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Redaktørens Hjørne

Adventstida

Adventstida er ei tid for glede, kos og forventning. For mange kan det vel også være
ei strevsom tid, der huset skal rundvaskes,
rullen skal sys, og alle de syv slagene skal i
boks. Advent og jul er den tiden på året at
kirken blir mest brukt her i Bindal. Og i
mellom alle gjøremål som skal skje før jul,
håper jeg at mange tar turen til de arrangementene som skjer i de to kirkene her. Jeg
nevner:
• 1. søndag i advent er det gudstjeneste i
Vassås kirke.
• Konsert med Bindalseidet Songlag i
Vassås kirke fredag 5. desember
• Lysmesse blir det i Solstad kirke
7. november, kl 19.00.
• Terråk barne- og ungdomskor prøver å
lage en årlig tradisjon for Luciakonsert.
Se annonse lenger bak i bladet.
• 14. desember får vi storfint besøk av biskop Tor B. Jørgensen i forbindelse med
en bilde-gudstjeneste i Vassås kirke og
vi håper mange finne veien dit kl 13.00.
• Vi synger julen inn i Solstad kirke
21. desember kl 19.00
Jeg vil ønsker dere alle
ei riktig god jul og
ett fredfullt nytt år!

Forsiden: Foto Hild D. Dypvik

May Helen

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:
Prest Claes Blom Mørch
7980 Terråk
Preste-mob 977 24 280
Kontortlf. 75 03 25 80
Åpningstider Kirkekontoret:
Alle dager
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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Biskopens Jule-andakt

Gylne øyeblikk
Det tas mange bilder i jula. Vi vil fange inn de gylne øyeblikkene. De vi
vil huske når festen er over. De vi vil
ha med oss videre for en gang å kunne se tilbake på og mimre. ”Sånn” var
det den gang”.
Jula er et gyllent øyeblikk. I sitt innerste vesen så å si. I sin opprinnelse. Vi
har ikke noen bilder av det som
skjedd i en stall i byen Betlehem. Det
var før fotografiets tid. Før viktige begivenheter kunne fanges inn av et kamera.
Men vi har bilder skapt av fortellingen som evangelisten Lukas har gitt
oss. Om Josef og Maria, om reisen fra
Nasaret, om den ubeleilige fødselen,
om stallen og om hyrdene – englene,
og sangen. Det er mange detaljer vi
ikke kjenner til. Detaljer vi gjerne
skulle ha kjent. Detaljer som et fotografi ville ha avslørt.

Fra fjorårets Lucia-konsert

Men vi vet det var et gyllent øyeblikk.
Et historiens dreiepunkt. Øyeblikket
som forandret historien. Da er det
kanskje bare godt å ha et kortfattet
ordbilde. Det åpner for fantasien.
Det er fascinerende å se hvor mange
kunstnere som er blitt inspirert av
dette øyeblikket. Samtidig utfordrer
det vår egen fantasi til å skape våre
egne bilder. Hva Guds nærvær betyr
for oss – i dag.
For barnet som ble født i det gylne
øyeblikket ga et nytt innhold til ord
som tro, håp, kjærlighet, fred, forsoning, nåde og frihet. Ja, han var selv
ordet, sier Johannes i sitt juleevangelium. Han har gjort det gylne øyeblikk
levende for alle tider.
Og Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss,
Og vi så hans herlighet, en herlighet
som den enbårne Sønn har fra sin
Far, full av nåde og sannhet.
Biskop Tor B Jørgensen

Terråk barneog ungdomskor
arrangerer:

Lucia-konsert
Lørdag 13. des.
kl 17.00
i Vassås kirke

Kviin deltar også!
Kaffe og boller etter
konserten
Kr 50 for voksne
og gratis for barn
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”Barn av regnbuen”
Denne malestunden er
fra lørdag 1. november
på Bindalseidet. Eivind
og Gosia var med på å
gjøre dette til en trivelig stund med musikk
og matlaging med mer.
Vi har hittil hatt 3
bildegudstjenester. 12
barn har fått bildene
sine fyldig presentert
og omtalt ut fra fem
forskjellige innfallsvinkler.
På den første bildegudstjenesten i Vassås
kirke 28. september,
deltok Gunnar Danbolt, professor i europeisk
kunsthistorie.
Han har bistått oss med

gode råd angående nå
og videre orientering
av kunstprosjektet.

