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Utstilling og konsert

med Geirr Lystrup i Vassås kirke 4. mai.

GOD SOMMER!
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Bindal menighetsblad

Ferie 2009
I sommer vil vi også få prest fra Brønnøysund til
gudstjenester og begravelse. Prest Claes vil være
tilbake 1. september.
Kirkekontoret vil ikke være bemannet hver dag,
men det er til en hver tid noen som har ”vakt”.
Se oppslag på kontordøra, eller ta kontakt med
kommunens ekspedisjon på rådhuset.
Jeg vil ønske alle en riktig god sommer!
May Helen

Redaktørens Hjørne

Løvetannen
Der står en liten løvetann
blant andre løvetenner
i bakken på et åkerland
og blomstrer så det brenner
Den har slått ut sitt gule hår
på toppen av seg selv.
For av en bustet knopp i går
er det blitt blomst i kveld.
Nå er den sterk og stri og vill,
en riktig løvetann,
og strekker kry sin lille ild
mot solens kjempebrann.
Hvor stolt og gladelig den gror!
Men like nedenfor
står en sørgmodig eldre bror
og feller hvite hår.
Slik, venner, farer livet med
all verdens løvetenner.
Først blir de ild, så blir de sne,
og siden gamle menner.
Inger Hagerup

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:
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. 75 03 14 30
Organist: Roger Johansen,
7980 Terråk, Tlf. 902 05 459
Kirketjener: Olaf Martin Larsen,
Kjelleidet, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 17 15
Bindal Menighetsråd
Leder: Anne Brit B. Skillingsås
Tlf. 915 77 129
Kirkelig Fellesråd i Bindal,
Leder: Geir Horsberg
Tlf 75 03 23 49

Bindal menighetsblad
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Se hit – og svar meg!

N

Prestens side

oen av oss mangler en eller flere
sanser, som syn og hørsel. Helen
Keller manglet begge deler, men
det hindret henne fantastisk nok ikke i å
kommunisere med omverdenen ved hjelp
av et språk som ble tegnet i andres
hender.
Sansene våre går utover. Sansene er en
Begravelse
måte å oppleve andre enn oss selv, de er
vår antenner
ut i tilværelsen.
Seremonirom for alle kulturer
og religioner.
30 sitteplasser.

I det gamle testamentet er det en kvinne
som heter Hagar som rømmer ut i ørke
nen. Hun rømmer blant annet fra andres
blikk. Det er ikke alle blikk eller alle ord
som er like ok å fange opp fra andre
mennesker.
I ørkenen blir Hagar sett av Gud, og han
ber henne vende tilbake dit hun kom fra.
13 Da gav hun Herren, som hadde talt til
henne, navnet: «Du er Gud som ser.»
For hun sa: «Har jeg her virkelig fått se et
glimt av ham som ser meg?» 1. Mos, 16,13

Gravminner

Noen ganger føles det likevel slik; at Gud
faktisk har vendt blikket bort. Det føles
som om Gud har forlatt oss. Bibelen for
teller om folk som blir sett av Gud, som
Hagar, men og om folk som roper til Gud
fordi de opplever at han slett ikke ser
dem lengre. David sier i en av salmene:
2 Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg
for alltid?
Hvor lenge vil du skjule ditt ansikt for
meg?
Begravelse
3 Hvor lenge skal jeg ha uro i sinnet
Seremonirom
alle
kulturer
og religioner.
og
hele dagenforha
sorg
i hjertet?
30
sitteplasser.
Hvor lenge skal fienden ha over
makten?
4 Se hit og svar meg, Herre, min Gud!
Salme 13,2-4
Se hit og svar meg, Herre, min Gud! Det
virker som om det er et fortvilet rop.
Men slik er det og lov å rope.
Se hit, Gud! Har du glemt meg!

er en Gud som ser. Hagar fikk bli
Oppussing avGud
gravsteiner

Noen ganger føler vi oss forlatt av alt og
sett av en som ville henne vel, og hun ble alle, men da kan vi få rope: Se hit, Gud!
Begravelse
Skrifttilførsel
møtt med et godt blikk.Gud ser oss når
Gud ser ikke bort,
men han leter etter
Gravminner
Seremonirom for alle
kulturer andre
og religioner.
Begravelse
Begravelse
ingen
ser. Og hanBegravelse
vender
aldri
blikket
ditt.
Bistand med praktiske
gjøremål
Begravelse
30 sitteplasser.
Oppussing av gravsteiner
Begravelse
Seremonirom
for alle
kulturer
og religioner.
Seremonirom
for alle
kulturer
og religioner.
blikket
bort. Seremonirom
i forbindelse med
dødsfall
for allefor
kulturer
og religioner.
Seremonirom
alle
kulturer
og religioner.
30
sitteplasser.
30 sitteplasser.
Seremonirom for
alle
kulturer
og
religioner.
Jorunn Strand
30 sitteplasser.
Skrifttilførsel
30 sitteplasser.
30 sitteplasser.

