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Vi ønsker våre lesere
ei God Jul og
et Godt Nytt år!

34. årgang

Redaktørens Hjørne
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Tid for ettertanke

D

ette er tiden for å tenke tilbake på det året som
har gått. Og her hos oss skjer det mye for tiden. I
den forbindelse ønsker jeg å nevne noen av dere
som har tatt i et tak for Bindalskirken.
Takk til:
- Alle for den positive deltakelse og tilbakemelding
vi har fått for vårt nye prosjekt; ”Barn av regnbuen.”
- Terråk pensjonistforening for årets innsats i våronna på kirkegården på Vassås
- Turid Holmen for den dugnadsinnsatsen hun gjør
med planting i blomsterkassene på Vassås kirke
- Hans T. Kveinå som har pusset opp prestesakristiet på Solstad.
- Alle som sitter i de forskjellige rådene oppnevnt
av menighetsrådet. Dere gjør en forskjell!
- Alle vikarene som har stilt velvillig opp i løpet av
året som har gått, spesielt til Emil og
organist Jostein.
- Oppussingskomiteen for Vassås kirke som tok
jobben med å sette inn nye ventilasjonsgitter på
dugnad.
- Plan- og ressursavdelingen på kommunen som
stiller opp med brøyting, maskinfrakt og ellers
gode råd.
- Og ellers alle andre som bidrar til at hjulene går
rundt.
DETTE er de små tingene som
gjør arbeidsdagene til oss ansatte på
kirkekontoret så mye lettere.
Vi vil ønske alle
en riktig god jul og
ett godt nytt år!

Bindal
menighetsblad
Er utgitt av menighetsrådene og
kommer ut 6 ganger i året. Bladet sendes gratis ut til alle heimene i prestegjeldet. Frivillige
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Tlf. 75 03 17 15
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Biskopens julehilsen

Engletid
V

i har møtt engler ofte denne høsten. I
media først og fremst. For kirken er
engler ikke ukjente vesener. Vi kjenner
dem fra Bibelen. De blir tydelige ikke
minst ved juletider. Engler er budbringere.
Gjeterne på marken fikk besøk. De fikk
bud om det store som hadde skjedd i Betlehem. Det kom uventet og overraskende.
Det ble opplevd som nærvær av en ”himmelsk hærskare”.

E

nglene utfordrer oss. Den nye diskusjonen om dem har vist oss at det er flere
”englehistorier” ute og går blant folk enn
vi kanskje har forestilt oss. Engletiden er
tydeligvis ikke forbi, slik mange har trodd.
– Nå er det juletid, og dermed engletid. For
nå kan vi lytte på nytt igjen til budskapet
som en engel forkynte: ”I dag er det født
dere en frelser”. Budskapet om han skaper fortsatt engletid, som gledestid. Gud er
kommet nær.

D

et skaper jubel. Det skaper sang. Derfor synger vi i jula. Om barnet. Om lyset og livet han har brakt til verden. Han
som også en engel fortalte Maria at hun
skulle kalle Jesus. Navnet som betyr ”Gud
frelser”.

D

et er ikke vi som har funnet på å synge ved juletider. Det har ”den himmelske hærskare” lært oss. Tonene deres kjenner vi ikke, men de la inn en strofe som
har vært til inspirasjon for komponister til
alle tider – og som er fortsatt er et hovedtema i all vår julesang – ja, i alle våre gudstjenester for engletiden har ingen grenser.
Gloria in excelsis Deo – Ære være Gud i
det høyeste.

BINDAL TAXI
Står til tjeneste
God Jul!

Bjarne Holmberg
Magnar Kveinå
Alma Kveinå

Biskop Tor B Jørgensen
Bodø, ved juletider 2007

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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Det som pryder
kirkene våre

Gulvteppe.

