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Om det å
ha alt
og litt til
Det står svart på kvitt at vi bor i verdas rikaste land. I tillegg bor
vi bindalingane i den 6. beste kommunen i landet. Vi skulle ha
det bra.
Korleis opplever vi det å vere så velståande? Har vi vorte gladare? Deler vi vår rikdom lettare med andre? Har vi vorte meir
lykkeleg og takknemmeleg?
Spørsmåla er mange.
Kunstnaren Ole Paus har ein gong sagt « Vi har alt, -men der alt
vi har.» Enklare kan det knapt seiast at opphopinga av velferd
rundt oss ikkje gir meining for oss utover at vi har materielle goder oppover øyrene.
Kva er det då vi ikkje har?
Forfattaren Arne Garborg seier ein stad at det som betyr noko
for oss, ikkje kan kjøpast for pengar. Han seier det fritt gjengitt
slik:
Ein kan kjøpa seg mat, men ikkje mathug,
lærdom , men ikkje vit,
stas, men ikkje venleik,
glans, men ikkje hygge,
kameratar, men ikkje venskap,
moro, men ikkje glede,
rolege dagar, men ikkje fred.
Skalet av alle ting kan ein få for pengar.
Meiner vi framleis at vi lever i verdas rikaste land? Kva har økonomane målt då dei sette opp statistikken?
Uansett, sola har snudd og det går raskt mot vår og vi kan
snart plukke kvitveis i sørhellinga og sette dei første blomane i
ein vase på kjøkkenbordet . Og så er det lønsforhandlingar ...

Bindal menighetsblad
er utgitt av menighetsrådene og
kommer ut 4 ganger i året.
Bladet sendes gratis til alle
heimene i prestegjeldet.
Frivillige gaver mottas med takk.
Pengene sendes:
Bindal menighetsblad
Postgiro: 46510704754.
Redaktør: Olav Håkon Dybvik
Bindal prestegjeld:
Sokneprest: Torgeir Liasjø,
7980 Terråk.
Tlf. 75 03 25 80.
Privat: 75 03 40 43
Kontortid: Tirsdag, onsdag,
fredag kl.10.00–12.00.
Mandag er prestens fridag.
Kirkekontoret tlf. 75 03 25 81
Kirketjener: Olaf Martin Larsen,
Kjelleidet, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 17 15,
Organist: Roger Johansen,
7980 Terråk
Tlf. 75 03 41 77
Vassås menighetsråd, formann:
Petter Dybvik, 7980 Terråk
Tlf. 75 03 23 19
Solstad menighetsråd, formann:
Grete Lundseng
Tlf. 75 03 16 78
Kirkelig Fellesråd i Bindal,
leder Petter Dypvik
Diakon Grete Ludseng
Tlf. 75 03 25 82
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Et moderne
menneske
Bønn i Vassås kirke
Vi kan be når som helst og
hvor som helst. Og vi kan be
i lag med hverandre. Hver
tirsdag kan vi møtes til Bønn
i Vassås kirke klokka 14.
De som måtte trenge
skyss fra Terråk, kan møte på
prestekontoret litt før klokka 14.

De nye menighetsrådene har
konstituert seg
De «gamle» lederne av menighetsrådene sa seg villig til
å ta et år til i ledertolene.
Det vil si at Grete S. Lundseng og Petter Dypvik fortsetter som ledere av hvert
sitt menighetsråd.
I Solstad menighetsråd ble
Sverre Vollan nestleder og
Paula Lindrupsen ble nestleder i Vassås

Et menneske gikk seg vill i ørkenen. Sola skinte så ubarmhjertig
at den holdt på å ta knekken på
ham. Plutselig så han en oase i
det fjerne. «Det må være et fata
morgana,» tenkte han, «en luftspeiling som bedrar meg.»
Han nærmet seg oasen, og den
forsvant ikke. Han så fikentrærne, gresset og kilden. «Det må
være sulten som får hjernen min
til å gå helt i såpinn.» Han hørte
vannet som rislet, men tenkte:
«Dette er bare ønsketenkning.
- At naturen er så grusom, at den

kan narre folk på den måten...»
Litt senere ble han funnet død
av to beduiner. «Kan du forstå
dette?» spurte den ene, «fiknene
vokser nesten i munnen på ham,
kilden er like ved, og her ligger
han, utmattet av sult og tørst.»
Da sa den andre beduinen: «Han
var et moderne menneske.»

