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Redaktørens Hjørne
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Bindal menighetsblad

N

å er sommeren på hell, og vi går ei fin høsttid i
møte. Det er deilig med sommer, men jammen er
det fint om høsten også, med fine farger og klar
luft. Her på kirkekontoret har vi en stol tom og ledig fra
august av. Soknepresten vår, Claes Mørch har takket ja til
en ny stilling som sokneprest i Aurland prestegjeld og har
nå forlatt Bindal.

Prestesituasjon fremover

I skrivende stund vet vi fint lite om hvordan det blir fremover. Soknepreststillingen vil bli lyst ut så snart som mulig. Før den blir besatt vil vi få dekket opp prestebehovet
fra Brønnøysund. Vi vet at prost Even jobber for at vi skal
få en fast vikar her i Bindal inntil ny sokneprest er ansatt.
Vi håper for forståelse for situasjonen, og er behjelpelig
med å opprette kontakt med prest hvis ønskelig.
Jeg vil bare minne om at døra til kirkekontoret er åpen for
alle som vil ta en tur innom.
Jeg ønsker dere alle ei fin høsttid!

May Helen

Har du noe du vil dele med
menighetsbladets lesere?
Send til kirkekontoret, 7980 Terråk, eller
kirkevergen@bindal.kommune.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

Er utgitt av menighetsrådene og
kommer ut 5 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:
Prestestilling ubesatt
7980 Terråk
Kontortlf. 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. 75 03 14 30
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
Kirkelig Fellesråd i Bindal:
Leder: Anne Brit Bøkestad
Skillingsås
Tlf. 915 77 129

Foto forsiden:
Utsikt mot Heilhornet
fra Selfjorden.
Foto:
May Helen Lindsetmo
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Kristentroens frukt
Begravelse

V

Prestens side

Seremonirom for alle kulturer
religioner.
i haroglett
for å tenke at alt som volder
30 sitteplasser.
oss vondt, alt som er av smerte, fy-

verdens smertetrykk og ikke denne verdens
lykke og velferd.
Begravelse
Det er ingen politikk
eller filosofi eller psykologiSeremonirom
som vil frelse
denne
verden.
for alle kulturer
og religioner.

sisk og psykisk, ikke har noen stor
verdi. Og at våre liv blir forringet i verdighet og kvalitet fordi vi blir rammet av smerte og svakhet.

Fakta   

sitteplasser.
Når en stjerne dør 30
i verdensrommet
er trykket stort, det vet vi.

Og på et ytre plan kan det unektelig føles
slik ut. Et gammelt menneske som vrir seg i
sin syke kropp på et sykehjem, hva slags
verdighet har det? Eller et lite barn som skriker ut sin angst og smerte, i et eller annet
rom i verden, hva slags verdi har det?

Denne verdens smertetrykk, båret av mennesker og Gud, er større. En dag vil noe dø
bort pga av det trykket.
Kristendommen er smertens religion og
kroppens religion. Kristendommen er derfor også det svakes religion. Den levende
Gud er en svak Gud. Heldigvis.
Menneskehetens smerte og Guds svakhet er
vår fremtid. Paradoksalt nok.

Gravminner
Kristentroen er ingen overfladisk religion.

Kristentroen
Oppussing
av gravsteinerutfordrer vårt blikk til å se brådypt inn i tilværelsen. Så dypt at vi blir
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Skrifttilførsel
svimle.
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det denne Bindal med et godtSkrifttilførsel
vemod. )
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praktiske
Claes
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i forbindelse med dødsfall

Resultatet etter kirkevalget 12.september kunngjøres
i aviser, oppslag og i neste menighetsblad.
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Avskjedsgudstjeneste
Etter å ha vært sokneprest i
Bindal i over 5 år tok Claes
Mørch avskjed med Bindal
menighet i slutten av august.
Han har fått ny jobb som sokneprest i Aurland prestegjeld
i Sogn og Fjordane.
Søndag 14. august arrangerte
menighetsrådet avskjedsgudstjeneste for ham med kirkekaffe
etterpå. Denne søndagen var
det også dåp.
Prost Even Borch hadde med
hilsen fra biskop Tor B. Jørgensen og bispedømmekontoret.
Under kirkekaffen takket Claes
for tjenesten, samarbeidet og tiden i Bindal. Han presiserte at

Claes takker for seg

Nestleder i menighetsrådet,
Svein Kolsvik, lagde fin stemning
på kirkekaffen med sang.
Her gir han Claes kaketinen
fra Bindal menighetsråd.