Kirkebyggene i kommunen vår
er ikke overlesset med pyntegjenstander og symboler. Vi har
liten tradisjon på å smykke ut
kirkerommene.
En av de få i vårt lokalmiljø
som har brukt mye av sin tid og
energi på kirkekunst, finner vi
på Terråk. Hun er egentlig vesteråling, 84 år men ennå er hun
levende opptatt av hvordan kirka hennes er utsmykket. Det er
Vassås kirke som er hennes kirke. Ragna Hoel mener at kirka
er noe vi har felles, og å bry seg
om kirka, er også å bry seg om
andre folk.
Ragna Hoel har ikke nøyd
seg med å snakke om hva som
skulle ha vært gjort for å pynte
opp kirka, - hun har gjort noe.

- Hva var det første du
gjorde for å få ei penere
kirke?
– Da må vi tilbake til året 1963.
Jeg tok til å knytte det golvteppet som fyller innsiden av alterringen. Motivet heter ”Skogsti”
og er et Selgren-teppe. Jeg syntes at både farger og motiv pas-

set inni alterringen. Teppet er
så stort at jeg måtte lage det i to
deler. Det er i rein ull, og jeg
mener det opprinnelig bestod
av 88.000 knuter. Under restaureringa i 1983 ble alterringen
gjort mindre og alterbordet 20
cm større. Dermed måtte teppet
tilpasset. Det var menighetsrådet som betalte materialene til
teppet.

lin og ei utfordring var nå å
plassere symbolene slik at de
passet til størrelsen på alteret.
Jeg valgte å sy den i hardangersøm der jeg lot bakgrunnen i
duken være uttrekt. Jeg syntes
at jeg også måtte ha med litt fra
den gamle duken, og komponerte inn et mindre motiv derfra.

- Du stoppet ikke med
dette teppet?

- Det er da ikke bare å
sy en alterduk og tro at
den vil bli godtatt?

– Nei, jeg hadde lenge sett på
den utslitte alterduken. Den var
fra 1916. og var sydd av Johanna Arentsen fra Gangstøa. Ingen legger en fillete duk på
bordet, slettes ikke på et alter,
så jeg fikk tak i ekte lin og satte
i gang med å komponere ny
duk. Motivene skulle være kalken, korset og timeglasset.

- Så du har ikke bare
sydd duken, du har
også designet den?
– Jaja. Jeg kjøpte tre meter ekte

– Nei, langt ifra. Sokneprest
Arnvid Lie hjalp meg mye her.
Duken som alt annet som skal
ha plass framme i koret, må
godkjennes av Stiftsdireksjonen. Vi fikk nødvendig godkjenning, og 1. juledag i 1970
ble den lagt på alteret. Det var
godt å se den på plass, for jammen har duken krevd mye hodebry og mange seine timer.
Jeg vil understreke at jeg gjorde
ikke dette for å stikke meg fram
på noen måte, men jeg så at
noen måtte gjøre det. Kan fortelle at jeg ikke møtte opp i kir-
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ka da den ble tatt i bruk. Duken skulle få stå i kraft av seg
selv.

- Er det snakk om
kunst det du her
gjorde?
– Det kan jeg ikke svare på,
men bak all kunst må det ligge
et solid handverk. Handverket
kan jeg selv om jeg er selvlært.
Å skape kunst er vel å ta noe
fra sitt eget bryst og formidle
det til andre. Jeg skal ikke nekte om noen påstår at alterduken
er kirkekunst. Det viktige er at
den i form og symbolikk passer
der den skal ligge. En må ikke
glemme at alteret i kirka har for
mange en spesiell betydning.

- Alterduken ble ikke
den siste gaven du
forærte kirka?
– Nei, det manglet ny duk på
dåpsfonten. Det var en firkantet
duk med de samme broderiene
som den gamle alterduken. Men

denne duken var hullete og helt
utslitt.
Jeg syntes det var skammelig,
og bestemte meg for å lage en
duk spesielt for den runde dåpsfonten. Jeg valgte også her motivene kors og kalk. Det ble litt
av en utfordring å sy en rund
duk der motivene skulle stemme, men det gikk. Nede på kanten broderte jeg skriftstedet ”La
de små barna komme til meg,
hindre dem ikke, for slike hører
Guds rike til”. Jeg husker det
gikk med 32 spoler med lintråd
til duken. 1. pinsedag 1971 ble
duken innviet. Jeg må vel innrømme at jeg var litt stolt av det
jeg hadde gjort. Du vet at ”Kirken den er et gammelt hus”, –
og den vil nok overleve oss.

