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God Sommer!



2  Bindal menighetsBlad

Har du noe du vil dele med menighetsbladets 
lesere? Send til kirkekontoret, 7980 Terråk, el-
ler kirkevergen@bindal.kommune.no

    

Er utgitt av menighetsrådet og 
kommer ut 5 ganger i året.  Bla-
det sendes gratis ut til alle hei-
mene i prestegjeldet. Frivillige 
gaver mottas med takk.

Pengene sendes: 
Bindal menighetsblad 
Bankgiro 4651.07.04754
Merk: Menighetsblad

Redaktør: May Helen Lindsetmo

Bindal Prestegjeld:
Prest: Gjøa Kristine Aanderaa
7980 Terråk
Mob: 916 97 025
Tlf: 75 03 13 31
Kontortelefon: 75 03 25 80

Åpningstider Kirkekontoret:
 Man.–torsdag     8.30 – 15.00
 Tlf. 75 03 25 81/ 75 03 25 82 
 epost: kirkevergen@bindal.
  kommune.no
Kirkeverge: 
 May Helen Lindsetmo
 7980 Terråk
 Tlf 918 44 077
Kontorsekretær. Aud H. Liasjø  
 Vikestad, 7982 Bindalseidet
 Tlf.  996 21 048 
Organist: Roger Johansen 
 7980 Terråk, Tlf. 902 05 459
Kirketjener: Olaf Martin Larsen 
 Kjelleidet, 7982 Bindalseidet 
 Tlf.  75 03 17 15

Bindal Menighetsråd:
Leder: Anne-Brit Bøkestad  
 Skillingsås
 Tlf. 915 77 129
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e Jeg blir hver vår påminnet fordelen og gleden av å 

bo på en så fin plass som Bindal. Jeg synes person-
lig våren er årets vakreste årstid, og det å se hvor-
dan alt kvikner til i vårsola gir en skikkelig «boost». 
Det å stå på toppen av fjellet å se utover fjell og 
fjord, det å kjenne den friske vårlufta, eller tøffe ut-
over fjorden en ettermiddag. Det gir glede det.

Og på den annen side dukker også dugnadsånden 
opp om våren. Og jeg må nevne at hvert år rydder 
pensjonistforeningen opp på kirkegården på Vass-
ås og nå har pensjonistforeningen på Bindalseidet 
også gjort det på Solstad. Like sikkert som at heste-
hoven kommer, stiller disse opp. Fantastisk! Takk 
skal dere ha. Dere gjør en uvurderlig jobb.

Jeg vil ønske alle bindalinger, både her hjemme og 
der ute, en riktig fin og varm sommer!

May Helen

Vielser utendørs
Vielser utendørs er noe vi har lite av her i Bindal. Menig-
hetsrådet har etter råd fra soknepresten bestemt å finne eg-
nede steder for vielse utenfor kirken. Men i denne proses-
sen ønsker vi også å høre bindalingenes forslag. Det er 
tenkt å finne to steder, ett som sokner til Vassås og ett til 
Solstad. 
Eksempler på steder i Bindal: Kjelleidet, Plassen, Stillelva, 
Solstad gamle kirkegård, Bøkestadvatnet. Har du forslag til 
sted, gi oss et tips.
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Det nye testamente i Bibelen skriver det følgende om pinsen 
og hvorledes Den hellige ånd steg ned til apostlene i form av 
ildtunger:
«Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et vel-
dig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. 
Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte 
seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt 
med Den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, 
alt ettersom Ånden gav dem å tale."
– Bibelen - Det nye testamente 
 Apostlenes gjerninger 2:2-4 
De som var til stede fra andre folkeslag ble forferdet over at 
disse galileere kunne tale til dem om Gud på deres egne 
språk, men apostelen Peter forklarte det som et Guds under 
og forkynte til dem budskapet om at Jesus fra Nasaret var 
Guds sønn, menneskenes frelser. Peter viser til en profeti i Jo-
els bok, hvor det står skrevet at Gud i de siste dager skal utøse 

Orgelrestaurering  
i Solstad kirke
Menighetsrådet har nå bestilt Br Torkild-
sens orgelbyggeri til å restaurere det gamle 
orgelet på Solstad. De lovte å starte på  i 
løpet av sommeren. Det har til i dag kom-
met inn over kr 120 000 i gaver, offer og 
tilskudd. Tusen takk til alle gavmilde give-
re.

