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Besøk av biskop Tor B. Jørgensen

God sommer!

Redaktørens Hjørne
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Fredag 30. mai hadde vi
besøk av biskop Tor B. Jørgensen

B

iskopen kom ens ærend til Bindal for å få vite mer
om trosopplæringsprosjektet vårt. Han hadde først
et møte med staben på kirkekontoret der vi la fram for
han våre metoder og erfaringer om trosopplæringen.
Senere møtte han kirkelig fellesråd over lunsj, der veien videre ble diskutert.
Etter dette tok biskop Tor, sammen med Claes og
Catrine, turen til Sømliøya. Der møttes prester og andre engasjerte folk for å diskutere Sømliøyas framtid.
Biskopens besøk her i Bindal ble avsluttet med et foreldremøte på Kjella skole, der maleprosjektet og dets videreutvikling ble informert om.
Nå er det bare å glede seg til høsten da biskopen lovte
å komme igjen, for å åpne bildegudstjenestene.

Sommeren 2008

S

ommer er ferietid, og slik er det hos oss også. Kirkekontoret vil ikke være betjent hver dag i sommer,
men det skal likevel være mulig å få kontakt med oss.
Sokneprest Claes Mørch vil ha ferie f.o.m uke 27 t.o.m
uke 31. da vil vi bli betjent med prest fra Brønnøysund.
Organist Roger Johansen har ferie i ukene 27-32. Vi
har fått Endre Lorentzen fra Kolvereid som organistvikar i sommer.
Det vil være oppslag på døren vår om åpningstider,
og så vil ekspedisjonen på rådhuset være behjelpelig
med kontaktinformasjon.
Jeg vil ønske dere alle en riktig god sommer!
May Helen

Er utgitt av menighetsrådene og
kommer ut 6 ganger i året. Bladet sendes gratis ut til alle heimene i prestegjeldet. Frivillige
gaver mottas med takk.
Pengene sendes:
Bindal menighetsblad
Bankgiro 4651.07.04754
Redaktør: May Helen Lindsetmo
Bindal Prestegjeld:
Prest Claes Blom Mørch
7980 Terråk
Preste-mob 977 24 280
Kontortlf. 75 03 25 80
Åpningstider Kirkekontoret:
Mandag, tirsdag, onsdag
fredag
8.30 – 15.00
Tlf. 75 03 25 81/ 75 03 25 24
epost: kirkevergen@bindal.
kommune.no
Kirkeverge:
May Helen Lindsetmo
7980 Terråk
Tlf 918 44 077
Kontorsekretær. Aud H. Liasjø,
Vikestad, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 14 30
Organist: Roger Johansen,
7980 Terråk, Tlf. 75 03 41 77
Kirketjener: Olaf Martin Larsen,
Kjelleidet, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 17 15
Bindal Menighetsråd
Leder: Anne Brit B. Skillingsås
Tlf. 915 77 129
Kirkelig Fellesråd i Bindal,
Leder: Geir Horsberg
Tlf 75 03 23 49
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Prestens side

Den som leter ...
I

lyset av kristentroen får ethvert
menneske en enorm dybde og betydning, uansett hva man bedriver i
sitt liv. Mennesket har ikke bare en
biologisk mening og sosial mening,
men også en religiøs mening. Det er
intet ved våre liv som er uvesentlig
for Livets Herre.
Det er faktisk her i hverdagsøyeblikkene at våre liv først og fremst får religiøs mening. Det er her vi er mest
sanne.
Disse små tingene som aldri noen andre ser, men som Gud ser. Det kan
være et hjertesukk som bare Den hellige ånd skjønner rekkevidden av. Det
kan være et blikk vi har for noe og
noen som vi bare har i vår egen alenehet. Og Gud ser blikket … og
gjemmer på det. Det kan være en
hastig tanke eller en følelse, men som
trenger langsomt fremfor Gud.

