dyp tristhet under livene våre.
Men så er det da ikke noe lykkeresept det
her handler om. Vår underliggende sorg kan
vendes om, til glede, sånn inne imellom. En
glede som ikke skapes ved å streve etter å
kjøpe en ny bil, pusse opp kjøkkenet eller
alt vi tror vi må pusse opp og få oss etter
hvert.
Vi har en mulighet til å erfare dyp glede,
men den gleden springer ikke ut av lettvinte
ting.
Jesus lærte folket mye om glede.
Det er en sprekk i oss alle.
I denne sprekken kommer lyset inn.
Prest Claes
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Misjonsnytt fra Mali

- Blir stadig sunnere
Halvparten av familiene som får
hjelp gjennom prosjekt Helsehagen i Mali sier at de lever
sunnere og har fått høyere inntekt. Normisjon og Norad skal
støtte prosjektet i ytterligere
fem år.
Det trengs, for over halvparten
av befolkningen i området mangler rent drikkevann. Målet er å
se langt flere barn like sunne
og friske som lille Djadji på bildet.
Hennes mor har spist den sunne moringaplanten både under
svangerskapet og mens hun har
ammet. Normisjonens misjonær
Karen Ekern har ledet prosjektet sammen med to nasjonale
medarbeidere, Esekiel og Demba. De forteller at prosjektet nå
har aktiviteter på 21 steder.
Et par eksperter fra hovedstaden Barnako har foretatt en

Foto: Karen Ekern

spørreundersøkelse i alle landsbyene og grendene hvor prosjektet er plassert.
Det fantes så å si ikke statistikk
fra området, men nå har man
en del tall som kan gjøre det
lettere å se hvilken effekt prosjektet har.
- Mange av resultatene kunne vi
nok forutsagt relativt presist, for
vi begynner å kjenne området
ganske godt.

Men det er interessant at 48,5
prosent av familieoverhodene
som ble intervjuet sier de har
fått bedre inntekter etter at prosjektet startet opp, og at 54,2
prosent av kvinnene sier at familien har fått bedre ernæringsgrunnlag og dermed lever sunnere, sier Karen Ekern.

Opplev vårt idylliske hagesenter!
Stor
egenproduksjon
av sommerblomster

7985 Foldereid Tlf. 74 39 61 88
www.abogen.no
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Flomkatastrofen i Pakistan

Biskopen i Sør-Hålogaland oppfordrer enkeltpersoner og menigheter til å være
med i forbønn for og gi støtte til flomofrene i Pakistan.
Minst 1600 mennesker er anslått omkommet i flomkatastrofen. I tillegg har over 2 millioner mistet hjemmene sine, og
store områder med jordbruksland er ødelagt. Enkelte distrikter er ufremkommelige ettersom veier og broer er vasket
vekk av vannmassene.
Vi oppfordrer dere til å be for

alle dem som er rammet av
flomkatastrofen.
Behovet for nødhjelp er enormt
stort. Derfor vil vi be dere vurdere å gi en gave til Kirkens
Nødhjelps arbeid i Pakistan.
Kirkens Nødhjelp har startet arbeidet med nødhjelp i Pakistan

Kirkens Nødhjelp er via sine lokale partnere i gang med arbeidet for flomofrene i Pakistan.
Liv Snesrud, fung. seksjonsleder for Midtøsten og Asia, sier
behovet for hjelp i Pakistan etter flommen er enormt og at
våre partnere nå ber om hjelp.

Benytt Kirkens Nødhjelps innsamlingskonto: 1602.40.26535
Ring givertelefon 820 44 004 (200,-)
Det er også mulig å ta direkte kontakt med Kirkens Nødhjelps regionskonsulent
i nord for mer informasjon: Hilda Kristine Hansen, Kirkens Nødhjelp.
E-post: hkh@nca.no,
Telefon: 91 31 16 15.
Se mer info på Kirkens Nødhjelps hjemmesider: www.kirkensnodhjelp.no
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Menighetens fadderbarn
Kjære venner!
På vegne av deres
fadderbarn, Meseret Tesfay og hele
SOS-familien i Makalle by, vil vi få
takke for deres
støtte og kjærlighet. Nå er det på
tide å sende over
ny
informasjon
om oppveksten til
Meseret.

Meseret deltar ofte
når det er noe som
skjer i landsbyen.
Hun likte godt feiringen av Mothers’
day. Hun likte
også å være med
når kunstklubben
hadde opplegg, og
var veldig engasjert da det var teater og sang.
Den internasjonale presidenten i
SOS
barnebyer
har siden sist besøkt vår landsby.
Han mottok en
varm velkomst fra
hele SOS-familien.
Hovedgrunnen for
hans besøk var å
dele ut en SOSring til de SOSmødrene som har
tjent mer enn 10
år. Apropos det, så
delte han ut ringer
til seks mødre i
vår landsby!