Vandrehistorie.
Fra Bønnebok for ungdom.

Ny hjelpesending til
Russland 15.februar
15. Februar starter det opp en
hjelpesending fra Bindal til Ladoga i Russland. Frivillighetssentralen har leigd en kombibuss der
en kan laste inn 30 m3 klær og utstyr, og i tillegg har plass for en
del passasjerer. Det var 13 personer som meldte interesse for å
være med på turen, og slik det
ser ut i skrivende stund , er det i
orden med visum for alle sammen.

Hjelpesendingen skal i hovedsak leveres til den frivillighetssentralen som er opprettet i
byen Ladoga. De som blir med
på turen, får trolig også på nært
hold anledning til å følge Frelsesarmeens arbeid i St.Petersburg.
Menighetsbladet er lovet rapport fra turen.

BINDAL TAXI
Står til tjeneste

TELFONER

Bindal Taxi:

75 03 40 11

Bjarne Holmberg
Jan Aune

75 03 43 53
75 03 16 61

4

BINDAL MENIGHETSBLAD

STARTEN
PÅ
helsevesenet i Bindal
For kort tid siden kom jeg over
en spesiell protokoll. Utenpå
stod med sirlig skrift «SundhetsComisjonens Protocoll» .
Denne gamle boka forteller
om den spede oppstart av helsevesenet i kommunen vår.
Året er 1831, og vi har ennå
ikke fått noen kommunal administrasjon. Sokneprest Hansen
skriver i protokollen at han har
mottatt et brev fra amtet (fylket)
om at det måtte opprettes en
«sunnhetskommisjon» i Bindalen. Sammen med Postmester Olsen og lensmannen i Nord-Bindalen, Halstein Ingebrigtsen, utgjorde de tre kommisjonen.
Som assistenter utnevnte denne kommisjonen en «ansett og
betrodd mann» i hver grend i
kommunen. Desse assistentene
var: Forlikskommisær Henrik Rachløw, Røytvold for «for de
hands Bopæl omliggende gårde
på Bindals Eidet.»
Propietær og handelsmann
Otto Knoph for «Gårdene i Sørfjorden.»
Propeitær Peder Knoph for
«Gårdene i Aabøigden».
Forlikskommisær Gjest Palmsen for «Gaardene i Kjella»
Gårbruker Benjamin Melgaard
for «Gårdene paa Øksningsøen».
Gårdbruker Rafael Hansen Skotnes for «Gaardene i Selfjorden»
Gårdbruker Peder Rasmussen
Baadsnæs for «Gaardene i Harangsfjorden» Gårdbruker Michel Hemmingsen Land for
«Gaardene i Tosen».
Sunnhetskommisjonen skulle
samarbeide med distriktslegene
for området. Siden Bindalen på
den tid var delt i Sør- og NordBindalen, måtte en forholde seg
til to leger. Sør- bindalingene til
«Distriktslæge Horn paa i Overhalden» og nord-bindalingene til

«Dokter Winter» som bodde på
Søvik ved Sandnessjøen.
Den direkte årsak til at vi allerede først på 1830-tallet ser begynnelsen til organiseringa av et
offentlig helsestell i kommunen,
er frykten for den meget smittsomme og dødelige sykdommen
kolera. Kolerabakterien angriper
mennesker og dyr på den måten
at tarmen ikke tar opp veske, og
organismen tørker ut.
Sunnhetskommisjonen mottok første året minst to «Cirkulaire» (hefter) fra departementet
for utdeling til almuen. Det ene
heftet hette: «Departementets
Cirkuilaire om Aarsager til og forebygningsmidler mod den ondartede Colera»
Kommisjonen fikk departemental informasjon om «Chlorkalkens Nytte og Anvendelse
mod Colera morbus samt Efterretning om hvor samme kan erholdes». På den tid hadde ingen
funnet ut hvordan kolerasmitten
spredte seg. Det kan nevnes at
kloring av drikkevatnet var - og
er- et godt råd mot spredning av
kolerabakterien. Sunnhetskommisjonen hadde ikke noe eget
budsjett, men ble pålagt å kjøpe