Marianne,
Ghosia og
Mia

Emma, Sander, Dag Kjetil, Catrine
og Arnulf.
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Akustisk lovsang på norsk
Sissel Kveinå Tonstad
og Svein Tonstad
HELE LIVET
Debutantene Sissel Kveinå Tonstad og Svein Tonstad leverer
en plate med sangbare melodier og meningsfylte tekster på
norsk.
De har komponert alle låtene
og har med seg musikere fra
øverste hylle.
Tekstene er også deres egne,
bortsett fra 3 bidrag fra Tore
Thomassen. Sangene egner seg
godt både som brukssanger og
til ettertanke.
Release 10.oktober.
I handel fra denne dato.
Noen av musikerne:
Bernt Rune Stray, gitar. Har
spilt med Carola, D`Sound,
Lene Malin m.fl. Er også
produsent på plata.
Torjus Vierli, tangenter, trekkspill m.m. Pianist for
Sigvart Dagsland, Carola,
Garness m.fl
Jonny Sjo, bass.D`Sound,
Morten Harket, Madcon m.fl
Karl Oluf Wennerberg, slagverk
og perc. Spilt med Carola,
Sigvart Dagsland, Magne
Furuholmen osv.

PLATE-TIPS:
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor

1
3
4
6
8

Aldri langt borte– åpen og varm sang om Guds nærvær
Sol og lys – glad og vennlig hyllest til våren og livet
Leve nå – allsang om fellesskapet
Hele livet – jazzpreget trosbekjennelse
Du bor i meg - nydelig melodi med sterk tekst

KveinåTonstad •www.kveinatonstad.no
Epost: svein.tonstad@online.no eller sissel.tonstad@online.no
Adr: Skjetnemarkveien 35b, 7081 Sjetnemarka
Tlf: 90672322 eller 97958328
Er i salg på Joker Bindalseidet. Et julegavetips?

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

l!

Tlf. 75 03 42 80

God
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Hva skjer i Menigheten

Fredag 7. november hadde vi besøk av Rørvik
Gospelkor under ledelse av Dan Ramstad. De
rundt 70 som valgte å bruke fredagskvelden i
Vassås kirke, fikk en kjempeopplevelse. Vakker

Høsttakkefest i
Vassås kirke
Søndag 5. oktober inviterte vi
til høstakkefest, med oppmøte
på Plassen, hvor vi gikk i prosesjon med markens grøde til kirken. 4-åringene fikk utdelt kirkebok, og Wenche organiserte
litt sang for barna. Denne dagen var det også dåp. Etter
gudstjenesten gikk vi tilbake til
Plassen, der det var mat- og kaffesalg. Det ble også, som i fjor,
amerikansk auksjon der markens grøde ble auksjonert bort
til inntekt for fadderbarn i menigheten. Takk til alle som møtte opp og gjorde dette til en trivelig stund.

gospel sang med dyktige musikere, og ikke minst
gode solister gjorde sitt til en flott konsert. Tilbakemeldingen fra gospelkoret var at de stortrivdes
her i Bindal, og at de gjerne kommer igjen!

TV-aksjon 2008
I år var det kirkelig fellesråd
som var kommunekomiteen for
Tv-aksjonen. Gjennomføringen
gikk bare greit, og bøssebeløpet ble på kr 49 318,50.
Totalt sett ble det samlet inn
kr 77 126, 33 her i Bindal, og
det tilsvarer kr 47,29 pr innbygger.
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En sang / salme jeg liker godt

Fra kirkevergen:
Fra Gerd Brevik har vi fått en sang hun gjerne
vil dele med menighetsbladets lesere:
Etter å ha sjekket litt fant redaktøren ut at
denne kalles ”Stjernesangen” og er skrevet av
Henry Albert Tandberg. Teksten synges til melodien ”Finlandia”av den finske komponisten
Jean Sibelius.