Kirkegårdsutvidelse 
Vassås kirkegård
Det er nå sendt søknad til Sør-Hålogaland 
bispedømmeråd om godkjennelse av pla-
ner for utvidelse av kirkegården på Vassås. 
Kommunen har tildelt midler, og håpet er 
at vi kan få satt i gang anleggsarbeidet al-
lerede i sommer.

Parkeringsplass 
Solstad
Planen for ny parkeringsplass på Solstad er 
nå godkjent av biskopen, og ligger nå for 
videre behandling.

Restaurering  
Solstad
Gulvet i kirken er nå fullisolert, og vi hå-
per det skal merkes på varme og strømreg-
ning. Det er også bestilt nye vinduer til 
den sørvendte siden av kirken. 

Restaurering  
Åbygda kirkegård
Åbygda kirkegård har nå i flere år vært 
klar for en opprustning. Takket være dug-
nadsfolk og gaver gitt, ser det nå ut til at vi 
kan få satt i gang det arbeidet. Gjerdet blir 
tatt nå på forsommeren og portalhuset til 
høsten. 

Ansvar for graver
Jeg vil også benytte anledningen til å in-
formere om at det flere steder ligger grav-
steiner der sokkelen ikke ligger støtt ned i 
bakken, Det er dere pårørende som er an-
svarlig for gravstedene og støttene. 

Pinse

sin Ånd over alle mennesker, 
slik at de kan tale profetiske 
ord.
Denne forkynnelsen på første 
pinsedag blir betraktet som kris-
tendommens tilblivelse, og i den 
katolske kirken blir Peter be-
traktet som den første pave.
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Bindal prestegjeld 200 år
I 2015 er Bindal prestegjeld 200 år. Det er satt 
ned en komite som skal planlegge en 
jubileums gudstjeneste, med påfølgende feiring 

etterpå. Denne datoen er satt til 20. september 
2015. Alle nålevende prester som har virket i 
Bindal blir invitert, og biskop Tor B. Jørgensen 
har allerede signalisert at han kommer. Det vil 
komme mer informasjon etter hvert
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PÅSKELUNSJ OG BESØK AV 
GJØA, TORSDAG 10 APRIL.
31 BARN FRA KNOTTEN, 
MYGGEN OG ELGEN VAR 
SAMLET (DESSVERRE VAR VI 
IKKE FULLTALLIG) NÅR GJØA 
SNAKKET LITT OM PÅSKEN. 
BARNA VAR SVÆRT ROLIGE 
OG FULGTE NØYE MED, OG 
ETTERPÅ FIKK DE LOV Å 
LEKE MED FIGURENE PÅ 
FLANELLOGRAFEN. TILSLUTT 
GIKK ALLE TIL PÅSKEDEK-
KET BORD OG HADDE EN 
KOSELIG LUNSJ SAMMEN
TUSEN TAKK TIL GJØA FOR 
AT HUN KOMMER PÅ BESØK!

Vi har fått 
melding 
fra Terråk 
barnehage

Dører
VinDuer
Porter

SpeSialmål? Ring 75 17 04 66 
og oppgi ønsket mål
1.400 dører på lager.  
Fraktfritt etter avtale

www.heimstadbygg.no

Heimstad
Bygg
8650 mosjøen
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Din blomsterhilsen til Den 
spesielle anleDning 

får Du hos oss
Buketter

Sorgbinderi

Dekorasjoner

Gaveartikler7980 Terråk  - Telefon 75 03 15 00

Begravelse

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Gravminner

Oppussing av gravsteiner

Skrifttilførsel

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

Åsvn. 6, 7970 Kolvereid - Tlf. 74 39 51 60 
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Det er Ditmar som har 
fortalt om ulykken.

Karen Marie var nylig blitt an-
satt som distriktsjordmor i Ytre 
Bindal jordmordistrikt. Hun 
hadde nettopp giftet seg med 
Harald Holm. Sivert Hansen 
var opprinnelig fra Vega, men 
nylig flyttet til Hollup. Det var 
til Ditmars mor jordmora skulle 
hentes.

