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Dører
VinDuer
Porter

SpeSialmål? Ring 75 17 04 66 
og oppgi ønsket mål
1.400 dører på lager.  
Fraktfritt etter avtale

www.heimstadbygg.no

Heimstad
Bygg
8650 mosjøen

Har du noe du vil dele med menighetsbladets 
lesere? Send til kirkekontoret, 7980 Terråk, 
 eller kirkevergen@bindal.kommune.no
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Er utgitt av menighetsrådet 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: Arnold Alsli,Tlf. 958 69 127

Kirkejubileum
19. og 20. september markerer vi at det er 200 år siden 
Bindal ble et eget prestegjeld. I den anledning har vi 
invitert spesielle gjester. Biskop Tor B. Jørgensen med 
følge vil delta. Det vil også prost Sigridur Gudmarsdot-
tir. 

Vi har også invitert alle gjenlevende prester som har 
hatt tjeneste i Bindal. Og vi kan med glede si at forelø-
pig har vi fått positivt svar fra Arnvid Lie, Tor Grind-
land, Helge Spilling, Torgeir Liasjø og Claes Mørch.

Vi starter med en festmiddag for spesielt inviterte på 
Horstad gård lørdag kveld. Her vil biskop, prost, tidli-
gere prester, menighetsråd, stab og andre inviterte del-
ta.

De inviterte gjestene vil også delta og bidra på guds-
tjenesten søndag. Under gudstjenesten vil det også bli 
fremført flere store musikkstykker av et samlet stort 
Bindalskor, hvor alle de lokale korene er representert.

Etter gudstjenesten vil det bli invitert til kirkekaffe på 
Bindal museum hvor alle er velkomne. Der vil det 
også bli en utstilling om historien til Bindal preste-
gjeld. 

Dette gleder vi oss til, og håper DU også kommer!

  God sommer til dere alle!

      May Helen
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En vandring for 
 jorden og alt liv
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Vi går mot sommer, en tid hvor 
skaperverket viser seg i all sin 
skjønnhet og prakt. Denne va-

kre jorden med sjøer, hav, fjell og sko-
ger, med planter, all verdens dyr, fisk 
og fugler er vi mennesker utvalgt til å 
forvalte og ta vare på. Vi som er utrus-
tet fra Vårherre med forstand og ska-
perevne har fått denne store oppgaven. 
Hvorfor er det da slik at vi med viten-
de og vilje ødelegger vårt fremtidige 
livsmiljø? Hvordan kan vi med åpne 
øyne bidra til en utvikling, hvor i sær 
de fattigste lider uskyldig?

Klimaendringene truer skaperverket 
og livsgrunnlaget til mennesker over 
hele verden. Vi ser allerede at klimaet i 
verden er i endring. Konsekvensene er 
størst og merkes hardest i fattige land. 
Ekstremvær inntreffer hyppigere. De 
opplever at regntiden er uforutsigbar 
og uteblir, slik at det blir tørke, eller at 
regntiden blir sterkere enn før. 

I Romerbrevet står det at det skapte 
venter med lengsel på den frihet som 
alle skal få i herligheten. I livet etter 
dette får også det skapte et nytt liv, 
fritt for død og ødeleggelse. Alt det 
skapte sukker og stønner samstemt 
som i fødselsveer... Disse ordene av 
Paulus gir en stemme til den mishand-
lede og lidende naturen som i dag blir 
utsatt for forurensing, tørke, og utryd-
delse. Sammen med oss mennesker 
lengter og sukker alle skapninger etter 
befrielse.

Heldigvis er klimaforandringene men-
neskeskapt. Vi mennesker kan gjøre 
noe for å snu den farlige utviklingen. 
Det er ikke å elske sin neste som seg 
selv å fortsette en livsform, som fører 
til katastrofer for andre i form av flom, 
ekstrem tørke og orkaner. La oss vise 
medfølelse med ofrene for våre miljø-
synder, ved at vi forandrer vår måte å 

leve på. Vi må alle være villige til å 
ofre noe. 

I sommer det en pilegrimsvandring 
kalt Klimapilegrim 2015 fra Svalbard til 
Nordkapp og gjennom hele Norge og 
videre mot Paris og klimatoppmøtet. 
Målet er å oppnå en rettferdig klimaav-
tale på klimatoppmøtet i september. 
Den 14. juli kommer klimapile-
grimsvandringen til Bindal og vi er 
alle invitert til å delta. Vi er bare på 
planleggingsstadiet ennå, men tenker 
at vi i Bindal vil ha en etappe med fæ-
ring. Det vil bli kunngjort mer om det-
te senere. 