inn medisin å ha på lager i tilfelle
utbrudd av kolera, og den første
medisinen som ble kjøpt inn for
offentlige midler i Bindalen, var
kamferdråper. Utgiftene skulle
dekkes av fattigkassen.
Departementet
informerte
sunnhetskommisjonen jevnlig
om koleraens utbredelse. Koleraen kom ikke til å herje i Norge
som i mange andre land i Europa, men kommisjonen fikk melding om at den hadde brutt ut i
Drammens-området i 1833. Ellers vet vi at epedemien utetter
1800-tallet besøkte flere av de
største byene i landet. Verst ble
trolig Bergen rammet.
Det er tydelig at frykten for et
utbrudd av kolera var stor både
på sentralt og lokalt hold. Soknepresten la tydeligvis stor flid i
sitt arbeid som leder av sunnhetskommisjonen.Vi vet at presten også fra prekestolen formante folk til renslighet og at de måtte holde seg borte fra bedervet
mat.
Koleraen kom ikke heldigvis
ikke til Bindalen. Det er i alle fall
ikke i kirkebøkene å finne dødsfall der kolera er oppgitt som
dødsårsak.
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Solstad
gamle
kirkegård

Hva brukes pengene
fra Minnekortene til?
Dette spørsmålet har kommet til Menighetsbladet, og det svarer vi så gjerne på.
Overskuddet fra minnekortsalget settes inn på fond, ett for Solstad , og ett for Vassås. Det er Menighetsrådene som har disposisjonsretten over fondene, og det
er vedtatt retningslinjer for hva
fondsmidlene kan brukes til. I
disse retningslinjene står det at
pengene skal brukes til forskjønnelse av kirkegårdene. Det gies
også rom for å bruke litt av pengene til å forskjønne kirkerommet.
De siste årene har det i Solstad sokn mellom annet vært
brukt av fondet til å helrenovere
Aunet kirkegård, til hekkbeplantning rundt den nye delen av Solstad kirkegård og til maling av
kirkegårdsgjerdet. I år har det
blitt brukt midler til et lys ved
inngangen til kirkegården på

Bindalseidet og til leie av gartnerhjelp til oppstelling av all beplantninga på Solstad kirkegård.
I Vassås sokn har det de siste
årene blitt brukt av fondet til maling av kirkegårdsgjerdet på Vassås og redskapshudet på Skotnes
og oppsetting av to nye vannposter på kirkegården på Vassås.
Det har også blitt kjøpt inn en
del handredskaper til bruk for
stell av graver. I Åbygda et det
kjøpt inn en ny utebenk.
Det ble brukt litt av fondsmidlene til innkjøp av større søppeldunker på kirkegårdene.
Ellers er det det hver vår
brukt av fondet til innkjøp av
omtrent 40 sekker matjord som
folk kan bruke av når de skal
plante på gravene.
Menighetsrådene har de siste

årene vært forsiktig med å bruke
penger av minnnekortfondene.
Dette fordi at de mener at de må
ha en del penger å rutte med
hvis de vil foreta seg noe omfattende på kirkegådrene. Her kan
jeg opplyse at Vassås menighetsråd nå har bestilt en planteplan
for Vassås kirkegård. Denne planen skal realiseres til våren, og
det blir snakk om ganske omfattende «ansiktsløfting» av kirkegården.
Det er viktig å få fram at penger fra minnekortsalget ikke går
til vanlig drift av kirkegårdene,
kun til det som kan være med på
å gjøre disse spesielle plassene
til vakrerer og verdigere minnelunder.
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Under denne overskrifta utfordrer vi folk til å skrive.
Denne gangen spurte vi den pensjonerte trygdesjef, Gunnar Johnsen. Svaret
var at det gjorde han gjerne, og her er hans bidrag:

or noen år tilbake arrangerte Sømna Pensjonistskole et Petter Dass- seminar med trubaduren Ola Bremnes som foreleser og tolker av
den legendariske nordlandsprestens tekster og toner.
Fra Bindal deltok Jakob Sommerset, Jorun og
jeg. Det ble en minnerik opplevelse, hvor Ola foredro og sang fra legendens tekster og toner, samt fra
egenprodusert CD sammen med Bodø Domkor i
anledning av 1000-årsjubileet for kirken i Norge.
CD-en heter "VÆR HILSET" og er et konsertopptak
gjort i Bodø Domkirke 2.pinsedag 1995.
Fra CD's 15 tekster er som nummer en "Vær hilset
I Nordlands bebyggende Mænd".
Uten at jeg skal påberope meg noen stor innsikt
i salmesang og diktere,må jeg innrømme at det gir
meg en helt spesiell opplevelse når en fullsatt kirke med full orgelmusikk unisont framfører en av
Petter Dass sine salmer.
En slik opplevelse husker jeg spesielt fra en TVoverført kirkekonsert i Alstadhaug kirke hvor Erik
Bye og Birgitte Grimstad sammen med kor og orkester framførte en av de mest kjente og kjære salmer:

F

Herre gud,
ditt dyre navn og ære
Herre Gud, ditt dyre navn og ære.
Over verden høit i akt skal være,
og alle sjele, de trette træle,
Alt som har mæle,
de skal fortelle din ære.
Gud er Gud om alle land lå øde,
Gud er Gud om alle mann var døde
Om slekter svimler
Blandt stjernestimler i høie himler
Utallig vrimler Guds grøde.
Høye hall og dype dal skal vike,
jord og himmel falle skal til like.
Hvert fjell, hver tinde
skal brått forsvinne,
men opp skal rinne
som solen skinne
Guds rike!
Med hilsen fra Gunnar.

Ingen rette svar på Menighetsbladets julerebus!
Rebusen ble nok i vanskeligste laget. Det var ingen
helt rette av de få svar som er innkommet. Her
kommer de rette svarene:

De rette svarene var:
Nesset med sjøhus på
Bryggeodden
Øya til maleren
Møllerøya
Fjellet der de hentet drikke fra kua Melkartuva
Den omsnudde neddalen
Oppdal
Odden en har bygd adkomst til
Brunesset
Mannsnamn pluss småstein
Kjeldsand
Bukta til land- og sjødyret
Otervika
Berget til den anadrome fiskeren
Laksberget
Odden til de svarte børa på et tre Heggerbærnesset
Sjødyret som har mistetforbokstaven
Valvika
Ne som sa det var vont
Aune

Den bebygde lille innsjøen
Husvantet
Lia er oppkalt etter en
tidligere ordfører i Bindal
Amundslia
2/2 små øyne
Heilsholmene
Havet som laga ulyd
Kveinsjøen
De som var helt nederst (eller innerst)
Botnet
Gården Bartrebakke
Granli
De som holdt elva
Holtå
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Dette barndomsminnet har Jacob Sommerseth skrevet for Mennighetsbladet:

Da mor og far
kullseilte på Selfjorden
Det var en dag i november i
1918. Mor og far skulle seile fra
Sommarsete til ut på Stavøtryggen for å dra garna som far hadde satt dagen før.
Mor skulle være med for at de
skulle være så snar som mulig.
Det var bare vi barna heime, Aslaug 9 år, jeg 6 år, og Ruth 3 år.
Ottar som var 13 år, var i Sætran
på skolen.
De tok hundromsfæringen og
seilte utover fjorden. Det blåste
en frisk nord-vest vind. De nærmet seg fort Stavøyryggen. Far
var opptatt med å se etter fløyte
på garnilen mens mor satt ved
roret. Plutselig stakk det seg opp
ei «eiterdroga» som tok tak i bakseglet, og båten gikk rundt med
en gang. De to kom seg opp på
kvelvet hvor de ble sittende å
rope etter hjelp. Men ingen hørte ropene deres, så de ble sittende der mens mens vind og sjø
drev dem innover fjorden.
Vi ongan gikk heime og venta
på at foreldrene skulle komme
tilbake. Men de kom ikke.
Omsider gikk vi til naboen og
bar fram vår angst. Men ingen
tok oss alvorlig. De voksne trøstet oss med at de kom nok snart,
de hadde sikkert bare blitt heftet
med noe.Vi skjønte ikke hva dette «noe» skulle være. Slik gikk dagen i angst og fortvilelse mens vi

