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

    

Er utgitt av menighetsrådene 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

Kirkelig  Fellesråd i Bindal:
Leder: Anne Brit Bøkestad  
 Skillingsås
 Tlf. 915 77 129

Det er Jul

For et øyeblikks tid er det stille, og fred på den fredløse jord.
For et døgn eller to må de tie, alle trusler i bomber og ord.
Et sekund eller to kan du glemme, at kanskje må jorden forgå.
Det er jul du har tid til å lengte, til å høre ditt hjerte slå.

For et øyeblikks tid kan vi leve, og leke som søster og bror.
For et døgn eller to kan vi samles, rundt et hjemlig og veldekket bord.
Et sekund eller to kan vi glemme, at kanskje må jorden forgå. 
Det er jul du har tid til å drømme, og høre ditt hjerte slå.

For et øyeblikks tid kan du kjenne, en fred i ditt fredløse sinn.
Men du har ikke lov til å glemme, alle inntrykk som presser seg inn.
Et sekund eller to kan det vare før jorden går under i brann.
Ditt urolige hjerte skal banke for fred mellom alle land.

For et øyeblikks tid skal du knele, for fred på den fredløse jord 
Dine døgn skal du vie til kampen mot bomber og krig og mot mord.
Det er menneskets fremtid det gjelder, til sist vil du kanskje forstå, 
I en stall i en fattigslig vugge, du hører Guds hjerte slå.

Jeg ønsker dere ei riktig god jul 
og et fredfullt nytt år!

� May Helen

Min julegave til alle 
dere, er en vakker 
julesang skrevet av 
Eivind Skeie og 
Sigvald Tveit.
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Julefreden
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e Gud har kommet oss mennes-

ker i møte på en helt spesiell 
måte, ved å bli mennesket 

Den gamle julefreden varte fra jule-
aften til tyvendedag jul, som ble kalt 
St. Knutsdag. Da sa folk ”Sante Knut, 
jager julen ut”, i våre dager blir ofte 
juletreet høstet den dagen. I julefre-
den var ingen sysler tillatt, annet 
enn de helt nødvendigste. På gården 
skulle alt være i orden, all redskap 
og annet som sto ute skulle inn un-
der tak, ikke noe skulle ligge frem-
me og slenge. Veden skulle hogges 
opp og bæres inn før ”julefreden” 
trådte i kraft, og inne skulle huset 
skures og vaskes. I fjøset hørte det 
også en ekstra rengjøring til. Til sist 
var det vask og bading og klesskifte 
for husfar, husmor, barna og tjener-
ne. Så kunne julen komme og de 
kunne nyte alt de hadde brygget, 
bakt, slaktet og fisket.

Vi har mange lignende forberedelser 
til jul i dag også, og tiden før jul er 
en travel tid. I julehøytiden vil vi at 
orden og fred skal råde både inne 
og ute. Da vil vi gjerne være sammen 
med våre nærmeste, og dele den 
stemning av hemmelighetsfull glede 

som julen bærer med seg. Samtidig 
kan julen være vanskelig for mange 
som er alene, og som føler seg spesi-
elt ensomme i julehøytiden. Både i 
gammel tid og nå synger mange av 
oss julesanger og leser juleevangeliet 
på julaften. Og det er vanlig å gå 
sammen med barna rundt juletreet. 
Brorsons vakre salme utrykker noe 
av den lengsel vi bærer med i oss 
inn i julenatten:

Mitt hjerte alltid vanker
i Jesu føderom,
der samles mine tanker
som i sin hovedsum.
Der er min lengsel hjemme
der har min tro sin skatt.
Jeg kan deg ikke glemme,
velsignet julenatt.

Gud er kommet til oss som et lite 
barn. Med det vil Gud fortelle oss at 
han vil være her, som en av oss. Det 
lille barnet i krybben åpenbarer 
Guds frelse og forsoning for alle 
mennesker. Gud går inn i våre kår, 
deler våre smerter og sorger. Gud er 
nær i dette lille barnets kropp og 
håper at noen tar imot han og gir 
han rom i sitt hjerte. Slik vi synger 
med Brorson:

Kom, la min sjel dog finne
sin rette gledesstund,
at du er født herinne
i hjertets dype grunn!