Klimapilegrimsvandringen gjør oss be-
visst vår avhengighet av skaperverket 
og Skaperen. Målet er å søke Gud, som 
en kilde til å ta modige og gode valg i 
hverdagen for jorda og våre medmen-
nesker. Det vil bli små stasjoner i 
vandringen med tid for bønn og sang.

Gud, du lar din gavmildhet  
 strømme gjennom skaperverket. 
Vi takker deg for blomstene,  
for dyrene og deres fantastiske  
 variasjon,
for sjøene, årstidene og alle duftene.
Skaper, gjør oss til dine  
 medarbeidere,
hjelp oss å vise respekt  
 for all skapning 
og ta vare på vårt sårbare miljø.

GOD SOMMER!

Gjøa Kristine Aanderaa
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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

Barndåp/ 
konfirmasjon eller 
andre stordager? 

Senteret på Terråk er mulig å 
leie. Utstyr for å dekke til min. 
50 personer.
Kontakt kirkekontoret 
tlf 75 03 25 81, for leie

Søndag 19. april var det tid for 
Tårnagentene igjen. Alle 3. og 
4. klassingene ble invitert til å 
komme til kirken for litt agent-
arbeid. Barna møtte tidlig søn-
dag morgen, og fikk så sitt eget 
agentnummer og hemmelige 
passord. Det ble symboljakt 
rundt om i kirken, så nå vet de 
aller fleste hva våpenhus, mes-
sehagel og andre fremmede 
ord fra kirken, er. Barna lærte 
også tårnagentsangen som de 

fremførte under gudstjenesten 
senere på dagen. Etter lunsj ble 
det satt i gang skattejakt, hvor 
de endte opp i tårnet hvor re-
busen om hvor skatten befant 
seg var. 

Til gudstjenesten var foreldre 
og andre invitert og fikk høre 
både fin sang og hva barna var 
takknemlige for. Gode svar 
blant barna viste at de var nok-
så reflekterte. De var takknem-

lige for livet, for familie og ven-
ner, for mat og god helse og for 
fred, blant annet.

Etter gudstjenesten var det kir-
kekaffe og de som ville, og 
turte, fikk prøve å ringe med 
kirkeklokkene. Det falt i smak 
hos mange.

Vi ses til neste år, agenter!

Tårnagent
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Det er stor dugnadsinnsats blant Bindals befolk-
ning når det kommer til kirken og kirkegårdene. 
Enten det være seg kirkekaffe, oppsyn eller ryd-
ding. År etter år stiller mange opp for å ta i et 
tak. Jeg vil gjerne gi dere alle en stor takk for ti-

den og innsatsen dere gir til kirken her i Bindal. 
Spesielt vil jeg nevne pensjonistforeningen på 
Bindalseidet for deres innsats med vårryddingen 
på Solstad kirkegård, og Terråk pensjonistfore-
nings innsats på Vassås kirkegård. Tusen takk!

DUGNADER 
Velfortjent kaffe etter stor innsats på 
Vassås kirkegård.

tilbyr renhold til private og bedrifter i Bindal
REN SERVICE FORENKLER DIN HVERDAG

Ta kontakt med Terje Moe
Mobil 902 08 447
E-post: terjemoebin@gmail.com

REN SERVICE 
ved Terje Moe
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Nå er våren og sommeren 

over oss for fullt og i 
den anledning benytter jeg 
å minne dere på regler og 
ansvar vedrørende kirkegår-
dene.
•	Det	er	du/dere	som	feste-

re som har ansvar for 
gravstøtter og plantefelt. 
Jeg ber om at gravstøtter 
som står skjevt, eller er 
til fare eller besvær ret-
tes opp.

•	All	beplantning	ved	grav-
støtten skal være innen-
for plantefeltet. Plantefel-
tet skal ikke være brede-
re enn selve gravstøtten, 
og ikke gå lengre frem 
enn 60 cm, målt fra støt-
tens bakkant. Det skal 
ikke være beplantning 
som er høyere enn selve 
gravstøtten. Store planter 
tar fokus fra gravstøtten 
og vanskeliggjør som-
mervedlikehold og gra-
ving.

•	Gamle	planter	og	gravlys	
skal kastes i søppeldun-
ker, og ikke over gjerdet!

•	Kirkelig	fellesråd	har	an-
svar for å planere og så 
til graven. Dette gjøres 
ikke før det har gått seks 
måneder. Det vil si at det 
ikke kan settes opp 
gravstøtte før etter seks 
måneder.