De kom til Lillevika på Holm 
omkring midnatt, i en 3 1/2-
roms båt. Passe ballast med 
stein var innabords, og de had-
de delvis rodd og delvis seilt 
på turen nordover.

Jordmoras mann spurte om det 
var brukbart vær for turen sør-
over, og til det ble det svart at 
det fikk høvedsmannen, som 
var nede ved båten, avgjøre. 
Før de tok fatt på tilbaketuren, 
ble jordmora spurt om hun vil-
le være med. Til det svarte hun 
at hvis de som var sjøvante folk 
så det likt, så skulle hun bli 
med.

Det var sterk vind fra aust, 
landvindsrokk, med storm i by-
gene. Også på tilbaketuren ble 
det delvis seilt og delvis rodd, 
og de brukte bare fokka. Den 
måtte fires i de verste kastene. 
Det gikk ganske bra fra Holm 
til Storheil. Over Lysfjordflaget 
husker Ditmar at de skimte 
månen gjennom "rokkgalan". 
De rundet Heggbærneset, og 
søretter var det delvis vind-
skygge.

Ca. 200-300 m sør for Mulin-
gen er det et søkk i fjellplatået 
som heter Trollskaret. Der er 

det rett og slett "faliver" når det 
blåser fra øst. Plutselig kom et 
stormkast, og det føltes slik, 
sier Ditmar, som om båten ble 
løftet til værs. Den tok vannet 
igjen med en av skottene først, 
gikk så rundt og kom opp med 
kjølen først. All ballasten var 
forsvunnet -- heldigvis. Alle 
fire kom seg opp på kvelvet. 
De forsøkte å ro kvelvet mot 
land ved hjelp av noen årer de 
fant, men de mislyktes. Kvelvet 
drev lenger og lenger ut på 
fjorden. De prøvde så å rette 
opp båten, og det gikk, og alle 
klamret seg til den.

Vinden ble mer jamn, men bå-
rene ble stadig større og større. 
Igjen kantret båten, og nok en 
gang måtte alle fire opp på 
kvelvet. Nå hadde de bare en 
ting å gjøre, klamre seg fast til 
kjølen, mens bølgene ustanse-
lig slo over dem. Samtidig som 
de sang "Jeg vet meg en søvn i 
Jesu navn......", ropte de stun-
dom på hjelp.

 Drukningsulykker på Bindalsfjorden

Ulykken ved Kjella
av Bjarne Holm

Med på denne  
skjebnesvangre turen var:
1. Jordmor Karen Marie Hel-

land, Holm, 25 år,
2. Fisker Sivert Hansen, Hol-

lup, ca, 47 år,
3. Sønnen Alf Hansen, Hol-

lup, 16 år,
4. Ditmar Rønning, Hollup, 

15 år.

Mens minuttene snek seg av 
sted, minket kreftene. Etter 
ca.en halv time på kvelvet for-
svant jordmora - kanskje pga 
sin tunge påkledning, eller en 
annen tyngde - hun var også 
gravid.

Ei stund senere mistet også Si-
vert bevisstheten. Gutten for-
søkte å holde han sammen 
med seg lengst mulig, men om-
sider gikk det opp for dem at 
han var død, og ei båre tok 
også han.
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 Drukningsulykker på Bindalsfjorden

Det begynte så smått å lysne 
av dag, og kampen for livet 
fortsatte for de to på kvelvet. 
Først da de var kommet forbi 
Horsfjordøya, øynet de et håp 
om redning. Da så de to menn 
sette båt på vannet. Det var 
Ole Haugen og sønnen As-
mund. Men været var fortsatt 
slik at de ikke klarte å ro ut-
over mot kvelvet.

Omsider tok de land i ei sand-
fjære, og med mastra først, var 
det enda mange meter igjen til 
tørt land.

Nå var gode råd dyre, og med 
sine siste krefter spendte de 
fra innover mot land.

Heldigvis var enda en red-
ningsmann, Dagfinn Reppen, 
kommet til. Han sto i sjøen og 
tok imot dem og hjalp dem på 
land. Uten hans hjelp hadde 
det kanskje gått galt i det siste 
knipetaket.