vår seng om natten å kjenne livets
dybde åpne seg i oss. Ja, hvem har
ikke kjent det. Men hva slags verdi
har det? Hvem ser sånt? Hvem kan
tolke det i det rette lyset?
Vi skal ikke tenke smått om våre
hverdagsliv, i hvert fall ikke i lyset av
kristentroen. Vi må riste den religiøse
jantelov av oss. Mitt og ditt liv er
enormt betydningsfullt i den skjulte
og tause hverdagen. Der ingen andre
aner, men der Gud ser alt fra et ormebol til en lidenskapelig preken.
Denne hverdagen i våre liv, disse øyeblikkene som ingen ektefelle, barn og
familie ser, disse øyeblikkene som ingen arbeidsgiver vet noe om, disse
øyeblikkene som ingen venner regner
med.
Gud venter ikke på folk. Gud leter etter folk. Taler til oss i det skjulte, ber
oss om å ta imot vår verdighet - som
Guds barn. Vi kan protestere og forsøke på gjemsel, men ikke vri oss ut
av den situasjon at Gud alltid leter
opp et menneske – uansett!
Claes

Det er de små daglige tingene som
avslører først og fremst at vi er mer
enn bare biologi og sosiologi. Vi kan
stå opp om morgenen og være proppfulle av ærlighet og kjærlighet eller
hat og løgn. Og alt uten ord. Og alt
uten at noen
vet noe og ser
noe. Det livet
betyr likeså
mye som alle
de andre
Eller andre stordager? Senteret på Terråk er mulig å leie.
livsarenane vi
opptrer på. Vi
Utstyr for å dekke til 50 personer.
kan ligge i
Kontakt kirkekontoret tlf 75 03 25 81, for leie.

Barndåp/konfirmasjon

BINDAL TAXI
Står til tjeneste

Magnar Kveinå
Alma Kveinå

TELFONER

Bindal Taxi:
75 03 40 11
75 03 11 00 – mob. 959 50 028
75 03 13 29 – mob. 959 50 029
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Terråk barnekor
Året 07/08 har vi hatt
ca 12 medlemmer i
koret. Vi hadde en
travel førjulstid med
masse opptredener.
Vi hadde Lucia konsert med stor suksess, så det frister til
gjentakelse til vinteren igjen. Vi håper å
få til en tradisjon der.
Vi har også sunget på
butikkene, sykehjemmet og i kirka.
Barnekoret har hatt
øvelser hele vinteren
hver tirsdag på skolen, mellom kl 16.30
og 17.30
Etter jul har vi øvd
mot det store barnekor-stevnet vi fikk invitasjon til på Kolvereid. Det var en opplevelse for oss alle. Jeg,
Wenche og Marianne
tok med oss alle barna (11 stk var med) i
minibuss og kjørte til
Kolvereid. Vi hadde
ei flott helg der, med
overnatting på skolen. Det var underholdning og diskotek
på lørdags kvelden.
Vi har hatt en fin sesong i år, med masse
positive barn og da
er det artig å holde
på med
barnekor.
Til høsten vil vi utvide aldersgrensen på
koret til å gjelde alle
barna på skolen, fra
1-10 klasse. Blir det
stor oppslutning, deler vi koret i to.
Jeg ser fram til en ny
sesong med barnekor.
hilsen Linda Skogseth
dirigent

Fra korstevne på
Kolvereid.

Avslutning på
Saltbuneset.

Fotografering til stevnet.
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Granat-Eplets Hjørne

Presten forklarer:

1. Mange har spurt
meg om hva det rare
emblemet jeg har på
messehagelen betyr.
Symbolet er en litt
høy P kombinert med
et kryss. I alle fall er
dette det man først
legger merke til. Etter
hvert som man ser på
selve symbolet så finner man vel ut at det
faktisk må være en P
og en X som er lagt
oppå hverandre.
Men selv om vi har
knekt bokstavkoden
så er symbolet like
skjult for det. Like
fullt skjønner vi jo at
det må være et veldig
sentralt symbol siden
alle messehagler har
dette symbolemblemet og veldig mange
andre tekstiler i kirken også, som for eksempel lesepultkledet
og prekestolkledet.
X og P er for det
første to bokstaver i
det greske alfabetet.