Vi synger litt om seierens lønn der hjemme,
om å få stjerner i vår krone der.
Men la oss aldri noensinne glemme,
de stjerner tente vi, mens vi var her.

De er den sorg som du til glede vendte,
de er den hjelp som du i nøden gav.
De er de lys som du i mørket tente,
Begravelse
det er de tårer som du tørret av.

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
De er hver edel kamp du stred og strider,
30 sitteplasser.

hver vunnet sjel, hver seier i Hans navn.
Hva du for Jesu skyld har lidt og lider,
hvert kjærlig offer og hvert hellig savn

Men aller herligst glans og lys utsender,
det gode du i stillhet øvde her.
Som ingen annen, men kun Jesus kjenner,
det stråler klarest i din krone der.

Bolting av
gravminner
Nå i høst er arbeidet med å
bolte og sikre alle gravminnene på kirkegårdene satt i
gang. I skrivende stund er
både Vassås og Åbygda ferdig. Der er det boltet over
170 steiner
Arbeidet med å finne festere/eiere av alle gravminnene er en kjempejobb, og
det er ikke sikkert at vi finner de riktige personene. I
disse dager vil det gå ut regning fra oss på bolting av
stein. Vår reelle kostnad er
på kr 400 pr stein, og det er
også det vi fakturerer til eierne. I de tilfeller hvor vi
Begravelse
ikke finner
riktig person håper jeg
at kulturer
vi fårogbeskjed.
Seremonirom
for alle
religioner.
Gjerne30
med
et tips om hvor
sitteplasser.
vi bør sjekke.
May Helen

Alt finner vi igjen for Herrens trone
alt som har evig verd, vi finner der.
Men ingen stjerner får vi i vår krone,
Gravminner
som vi ei selv har tent mens vi var her.

Oppussing av gravsteiner
Skrifttilførsel
Begravelse

Gravminner

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
Bistand
med praktiske
gjøremål
30 sitteplasser.

Oppussing av gravsteiner

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.

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

Begravelse
Begravelse

Begravelse

AS

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

AVIS
INGEN

N AVIS
AS AS
GEN
AVIS

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

AS

Begravelse

Gravminner
Gravminner

Gravminner

Oppussing av gravsteiner
Oppussingav
avgravsteiner
gravsteiner
Oppussing
Skrifttilførsel Skrifttilførsel
Skrifttilførsel

YTRINGEN AVIS
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Skrifttilførsel

Seremonirom
for
alle
kulturer og religioner.
Seremoniromfor
for
allekulturer
kulturerog
ogreligioner.
religioner.
Seremonirom
alle
30sitteplasser.
sitteplasser. 30 sitteplasser.
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Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall

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
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gjøremål
BistandBistand
med praktiske
gjøremål
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gjøremål
i forbindelse
medmed
dødsfall
i forbindelse
dødsfall
Bistand
med
praktiske
gjøremål
i forbindelse
med dødsfall
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med dødsfall
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AVIS

Gravminner
Oppussing av gravsteiner

NGEN

God Jul!

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.
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Lisa`s Frisør
Velkommen tilbake på ny året!!
Jeg har fått inn Great Lenghts exstension!
Ring eller stikk innom for timebestilling!

Tlf 97 143 710

Ønsker alle
nye og gamle
kunder
God Jul og
Godt Nytt år!
Hilsen Lisa

6-PACK Treningsstudio
Ring for gratis prøvetime på
tlf 413 45 894
ÅPNINGSTIDER:

Man -Tor
10.00-21.30
Fre
10.00-19.00
Annen hver lør 10.00-14.00 (partallsuker)

Ønsker alle spreke medlemmer
God jul og Godt nytt år!!
Velkommen tilbake på ny året!!

Marits Fotterapi
Gi føttene et godt nyttårsforsett.
Ønsker alle
en fredelig jul og
godt nytt år!

!
l
u
J
d
Go
7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66

Hilsen Tom

Tlf 917 17 519
Vi har stort utvalg av
blomsterdekorasjoner,
kranser, lys og pynt
til advent og jul.