speidet utover fjorden etter båten
Sent på ettermiddagen, det
hadde tatt til å skumre, ser vi en
båt komme over fjorden og stevner mot støa vår. Vi ungene
springer alle til fjøra, men motet
sank. Jeg ser straks at det ikke er
hundromsfæringen, den mangler
både kryss og kollere. Destå større blir gleden da vi ser at det er
mamma og pappa som sitter i
båten. De er helt målløse etter all
ropinga, sår og lemster er de
også etter oppholdet på kvelvet
der sjøen i ett har vasket over
dem. De hadde drevet så langt at
de nærmet seg Byggøye. Far hadde da sagt til mor at nå prøvde
han å rope for siste gang. Det
høvde seg slik at akkurat da hadde Petra Bøggø vært ute for å
hente vatn fra brønnen. Hun hørte et rop hun mente måtte un-

dersøkes nærmere.Petter og Sigvart var snar med å komme seg i
båten, og fikk berget de to i land,
hvor de fikk mat og tørre klær.
Mamma og pappa fikk låne færingen og ro heim på. Hundromsfæringen tok Petter og Sigvald
serg av.
Var det en Guds styrelse eller
bare slump at Petra var ved brønnen akkurat da far presterte sitt
siste rop? Det er vel lett å tenke
seg at hadde det ikke vært slik, så
hadde vi barna ikke fått vokse
opp sammen som en søskenflokk på Sommarsete.
Jeg kan ikke fri meg fra å bedreie de voksne som var så opptatt av sine egne gjøremål og
ikke tok oss barna alvorlig. De
lot oss gå hele dagen uten å foreta seg det minste for å hjelpe
oss.
Jacob Sommerseth

Din blomsterhilsen til den
spesielle anledning får du
hos oss.
-Buketter -Sorgbinderi - Dekorasjoner - Tørkablomster - Lys fra Namsos
lysstøperi
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Mange nye fjes i de
nyvalgte nemder og råd
Menighetsrådene har foretatt
valg til de ulike underutvalg i
menighetene.Valgene gav dette
resultatet.
Diakonutvalget: Solbjørg Fossum,Anna Lande,Annlaug Helstad, Lillian Kveinå,Torill Vollan
og Julie Tveråmo.
Solidaritets- og gudstjenesteutvalget: Alfred Winje,Tove
Lillian Bergersen, Halfrid Øyen
og Torgeir Liasjø.
Dåpsopplæringsutvalget:
Catrine Gangstø, Paula Lindrupsen, Kari Winje og Anita Steffenakl.

Petter Dypvik fortsetter som leder av Vassås menighetsråd

Grete Lundseg fortsetter som leder av Solstad menighetsråd

Begge menighetene i Bindal har engagert seg en del i et misjonsprosjekt i Mali. For et
år siden reiste et ungt ektepar nedover for å arbeide som misjonærer blant malinkefolket.Vi har fått denne rapporten fra misjonsfeltet:

PÅ PLASS I TAMBAGA

Anita og Hølje
Haugsjå
Dette året har misjonsparet Anita
og Hølje Haugsjå benyttet til
språkstudier og til å bli kjent
med land, folk og kultur. Senhøstes siste år gjorde de seg klare

for innflytting i deres nybygde
hjem i landsbyen Tambaga.
Grunnsteinen for det som skal
bli utgangspunktet for misjonsarbeidet blant malinkeene, ble