Og enda mer, og til selve poenget: X og P er de to første
bokstavene for ordet Kristus
på gresk. Altså: X og P formidler i overført betydning at
Kristus er den som er hovedpersonen i vår forkynnelse, i
ord og sakrament.
2. Mange symboler i kirken
er også en kombinasjon av
symboler. I noen kirker vil
man kunne finne at både
korset og slangen er koblet
sammen. Slangen er urgammelt symbol innefor mange
religioner, også i kristendommen. Men vi har kanskje lært
oss til å tenke slangen som et
negativt ladet symbol i vår
kristne kultur. Tradisjonelt er
slangen knyttet til kunnskap
og syndefall og død. Men i
den spennende koblingen av
kors og slange oppstår det en
annen betydning.

Denne fortellingen brukte Jesus da han samtalet med fariseeren Nikodemus. Jesus sa:
på samme måte som slangen
i ørkenen ble løftet opp, skal
menneskesønnen også bli
det. Nikodemus skjønte selvfølgelig ikke hva Jesus mente.
Men på Langfredag ble symbolmeningen avslørt. Slik israelittene ble oppfordret til å
se opp på slangen for å bli
helbredet, slik vil hver den
som tror på Jesu korsdød
som frelse bli helbredet i sitt
hjerte.
Av denne grunn har slangen
og korset funnet hverandre i
kirkekunsten.

I fortellingen om Moses og
israelsfolket i ørkenen oppstår slangesymbolikken på
en ny måte. Under en epidemi får Moses beskjed fra Herren om å feste en slange til
en stang. Og folket skal feste
øynene på slangen og ble
helbredet. I dette øyeblikket
ble slangen til et livssymbol
istedenfor et dødssymbol.

SOMMERBLOMSTER

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

• Buketter
• Sorgbinderi
• Dekorasjoner
• Brudebuketter
7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66 - Faks 75 03 40 10

Sommerhilsen fra
Borghild og Wenche

Dugnad
I år har det vært vår-vask
både i Solstad og Vassås kirke. Menighetsrådet samlet
sammen til dugnad og vasket
i Solstad kirke 26. april. I
Vassås ble det vel lite folk
som møtte på første forsøk,
så det ble prøvd igjen 8. mai,
der konfirmantforeldre og
pensjonistforeningen også ble
invitert til å stille opp. Det
gikk fint, og nå lukter det
godt grønnsåpe i begge kirkene.
Pensjonistforeningen på
Terråk stilte i år som i fjor og
årene før opp og hadde vårrydding på Vassås. I år ble
dette kombinert med vår-vasken i kirken. Pensjonistforeningen gjør her en kjempejobb, og letter kirketjenerens
rydding betraktelig. Tusen
takk!
Vi sender en stor takk til
Turid Holmen, som er så snill
å på frivillig basis plante i
blomsterkassene på Vassås år
etter år. Det er godt at sånne
fins!
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En sang / salme jeg liker godt
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Denne gangen har vi spurt
Wenche Fjerdingøy
om en sang/salme.
Og Wenche, som er veldig glad i sang, sier:
”Det finnes jo så mange fine viser og salmer,
men skal jeg velge en, må det bli O bli hos meg.
Det er en nydelig salme som jeg oppdaget på nytt
da vi i Kviin brukte den på engelsk. Jeg må innrømme at jeg synes den er finest på engelsk, men
så er kanskje jeg i den generasjonen som synes
engelske sanger er fine. Jeg liker Abide with me,
eller O bli hos meg godt fordi jeg synes det er en
trygghetssang. Sangen gir uttrykk for at man
har noe rundt seg, at man ikke er alene.”

O bli hos meg
T: H. F. Lyte 1847
O: Gustav Jensen 1913
M: William Henry Monk 1861
1 O bli hos meg! Nå er det aftentid,
og mørket stiger - dvel, o Herre blid!
Når annen hjelp blir støv og duger ei,
du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg!
2 Snart svinner livets dag, det kvelder fort,
og jordens lys alt mørkner og går bort,
forandrings skygge følger tro min vei o du som ei forandres, bli hos meg!
3 Hver time trenger jeg din sterke vakt,
kun for din nåde viker mørkets makt;
hvor skal jeg vandre trygt foruten deg?
I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg!
4 Når du velsigner, ei av frykt jeg vet,
sår gjør ei ondt, gråt har ei bitterhet.
Hvor er vel dødens brodd? Jeg frykter ei.
Du som har seiret, Herre, bli hos meg!
--------Abide with me; fast falls the eventide
The darkness deepens; Lord with me abide
When other helpers fail and comforts flee
Help of the helpless, O abide with me.

