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Bindal menighetsblad
er utgitt av menighetsrådene og
kommer ut 6 ganger i året.
Bladet sendes gratis til alle
heimene i prestegjeldet.
Frivillige gaver mottas med takk.
Pengene sendes:
Bindal menighetsblad
Postgiro: 46510704754.

Om å halde seg borte
frå kirka
ei fleste av oss gjer det, - i alle fall på søndagane. Då vil vi
ha fred og gjere kva vi vil.
Prestar og andre som arbeider for kirka, spekulerer heile
tida på kva dei skal gjere for å få folk til å møte opp.Lite synes
å nytte.Det normale er at på ein vanleg søndag sit det ti - tolv
godt vaksne personar nede i kirkebenkane.
Mange, både innanfor og utanfor kirka, stiller seg no det
spørsmålet om det er bryet verdt å halde gudstjeneste kvar
einaste søndag .Kunne ikkje tid og pengar vore brukte på ein
meir fornuftig måte?
Det er nærliggande å spørre om ikkje kirka har anna å tilby
folk enn å innby til desse religiøse sermoniane som folk flest
ikkje lenger fattar interesse for?
Eg synes å sjå to typer svar på dette spørsmålet: 1. Folk har
det så trygt og godt at dei bryr seg ikkje om religiøse spørsmål, og 2. Kirka pratar forbi folk.
Skal ikkje her gi meg ut på å finne svar på spørsmålet, men
har gjort meg følgande refleksjonar:
Påska feira kjerringa og eg i Budapest. Første påskedag
skulle vi til messe .Det var så fullt i kirka at vi måtte stå ute i
gangen.I denne rikt dekorerte katolske kirka høyrde vi at
presten messa på latin, eit språk folk heller ikkje i Ungarn sjøna noko av.
I ei avis kunne vi nyleg lese at ein ung og framgangsrik
norsk politikar fortalde at ho ofte var i kirka.Men aldri under
gudstjeneste.
Rett før han døydde sa Tor Heyerdal i eit intervju at han
trudde på eit liv etter døden.Det hadde heile hans forskarliv
overtydd han om.Men han sa også at det finnes berre ein
gud, noen kallar han Gud , noen Allha og andre Budda.
Kan opplevinga under gudstjenesta i Budapest, den norske
politikaren eller Tor Høyerdal vere med på å gi svar på kvifor
vi held oss borte frå kirka?

D

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

BINDAL TAXI
Står til tjeneste

TELFONER

Bindal Taxi:

75 03 40 11

Bjarne Holmberg
Jan Aune

75 03 43 53
75 03 16 61
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BlomsterSmil og FugleSang
eg har tenkt på sommer siden
påske.Våren meldte seg. Naturen kastet vinteren av, og liv stod
opp av døde. De første vårblomster, hestehov, dukket opp som
solgull i vassblaut jord, og varslet
et skred av markblomster og
grønt. Gåsungene, først som sølvskimrende små nøster, fødte blad
til et lauvdekke over oss. Luften
er fylt av blomsterduft og fuglesang. Vi er inne i ei herlig årstid
med liv og sommer foran oss.
Ingen kan stanse en vår. Heller
ikke sommeren som kommer.
Ta deg tid til å oppleve den.
Jeg havnet på Farsund sykehus en sommer, og måtte holde
senga noen dager.Værelseskameraten min var en eldre mann, avmagret og med en merkelig farge i huden. Jeg våget ikke spørre
ham om hva som feilte, men jeg
gjorde meg visse tanker. Han lå
og drakk øl. En dag var han vekk.
Ute var det varm sørlandssommer - og det var vakkert i Farsund. Men hvem var det vakkert
for? De unge sykepleierne som
hastet til og fra vakt over brolagte gangstier i grøntanlegget? De
var de eneste jeg så ifra vinduet
mitt. Der stod jeg og betraktet alt
og alle, men tankene mine var
helt andre steder. Værelseskameraten min hadde lukket seg inn i
seg selv - eller kanskje han sov.

J

ette er nå mange år siden.
Mange sommere har kommet imellom. For værelseskameraten min ble det trolig den siste
sommeren. Jeg spurte ikke etter
ham.
Nå har vi en ny sommer foran
oss. Hvordan skal den bli? Alt avhenger av været, svarer vi. Men
er det sant? Sommeren er mer
enn solskinn over eller uten skyer. Sant nok er alt vakrere i solskinn – når det ellers er frodig
rundt oss. Men vakkert er alt
som er kjært bare vi ser det.
Selv gleder jeg meg til søskenbarntreff i sommer. Vi holder av
hverandre, og det er år siden vi
traff hverandre sist. Men ha meg
unnskyldt: det finnes noen som
står meg nærmere enn mine søskenbarn! Det er ekkelt å si det,
men sånn er det for alle. Nesten!
Værelseskameraten min fikk
ikke et eneste besøk (som jeg
kan huske) de dagene vi lå på
samme sykerom. Det var litt rart,
for etter dialekten å dømme var
han fra byen eller omegn.
Selv fikk jeg ei bok tilsendt,
Steingrunnen av Bo Giertz, med
et oppmuntrende kort vedlagt.
Jeg var så langt fra mine.