forøvrig lagt ned av Normisjonens generalsekretær og landsbysjefen i fellesskap i mars 2001.
Det unge misjonsparet er
svært bevist på at det ikke er
dem som skal avgjøre hvordan
arbeidet skal utvikles: «Det skal
ikke være vårt arbeid eller prosjekt, men deres» Misjonærenes
rolle i dette vil være «tilbakeholden og veiledende» som de selv
sier det.
Utfordringene i Tambaga et
mange og behovene store. Særlig
med tanke på helse og skole.
Mange av malinkeene lever etter prinsippet «fra hånd til
munn». For disse er hver dag en
kamp for å overleve. Særlig kvinnene har en tøff hverdag.
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Disse har fått
sete i Kirkelig
fellesråd i Bindal
Som kjent består Kirkelig fellesråd av to representanter
fra hvert av menighetsrådene, en representant valgt av
kommunestyret og soknepresten.
Det nye rådet har denne
sammensetningen:
Trond
Iversen ( valgt av kommunestyret), Grete S. Lundseng
(Solstad), Sverre Vollan (Solstad), Petter Dypvik (Vassås),
Paula Lindrupsen og Torgeir
Liasjø.
Vararepresentanter er Aud
Liuasjø og Geir Horsberg fra
Solstad og Oddmund Øyen
og Eli Aune fra Vassås. Maryann Sanders er vararepresentant for Trond Iversen.

Fra tid til annen er det lesere av Bindal menighetsblad
som sender oss noe de mener vi kan ta med i bladet.
Her kommer et par ting som en uflytta bindaling har
sendt oss :

"Herre
da jeg bad om lys
i mitt mørke,
glemtte jeg å takke dig
for dine stjerner"
( Anne Bøgh Larsen, dansk)
«Fra barndommen har jeg gode minner, både fra den mer lavkirkelig
Indremisjonen og Misjonssambandet, så vel som fra kirken. Men moralismens kalde pekefinger , uten nestekjerlighetens hjelpende hånd
når det virkelig gjelder, om det må jeg si meg enig med presten Arne
Rui når han en gang sa «Den formen for kristendom kan du kaste på
Lågen». Hans korte men sterke preken til forsvar for nestekjerligheten i praksis, har vært en god ballast å ha med på veien fra min barndoms kirke»
(Fra et innlegg i Hedrum menighetsblad)

Fra en takknemmelig
bindaling (som vil
være anonym) har
Menighetsbladet fått
dette brevet:
Jeg vil skrive og takke så mye
for en veldig fin julefest på
Sentret 2. nyttårsdag der
Frelsesarmeen var. Det var
det beste i hele jula for meg.
Jeg er lite ute i blandt folk,
men da jeg fikk skyss innover angrer jeg ikke på turen,
for Frelsesarmeen sprer et
glad budskap, og vi vet at de
gjør så uendelig mye for andre folk som ikke har det så
bra i livet sitt.
Så tusen takkk til menighetsrådene og til Frelsesarmeen for den fine festen.
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Tilfeldighetenes frie spill - eller Gud?
De som ikke vil tro på en gud,
vil til sjuende og sist måtte ende
opp med en tro på tilfeldighetenes frie spill. Den svenske forfatteren Sara Lidman forteller om et
tvillingpar i en mage der det ene
fosteret sier til den andre: «Tror
du på mor?»

årsak. Betegnelsen «den første årsak» (eller den «siste» - alt etter
fra hvilken ende vi betrakter utviklingen) er et filosofisk uttrykk
for et gudsbegrep, og underbygger en gudstro.

Tilfeldigvis ...

Sykdom, ulykke, død - har det
noen årsak? «Hva har jeg gjort
som skal straffes på denne måten?» Ofte vil en hevde at man er
ikke verre en andre. Samtidig har
vi forestillinger om at det bør
herske en verdensrettferdighet.
Det er en forestilling som ikke er
forenlig med lettferdige tanker
om at det er tilfeldighetene som
rår. «Lykken faller like lett på en
lort som på en prins!» Ulykken likeens. Det siste er ikke lett å
godta når det er en selv det gjelder. Så kommer man til at det må
være en mening bak - og en gud.
Men han synes nokså lunefull.
Dette er noe det ikke nytter
det å resonnere seg til. Vi kan
ikke ut fra graden av lykke eller
ulykke slutte oss til hvordan Gud
er, like lite som vi evner å begrunne eller rettferdiggjøre det
som skjer med oss.