Først av alt, tusen
takk for at dere
gjør Meserets oppvekst trygg og
god. Meseret er
ved veldig god
helse, hun vokser
seg større og vakrere for hver dag.
Hun har bevart sitt
lystige og smilende vesen overfor
andre mennesker.
Hennes aktive og
sosiale natur har
gitt mange venner
rundt som liker
å være sammen
med henne.
Meseret er flink til
å ta ansvar og vil gjerne være
like flink som de litt eldre barna. Resultatet er blitt at hun
helst vil leke sammen med eldre jenter.
Når det gjelder skole og utdanning gjør Meseret det veldig
bra. Hun fikk ikke prisen for
best i klassen, så hun har nå
bestemt seg for å jobbe enda
hardere, og kjempe for neste
semesters pris. Så hun er alltid
ute etter forbedring og har konkurranseinnstinkt.

Hun er flink til å følge timeplanen og gjøre ferdig leksene før
det er tid til lek. I fritiden liker
Meseret å leke mye forskjellig
med vennene på lekeplassen.
Hun elsker å hoppe tau og spille volleyball, og noen ganger
fotball med brødrene. Det å gå
rundt i byen med venner på
kveldene er også populært. De
snakker om det som opptar dem
der og da og deler morsomheter
fra dagen med hverandre. Når
Meseret er hjemme liker hun å
se morsomme filmer og underholdningsprogrammer på TV.

Litt om landet vårt.
Vi har nå gjennomført valg for
fjerde gang, og det gikk fredsomt og demokratisk for seg.
Det er nå annonsert at det nåværende partiet, EDRDF, har
vunnet valget denne gangen
også.
Det er vanskelig å beskrive hvor
stor vår takknemlighet for deres
støtte og engasjement for å
trygge Meserets liv og helse er.
Vi har dere med i våre bønner.
Vennlig hilsen
Wosene Kifle (Mrs)
National Sponsorship Manager.

En salme jeg liker godt
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Ordfører Petter Bjørnli stilte velvillig opp da vi
spurte om han hadde en sang/salme han liker
godt.

Ikke en spurv til jorden
Ikke en spurv til jorden
uten at Gud det vet.
Ikke en sjel mot døden
uten hans kjærlighet!
Ikke en blomst er visnet,
ikke en tåre falt
Uten at Gud vet om det,
han som er overalt
Tro det når stormen
herjer bladløse vintertrær!
Tro det når brenning
bryter over de nakne skjær!
Tro det når ubeskyttet
midt i en kamp du står.
Tro det når helt alene
med smerte du går.
Tro det når noe
brister uten å vokse frem.
Tro det når noen
mister det som var alt for dem!
Tro det når håp
går under uten å reise seg:
Ikke en spurv til jorden!
Det er et ord til deg.
- Ingeborg Prytz Fougner 1948