D

i er heldige når vi har våre
nærmeste nær oss. Det betyr
mer for oss enn været. Og hvis
alt står bra til med dem som står
meg nærmest, skal det bli festlig

V

Israelmisjonens Sommerstevne 2002
til Sulithjelma Hotell 4.–8. juli
Under mottoet «Lyset skinner i mørket» får stevnet en
klar profil med tanke på Isrealmisjonene arbeid for å bringe
evangeliet til jødene.
Forutenom det rikholdige
forkynnerprogrammet, er det

lagt inn en tur til Saltstraumen
og Mjelle.
For nærmere informasjon og
påmelding, ta kontakt med :
Den Norske Isrealmisjonen,
Holbergsplass 4, 0166 Oslo.
Tel 22 11 42 00.

å møte igjen søskenbarna! Og er
vi i tillegg heldige med været....
ja, så er det det vi er. Men blir det
dårlig vær, så skal ikke det få ødelegge festen! Eller sommeren!
Noen av dere som leser menighetsbladet, har sykdom å stri
med – enten selv eller i nær familie. Eller dere har anna sorg.
Dere vil forstå det jeg skriver. Jesus hilser oss med blomstersmil
og fuglesang fra Gud:
«Vær ikke bekymret for mat og
drikke som dere må ha for å
leve, og heller ikke for klærne
som kroppen trenger. Er ikke livet mer enn maten og kroppen
mer enn klærne? Se på fuglene
under himmelen! De sår ikke,
de høster ikke og samler ikke i
hus, men den Far dere har i
himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verd enn
de? Hvem av dere kan vel med
all sin bekymring legg en eneste alen til sin livslengde? Og
hvorfor er dere bekymret for
klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De arbeider ikke og spinner ikke,
men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd
som en av dem.»
Vær ikke bekymret! Gud vil ta
seg av både sommeren og deg
og dine. Det er bare å takke og
leve. Gledelig sommer!
Hilsen Torgeir

DIAKONATETS ELDRETUR
BLIR DEN 31.AUGUST
Foreløbig er det ikke bestemt
hvor turen skal gå, men alle bindalinger som er godt voksne ,
må krysse av på kalenderen for
lørdag den 31. august.Da blir det
tur.
Vi skal senere sende ut fyldig
informasjon om turen.
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Ta deg tid
Ta deg tid til å tenke
- det er kraftens kilde.
Ta deg tid til å lese,
- det er visdommens fundament.
Ta deg tid til å leke,
- det er hemmeligheten bak om å forbli ung.
Ta deg tid til å være stille,
- det er muligheten for å søke Gud.
Ta deg tid til å le,
- det er sjelens musikk.
Ta deg tid til å være vennlig,
- det e r veien til lykken.
Ta deg tid til å være nærværende,
- det er anledningen til å hjelpe andre.
Ta deg tid til å elske, og å bli elsket,
- det er Guds største gave.
Ta deg tid til å drømme,
- det er hva fremtiden avhenger av.
Ta deg tid til å be,
- det er den største kraften på jorden.
ALT HAR SIN TID
(Fritt etter Forkynneren)

Innkjøp til kirka på Holm

Kirkemusikalsk råd
er opprettet
Menighetsrådene i Bindal har blitt enige om å opprette et kirkemusikalsk råd.
Rådet skal sammen med organisten arbeide for at vi
får et variert og rikt musikkliv knyttet til kirkene våre.
Vi har tradisjonelt hatt et rikt og variert musikkliv i
kommunen. Menighetene vil være med på å ta vare på
dette, og kanskje dra inn nye og utradisjonelle musikkinnslag i samband med gudstjenestene.
De som er med i rådet, er de to lederne av menighetsrådene, Grete Lundseng og Petter Dypvik, forutenom Geir Horsberg og Wenche Fjerdingøy. Organist
Roger er leder av Bindalens første kirkemusikalske
råd.

Bårevogn til
Solstad kirkegård

Solstad menighetsråd har kjøpt inn 10 nye
blomstervaser til kirka. Det har vist seg at til
begravelser kommer det mer blomsterbuketter og færre tradisjonelle kranser. Dette gjør
at etterspørselen ette vaser har økt.
Kirka har helt manglet stativ for å henge
kranser på. Dette blir nå rettet på, for menighetsrådet har bestilt 4 kransestativ i smijern.