Bindal menighetsblad

han hadde bare gode minner
fra prestegjeldet, og sa at det
var viktig å reise fra en plass
mens en ennå trivdes. Prost
Even hadde med to gaver til
Claes, en bok fra bispedømmet
og en bok fra prestekollegaene
på Sør-Helgeland. Den ene boken var om Helgelandskysten.

Fra Bindal menighetsråd fikk
prest Claes mange gode ord og
en kaketine i tre laget av Paula
Lindrupsen. Fra staben fikk
Claes en Bindalskniv. Catrine
Gangstø takket Claes for hans
entusiasme og initiativ for maleprosjektet.

Prost Even overrekker gaven fra prestekollegaene på Sør-Helgeland
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Vi ønsker Claes, Somthawin,
Maxwell, Saila og Film lykke til
på sin nye hjemplass! Dere er
alltid hjertelig velkommen hit til
Bindal.

Bindal menighetsblad

Hva skjer I menigheten ...
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Onsdag 8 juni inviterte menighetsrådet og kulturskolen til utstilling i Vassås
kirke. Her ble bildene som
er blitt malt det siste året av
2. klassinger og konfirmanter, vist frem for interesserte. Samtidig hadde kulturskolen avslutningskonsert
for sommeren. Utstillingen
var åpen under hele arrangementet. Konserten startet
med Terråk skolekorps. Etterpå fikk hver enkelt av
kulturskoleelevene
vist
frem det de har lært gjennom året. En trivelig stund
som gjerne flere kunne ha
hatt glede av.

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
Mob
annehver lørdag

958 26 527

Bindal menighetsblad
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Menighetens fadderbarn
Juni 2011

Kjære familie,
vår
vi er så glad for å kunne sende
Håper dere har det bra og trygt,
å
ogs
vi
l
ska
dere også forventer,
varme takk med dette brevet. Som
Meseret Tesfay.
bringe nytt om fadderbarnet deres,
.
med sin SOS-familie og omgivelser
Meseret vokser og trives sammen
alle
på
bra
kan for at hun skal ha det
Som vanlig gjør SOS-byen alt den
e
sk og psykisk helse, og følger sin
mulige måter. Hun er ved god fysi
.
sist
n
side
ere og har lagt på seg litt
vekstkurver fint. Hun har blitt høy
e.
ansvar for egen hygien
Meseret er nå så stor at hun har fått
r
, og scorer bra i alle fag. Hun like
Hun gjør det veldig bra på skolen
en
am
eks
seg
ne, og når det nærmer
best å jobbe med skolearbeidet ale
ene
er også flink til å spørre medelev
er hun veldig konsentrert. Hun
e
end
rag
frem
. Hun ser ut til å bli en
sine hvis det er noe hun sliter med
ar
delt
t
ere
selev for flere lærere. Mes
student, og er allerede en yndling
å
a oppgaver. Hun er den første til
aktivt i klassen og gjør hurtig unn
oftest får hun alt rett.
vise læreren arbeidet sitt og som
te, og kan virke mer moden enn jevn
Meseret ser ut til å bli en rolig jen
føre
opp
å
av
om at man får ansvar
aldrende barn. Hun er overbevist
medelevene ikke gjør noe galt. Med
seg ansvarlig, og passer ofte på at
odell for de andre barna. Hun har
resultat i at hun er blitt en rollem
t
ofte får nye venner og blir lett kjen
også et så vinnende vesen at hun
e
ikk
hun
at
e
ekt for de nye vennen
med dem. Hun har også sånn resp
seg dumme. Meseret liker å hjelpe
føle
vil fornærme dem eller få de til å
å
å hjelpe småsøskenene sine med
sin SOS-mamma, i hovedsak med
gjøre lekser.
sine.
hun å hoppe tau med vennene
På fritiden, etter skoletid, liker
rt,
spo
r
like
t
all med guttene. Mesere
Noen ganger spiller hun også fotb
når
et
ann
alt
kt, og glemmer gjerne
og har et bra konkurranseinstin
r
til familie og venner hvis hun gjø
yte
hun spiller. Hun liker også å skr
ne
gjer
hun
r
n noe annet å gjøre, øve
det bra. Hvis hun er hjemme ute
lipp.
på dansetrinn ved å se etter videok
es
dere har gjort for Meseret, og der
Vi er for alltid takknemlige for det
fremtid.
bidrag er veldig viktig for hennes
Med hilsen
Wosene Kif le (Mrs)
National Sponsorship Manager
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TIL UNGDOMMEN
av Nordahl Grieg