Har dere spørsmål angående 
dette, ta gjerne kontakt.

May Helen

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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Menighetsrådet har i fle-
re år jobbet for å få laget 
et eget prosesjonskors til 
Vassås kirke. Det var et 
ønske om å få laget dette 
lokalt. Nå er prosesjons-
korset ferdig og ble tatt i 
bruk første gang konfir-
masjonssøndagen.
Prosesjonskorset ble laget 
av Per Morten Lian på 
Bindal Tre på oppdrag 
fra menighetsrådet.

Prosesjonskors 
Vassås kirke
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Manntall
Manntallsliste(kirkelig) vil bli 
lagt ut til alminnelig gjennom-
syn på kirkekontoret fra 10.au-
gust. Frist for å melde fra hvis 
man mener å ha stemmerett, 
men ikke står oppført i mann-
tallet er 1. september 2015. Kir-
kelig manntall utarbeides på 
grunnlag av Den norske kirkes 
medlemsregister. 

Forhånds- 
stemming
Forhåndsstemming kan foregå i 
tiden fra 10. august fram til 10. 
september. Forhåndsstemming 
i annet sokn enn bostedssokn 
kan foregår t.o.m. 1. september. 
Her i Bindal er stedet for for-
håndsstemming kirkekontoret 
på Terråk. Det blir også lagt til 
rette for forhåndsstemming på 
institusjoner, som sykeheimen 
Terråk og eldresenteret Bindal-
seidet.

Valgsteder
§3-1 i regler for valg av menig-
hetsråd: Valg av menighetsråd 
skal i alle landets menigheter 
holdes samtidig med og i loka-

Menighetsrådets liste er nå klar til valget 14. september 2015
1 Jens Christian Berg 1960 Terråk
2 Kirsten Kveinå Brønmo 1944 Bindalseidet
3 Gudrun Marie Fossem 1952 Åbygda
4 Anita Oline Vassli 1956 Holm
5 Erling Gunnar Alsli 1953 Terråk
6 Wenche Myhre 1960 Røytvoll
7 Rakel Emelie Helstad 1983 Bangstad
8 Steinar Peder Vikestad 1951 Bindalseidet
9 Sonja Annie Raaum 1968 Terråk
10 Marie Kveinå 1985 Bindalseidet
11 Trine Nilsen Bergerud 1971 Åbygda
12 Ann-Kristin Halsen 1969 Horsfjord
13 Astrid Eldorsen 1951 Harangsfjord
14 Ruth Heidi Vollan 1963 Bindalseidet

Det har ikke kommet inn alternative lister innen fristen, så 
dette blir listen dere møter ved kirkevalget. I Bindal består 
menighetsrådet av seks faste medlemmer og fem varamed-
lemmer.

Valg liste

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.

ler i umiddelbar nærhet  av valg 
til Stortinget eller fylkesting og 
kommunestyrer.
Her i Bindal blir valgstedene 
Terråk, Bindalseidet og Kjella. 

Vi har fått dispensasjon fra bi-
spedømmerådet til å velge bort 
valgstedene Harangsfjord og 
Åbygda. 
BRUK STEMMERETTEN DIN!
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Solstad kirke

Kirkelig fellesråd ved-
tok i sak A9/13 i møte 
9.april 2013:
Bindalseidet kirkegård blir 
permanent stengt for kiste-
gravlegging fra dags dato. 
Det vil være mulighet for ur-
nenedsettelse så langt det er 
plass. Der det er festede 
plasser prøves det å gjen-
nomføre gravlegging etter 
beste evne.

Vedtaket ble sendt til bispe-

dømmerådet for godkjen-
ning. Vi har nå fått svar fra 
Sær-Hålogaland bispedøm-
meråd:
Bispedømmerådet tar til et-
terretning at kirkelig felles-
råd gir mulighet for urne-
nedsettelser, men har inn-
vendinger mot at det gjen-
nomføres kistegravlegging 
«etter beste evne». Jfr vedtak
Sør-Hålogaland bispedøm-
meråd godkjenner med bak-
grunn i mottatt dokumenta-
sjon permanent stenging for 

all kistegravlegging på Bin-
dalseidet gravplass i hen-
hold til gravferdsforskriften 
§ 5 og gravferdsloven § 4.
Det åpnes da ikke for kiste-
gravlegging etter skjønn.