Middel mot flaggermus
Tre prester diskuterte hva de skulle gjøre da
alle tre hadde fått masse flaggermus i kirkene
sine. Den ene sa at han fanget dem og kjørte
dem bort, men det nyttet ikke, de var snart tilbake i kirken. Den andre presten sa han prøvde å skyte flaggermusene, men det ble for
mange hull i kirketaket. Den tredje hadde funnet denne løsninga på problemet:
– Jeg fanger dem i et nett, døper dem og
konfirmerer dem – og siden har jeg aldri sett
dem i kirken!
(Alf Bowitz, leder/KOF)

Solstad menighetsråd har bestemt at det skal kjøpes ei bårevogn til Solstad kirkegård. Ei bårevogn er ei spesiell vogn som en bruker til å frakte
kistene fra kirken og bort til graven. Kjøpet blir finansiert med de pengene som ble gitt i samband med Helga Johansens død.
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Jesus fra Solstad
til røntgenundersøkelse
I samarbeid med Riksantikvaren gjennomfører Nordland fylkeskommune for tiden et
omfattende
restaureringearbeid med det
antikvariske inventaret
i Tosen kapell.Kapellet
kommer som kjent fra
Solstad, og den gamle
altertavle fulgte med på
flyttinga.
På toppen av denne
altertavla står den oppstandne Jesus fra Nasaret, på hodet av en ape.
Altertavla er trolig laget
på begynnnelsen på
1700-tallet, altså nær
300 år gammel. Da Jesus-figuren ble nærmere undersøkt, viste det
seg at den ikke var laget
av et helt stykke tre. I
mageregionen var det
nemlig skåret ut et firkantet parti, som var erstattet av en nøyaktig
tilpasset kloss. Hvorfor

har kunstnneren gjort
dette? Er det noe skjult i
kristusfiguren.
Restaureringstekniker Heinz Kusch ville
ha svar på disse spørsmålene, uten å skade
skulpturen. Radiologisk
avdeling på Nordland
sentralsykehus tok derfor Jesus inn til røntgenfotografering.
Røntgenbildene viser
at i det innfelte stykket
ser en spor etter noe
som ligner en blomst
med fem kronblader.
Det er altså snakk om at
noe er gjemt inni figuren , men det finner en
ikke ut før det er foretatt nye tekniske undersøkelser.
– Kanskje må Jesus
en gang til under røntgen før en finner svar
på denne religionshistoriske intressante gåten,
sier Heinz Kusch.

Ikke egen
prestevikar i sommer
Tidligere år har vi fått inn en
egen vikar i den tida soknepresten hadde ferie. Slik blir det
ikke i sommer.
Prestene i Sømna og Velfjorden skal betjene Bindal de ukene
Torgeir har ferie. Likeså skal Torgeir vikariere for sømnapresten i
hans ferie.
«Vikarlista» ser slik ut:
Ukene 30 og 31 skal velfjordpresten Kjell Gundersen, fungere som prest i Bindal, og
ukene 32, 33 og 34 skal
sømnapresten Gunnar Sem
Kristiansen, være prest for oss.

Bjørg Kjeldsand
nytt medlem i styret
for Bindal frivillighetssentral
Kirkelig fellesråd har valgt Bjørg
Kjeldsand, Nordhordfjord som
nytt styremedlem i Frivillighetssentralen etter at Irene Bøkestad
har frasagt seg gjenvalg.
Forutenom den nyvalgte
Bjørg Kjeldsand, sitter disse i styret: Simone Plahte (leder), Dagny
Busch, Steinar Skarstad og Petter
Dypvik.

Åpne kirker også i
sommer
De siste årene har begge kirkene våre vært åpne en ettermiddag/kveld gjennom sommersesongen. Slik blir det også i år.
Hver torsdag fra klokka 17.00
til klokka 20.00 er kirkene
åpne og det vil være en «kirkevert» til stede. Det blir også mulighet for de besøkende å få
seg en kaffekopp og noe å bite
i.
Ordninga starter siste uka i
juni og vil vare til andre uka i
august.
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Under denne overskrifta inviterer vi leserne våre til å skrive.
Denne gangen spurte vi Jacob Sommerseth.
(Forresten:Gratulerer med overstått 90-årsdag, Jacob)!
Her er hans bidrag:
Olav Håkon bad meg skrive
om en salme som har gjort
inntrykk på meg. Og det skal
jeg så gjerne gjøre. Men
først litt historie, – om redaktøren gir meg litt spalteplass:
Den 9. mai 1927 møttes vi
en flokk spente og forventningsfulle ungdommer -45 i
tallet – i Solstad kirke for å få
«presthanda» på oss.
Sjølveigan prest hadde vi
ikke i Bindalen da, så det
måtte vi låne. (Nåja, jeg synes å huske at det var mer
vi måtte låne til den begivenheten, – særlig i klesveien).
Presten i Vik, Gunnar
Gundersen, spanderte «handa» si så vi fikk konfimeringa
unnagjort.
Landstad Salmebok var på
den tid «utsunget» og Landstad reviderte skulle erstatte
den gamle. Men den nye salmeboka var ikke innført i
Bindal ennå.
Som skikken var så hadde

vi lest og pugget salmer fra
«gammelsalmeboka», – de
salmene vi trodde vi kunne
bli hørt i. Men Gundersen
kom med en salme fra «Den
Reviderte» som han ville ha
med. Og denne salmen var
«Jesus, det eneste helligste
reneste». For oss konfirmanter var det bare å ta fatt på
nytt å pugge.
En maidag i året 1927 ble
denne salmen med Erling
Skålvik ved orglet; sunget
for første i Solstad kirke.
Bestandig siden når jeg
hører denne salmen sunget,
er jeg i tankene tilbake i Solstad kirke i lag med den kameratflokken jeg ble konfirmert i lag med. Dessverre er
flokken så bedrøvelig liten i
dag.
Det er altså dette som
gjør at salmen er så spesiell
for meg, og at jeg kaller den
for VÅR SALME.
Hilsen fra
Jacob Sommerset