Det finnes en fortelling om to
regndråper. De falt fra samme
sky, og var så like som to dråper
vann. De falt side om side, og landet på et hustak i Sør-vest-Tyskland. Men landingspunktet var
litt forskjellig - de havnet på hver
sin side av det spisse mønet. De
blandet seg med andre dråper,
og rant ned på hver sin side av
huset. De seilte videre og fulgte
hver sin bekk. De kom i hver
sine store elver, Donau og Rhinen.Til sist rant de ut i hvert sitt
hav.
Fortellingen illustrerer hvor
forskjellig skjebne noen kan få
selv med noenlunde samme utgangspunkt. På den andre side er
det vanskelig å motsi den slutning at hvis jeg var født i India,
hadde jeg vært hindu idag.

«Det er vel en mening
med det»

Tror du på Gud?
Jeg opplever at like bra mennesker kan ha svært ulike svar på
dette spørsmålet. Det er heller
ikke et rent ja-nei-spørsmål. De
som svarer bekreftende, og altså
så langt er enige, kan råke opp i
stor uenighet om hva for gud en
må tro på - hvis det da ikke er
flere guder. Ikke minst gjennom
våre nye landsmenn, og en stadig
større turiststrøm inn og ut av
landet, har vi fått tidligere uaktuelle religioner og livssyn nært
innpå oss. Vi har fått et livssynsmarked.
De som ikke tror på en gud,
vil til sjuende og sist måtte tro
på tilfeldighetenes frie spill. Men
bortsett fra rene mutasjoner er
det lite av det frie spill i tilværelsen. Selv mutasjoner kan ha en

Med grunn under
føttene
Vender vi oss til Bibelen, finner vi likevel et feste i livet. Gud
er nær deg også når det
stormer.Vi trenger
ikke forstå det eller forklare det.
Han bare er
der - som vår
Gud.
En søndag
for ikke
lenge siden
skulle jeg preke over 1.
Korinterbrev
3,4-11. Et
sentralt begrep var or-

det «grunnvoll»: «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn
den som er lagt, Jesus Kristus.»
Prekenen ble dårligere enn jeg
hadde tenkt. Men tidlig i gudstjenesten hadde vi gjort noe
som kanskje var like klargjørende som det beste jeg kunne uttrykt med ord. Fra det store Kristus-lyset i lysgloben hadde vi
tent et lys for hver av de tilstedeværende i kirka. Hver enkelt
visste med seg selv hva de bar
med seg av sykdom, problemer
og bekymringer - i det hele tatt
hva de trengte hjelp med. Men
her skulle de få lys. Og hver enkelt fikk sitt lys fra Kristus-lyset.
Jeg kan nesten ikke tenke
meg en sterkere utmyntning av
hva det vil si at Jesus er vår
grunnvoll i livet.
Torgeir
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K
irkelige hhandlinger
andlinger
Kirkelige

Døpte:
VASSÅS – 25.11.01:
Pauline Gangstø Skarstad
Elizabeth Pettersen Turk
26.12.01:
Oskar William Rønning Kjørsvik
Adrian Vikan
SOLSTAD
02.12.01:
Edvard Sætervik Granli

Vigde
VASSÅS
24.11.01:
Arnold Holm og Venera
Samigullovna Filatieva

Døde
VASSÅS
24.12.01: Roald Gaupen
25.12.01: Randi Otilie Strand
10.01.02: Hjalmar Ingvard Myren
SOLSTAD
30.11.01:
Magnhild Adelleide Pettersen
25.12.01:
Edel Margrethe Samuelsen
10.01.02:
Erling Kristian Ediassen