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.
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Konfirmanter Solstad

Konfirmanter Vassås
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Trosopplæringsprosjektet:
Bildene er fra 5.-7. klasse gutter på Terråk. Nå
har de og de andre
5 gruppene i Bindal
hatt de siste av fem
malesamlinger.
Høsten 2008 går vi ut
med samme tilbud til
den andre halvparten
av barnetrinnet i Bindal. På Kjella og Bindalseidet gjelder det 6. og
7. klasse, og på Terråk
3., 4. og 5. klasse. Vi

håper på fremdeles god
oppslutning.
Dette er et gratistilbud nå i prosjektperioden som går
over 2 år.
14. september 2008
starter utstillingen i
våre kirker. Det gleder
vi oss veldig til. Ungene
har så mye spennende
på hjertet.
Hilsen fra Catrine,
Prosjektleder

Bjørn Tore
med
malinga.

Eivind med
penselen

PLANTER TIL VÅREN
Vårvarer, jord, gjødsel, mm…

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

• Buketter
• Sorgbinderi
• Dekorasjoner
• Brudebuketter
7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66 - Faks 75 03 40 10

Vårhilsen fra
Borghild og Wenche

Barn av regnbuen

Hallfrid, Jan og Roger med ”Kjærlighet fra Gud”

Fra kirkevergen

BINDAL MENIGHETSBLAD
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Vedlikehold
på kirkegårdene
sommeren 2008
Jeg har fått en del tilbakemeldinger på vedlikeholdsarbeidet på kirkegårdene. De
aller fleste synes kirkegårdene her i Bindal stelles pent og
er veldig fornøyde, men det
finnes også noen som synes
at det blir gjort for lite av
småarbeid som maling, snekring, beskjæring av busker og
annet. Og til det vil jeg gjerne
få komme med en oppklaring.
Her i Bindal har vi 6 kirkegårder. På 5 av dem er det
kirketjener og hans vikar som
slår gresset og steller på annet vis. Det sier seg selv at i
løpet av sommerhalvåret vil
det være flere arbeidsoppgaver for kirketjener enn
ellers.
Vår kirketjener er ansatt i
50 %, og i tillegg til sommervedlikehold, deltar kirketjeneren ved de fleste gudstjenester, graver og deltar ved alle
begravelsene i kommunen.
Til sammenligning har
Sømna 1 kirkegård og kirketjener i 100 %, Vevelstad har 3
kirkegårder og kirketjener i
55 % og Vega har 2 kirkegårder og kirketjener i 100 %.
Når sant skal sies er bindalingene flinke til å ta vare på
kirkegårdene. På flere av kirkegårdene drives det vårrydding og vedlikehold av frivillige, noe vi setter stor pris på.
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Kirkekalender

Kirkelige
handlinger

Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Døpte

Juni

Begravelse

11.05.

Amelia Fredrikke

11.05.

Linnea Jeanette
Kvarsvik
Emil Johannes Brønmo
Lukas Alexander
Kvalø Holm

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
Bøkestad
30 sitteplasser.

11.05.
11.05.

Vassås

01.06.

3.s. e. pinse

08.06.
15.06.
22.06.

4.s. e. pinse
5.s. e. pinse
6.s. e. pinse

29.06.

7.s. e. pinse

Juli

12.05. Iver Johan Stenkjær

06.07.

Døde

Konfirmasjonsgudstjeneste
i Solstad kirke kl 11
Ingen gudstjeneste i Bindal
Begravelse
Gudstjeneste i Lande
kapell. Båttur.
Seremonirom for alle ikulturer
og religioner.
Friluftsgudstjeneste
Kjelleidet
kl 11.
30 sitteplasser.
Dåp
Høymesse i Vassås kirke.
50-årsjubileum konfirmanter.