Kjære lesere!
Det ligger en innbetalingsgiro inni dette nummeret
av bladet.Alle forstår vel hintet, og vi skulle så gjerne slippe å tigge om penger, men skal vi få bladet
til å gå rundt, er vi avhengig av at leserne våre yder
oss en skjerv av og til.
Vi har ikke noen fast abonnementspris, men sier
til de som spør, at vi ønsker 100 kroner i året for
bladet. Spesielt er vi glade for at de som bor uten-

Vi trykker denne salmen som er skrevet i
1904 av Ole Teodor Moe. Melodien er av
Caroline Volla Sørli.
Jesus, det eneste,
helligste reneste
navn som på mennestelepper er lagt!
Fylde av herlighet,
fylde av kjærlighet,
fylde av nåde og sannhet og makt.
Motganger møter megaldri du støter meg
bort fra din hellige, mektige favn.
Mennesker glemmer meg,
Herre, du gjemmer meg
fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.
Herre, du høre meg,
Herre, du førte meg
hvordan og hvorhen det tjener meg best!
Gi meg å bøye meg,
lær meg å føye meg
etter din vilje mens her jeg er gjest!
Du er den eneste,
helligste, reneste.
Gi meg ditt rene og hellige sinn!
Frels meg av snarene,
fri meg fra farene,
ta meg til sist i din herlighet inn!

for kommunen vår, sender oss noen kroner. Vi har
årlig 65 kroner i portoutgifter på hver abonnement
som bor utenfor kommunen.
Det gledelige er at stadig flere utflytta bindalinger abonnerer på bladet.
Vi kan videre fortelle at menighetsbladet sist år
gikk med et underskudd på 9.154 kroner.
Så takk til dere som nå vil støtte vårt lokale blad
med noen kroner! Vi som steller med Menighetsbladet skal gjøre vårt til at dere skal få et blad dere
setter pris på.
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Som et sennepsfrø ...
Jeg gleder meg over å kunne nyte en ny vår.
Tenk å få oppleve at naturen våkner opp på ny
etter vinterdvalen!
«Visst skal våren komme», det tror vi gjennom
mørke vinterdager. Og så er den plutselig her. Solens varme stråler lokker livet fram på ny. Selv det
minste frø har spire til liv. Kraften ligger gjemt inni
frøet.
Jesus sa en gang til sine disipler: «Om dere har
tro som et sennepsfrø – skal ingen ting være umulig for dere» (Mat.: 17, 20) Det var ikke styrken i deres tro som gjorde det umulige mulig. Styrken lå
hos han som de trodde på.
«Å tro det er å legge
seg ned ved korsets fot,
og begge armene strekke
den Herre Krist imot»

Min tro er svak, men den holder til å våge å
strekke fram tomme hender.
I tro til at han som har skapt liv, han som vekker
jorden opp etter vinterdvalen, også kan skape nytt
liv i meg. I hans nærhet er det uante vekstmuligheter. Han vil gi den minste spiren det som trengs for
at den skal slå ut i full blomst.
«Å tro det er å tage
sin Frelser fast i hånd.
Og vandre alle dage
veiledet av hans Ånd»
GOD SOMMER !

Hilsen Grete diakon

VI KAN LAGE BILDER
– også for bindalinger!
Det synes å finnes få gamle
postkort fra Bindalen.
Skulle du ha noen slike, ville vi
gjerne låne for kopiering.
www.ubstrand@frisurf.no

VI HAR MEGET MODERNE MASKINER OG
FAGLIG KVALITET.
• Har du negativ, dias, bilder, digitale kort
eller du kan sende oss bilder på internett,
så kan vi kopiere opptil størrelse 30 x 40 cm.
• Ved fremkalling og kopiering av film, kan
vi gså lage CD.
• Vi gir deg gjerne priser.

Din blomsterhilsen til
den spesielle anledning
får du hos oss.
-Buketter -Sorgbinderi Dekorasjoner - Tørkablomster Lys fra Namsos lysstøperi
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Nyvaska
kirke på
Holm

Svanhild Storheil ordnet opp i
dåpssakristiet.

Lørdag 4.mai organiserte menighetsrådet rundvask av Solstad
kirke. En «skokk» positive mennesker møtte opp og fikk vasket
så høyt stillasjer og vaskeskaft
rakk..
Både vindu og vegger i alle
rom og til sist golvene ble vasket
og til dels skrubbet. Sølvtøy og
messing fikk ny glans.Det duftet
herlig rent da dugnadsgjengen
avslutta med en velfortjent «kirkekaffe».
Det har vært en glede etterpå
å innby til konfirmasjon og gudstjeneste i nyvaska kirke.
Stor takk til de som ofret lørdagen til å gjøre rent i det ærverdige kirkebygget.