• Buketter
• Sorgbinderi
• Dekorasjoner
• Brudebuketter

Førjulshilsen

fra Borghild & Wenche

Jule-filosofi
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H

ar dere sett noen som har båret
tungt noen gang? Ikke bare ordentlig tungt, men fryktelig tungt?
Se for dere nettopp det, en mann som
forsøker å løfte en fryktelig stor bør. I
det han endelig klarer å få hele kroppen
under børa faller han sammen og får
hele den fryktelige store børa over seg,
knust under børas masse og tyngde.
Men så plutselig strekker mannen
ryggen og reiser seg og vandrer av gårde med hele børa, lekende lett.

V

i kan også se for oss en kvinne som
kler av seg plagg for plagg og som
til slutt står der helt naken. Deretter stuper den nakne kvinnen ut i havet og
ned igjennom det grønne, solopplyste
vannet, og videre ned i gjørma og mud-

deret dypt der nede på den mørke
havbunnen. På denne havsens bunn
klarer så kvinnen å ta sats og spenner
seg oppover igjen og glir gjennom
mørket, mudderet og opp til det solvarme vannet.
Når den nakne kvinnen bryter
vannflaten er lungene ved å sprenges.
Men i hånden har kvinnen den dryppende kostbare tingen hun stupte ned
for å få tak i.
Hva har dette med julen å gjøre?
Jesus er denne mannen som bar en
fryktelig bør.
Jesus er denne kvinnen som stupte i
havet.
Claes

BINDAL TAXI
Står til tjeneste

God Jul!
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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

l!
u
J
d
Go
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Kirkelige
handlinger

Døpte

Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Med forbehold om endringer har vi følgende oppsett av kirkekalender.

Desember

Vassås

05.10. Leon Haldorsen Fiskum
19.10 Lucas Lande

Solstad

07.09. Patrick André Lian
19.09. Leander Olai HavnHanssen.

Døde
Vassås

13.09. Anna Konstanse
Svendsvoll f. 1935
02.10 Bjarne Aspnes f. 1914
19.10. Dag Dybvik f. 1936

Solstad

10.03. Oddlaug Marie Lysfjord
f. 1919
28.09. Halfrid Jakobine
Lysfjord f. 1923
15.10. Eva Sofie Lund Kalvik
f. 1933
16.10. Anne-Marie Liasjø
f. 1925


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

07.12. 2. s. i advent Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 19
Lysmesse
14.12. 3. s. i advent Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 13
Konfirmantsamling kl. 9-15
21.12. 4. s. i advent Ingen gudstjeneste i Bindal
24.12.Julaften
Sykeheimen, Terråk kl. 11.
Solstad kirke kl. 13.30
Vassås kirke kl. 16.
25.12. 1. juledag Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11
Høytidsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 15
26.12.2. juledag Ingen gudstjeneste i Bindal
28.12.S. e. jul
Ingen gudstjeneste i Bindal
31.12. Nyttårsaften Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 15.

2009 – Januar
01.01. Nyttårsdag Gudstjeneste på Bindalseidet misjonshus
kl. 11
04.01. Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 13
Konfirmantsamling kl. 9 - 15
11.01. Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 11
18.01. Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 11
25.01. Ingen gudstjeneste i Bindal

Februar
01.02.
08.02.
15.02.
22.02.

Mars



01.03.

Vi synger
julen inn

08.03.
15.03.
22.03.
29.03.

i Solstad kirke
søndag 21. desember
kl 19.00
Kor og musikk-krefter
fra hele kommunen deltar.
Offer


Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 13
Konfirmantsamling kl. 9 - 15
Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 11
Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 11
Ingen gudstjeneste i Bindal

Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 13
Konfirmantsamling kl. 9 - 15
Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 11
Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 11
Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 13
Konfirmantsamling kl. 9 - 15

BINDAL MENIGHETSBLAD

11

Vi har mye for pængan!

d
o
GJul !

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

Sesongåpent mai – sept.God Jul!
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.

God Jul!
• POST I BUTIKK
God Jul!
• 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
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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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