- Jeg vet at du også
reagert på at det ikke
var katafalk i kirka.
– Ja, det er sant og visst. Katafalk heter det teppet som dekker det en setter kista på framme i kirka. Alt mulig ble brukt
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til dette formålet, og derfor
mannet jeg meg opp og kjøpte
velur og sydde på kantband.
Det var i 1975.

- Ærlig talt, Ragna, er
det på grunn av religiøs iver du har gjort
alt dette?
– Nei, jeg er ingen fast kirkegjenger, og er ikke så veldig gudelig, men for meg har det mye
med respekt å gjøre, respekt for
det som har vært før oss, og for
det som vil komme. Ellers må vi
huske at kirka også er en betydelig kulturbærer. Og kultur er
viktig – veldig viktig. Verner vi
ikke om kulturen vår, blir vi fattige – veldig fattige.
Ragna Hoel vet ett og annet
om de andre gjenstandene som
pryder Vassåskirka. Det kommer vi tilbake til i neste nummer av Menighetsbladet.
Olav Håkon

Alterduk.
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Trosopplæringsprosjektet

”Barn av regnbuen”
S

å har vi kommet godt i gang
med tiltaket ”Barn av regnbuen”. Vi har hatt 6 lørdagssamlinger rundt om i Bindal. På
Bindalseidet er vi på skolens

kunst- og håndverksavdeling.
Likedan på Kjella. Møtestedet
på Terråk er galleriet/frivillighetssentralen.
Disse bildene er fra ”males-

amlingen” lørdag 3.november.
Da var det 1.klassingene på Terråk som møttes samt besøkende
og medhjelpere. Vi startet kl. 12
00 med en inspirasjonsstund i
stua på frivillighetssentralen.
Roger spilte ”Kjærlighet fra
Gud” og ”Barn av regnbuen”.
Alle sang med Gunnhild som
forsanger. Deretter fortalte Olav
Håkon en gripende historie fra
barndommen med utgangspunkt i Jesusfortellingen ”Den
barmhjertige samaritan”. Vi
gikk deretter på Galleriet. Der
lærte vi litt om farger før barna
malte med store og små pensler
på ferdiggrunnede og nøye tilskjærte huntonittplater fra Bindalsbruket.
Fotos: Frithjof Plahte.
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Etter 1 ½ times intens arbeid
med bildene, var det veldig godt
med middag. Simone serverte
sodd. Gode og mette gikk vi på
galleriet og så nøye på hvert
bilde sammen. Om den enkelte
av barna ikke hadde funnet tittel til bildene sine, hjalp vi alle
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til. Veldig spennende. Så fulgte
en avsluttende samlingsstund i
stua med litt sang og ”Fader
Vår” plassert i regnbuens farger.
Jeg gleder meg veldig over
den gode oppslutningen i alle
grendene og at foreldrene/be-
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steforeldrene også er til stede.
Det blir en egen god ro av det.
Av og til overrasker de med is
eller kake til barna.
Takker så mye for den gode
hjelpen!
Hilsen fra Catrine Gangstø,
prosjektleder

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

Vi har stort utvalg av
blomster dekorasjoner,
kranser, lys og pynt til
advent og jul.
7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66 - Faks 75 03 40 10

Førjulshilsen fra Borghild og
Wenche

Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja
God J Salongen FIX – Terråk

ul!