Hele 26 personer møtte opp til rundvask.

Hjelpesendingene til Russland koster
Givergleden er stor hos bindalingene, og det er det mange som
vet å verdsette. Forespørselene
om en ny tur til Russland med
klær og annet utstyr har allerede
kommet.
Problemet som Frivillighetssentralen sliter med, er utgiftene
til transport. Til nå har sentrale
myndigheter og lokalt næringsliv vært uvurdelige støttespillere
på økonomisiden.
Så var det en giverglad bindaling som for kort tid siden foreslo
at hvorfor kunne ikke de som leverer inn brukte klær, være med
på å koste frakta østover? Tanken

er kanskje ikke så dum. Men selvsagt må det være frivillig å betale. Frivillighetssentralen i Bindal
har derfor innført den ordninga
at når du leverer inn klær til
Russland, får du en giro der du
kan betale det beløpet du selv vil
for å være med på å bekoste frakta av sendinga.
Frivillighetssentralen håper
inderlig at denne ordninga ikke
skremmer noen fra å gi til et folk
som trenger vår hjelp mer enn
noen gang. Husk du kan godt levere inn uten å måtte betale noe
til frakt.
Vennlig hilsen
fra Frivillighetssentralen
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Denne gangen gjelder det å knytte
stedsnavn til grender eller områder av
kommunen.
Du får tre alternativer å velge mellom.
1. Klampvika
1.Tosenfjorden
2.Skauvika
3.Kollbotnet
2. Liaholmen
1. Otervika
2. Selfjorden
3. Øksningsøya
3. Komplistå
1.Sørfjorden
2. Åbygda
3. Harangen
4. Kommelåsen
1. Åbygda
2. Skjelsvika

3. Nord-Horsfjord
5. Isnaustet
1. Kollå
2. Røytvoll
3. Bangstad
6.Sponvika
1. Selfjorden
2. Sør.-Horsfjord
3. Hildringen
7.Trettvika
1. Åbygda
2. Bindalseidet
3. Selfjorden
8. Marfossen
1.Helstad
2. Gaupå
3. Åbygda
9. Greisnesset
1.Tosenfjorden
2. Oppdal
3. Holm
10 Klømningan

Ingen fikk alle rette
i forrige nummers konkurranse!
Det var 22 personer
som sendte inn svar
på tippekonkurransen
vi hadde i forrine nummer av menighetsbladet. Men vi kan ikke
finne at noen hadde
alle rette. Vi kan derfor
ikke glede noen med
en bokpremie.
Her er de svarene vi
tror er de rette:
1 Mjosundet er navnet
på sundet mellom Imøya pog Byggøya
2 Biskopen vår heter
Øystein Larsen.
3 Kjæresten til Donald
Duck heter Dolly.
4 Koret heter Bindalseidet songlag
5 Vigdis og Magnar har
vært i Mali på misjonsmarken
6 Det var familien Lyng
som var de første drivere av Terråk Gjestgiveri – trodde kirkevergen da han laget til
spørsmålsalternativene. Men det
rette er at familien Sø-

rensen drev gjestgiveriet før familien Lyng
kjøpte det i 1948 eller 49. De drev til ut
på 1960-tallet.
7 Det siste musikkensemble var å finne i
Øyå.
8 Randi Busch Bøkestad
er leder i Bindal ungdomsråd.
9 Vi har 7 kolonialbutikker i kommumen.
10 Årets konfirmanter er
født i 1987
11 Magne Olav Brevik er
kjent for si tolking av
rollen Politimester
Bastian.
12 Jacob Sande har skrevet salmen Det lyser i
stille grender
13 Hildur og Rolf Årsand
var de siste som drev
handel på Øksningsøya
14 Sverre Vollan er nestleder i Kirkelig fellesråd
15 Den siste bjørnen er
trolig felt i Åbjøra.
Karl Magnus Velde var
en av jegerne. Det var
på 1880-tallet.

1. Sørfjorden
2. Kjella
3. Bindalseidet
11. Kobbleivika
1. Kollå
2. Kveinå
3. Harangsfjorden
12.Fantvika
1. Øksningsøya
2. Nordhorsfjord
3. Holm
13. Baulia
1. Bindalseidet
2. Imøya
3.Vassås
14. Laksberget
1.Nordhorsfjord
2. Åbygda
3. Selfjorden
15.Flofuten
1.Gimlingen
2.Solstad
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3. Åbygda
16.Stokkvika
1. Båtnesset
2.Terråk
3. Kjella
17.Møllebogen
1. Bindalseidet
2. Åkvika
3. Sørfjorden
18. Matkroken
1.Åbygda
2. Storheil
3.Tosenfjorden
Når du mener å ha
funnet de 18 rette
svarene , sender du
de inn til Menighetsbladet i Bindal.
Vi trekker ut en
vinner, og premierer
med ei bok.
Lykke til!