De hadde da ridd på kvelvet i 
ca 7 timer, og hud og kjøtt var 
stedvis borte fra fingrer og leg-
ger.

Ditmar føyer til at dersom de 
to ikke hadde drevet et intens 
uteliv med bading i sjøen flere 
ganger pr dag, sommeren og 
høsten før, så hadde de ikke 
klart påkjenningen.

Alf Hansen døde for to år sia 
av hjertesvikt.Barnet jordmora 
skulle ta imot, ei jente, er i dag 
selv mor til mange barn. Jord-
mora som drukna, var på vei 
med sitt første.

Kilde:  
Lokalhistorie  

fra Bindal 1997

Borgerkrigen i Syria er vår tids 
største katastrofe. Kirkens Nød-
hjelp jobber i Syria og andre 
katastrofeområder for at flest 
mulig mennesker skal få en 
sjanse til å overleve. Fasteaksjo-
nen bidrar til dette og til at folk 
reiser seg og får nye mulighet-
er.
 I perioden 6. - 8. april 2014 
gikk over 40 000 bøssebærere 
fra alle landets menigheter dør 
til dør for å samle inn penger til 
Kirkens Nødhjelps arbeid. Det-
te formidable engasjementet 
over hele landet gjør aksjonen 
til Norges nest største dør-til-
dør-aksjon.
 Kirkens Nødhjelps fasteak-
sjon har som mål å samle inn 
penger til de som trenger det 
mest, og å forandre årsaker til 
nød gjennom beslutningspå-
virkning. Aksjonen har vært 
arrangert siden 1967. Pengene 

som samles inn går til Kirkens 
Nødhjelps arbeid over hele ver-
den. Mange mennesker i ver-
den kjenner nøden på kroppen. 
Men heldigvis er vi mange som 
står sammen for å skape for-
andring både i våre prosjekter 
ute og her hjemme i Norge.
 - Vi i Kirkens Nødhjelp er 
svært takknemlige for den dug-
nadsånden og givergleden vi 
opplever i det norske folk. Den 
innsatsen unge bøssebærere 
bidrar med hvert år utgjør en 
forskjell. Et par timers innsats 
med bøsse på aksjonsdagen, 
gir mange av verdens mest sår-
bare mennesker muligheten til 
å jobbe seg ut av fattigdom, og 
muligheten til å reise seg i krig 
og katastrofer, sier Anne-Marie 
Helland, generalsekretær i Kir-
kens Nødhjelp.
 Vi trenger deg som bøssebæ-
rer. Vi trenger at du gir tid, 

penger og bruker din stemme 
mot urettferdighet. Takk for at 
du er med på Kirkens Nød-
hjelps fasteaksjon 6.-8. april.
 Eksempler på hva din støtte 
er verdt:

•	 200	 kroner	 kan	 gi	 ett	
menneske sikker tilgang 
til rent vann.

•	 600	kroner	gir	mat	 til	 en	
familie i en måned

•	 1150	 kroner	 er	 nok	 til	 å	
bygge en latrine til 20 per-
soner for å hindre spred-
ning av sykdom og infek-
sjoner.

Konfirmantene og andre frivil-
lige bøssebærere her i Bindal 
samlet inn kr 16 370,-. All hon-
nør og takk til bøssebærerne.

Fikk du ikke gitt til bøssebæ-
rerne? Send sms GAVE til 2468 
(Kr 200,-)

Faste- 
aksjonen 
2014
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6-pack Treningsstudio
Ønsker alle velkommen til å trene!
Det er aldri for sent å begynne!
Åpningstider:
Man -Tor 09.00-21.30
Fre 09.00-19.00
Annen hver lør 10.00-14.00 (partallsuker)

Velkommen!
Hilsen Tom

Vi har Mrl, Zumba, Bhc, boksing 
og privattimer! Ta kontakt med 
meg på tlf. 413 45 894 for 
informasjon.