Da jeg fikk spørsmålet om jeg kunne skrive noen ord
om en salme jeg er glad i, måtte jeg tenke meg om. Jeg
har siden jeg var liten vært glad i sang og musikk, men
noe instrument har jeg aldri lært meg å traktere. Jeg
har imidlertid alltid vært glad i å synge, og jeg hadde
en tidlig karriere i Saltdal Kirkes guttekor, der jeg var
klingende guttesopran. Og jeg har hørt på opptak fra
den gangen at jeg nok hadde vært heldig og hatt en
god lærer. Dirigenten vår var nok dessverre i strengeste
laget for meg, han satte store krav, og etter hvert ble
nok eventyrlysten og utferdstrangen så stor, at det å
møte på sangøvelse ble nok litt for stor utfordring. Men
jeg vet at dirigenten var flere ganger hjemme hos oss
for å få meg til å begynne igjen.
Lysten til å synge mistet jeg heldigvis ikke, og jeg husker så godt om sommeren når jeg var på besøk hos
onkel Otto og tante Anne på Liasjøen, at jeg satt i kjøkkenet og sang av full hals til tante Annes "Frem fra
glemselen"-kassetter. Og tante Anne smilte og nynnet
med.
Da gikk det skillingsviser, og jeg husker fremdeles
mange av tekstene. Det er rart hvordan en kan knytte
spesielle opplevelser i livet opp til musikk og sang.
Jeg er veldig glad i mange av de gamle salmene våre,
og jeg er glad vi fikk lære noen av dem på skolen. Vi
startet alltid skoledagen med en salme eller sang, og
det er et godt minne å tenke tilbake på. Særlig i forbindelse med julehøytiden har vi mange fine salmer, og
kanskje fordi jeg er høstbarn er jeg muligens født i
melankoliens tegn, og passer mange av salmene til
meg.
En salme jeg til stadighet kommer tilbake til er” Ved
min barndoms kirke”. ” Sus i løvet om fedres gamle
graver”…… ” bare hos deg vil jeg hvile en gang”……
det er bruddstykker jeg nynner på en gang i blant.
Men den salmen jeg vil trekke frem i dag er en salme
av litt nyere dato. Jeg har vært heldig og levd et fantastisk spennende og opplevelsesrikt liv. Både på godt og
vondt, slik mange av oss har erfart. Og jeg har vært
heldig og beholdt min barnetro, i større og mindre
grad alt etter hvor i livet jeg var. Jeg er jo nordlending
så et og annet ramsalt uttrykk kommer nok fra meg
også, men tryggheten og gleden i å vite at uansett hva
galt jeg gjorde eller hvor godt eller vondt livet var, så
hadde jeg en venn i livet. Mange gode samtaler har jeg
hatt med Vår Herre, og tryggheten og gleden i å vite at
i Hans øyne så var akkurat like mye verdt som et hvilket som helst annet menneske og at uansett hva som
skjer så vet Han om det, for Han er overalt.
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Solstad gamle kirkegård
I og med at dette var hovedkirkegården i Ytre Bindal i 250 år,
var det kirkegård her som det i
dag ligger jorder. Vi kan se små
forhøyninger på jordene etter
gravplassene. Dessverre er de
fleste gravminnesmerkene borte, men av de som er igjen, tror
vi at det var vanlig at de rikeste
i samfunnet hadde jernplater,
mellomklassen hadde jernkors
og de fattigste trekors eller ingenting.
En av deBegravelse
som er gravlagt her på
kirkegården, er Else Marie JensSeremonirom
for 1845,
alle kulturer
og religioner.
datter (f.
d. 1882),
Korset
30 steinrøys
sitteplasser. sørvest for
står i en
det inngjerdede området.

Else Marie Jensdatter var gift
med Ole Toft Johnsen. Hun fødte
12 barn (11 svangerskap, 1 sett

tvillinger). 10 av dem døde like
før eller under fødselen. 2 av
Begravelse
barna rakk
de å få døpt (hjemmedåp) før de døde. Hun
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
døde selv på barselseng.
30 sitteplasser.
Årsaken
til at alle barna
døde, var foreldrenes
blodtype, Rhesus Minus.
Ole Toft ble oppattgift med
Oline Sandvik, som var
enke. Han var 30 år eldre
enn henne. De fikk først
en datter som døde 9 år
gammel av tub.

Gravminner
Oppussing av gravsteiner

Da Ole var 71 fikk de en
Gravminner
datter
som levde opp. Datteren
giftet
seg ikke og fikk
Oppussing av
gravsteiner
heller ingen barn. Slik
Skrifttilførsel
gikk
det til at Ole Toft ikke
fikk
ført slekten videre,
Bistand med praktiske gjøremål
selv om han var far til 14
i forbindelse med dødsfall
barn.

Begravelse
Skrifttilførsel
Seremonirom for alle kulturer og religioner.

Begravelse
Begravelse
Begravelse
Begravelse
Begravelse
Seremonirom
for alle
kulturer
og religioner.
Seremonirom
for alle
kulturer
og religioner.
Seremonirom
for
alle
kulturer
og religioner.
Seremonirom for
alle
kulturer
og religioner.
30
sitteplasser.
30 sitteplasser.
Seremonirom for
kulturer
og religioner.
30alle
sitteplasser.
30 sitteplasser.
30 sitteplasser.

AS

Begravelse

AS
AS

AVIS

INGEN AVIS AS
EN AVIS AS

INGEN

Gravminner
Gravminner

Gravminner

Oppussing av gravsteiner
Oppussingav
avgravsteiner
gravsteiner
Oppussing
Skrifttilførsel Skrifttilførsel
Skrifttilførsel

YTRINGEN AVIS

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

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

Begravelse
Begravelse

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

YTRINGEN AVIS

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

AS

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

AVIS

Gravminner
Oppussing av gravsteiner

GEN

Bistand med praktiske
gjøremål
30 sitteplasser.
i forbindelse med dødsfall

Bindal menighetsblad

9

Stabstur

5. juni inviterte menighetsrådsleder Anne-Brit Skillingsås alle oss som jobber i
kirka i Bindal, med familier,
ut til feriestedet i Dolmsundet, eller ”Sundet”, som hun
kaller det.

inne i stua gikk vi ut. Været
viste seg fra den gode siden
denne dagen og flere tok en
spasertur rundt om i området.
Anne-Brit’s mann Frei tok barn
og foreldre ut på fisketur, og
fangsten ble mye fin sei.