Sommer
i Bindal

Sol og sommer vi venter på,
– den er like rundt hjørne nå.
Håper vi mange fine sommerdager får,
men det er jo værgudene som rår.
Vi ønsker alle en solfyldt sommer,
at ikke regnet nedover oss flommer.
Når himmelen er mørk og grå
– og vi med paraply må gå,
da blir humøret på nesten null,
og det blir mest bare tull.
Nei ,sola må skinne og himmelen blå.
Men også da er det noe å klage på,
blir det tørke, er det ikke bra
– så litt regn må vi bare godta.
Nå får vi vente og bare se
om det store undret vil skje:
At alle får det slik som de vil,
-tror det blir vanskelig å få det til !
Gerd Brevik
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Slutt på statskirka
I mars i år kom Kirkerådets kirke/stat-utvalg med
sin innstilling om Den norske kirke og staten. Det
handler om et tusenårig
band mellom stat og kirke,
som nå er i ferd med å løsne. Det handler om endringer i lovverket, og det
handler om endring av
Grunnloven.
Det er verd å merke seg at det
ikke er et politisk men kirkelig
oppnevnt utvalg som denne
gang avgir innstilling. Likevel er
det grunn til å tro at de konklusjoner som utvalget har kommet
fram til, vil bli lagt merke til og
hørt i stortingsssalen der saken
til sist avgjøres.
Hovedspørsmål
Ettersom det er et kirkelig oppnevnt utvalg som har drøftet forholdet stat/kirke, har interessen
selvsagt vært å drøfte ordninger
som tjener kirka best mulig.

Hovedspørsmålet har vært
hvordan Den norske kirke bør
organiseres
– for å kunne forholde seg kritisk og konstruktivt til den aktuelle kulturelle, religiøse og politiske virkelighet,
– og, med særlig henblikk på
relasjonen til staten, for best å
ivareta kirkas identitet og formål.
Hovedkonklusjon
Flertallet, som er 16 av 17 medlemmer i utvalget, vil avvikle
statskirka.
Konklusjonen er ikke overraskende for dem som har fulgt
med i kontroversene som har
vært mellom det statlige kirkestyre og ulike andre kirkelige organ.
Det var visst kirkestatsråd Einar Førde som i sin tid formulerte parolen om å være «teologisk
døv og blind» i sin håndtering av
kirkesaker. Denne parolen har
vært vond å godta for mange av
hans etterfølgere, som derfor må

ta mye av skylda for at kirkas
egne utvalgsmedlemmer nå ønsker en avvikling. De vil ha slutt
på statlig overstyring i spørsmål
av indrekirkelig art.
Samtidig innser alle at det blir
feil i forhold til det livssynsmangfold som rår, å tviholde på særretter og fortrinn som kirka har
hatt i sitt forhold til staten.
Hva kommer i stedet?
Det er vi spente på.
Kirka er ikke alene på livssynsarenaen. Utvalget har ønsket å
sikre likestilling i forholdet mellom staten og alle livssynsgrupper i samfunnet. Dette må sikres
i Trossamfunnsloven. Likevel mener flertallet at det fortsatt må
finnes en egen lov om Den norske kirke, og at Den norske kirke
må være nevnt i Grunnloven.Argumentene her er ikke minst å
finne i norsk historie.
Utvalget leder, prost Trond
Bakkevik, ser for seg at mye vil
bli likt også i framtida.
«I løpet av kristentroens tu-

Apropos stat – kirke
Organisasjonen Norsk misjon i
Øst utgir bladet Ropet fra øst. I
siste nummer av bladet forteller
Ingvar Isene følgende:
«Vi var på leir, en god gammeldags påskeleir på Fjordly Ungdomssenter i Nordfjord. Nåja kanskje ikke helt gammeldags. Litt
high tech var det jo.Video-prosjektor og PowerPrint. Samt synth,
slagverk og bass, betjent av kompetente aktører.
Et av temaene for leiren var
den lidende kirke. Men vi syntes
nok at våre omgivelser var noe
fjerne fra de forfulgtes situasjon.
Dette måtte gjøres noe med. Hva
med å lage en for anledningen anrettet undergrunnskirke? Som sagt

så gjort.Vi inviterte til møte i barnehagekjelleren. «Se til at ingen ser
deg. Kom alene.» De var nok ikke
helt sikre på hva dette var for invitasjon. Det ble nemlig ikke sagt
hva de skulle.
Undergrunnskirke for en kveld
En etter en kom de til et kaldt kjellerrom, blottet for stoler og annet
inventar. Kun et bord med et enkelt stearinlys. Det var all belysning, men likevel nok til å trenge
vekk mørket.
–«Velkommen til undergrunnskirken, la oss synge «Navnet Jesus».
Men husk vi må bare hviske når
vi synger. De kan høre oss!»
Jeg har aldri sunget «Navnet Je-

sus» så stille. Og så sterkt, om ikke
i desibel.
Rollespillet var komplett, så vi
hadde ordna oss med et lokalt
hemmelig politi som kom og avbrøt møtet. – «Hva gjør dere her?
Konspirer dere mot staten, planlegger dere kupp? Få navnene på
dem som deltar!»
Selv om dette var avtalt spill, så
merket jeg ubehaget. Historier om
forfulgte ble mer fysisk enn ord
som alt for lett glir forbi bevisstheten inn i glemselen. Så satt vi der
og delte en historie sammen med
noen som virkelig var forfulgt.
Frosne bakender på kald sement.
Et nakent rom ribbet for stemningshevende inventar gjorde at