 
Elektroinstallasjoner og varmepumper

 

Tlf 916 95 256 – post@bindalelektro.no  –  www.bindalelektro.no

1Dag 00. måned 2010

Vi er behjelpelig med å skaffe lokaler. 
Vi leverer til hele Ytre Namdal og Bindal.

atering fra A til Å
Planlegger dere et selskap?

atering fra A til Å
Planlegger dere et selskap?

* Julebord
* Minnesamvær
* Bryllup
* Overtidsmat
* Bursdag
* Firmamat
* Jubileum
* Skolefest

* Barnedåp
* Kon� rmasjon

Bordbestilling
Pristilbud

Pakkeløsninger
Kim Arnø

tlf. 917 64 626
arnosmat@online.no

Per Hushagen 
tlf. 916 17 857

Ranveig Kvalø 
tlf. 918 08 566
E-post: ytrenc@online.no

Ytre Namdal Catering
www.ytrenamdalcatering.no

Barndåp/ 
konfirmasjon eller 
andre stordager? 

Senteret på Terråk er mulig å 
leie. Utstyr for å dekke til min. 
50 personer.
Kontakt kirkekontoret 
tlf 75 03 25 81, for leie
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Kirke kalender

Velkommen til kirken!

GUDSTJENESTER I BINDAL
Med forbehold om endringer 

juni

15. juni Treenighetssøndag Ingen gudstjeneste i Bindal

22. juni 2. s. i treenighetst Ingen gudstjeneste i Bindal

23. juni St.Hansaften Ingen gudstjeneste i Bindal

29. juni 3. s. i treenighetst Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11

  Markering av 50-årskonfirmasjon Dåp

juli

6. juli 4. s. i treenighetst. Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11

13. juli 5. s. i treenighetst. Ingen gudstjeneste i Bindal

20. juli Aposteldagen Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11 Dåp

27. juli 7. s. i treenighetst. Ingen gudstjeneste i Bindal

Lisà s Frisør
Ønsker store og små velkommen!
Ring  971 43 710 eller stikk innom for timebestilling!
VELKOMMEN!

Hilsen Lisa

Åpningstider:
Mandag stengt
Tirsdag 09.30 – 17.00
Onsdag 09.30 – 17.00
Torsdag 09.30 – 17.00
Fredag 09.30 – 17.00
Lørdag Etter behov

50-års
konfirmant?
Markering i 
Vassås kirke 
søndag 29. juni kl 11

Kirkelige  
handlinger

Døde

Solstad
22.04.14   
Britt Edel  
Solstad Sirevåg 
f. 1953
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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.

 

 

Bindalseidet

• 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

Stikk innom og ta en kaffeprat.

www.plahte.no

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

tlf. 75 03 16 32

Åpningstider:
Man-tors 09.00-16.30
Fre 09.00-18.00
Lør 10.00-14.00

SALONGEN Anette Vikestad
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!
Mandag, onsdag og fredag 09.30 – 17.00
Lørdag Etter behov Mob 958 26 527

 

«Eg skoill ha haft meg ei kak, eg!»
Ingen problem, kjære bindaling!
I Brønnøysund står to konditorer 
og lager deilige kaker hver dag.

Ring 75 02 37 75 - Mersmaken finner du hos oss!
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Tlf. 75 03 19 00

Fax 75 03 19 10

Feilmeld.: 75 03 19 19

E-post: post@bindalkraftlag.no

Helstad
landbruksverksted
tlf. 75 03 24 42,
faks 75 03 43 39

Motorsageksperten

Salg • Service
Utleie av Bobil

• Medisinutsalg 
• tiPPing
• Post i butikk

Velkommen!

 

Bogen AS
Autorisert bilverksted

Bogen, 7982 Bindalseidet

tlf. 75 03 16 33

terråk

Bistår de etterlatte  
med alle praktiske  

gjøremål i forbindelse  
med gravferd

Gravminner, navntil-
føyelse og oppussingTlf 74 38 95 00 - 911 54 868 

Sigrun Bergslid
Sentrumsgata 9,  
7970 Kolvereid
Ditt prisgunstige  
alternativ med 

tradisjon og kvalitet!

En verdig avskjed til en fornuftig pris

Åpningstider:  
Man-Fre 9.00-18.00
lør 10.00-15.00

tlf.  
75 03 40 00

Begravelsesbyrået
    Bergslid AS