Kringsatt av fiender,
gå inn i din tid!
Under en blodig storm –
vi dig til strid!

Ubygde kraftverker,
ukjente stjerner –
skap dem, med skånet livs
dristige hjerner!

Kanskje du spør i angst,
udekket, åpent:
Hvad skal jeg kjempe med,
hvad er mitt våpen?

Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes her nød og sult,
skyldes det svik.

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:
troen på livet vårt,
menneskets verd.

Knus det! I livets navn
skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd
eies av alle.

For all vår fremtids skyld,
søk det og dyrk det
dø om du må – men:
øk det og styrk det!

Da synker våpnene
maktesløs ned!
Skaper vi menneskeverd,
skaper vi fred.

Stilt går granatenes
glidende bånd.
Stans deres drift mot død,
stans dem med ånd!

Den som med høire arm
bærer en byrde,
dyr og umistelig,
kan ikke myrde.

Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
døden skal tape!

Dette er løftet vårt
fra bror til bror:
vi vil bli gode mot
menskenes jord.

Elsk – og berik med drøm –
alt stort som var!
Gå mot det ukjente,
fravrist det svar.

Vi vil ta vare på
skjønnheten, varmen –
som om vi bar et barn
varsomt på armen!
1936

Bilde: Idea go / FreeDigitalPhotos.net
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50-årskonfirmantmarkering
Lørdag 25. juni møttes 50-årskonfirmantene i Solstad kirke
hvor de så seg om og mintes.
Det var i 1961 46 konfirmanter
fra begge sokn. Av 39 gjenlevende var 19 personer til stede.
De var innom gymsalen på

Bindalseidet skole hvor konfirmantundervisningen foregikk
for 50 år siden. Deretter var det
bespisning på skytterhuset
hvor skytterlaget sto for serveringen.

På søndag møtte nesten alle til
50-årsmarkering ved gudstjenesten i Vassås kirke.
Avslutning med kaffe og kake
på Færingen gjestegård. De
som møttes syntes de hadde
hatt det veldig trivelig.
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Kirkelige
handlinger
Døde

Vassås

17.07. Dagny Pettersen,
f. 1925
22.07. Anne-Beate Solvang,
f. 1945

Solstad

20.06. Åge Kveinå,
f. 1966
23.07. Elsa Beathe Kristiansen,
f. 1952
07.08. Reidunn Markussen,
f. 1959

Døpte

Vassås

Kirkekalender

14.08. Iver Antonius Gangstø Van Tuijl

Solstad

05.06. Noah Johannes Hamnes-Aunvik

Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Med forbehold om endringer

Vigde

Pga prestesituasjonen er kirkekalenderen ikke helt klar.

Vassås

30.07. Merete Berg-Hansen
og Martin Kjølstad

Solstad

30.07. Eldbjørg Tove Alsli
og Stig Morten Vikan
06.08. Lene Elise Holten og
Daniel James Fulbrook

Pr. i dag sikre gudstjenester:
25. sept. Konfirmantpresentasjon
2. okt.
Høsttakkefest og 4 års bok
6. nov.
Minnegudstjeneste(r)

Solstad kirke kl 19.00.
Vassås kirke kl 11.00.
Sted og tidspkt annonseres

Velkommen til kirken!

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

Begravelsesbyrået
   Bergslid AS
Tlf 74 38 95 00 - 911 54 868

Bistår de etterlatte
med alle praktiske
gjøremål i forbindelse
med gravferd
Gravminner, navntilføyelse og oppussing

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