BINDAL MENIGHETSBLAD

11

Et nært
forestående
skille?

senårige historie i vårt land
har kirken forandret både organisasjon og konfesjon. Når
det nå er tale om forandringer
i organisasjonen, forblir den likevel den samme kirke. Læren
vil være den samme, oppgavene vil være de samme, og menighetene og medlemmene vil
være de samme.
Kirken vil være den samme
– for dem som bruker den for å
markere livets store begivenhe-

ter, for dem som regelmessig tar
del i gudstjenestelivet, og for
dem som uten eget trosengasjement ser Den norske kirke som
en av de grunnleggende strukturer i vårt samfunn. Folkekirken er ikke avhengig av å være
en statskirke", skriver han i en
kommentarartikkel i Luthersk
Kirketidende i april i år.

den lidende kirke plutselig kom
nær inn på oss.Vi bad for de forfulgte og hele den lidende kirke.
Bad om at Gud måtte være dem
nær i sin ensomhet, at de ikke
måtte gi opp troen eller miste motet.»

men ble forbudt. Noen tiår senere fikk vestlige misjonsorganisasjoner igjen komme inn i Kina.
Fantes det kristne igjen? Stor var
både forundringen og gleden da
det etterhvert gikk opp for dem
at kirken hadde vokst til det
mangedobbelte under forfølgelsene.
Så lever vi i et land der kristendommen er statsreligion og hver
bygd har sin kirke. Vi har til og
med en ordnet økonomi. Men
bare et fåtall bryr seg om den, og
det er lenge siden vi opplevde
vekst i menigheten. Noe må
være forferdelig galt et sted! Men
jeg tror egentlig ikke at fattigdom og forfølgelse er løsningen.

Går det an
å få det for godt?
Det er rart å lese dette samtidig
som jeg leser innstillingen fra
Kirkerådets kirke/stat-utvalg. To
helt ulike verdener. Og jeg tenker på undergrunnskirken i
Kina. Misjonærene ble drevet ut
av Kina i 1949. Dengang var det
få kristne menigheter – og menighetene var små. Kristendom-

overta det som til nå har vært
statens ansvar. Det gjelder både
det å styre kirka, verne om folkekirka og sikre en representativ
bredde i kirkestyret. Utvalget har
her ikke kommet med klare modeller, men overlater den konkrete utforming av veien videre
til andre. Høringsprosessen som
nå kommer, blir en del av dette.
Torgeir Liasjø

Mange håper det samme. Kirkelige organer bør ifølge flertallet

«What matters more:
Container or content?»
Samme dag som jeg leste Ropet
fra øst kom et annet blad i posten. Jeg har et gratisabonnement
på et amerikansk tidsskrift for
prester. Der leste jeg den overskriften som er gjengitt ovenfor.
Hva betyr mest: Innpakningen eller innholdet? En kontainer er en
beholder i en eller annen form.
Ikke bare innpakning. Men vi fatter poenget. Artikkelen handlet
om noe helt annet enn det vi har
for oss her, men overskriften er
likevel utrolig treffende.
Torgeir
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Når er
dette
bildet
tatt?

Dette litt dårlige bildet fann vi i
Menighetsbladets arkiv. Men det
står ikke noe bakpå bildet som
kan fortelle oss når det ble tatt,
og hvilken anledning det var.
Vi ser at det er utenfor Solstad

kirke, og at det foregår restaureringsarbeider.
Hvis noen av våre lesere kanfortelle oss mer om bildet, setter
vi stor pris på det.

Konfirmanter
Solstad kirke
12. mai 2002
Hans Anders Museth Brønmo
Anders Gutvik
Stian Heide
Daniel Vikestad Kalvik
Andreas Kjærstad
Henning Vollan Livhagen
Ingeborg Bøkestad
Toril Magdalena Kolberg

Vassås kirke
19. mai 2002
Mats-Gøran Dybvik
Kay Rune Brevik Edvardsen
Brynjar Johan Gangstø
Georg Liasjø
Ilse Iren Johnsen
Monja Iselin Lande Kolberg
Kristin Rolandsen Kolsvik
Irene Nilsen
Hanne Otervik Skauvik
Linn-Karin Borgen Solum

Kirken i Bindal
sliter med
økonominen
Sist år ble økonomisk sett
ikke noe godt år for kirkelivet i
Bindal.
Regnskapstallene forteller at
vi brukte vel 80.000 kroner mer
enn vi fikk inn. Hovedårsaken til
dette var at pensjonsutgiftene til
de ansatte økte voldsomt, og at
kommunen reduserte tilskuddet
til kirken med 50.000. Ellers hadde vi en del andre uforutsatte utgifter som var med på å lage dette underskuddet.
Heldigvis har vi fra tidligere år
en del penger stående i banken,
slik at vi ikke trenger å redusere
på aktiviteten i år for å dekke inn
fjorårets underskudd.
Regnskapet for 2001 er lagt
ut på Kirkekontoret.’
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K
irkelige hhandlinger
andlinger
Kirkelige