Jeg ønsker alle i Bindal en velsignet 
og fredfull julehøytid!

Gjøa Kristine
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Søndag 7. oktober ble det invi-
tert til høsttakkefest i Vassås 
kirke

Konfirmantene deltok denne 
søndagen, og de hadde med et 
utvalg av markens grøde som 
ble båret fram i prosesjon. Alle 
4-åringene i Bindal ble invitert 
for å motta ”Min egen kirke-
bok”, og etter overrekkelsen 
deltok de, sammen med kon-
firmantene og presten, på all-
sang i koret. Det var også dåp 
denne søndagen. Etter guds-
tjenesten var det kirkekaffe for 
små og store. Det var gledelig 
at så mange barn hadde møtt 
opp denne søndagen.

Høsttakkefest i Vassås kirke 
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Prosesjon�inn�med�dåpsfolket,�4-åringene�og�konfirmantene

Prest�Gjøa�og�barnaAmalie�B.�Næsvold�mottar�”Min�kirkebok

Spente�4-åringer

Foto:�Kathrine�B.�Næsvold
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på eldresenteret på Bindalsei-
det 28. oktober

Diakoniutvalget inviterte, tradi-
sjon tro, til høstens eldrefest. 
Inger D. Alsli ledet festen og øn-
sket velkommen. Prest Gjøa del-

tok, og det samme gjorde orga-
nist Roger på trekkspill. Han 
hadde fått med seg Emil, også 
på trekkspill, og Otto på fiolin. 
Det var som vanlig loddsalg un-
der kaffe- og kakeseremonien, 
og til slutt ble det arrangert en 

bordkonkurranse, eller Quiz. 
De som møtte denne ettermid-
dagen hadde en riktig så koselig 
kveld, selv om det deltok færre 
enn i fjor.

Magnar�Gutvik
leder�diakoniutvalget

I år, for første gang, skal Bin-
dal menighetsråd, med tros-
opplæringsutvalget i spissen, 
lage arrangementet ”Lys Vå-
ken”. Dette skal foregå lørdag 

8. og søndag 9. desember. I 
skrivende stund er invitasjone-
ne sendt ut til 11 og 12-åringe-
ne, og vi håper at flest mulig 
melder seg på. Det å skulle 

overnatte i kirka ser ut til å 
være en spennende aktivitet. 
Selv konfirmantene ville delta 
på dette arrangementet. 

Eldrefest

 
Elektroinstallasjoner og varmepumper

 

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

Din blomsterhilsen til Den 
spesielle anleDning 

får Du hos oss
Buketter

Sorgbinderi

Dekorasjoner

Gaveartikler7980 Terråk  - Telefon 75 03 15 00

goD jul!
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Jul i gamle dager

Juledag
I julen var samhold og samvær 
mellom alle på gården viktig. 
Tidlig juledagsmorgen skulle 
alle ha servering av husmoren 
og husfaren. Denne morgenen 
er rollene byttet om og alle hu-
sets folk, tjenere og barn blir 
servert først. Alle fikk en smake 
bit før de sto opp, og øl eller 
brennevin ble båret rundt. Det-
te skjedde veldig tidlig på mor-
genen. Noen steder sto de opp 
og ba morgenbønn og leste 
evangeliet før de gikk til sengs 
igjen. Etter en to-tre timer i sen-
gen sto alle opp for alvor. Den-
ne skikken fulgte de andre jule-
dag og nyttårsdag også.

I mange bygder var det også fast 
skikk at tjenestefolket skulle ha 
første retten på skyss til kirken 
juledagen, trolig var disse skikk-
ene en kristen påvirkning, med 
Jesus som den tjenende Herre 
som forbilde.