Tlf. 75 03 42 80

8

BINDAL MENIGHETSBLAD

En liten
Kirketur til Less
juleøvelse Bindalskjerka i mai
Nå bærer du kropp og sjel og
ånd med deg inn mot julen,
igjen. Du vet jo hva det handler
om. Er du som meg så lar du
deg bedra litt for syns skyld, for
fellesskapets skyld, for husfredens skyld, for tradisjonens
skyld.
Men bakom alt bedraget vet
du hva det handler om. Gjør du
ikke?! Det er ikke sikkert at du
har de helt riktige, dype, velformulerte ordene om hva julen
handler om, men du vet det så
godt likevel, helt der inne i deg
selv.
Jeg skal gi deg en enkel juleøvelse som gjør at du kan hegne om det der inne hos deg
selv, slik at julen kan bringe
noe varhet og klarhet for det
guddommelige.
Øvelsen er som følger:
1. Finn frem en gjenstand som
minner deg om barndommen.
• Tenk 1 minutt på hva dette minnet fremkaller.
2. Finn frem til en jul du husker godt.
• Tenk 1 minutt på hva
denne julen inneholdt.
3. Finn frem til en ny ting, en
ny handling å gjøre denne julen. Bitteliten eller stor.
• Tenk 1 minutt på denne
nye tingen du skal gjøre.

God øvelse & velsignet jul
Prest Claes

Noen av konfirmantene fikk testet seg litt.

God Jul!

4. Finn frem til ett ord i juleevangeliet som du skal besinne
deg på. Kun ett ord.
• Tenk 1 minutt på dette ene
ordet hver dag i adventstiden.

Barndåp/konfirmasjon
Eller andre stordager? Senteret på Terråk er mulig å leie.
Utstyr for å dekke til 50 personer.
Kontakt kirkekontoret tlf 75 03 25 81, for leie.

BINDAL MENIGHETSBLAD

9

Inngangspartiet sett innenfra.

Inngangen til grotta. Magnar Gutvik fører an.

Begravelse

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Begravelse
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Gravminner
Oppussing av gravsteiner
Skrifttilførsel
Begravelse

Gravminner

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.

Oppussing av gravsteiner
Skrifttilførsel
Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

På turen deltok både pensjonister, konfirmanter, foreldre og besteforeldre.
Begravelse
Begravelse

Begravelse

AS

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

AS

AVIS
INGEN

N AVIS
AS AS
GEN
AVIS

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

INGEN AVIS AS
EN AVIS AS

Begravelse

Gravminner
Gravminner

Gravminner

Oppussing av gravsteiner
Oppussingav
avgravsteiner
gravsteiner
Oppussing
Skrifttilførsel Skrifttilførsel
Skrifttilførsel

YTRINGEN AVIS

AS

God Ju
l!

YTRINGEN AVIS

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

AS

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
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

NGEN

Gravminner

Oppussing av gravsteiner
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En sang / salme
jeg liker godt
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Gerd Brevik fra Vassås har sendt oss en gammel sang.
Noen flere som kjenner denne?
Jeg lengter i hjertet å eie en dypere fred av Guds lam.
Jeg søker å finne de veie som fører meg like til ham.
Refr.
Ja, veien til Jesus alene går inn gjennom troen og bønn
Å gjøre kun det som han mener er veien til Kristus, Guds sønn.
Jeg lengter av Herren å lære, å bede og leve i tro.
Jeg lengter med Jesus å være, alene, alene vi to
Refr.
Oppfylles skal en gang hver lengsel, når hjemme hos Herren jeg er.
Når Ånden tar flukt fra sitt fengsel, da lengter min sjel aldri mer.
Refr.
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.

Dikt av Sigrun Borgen

Julekveld

En julekveld med stjerneskinn
Jeg ofte går ut for å lytte.
Det skaper stemning i hvert sinn
å høre julen ringes inn.
Her har jeg stått så mang en gang
lyttet til den kjente klang.
Det er noe ekstra med den klangen
den vekker minner om tiden før.
Fra første stund den følger med oss
fra vi døpes til vi dør.
Vi takker for det år som gikk
og for det livet som vi fikk.
Når stjernehimmelen over blinker
jeg ser det vakreste på jord.
Da tennes lys å julestasen
på andre siden av vår fjord.
Vi minnes de vi hadde kjær
mangfoldig dette livet er.
De som engang her gikk iblant oss
vandret bort med blomsterflor.
mangt er glømt – vi mange minnes,
åra jevner alle spor.
Vakre Vassås med fjord og fjell
dit tanken går kvar julekveld.