Døpte:
Vassås – 24.03.02:
Vilde Steffenakk Johansen
Solstad – 29.03.02:
Vilde Mathisen Vikestad

Vigde
Solstad – 20.04.02:
Inge Sveinung Olsen og
Marie Vollan Olsen

Døde
VASSÅS:
09.03.02:
Kari Eide
24.03.02:
Julie Margrethe Aarseth.
Begravet i Gravvik.
11.05.02:
Hallstein Eirik Fuglstad
SOLSTAD:
05.03.02:
Josefine Marie Sørvik
17.03.02:
Hans Ragnar Kjærstad
26.03.02:
Asbjørn Leidulf Jakobsen.
Begravet på Vestvågøy

Ledig stilling
som diakon
Fra 1.august er stillinga som
diakon i Bindal ledig.
Stillingsstørrelse er 50 %.
Lønns- og arbeidsvilkår etter
avtale.
Søknadsfrist 24.juni 2002
Nærmere opplysninger om
stillinga får en hos Kirkevergen.
Skriftlig søknad stiles til:
Kirkelig fellesråd i Bindal
7980 Terråk
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Kirkekalender

Gudstjenester i Bindal prestegjeld
JUNI
02.06: 2. s. e. pinse.
09.06: 3. s. e. pinse.
50-årskonfirmantene.
16.06: 4. s. e. pinse.
23.06: 5. s. e. pinse.
30.06: 6. s. e. pinse
(Aposteldagen).
JULI
07.07: 7. s. e. pinse.
14.07: 8. s. e. pinse.
21.07: 9. s. e. pinse.
28.07: 10. s. e. pinse.
AUGUST
04.08: 11. s. e. pinse.
11.08: 12. s. e. pinse.
18.08: 13. s. e. pinse.
25.08: 14. s.e. pinse.
SEPTEMBER
01.09: 15. s. e. pinse.
08.09: 16. s. e. pinse.
15.09: 17. s. e. pinse.
22.09: 18. s. e. pinse.
29.09: 19. s. e. pinse.
OKTOBER
06.10: 20. s. e. pinse.
13.10: 21. s. e. pinse.

Ingen gudstjeneste i Bindal.
Høymesse i Solstad kirke kl. 11. Jubileum for
Høymesse i Vassås kirke kl. 11. Nattverd.
Høymesse i Solstad kirke kl. 11. Nattverd.
Høymesse i Vassås kirke kl. 11.
Jubileum for 50-års-konfirmantene.
Kveldsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 19.
Nattverd
Ingen gudstjeneste i Bindal.
Høymesse i Vassås kirke kl. 11. Nattverd.
Ingen gudstjeneste i Bindal.
Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 15. OBS TIDA.
Soknepr. Kjell Gundersen.
Ingen gudstjeneste i Bindal.
Gudstjeneste i B.eidet misj.hus kl. 16.30.
Soknepr. Gunnar Sem Kristiansen.
Ingen gudstjeneste i Bindal.
Høymesse i Solstad kirke kl. 11. Nattverd.
Høymesse i Vassås kirke kl. 11.
Presentasjon av konfirmantene.
Høymesse i Solstad kirke kl. 11.
Presentasjon av konfirmantene.
Fam.gudstjeneste i Harangsfjord oppvekstsenter kl. 18.Avslutn. av 11-årsleir
Gudstjeneste på Bindalseidet eldresenter
kl. 15. Diakoniutvalgets eldrefest på
Senteret etter gudstjenesten.

Høymesse i Vassås kl. 11. Nattverd.
Høsttakkefestgudstjeneste i Solstad kirke
kl. 11. Utdeling av Barnas Kirkebok
til 4-åringene.
20.10: 22. s. e. pinse.
Landbruksgudstjeneste/Høsttakkefest i
Vassås kirke kl. 11. Utdeling avBarnas
Kirkebok til 4-åringene.
27.10: Bots- og bededag. Gudstjeneste i Kjella skole kl. 11.
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Vakre
gravminner
i stort
utvalg

Henvendelse:

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

Beste kvalitet – Rimelig pris

KRAMBUA AS
Tlf. 75 03 41 23 • Fax 75 03 16 43
7300 TERRÅK

Firma

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

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 ønsker deg god tur og fine naturopplevelser!
BINDALSEIDET
Tlf. 75 03 13 22
Post i butikken
Fax 75 03 14 50
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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 Begravelsesbyrå
Ordner alt ved begravelser og kremasjoner
Gravmonumenter
Navnetilføyelser og skriftoppussing
Tlf. 74 38 95 00
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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 482 99 650
• Privat 75 03 24 47

Bogen AS
AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

Vi ønsker våre kunder velkommen!
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