Dyrene på båsen skulle ha sær-
lig stell juledagsmorgen og helst 
så tidlig som mulig. Den som lot 
buskapen drikke først, ville gi 

hester eller kyr større trivsel i 
kommende år. Vannet i mid-
nattstimen julenatt var regnet 
for særlig helsebringende, som 
en del av julenattsunderet. Kris-
tenretten ga faste regler for fred 
og ro på selve juledagen. Ingen 
måtte se til naboer eller kjen-
ninger. Fred og ro rådet for 
mennesker og dyr. Å holde seg i 
ro juledagen har mange av oss i 
oss ennå. Den eneste lovlige tur 
bort juledagen var å reise til 
kirke.

Hjemover fra kirken var det 
vanlig med kappkjøring landet 
rundt. Den som vant ville få av-
lingen først i hus høsten etter. 
Hjemme ventet god mat og mye 
mat og rikelig med øl.

andredagen 
og romhelgen
Med andredagen begynte en 
livligere feiring med lek, skjemt 
og moro. De red ”om hus”. De 
red fra gård til gård og der red 
de rundt stall, låve og fjøs og 
tilslutt hovedhuset og på tunet. 
Så fikk de øl. Å gå julebukk eller 
julegeit startet andredagen.  

De kledde seg ut og gikk fra 
gård til gård. Julebukkferden 
var et påskudd for å komme på 
besøk ubedt. Denne skikken 
var en del av julemoroa for både 
voksne, ungdom og barn. Man 
skulle kle seg ut slik at man 
ikke ble gjenkjent. Noen steder 
hadde de en maske laget av gei-
teskinn og med horn og langt 
skjegg. Og denne bukkefiguren 
gikk foran i opptoget. Julebukk-
tradisjoner er det sikkert mange 
som husker ennå fra sin barn-
dom, hvor man kledde seg ut, 
sang julesanger og ba om jule-
godt.

Kappriding var også vanlig og 
da med rikelig skjenk. De trod-
de skjenken gjorde at hestene 
sprang raskere og villigere.

Senere på dagen og alle dager i 
romjula, ja helt til tyvendedagen 
var det grannelag og ungdoms-
sammenkomster.

Man hadde spleiselag hvor ko-
nene hadde med et stykke kjøtt 
hver og gryn og poteter og ko-
kinga var det de som holdt hus 
som sto for. Mennene hadde 
med øl og spillepenger. De 
spiste, pratet, spilte kort og dan-
set sammen.

Joleleik var for unge gutter og 
jenter. De hadde med seg brenne-
vin og skjenket hverandre, og 
danset til langt på natt.

Juleskikkene har forandret seg 
mye, men det er ikke tvil om at 
julen fremdeles er årets mest 
tradisjonsrike feiring. Og gleden 
over å feire jul deler vi frem-   
deles!

Gjøa�Kristine�Aanderaa
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«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!

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 12.00 - 16.00

Lørdag Etter behov.

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

God Jul!
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GUDS FRED!
”Guds fred” er en gammel hilsen. 
Det er en vakker hilsen. ”Fred” er 
av de store ordene. Vi kan ikke 
ønske noe bedre for hverandre 
enn å få leve i fred. ”Fred” er et 
hovedord i vår Bibel. 

I Guds nærhet lever freden.   
Ingen fred er større enn den 
han gir. Guds fred er knyttet til 
julebudskapet. Jesus ble kalt 
fredsfyrsten. Og englenes store 
”Gloria”, sangen på Betlehems-
marken, er en hyllest til freden 
som nå er kommet til verden. 
”Ære være Gud i det høyeste 
og fred på jorden”! At Gud har 
knyttet sin fredsplan til et lite, 
sårbart menneske, er jule-
evangeliets store mysterium. 

Mysteriet utfolder seg gjen-
nom livet hans. I det han gjor-
de og i ordene han brukte. I 
den historiske freden han 
skapte ved et offer vi minnes 
om hver gang vi ser et kors og 
hver gang vi lytter til budska-
pet om hans oppstandelse. 