Det presiseres at bispedøm-
merådet har både muntlig 
og skriftlig mottatt doku-
mentasjon og gitt råd under-
veis vedrørende forholdene. 
Nasjonal gravplassrådgiver 
har også vært kontaktet.

Bindalseidet kirkegård

KON F IR M A SJO  N EN E  I  1965
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Elektroinstallasjoner og varmepumper

 

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

Vassås kirke

KON F IR M A SJO  N EN E  I  1965
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Kirkelige  
handlinger

Kirke kalender

Velkommen til kirken!

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 09.30 – 17.00
Lørdag Etter behov

GUDSTJENESTER I BINDAL
Med forbehold om endringer 

JUNI 
23. juni 4.s.i treenigh.tid Friluftsgudstjeneste Årsandøy.  
    Se oppslag 
28. juni 5.s.i treenigh.tid Gudstjeneste i Vassås kirke  kl 11  
    50-årskonfirmanter
JULI 
5. juli  Aposteldagen Ingen gudstjeneste i Bindal
12. juli  7.s.i treenigh.tid Gudstjeneste i Solstad kirke
19. juli  8.s.i treenigh.tid Gudstjeneste i Vassås kirke
26. juli  9.s.i treenigh.tid Gudstjeneste i Solstad kirke

AUGUST
2. aug  10.s.i treenigh.tid Ingen gudstjeneste i Bindal
9. aug  11.s.i treenigh.tid Ingen gudstjeneste i Bindal
16. aug  12.s.i treenigh.tid Gudstjeneste i Vassås kirke
23. aug  13.s.i treenigh.tid Friluftsgudstjeneste Solstad
30.aug  14. s.i treenigh.tid Gudstjeneste Bindalseidet eldresenter 
    Diakoniets eldrefest etterpå

SEPTEMBER
6. sept  15.s.i treenigh.tid Gudstjeneste i Vassås kirke 
13. sept 16.s.i treenigh.tid Ingen gudstjeneste i Bindal
20. sept  17.s.i treenigh.tid Jubileumsgudstjeneste  
    i Vassås kirke  kl 11
27. sept 18.s.i treenigh.tid Gudstjeneste i Solstad kirke

OKTOBER 
4. okt  19.s.i treenigh.tid Gudstjeneste i Vassås kirke  kl 11 
	 	 	 	 Høsttakkefest/Konf.pres/4-årsbok
11. okt  20.s.i treenigh.tid Ingen gudstjeneste i Bindal
18. okt  21.s.i treenigh.tid Gudstjeneste i Solstad kirke
25. okt  Bots- og bededag Gudstjeneste i Vassås kirke

Døde
Vassås 
01.03. Anne Mari Dybvik f. 1937
09.04. Gunvald Iversen   f. 1926
09.04. Otto Ingar Liasjø   f. 1921
11.04. Helga Fuglstad  f. 1920
21.04. Roald Myren  f. 1936
23.04. Jarle Arvid Okstad   f. 1944

Solstad
17.04. Lill Marie Fuglstad  
 Kveinå  f. 1935
18.05 Johannes Kristian  
 Engan  f. 1929

Klimaendringene truer skaperverket 
og menneskeheten, og rammer de 
fattige i verden hardest. Gjennom 
Klimapilgrim 2015 vil vi fortelle be-
slutningstakere i Norge og globalt  at 
vi trenger en rettferdig internasjo-
nal klimaavtale for å stanse klima-
endringene.

Pilgrimsarrangementet i 
Bindal er tirsdag 14. juli. 
Vi starter ved bekken i Hornlia, 
ved parkeringsplassen til Heilhor-
net kl 16.30. 
Bli med å gå for klimarettferdighet 
mot klimatoppmøtet i Paris!
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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.

 

 

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

Joker Bogen – Bartnes Eftf. AS 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 Fredag 09.30 – 17.00
Onsdag stengt •  Lørdag etter behov Mob 958 26 527

 

«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!
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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

terråk
Åpningstider:  
Man-Fre 9.00-18.00
lør 10.00-15.00

tlf.  
75 03 40 00

MECA AutorisErt bilvErkstEd
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33 - Mobil John: 995 92 290

Blomster til alle anledninger Buketter, Dekorasjoner, Sorgbinderi

Bindal Blomster og Begravelsesbyrå 
v/ Sigrun Bergslid Tlf blomster 909 85 990 Tlf begravelse 950 16 455 Oldervikveien 4 7980 Terråk

En del av Begravelsesbyrået Bergslid AS  7970 Kolvereid 74 38 95 00- 911 54 868