13.07.
20.07.
27.07.

Gravminner

Oppussing av gravsteiner

Solstad Skrifttilførsel
Begravelse
19.05. Halvor Juel Kveinå
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
Bistand
med praktiske
gjøremål
30 sitteplasser.
Vassås
i forbindelse med dødsfall

8.s. e. pinse

Høymesse i Solstad kirke.
50-årsjubileum konfirmanter.
9. s. e. pinse Høymesse i Vassås kirke kl 11
10. s. e. pinse Ingen gudstjeneste i Bindal
11. s. e. pinse Høymesse i Solstad kirke kl 11

August

03.08.
12. s. e. pinse
Begravelse
Begravelse
Begravelse
Begravelse
Begravelse
10.08.
13.
pinse
Seremonirom
for alle
kulturer
ogs.religioner.
Seremonirom
for alle
kulturer
oge.
religioner.
Seremonirom
for allefor
kulturer
og religioner.
Seremonirom
alle
kulturer
og religioner.
07.04. Einar Martin Alsli Seremonirom
30
sitteplasser.
30 sitteplasser.
for
kulturer
og religioner.
30alle
sitteplasser.
17.08.
14.
s.
e.
pinse
30 sitteplasser.
30 sitteplasser.
26.04. Julius Arnold
24.08. 15. s. e. pinse
Sommerseth
31.08. 16. s. e. pinse
15.05. Ester Karen Bergerud

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

Begravelse

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

AS

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

Begravelse
Begravelse

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

YTRINGEN AVIS

Gravminner
Oppussing av gravsteiner

Gravminner

Ingen gudstjeneste i Bindal
gravsteiner
HøymesseOppussing
i Solstad av
kirke
kl 11
Høymesse i Vassås
kirke kl 11
Skrifttilførsel
Høymesse
i Vassås
kirke klgjøremål
11
Bistand
med praktiske
Høymesse ii forbindelse
Bindalseidet
misjonshus
med dødsfall
kl 11.

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

YTRINGEN AVIS AS
YTRINGEN AVIS AS
YTRINGEN AVIS AS

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

YTRINGEN
AVIS
AS AS
YTRINGEN
AVIS

YTRINGEN AVIS

AS

Begravelse

Gravminner Gravminner
Gravminner
Oppussing av gravsteiner
Oppussingav
avgravsteiner
gravsteiner
Oppussing
Skrifttilførsel
Skrifttilførsel
Skrifttilførsel

Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja
Salongen FIX – Terråk
Åsvn.Åsvn.
6, 7970
Kolvereid
- Tlf. 74
6, 7970
Kolvereid
- Tlf.397451396051 60
Åsvn. 6, 7970
- Tlf. 74 39
5174
6039 51 60
Åsvn. Kolvereid
6, 7970 Kolvereid
- Tlf.
Åsvn. 6, 7970 Kolvereid - Tlf. 74 39 51 60

Bistandgjøremål
med praktiske gjøremål
Bistandmed
medpraktiske
praktiske
gjøremål
Bistand
i forbindelse
forbindelsemed
med
dødsfall med dødsfall
i iforbindelse
dødsfall

Gravminner

Oppussing av gravsteiner
Skrifttilførsel

Tlf. 75 03 42 80

Åsvn.
6,74
7970
Kolvereid
Åsvn.6,6,7970
7970Kolvereid
Kolvereid
- Tlf.
7439
3951
5160
60 - Tlf. 74 39 51 60
Åsvn.
- Tlf.

AS

YTRINGEN AVIS

YTRINGEN AVIS AS
YTRINGEN AVIS AS

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

S AS

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

YTRINGEN AVIS

Solstad

Med forbehold om endringer har vi følgende oppsett av kirkekalender.
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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
Bogen i Bindal

Tlf. 75 03 16 32

Sesongåpent mai – sept.
7985 Foldereid - Telefon: 74 39 61 88

– der 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.
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