IG
D
LE

Kirkekalender

Gudstjenester i Bindal prestegjeld
FEBRUAR
03.02: Kristi forklaresesdag. Høymesse i Vassås kirke kl. 11. Nattverd.
10.02: Søndag før faste (faselavn). Høymesse i Solstad kirke kl. 11
Skriftemål. Nattverd.
17.02: 1. s. i faste. Ingen gudstjeneste i Bindal.
24.02: 2. s. i faste. Familiegudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
MARS
03.03: 3. s. i faste. Famlilegudstjeneste i Solstad kirke kl. 11.
10.03: 4. s. i faste(Midtfaste) Gudstjeneste i Åbygda ungd.hus.
Avsluttning av konfirmantleir.
17.03: Maria budskapsdag. Ingen gudstjeneste i Bindal
24.03: Palmesøndag. Familiegudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
28.03: Skjærtorsdag. Gudstjeneste på Senteret,Terråk, kl. 16. Nattverd
29.03: Langfredag. Pasjonsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 11.
31.03: Påskedag. Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
APRIL
01.04: 2. påskedag. Høytidsgudstjeneste i Solstad kirke. kl. 11.
07.04: 1. s. e. påske. Gudstjeneste på Senteret,Terråk, kl. 16. Diakonutvalgets eldrefest på Senteret etter gudstjenesten.
14.04: 2. s. e. påske. Gudstjeneste på Bindalseidet misjonshus kl. 11.
Nattverd
21.04: 3. s. e. påske. Ingen gudstjeneste i Bindal
28.04: 4. s. e. påske. Familegudstjeneste på Åsen ungdomshus, Åbygda,
kl. 11. Barnekor fra Terråk og Høylandet deltar.
28.04: 4. s. e. påske. Kveldsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 19. Nattverd
FEBRUAR
01.05: Offentlig høytidsdag. Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
05.05: 5. s. e. påske. Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
09.05: Kristi himmelfartsdag. Gudstjeneste på Kjella skole kl. 11.
12.05: 6. s. e. påske. Høytidsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 11
Konfirmasjon
17.05: Grunnlovsdag. Familiegudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
19.05: Pinsedag. Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
Konfirmasjon
20.05: 2. pinsedag. Høytidsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 11
26.05: Treenighetssøndag. Ingen gudstjeneste i Bindal
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Vakre
gravminner
i stort
utvalg

Henvendelse:

HALLBJØRN G. ALSLI
7982 BINDALSEIDET
Tlf. 75 03 14 36

Beste kvalitet – Rimelig pris

- din lokale gavebutikk
Jeg har også kontorrekvesita,
parfymeartikler og leker.
Kom innom til en hyggelig prat.
Hilsen Hild

Firma

Olav Dybvik
Inneh.Aslaug Dybvik Helstad

Du er velkommen innom til en hyggelig handel.
På fredager får du kaffe og vafler på kjøpet.
Hilsen Aslaug
Tlf. 75 03 24 15
Telefon: 75 03 40 28

www.plahteseiendommer.no

Vi ¿nsker deg god tur og fine naturopplevelser!

BINDALSEIDET
Tlf. 75 03 13 22
Post i butikken
Fax 75 03 14 50

BINDAL MENIGHETSBLAD
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HELSTAD
Landbruksverksted

Husqvarna
Motorsageksperten

Tlf. 75 03 24 42, faks 75 03 43 39

Salg • Service

Terråk
Tlf. 75 03 40 00

Tlf. 75 03 19 00
Fax 75 03 19 10
Feilmeld.: 75 03 19 19
E-post: bindalkraftlag@c2i.net

Vi er din nærmeste bank!
Tlf. 75 03 40 73 • Fax 75 03 20 61

Bergslid BegravelsesbyrŒ
Ordner alt ved begravelser og kremasjoner
Gravmonumenter
Navnetilføyelser og skriftoppussing
Tlf. 74 38 95 00

14

BINDAL MENIGHETSBLAD

FRIVILLIGHETSSENTALEN
i Bindal

Vet du hva Frivillighetssentralen i Bindal er ?
• Vet du hva vi gjør, og kan gjøre?
• Er du usikker på svarene, får du grei beskjed hvis
du tar kontakt !

Du treffer oss på telefon
• 75 03 17 44 • Mobil 948 51 936 •
Privat 75 03 24 47

Bogen AS
AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 16 33

Vi ønsker våre kunder God Jul!
Hilsen Anette og Sonja

Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80

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

OLAV BARTNES
Tlf. 75 03 16 32

Bogen i Bindal

Rønnes Trykk as, Mosjøen

Landsdelens beste assorterte butikk