Da vi ankom fikk vi servert nystekte vafler, sjokoladekake og
kaffe. Etter en koselig stund

Når alle var samlet rundt huset
igjen satte Anne-Brit i gang lekene. Både små og store fikk

Lisa`s Frisør
Jeg har extensions og sminke
Ring eller stikk innom for timebestilling!

Tlf
971 43 710
Jeg ønsker alle nye og gamle kunder velkommen!

Hilsen
Lisa

prøve seg på pilkasting og slipsknyting, med mer eller mindre
hell. Dagen ble avsluttet med
middag, sodd med tilbehør. For
de som holdt ut dagen var Hurtigrutas passering gjennom
Dolmsundet et høydepunkt. Vi
takker Anne-Brit og Frei for et
flott initiativ og for en kjempefin dag!
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Kirkekalender

Kirkelige
handlinger

Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Døde

Vassås
24.03.
02.07.
03.07.
19.07.

Oktober
3. okt
10. okt
17. okt
24. okt
31. okt

Else Thine Imøy, f. 1946
Bjørn Idar Øyen, f. 1931
Anne Albertine Busch, f. 1916
Herdis Kristine Alsli, f. 1944

November

Solstad

7. nov Allehelgensdag - Minnegudstjeneste i Vassås kirke kl 11
		
- Minnegudstjeneste i Solstad kirke kl 15
14. nov 25.s.e.pinse - Ingen gudstjeneste i Bindal
21. nov Domssøndag - Gudstjeneste på Senteret, Terråk kl 11
28. nov 1.søndag i advent - Lysmesse i Solstad kirke kl 19

22.06. Bjørn Halvdan Nøstvik, f. 1940
13.07. Eilert Mareno Storheil, f. 1935
15.08. Svein Petter Lysfjord, f. 1949
22.07. Sigfrid Oline Skjelsvik, f. 1916

Desember

Døpte

5. des 2.søndag i advent - Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
12. des 3.søndag i advent - Ingen gudstjeneste i Bindal
19. des 4.søndag i advent - Vi synger julen inn i Solstad kirke kl 19
24. des Julaften - Gudstjeneste Sykeheimen kl 11
Gudstjeneste i Solstad kirke kl 13.30
Gudstjeneste i Vassås kirke kl 16
25. des 1. juledag - Ingen gudstjeneste i Bindal
26. des 2. juledag - Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
- Gudstjeneste i Vassås kirke kl 15
31. des Nyttårsaften - Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11

Vassås

08.08. Annie Elerine Aaker Helstad

Solstad
13.06.
18.07.
05.09.
05.09.

19.s.e.pinse - Høsttakkefest i Vassås kirke
20.s.e.pinse - Gudstjeneste på Bindalseidet misjonshuset kl 11
21.s.e.pinse - Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
22.s.e.pinse - Ingen gudstjeneste i Bindal
Bots- og bededag - Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11

Sanne Louise Nygård Hanssen
Mille Kveinå-Joten
Mina Marie Engelsø Heide
Mina Kvarsvik

Vigde

Eldrefest

Solstad

10.07. Randi Busch Bøkestad
og Øyvind Jakobsen
24.07. Kirsten Pedersen
og Dag Christer Brønmo

På Bindalseidet eldresenter
søndag 10. oktober 2010 kl 16.00

•
•
•
•

Andakt
Servering
Loddsalg
Underholdning

SALONGEN Anette
Vikestad
Selger ORIFLAME både
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!
Mandag 			
Tirsdag, torsdag og fredag
Onsdag 			

10.00-16.30
09.00-16.30
Stengt

i salong og ved bestilling
Lørdagsåpent annehver
Tlf 75 03 42 80
lørdag i partallsuker
Mob 958 26 527

6-pack Treningsstudio
Ring for gratis prøvetime på
tlf 413 45 894
Åpningstider:

Velkommen!

Man -Tor 10.00-21.30
Hilsen Tom
Fre		 10.00-19.00
Annen hver lør
10.00-14.00 (partallsuker)

Bindal menighetsblad
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Matkroken Bartnes Eftf. AS
Ass. landhandel- Bogen i Bindal
Åpningstider:
Man-tors

09.00-16.30

Fre

09.00-18.00

Lør

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
Bistår de etterlatte
med alle praktiske
gjøremål i forbindelse
med gravferd

Tlf 74 38 95 00 - 911 54 868

Gravminner, navntilføyelse og oppussing

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