Torsken

Når de kårer
den nasjonale rett
av all den fisken
som ligger i disken
er torsken en perle
rett og slett.
Den ga liv
i de dager
da åra var så mager
for ernærde sig
med angler, spade og spett.

Å alle kan tenke
sig gleden var stor
da di såg torsken
lå der feit
på sitt middagsbord.
Ja torsken har gledet
både liten og stor
den er over alt
selv på vårt julebord
den har en ekstra
plass i vårt hjerte
den er kongen
i havet med rette.

Men vinterviske
litt utkomme gav
å når snøstormen
pisket rundt nåva
gav trauste Ola Nordmann
sig med seilbåt over hav
til Lofoten, Gjerslingan å Skråva.
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Kirkelige
handlinger

Døpte
Solstad

21.10. Mathias Nygård Hanssen
21.10. Edda Sevaldsen Aarmo

Døde
Vassås

13.09. Gerd Mari Nordahl
f. 1941

Solstad

09.10. Hilmar Johannes Solstad
f. 1912
25.10. Gudrun Anette Bøkestad
f. 1907

Vi synger
julen inn
16. desember
kl 17.00
i Vassås kirke
Kor og musikk-krefter fra
hele kommunen deltar.
Offer
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Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Med forbehold om endringer har vi følgende oppsett av kirkekalender.

November
04.11. Allehelgensdag
11.11. 24.s.e.pinse
18.11. 25.s.e.pinse
25.11. Siste s.
i kirkeåret

Minnegudstjeneste i Vassås kirke 11
Minnegudstjeneste i Solstad kirke kl 15
Ingen gudstjeneste i Bindal
Høymesse i Vassås kirke kl. 11.
Konf. samling 9-15
Høymesse i Solstad kirke kl. 11

Desember
02.12. 1.s. i advent
09.12. 2.s. i advent
16.12. 3.s.i advent
23.12. 4.s. i advent
24.12. Julaften

25.12. Juledag
26.12. 2. juledag
30.12. Søndag
etter jul
31.12. Nyttårsaften

Lysmesse i Vassås kirke kl. 19.
Lysmesse i Solstad kirke kl. 19.
Konf. samling 16-21
Vi synger julen inn i Vassås kirke kl. 17
Ingen Gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste på sykeheimen, Terråk kl. 11.
Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 13.30
Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 16.
Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
Høytidsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 15.
Ingen gudstjeneste i Bindal
Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 15.

Juletrefester i
menigheten
Menigheten pleier å arrangere juletrefester på nyåret. Vi setter opp oppslag
for tidspunkt.

Anita`s Gavehjørne

Vi ønsker alle kunder
ei riktig God Jul og
takk for all støtte i 2007!

Tlf 75 03 44 09 – Din lokale gavebutikk!

Black Design – Helsekost – Leker – Kontorrekvisita – etc, etc
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Vi har mye for pængan!

d
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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
Bogen i Bindal

Tlf. 75 03 16 32

Gode tilbud hele året
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7985 Foldereid - Telefon: 74 39 61 88

– d e r h age fo l k m ø t e s • w w w. b og ro n t . n o –

Familieferie, Jakt, fiske og naturopplevelser.
Fra det enkle og rimelige til det eksklusive.

God Jul!
I BUTIKK
God Jul! •• POST
MEDISINUTSALG

www.plahteseiendommer.no
utmark@plahte.no

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

Stikk innom og
ta en kaffeprat.

Bindalseidet

Tlf. 75 03 13 22
Fax 75 03 14 50

BINDAL MENIGHETSBLAD
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God
HELSTAD
Jul!
Landbruksverksted
Tlf. 75 03 24 42,
faks 75 03 43 39

Utleie av Bobil

God Jul!

Motorsageksperten

Salg • Service
• MEDISINUTSALG
• TIPPING
Velkommen!
Tlf. 75 03 40 00

Terråk

God Jul!

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

Bogen AS GodJul!
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
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