Han skapte fred. Derfor er 
julebudskapet et fredsbudskap 
– fra Betlehem. En by som 
fortsatt finnes og hvor dagens 
innbyggere fortsatt lengter   
etter fred, også nå i julehøy-  
tiden. Dagens virkelighet i 
Betlehem er en påminnelse 
om at budskapet om Guds 
fred, også er en utfordring til å 
huske på dem som lever i 
ufred også denne jula. Jesus sa 
en gang ”salige er de som   

skaper fred”. Det er et ord vi 
kan bære med oss når vi skal 
feire vår store fredshøytid.

Med ønske om en fredfylt  
julehøytid!

Biskop�Tor�B�Jørgensen

JULEANDAKT av Biskop Tor B. Jørgensen
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Adventssangen
Vårt første lys vi tenner 
og stirrer mot det blå.
Vårt første lys vi tenner,
Guds Sønn vi venter på. 

Vårt annet lys vi tenner,
for Jesus gjør vi det.
Vårt annet lys vi tenner,
snart får vi stjernen se.

Vårt tredje lys vi tenner,
la stjernen skinne klart,
en bønn til Gud vi sender,
nå kommer julen snart.

Vårt fjerde lys vi tenner,
hør englesang så nær.
Fold hender, barn, fold hender,
nå har vi julen her.

(Ukjent�forfatter)

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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Velkommen til kirken!

Døpte
Vassås
07.10. Ola Kjølstad

Solstad
30.09. Birk Reihard Pedersen

Døde
Solstad
10.07. Hjørdis Anie Solstad,  
 f. 1921

11.10. Aud Jorun Aune,  
 f. 1933

Vassås
25.09. Kristine Johanne Margrete  
 Gaupen, f. 1931

27.09. Agnes Marie Grønli,  
 f. 1918

GuDSTJENESTER I BINDAL PRESTEGJELD
Med forbehold om endringer 

Desember
2. des 1.s. i advent  Ingen gudstjeneste i Bindal
9. des 2.s.i advent  Familiegudstjeneste i Vassås kirke  
   - Lys våken arr.
16. des 3.s.i advent  Gudstjeneste i Solstad kirke - Dåp
23. des 4.s.i advent  Ingen gudstjeneste i Bindal
24. des Julaften:    Gudstjeneste på sjukeheimen kl 11
      Gudstjeneste i Solstad kirke kl 13.30
                                Gudstjeneste i Vassås kirke kl 16.00
25. des 1. juledag   Ingen gudstjeneste i Bindal
26. des 2. juledag   Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11 
   Gudstjeneste i Vassås kirke kl 15
30. des Romjulssøndag Ingen gudstjeneste i Bindal
31. des Nyttårsaften  Gudstjeneste i Vassås kirke

JANUAr
1. jan Nyttårsdag  Ingen gudstjeneste i Bindal
6. jan Kr. Åpenbaringsdag Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
13. jan 2. s.i åpenbaringst Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
20. jan 3.s.i åpenbaringst Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
27. jan Såmannssøndag Ingen gudstjeneste i Bindal

FebrUAr
3. feb Kristi forklarelsesdag Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
10. feb Fastelavnssøndag Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
17. feb 1.s.i fastetiden Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
24. feb 2.s.i fastetiden Ingen gudstjeneste i Bindal

mArs
3. mars 3.s.i fastetiden Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
10. mars 4.s.i fastetiden Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
17. mars Maria budskapsdag Ingen gudstjeneste i Bindal
24. mars Palmesøndag Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
28. mars Skjærtorsdag Gudstjeneste på sykeheimen kl 11
29. mars Langfredag  Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11
31. mars 1. påskedag  Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
   Gudstjeneste i Solstad kirke kl 15

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.

GOD JUL!



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.
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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 tirsdag, torsdag og fredag 09.30 - 17.00
Onsdag  Stengt
Lørdag  10.00 - 14.00 Mob 958 26 527

GOD JUL!

God Jul!



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
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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

God Jul!

God 
Jul!

God 
Jul!

God Jul!

God 
Jul!