Bistand med praktiske gjøremål
i forbindelse med dødsfall
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Begravelse
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.
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”Barn av regnbuen”
4. mai ble det holdt en stor utstilling i Vassås
kirke, der alle barna som var med i første sesong
av trosopplæringsprosjektet, fikk et av sine bilder
utstilt. Over 50 bilder hang da i kirka og mange
var der for å se. I tillegg til utstillingen var også
Geirr Lystrup der og sang sammen med 1. og
2. klassinger fra hele Bindal. Vi fikk høre både
”Snuse litt”, ”Maurits Maur” og flere andre.
Biskop Tor B. Jørgensen hadde tatt turen hit til
Bindal i denne anledningen, sammen med prost
Even Borch og prest Jorunn Strand. Biskopen
holdt en liten tale om fred og forsoning på tvers
av religioner.
I disse dager er bildene malt av barna i Bindal
på utstilling rundt om i Norge. Noen bilder heng
er nå i Mariakirken i Bergen under Festspillene.
Under Olavsfestdagene i Trondheim vil også bild
er fra Bindal bli utstilt sammen med bilder fra
malesamlinger for barn fra andre kulturer og
religioner.
Takk for en fin sesong og mange fine male
stunder!
Catrine

Bindal menighetsblad

Fra Kirkevergen

Dugnader
I år som i fjor har det vært vårvasking både i Solstad og Vassås
kirke. Menighetsrådet og pensjo
nistforeningen på Terråk trommet
sammen en gjeng og vasket til
konfirmasjonen. Deilig å kjenne
grønnsåpelukta!
På Vassås ble vasken tatt i sam
me slengen som at pensjonistfore
ningen ryddet på kirkegården.
I år har det også vært dugnad
på Solstad kirkegård, utført av
Nord-Vestrand aktivitetslag, og på
Aunstranda kirkegård, utført av
Hollup og Aune Vel. Tusen takk
til alle dere som deltok. Dere har
gjort en kjempeinnsats!
En stor takk også til Turid
Holmen som planter fint på Vass
ås kirke. Dette også på dugnad!

Båretilhenger
Menighetsrådet har en tilhenger
til bruk for å frakte kisten på be
gravelsesdagen. Denne tilhenge
ren lånes ut gratis, MEN vi er av
hengige av at alle som bruker den
setter den tilbake i den
stand som de selv
ønsker å finne den.
Ta kontakt med
kirkevergen for
spørsmål.
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.

Barndåp/konfirmasjon

Lisa`s Frisør
Jeg har extensions og sminke
Ring eller stikk innom for timebestilling!

Tlf
971 43 710
Jeg ønsker alle nye og gamle kunder velkommen!

Hilsen
Lisa
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Fra Kirkevergen

Festeavgift
Vi mangler festere/eiere til flere gravsteder,
og håper at gjennom menighetsbladet kan
få noen tips. Etter begravelse er et gravsted
fredet i 20 år, men etter at de 20 årene er
gått må man betale en festeavgift pr grav
sted. I Bindal er den avgiften pr i dag
kr 300 for 20 år. Hvis denne festeavgiften
ikke blir betalt, vil gravstedet bli slettet og
brukt opp igjen.
Festere til følgende gravsteder etterlyses:
Vassås sokn:
Borghild Alsli
død 1988
Emma Lovise Båtnes
død 1988
Sigvart Neumann Lien
død 1988
Petter Skarstad
død 1986

Kristian Angel Melgård
død 1986
Ingemann Urvold
død 1984
Borghild Elida Feuerherm
død 1984
Solstad sokn:
Sylva Hansen
død 1988
Laurits R. Hollup Nilsen
død 1988
Valborg Busch
død 1985
Ingeborg Henriette Hansen
død 1985
Bjarne Holm
død 1984

Valg 09
Valgstyret i Bindal har vedtatt
følgende stemmelokaler for
mandag 14. september:
Bindalseidet Skole
kl 10.00-19.00
Kjella Skole
kl 10.00-19.00
Kirkekontoret, Terråk
kl 10.00-19.00
Forhåndsstemming kan skje fra
mandag 10. august til 11. sep
tember på kirkekontoret i åp
ningstiden.
Nominasjonskomiteen har nå
levert inn sine lister over kan
didater til Menighetsrådsvalg
2009. Listene ser slik ut:
Solstad
1. Anne-Brit Bøkestad
Skillingsås

2. Andreas Øvergård
3. Arnold Inge Alsli
4. Inger Dahlen Alsli
5. Martine Øvergård Engan
6. Anita Oline Vassli
7. Torill Pia Kveinå
8. Sissel Helene Larsen
Vassås
1. Gerd Dagrun Dybvik
2. Linda Arlen Flåten Plahte
3. Svein Henry Kolsvik
4. Jan Ivar Heimstad
5. Astrid Johanne Eldorsen
6. Henriette Danielsen Skotnes
7. Eivind Aakvik
8. Aslaug Dybvik Helstad
Det har ikke kommet inn alter
native lister, så det vil være dis
se listene du møter ved valget
14. september i år.

Bindal menighetsblad
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Konfirmanter Vassås:
Fra venstre: Karoline Hagen Kolsvik, Audun F. Skotnes, Maren Berg Dybvik, Georg Lande,
Simon Bergerud, Lisa Lindsetmo, Maria Gangstø Flakstad, Edvard Vea Iversen, Signe Skjelsvik Lian,
Steffen-Andre Tysseland, Sigrid Helen Storheil Skarstad, Per Kristian Wassås, Elisabeth Aspnes,
Eline Brevik og prest Jorunn Strand.

Bindal menighetsblad

En sang / salme jeg liker godt
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J

eg er utflyttet Bindaling, for over 50
år siden. Her på sydspissen av Norge
er jeg fast og takknemlig leser av Bin
dal Menighetsblad, på nett. I Menig
hetsbladets spalte; "En sang, salme jeg
liker så godt", har jeg hatt gleden av å
lese mange sanger og salmer, som har
gitt meg så mye!
Spesielt - alltid - "med den vaknande
vår” og når sommeren gjør sin an
komst, kommer lengten mot nord og til
min kjære barndoms-og ungdoms dal.
Den sangen som mest skaper gjenkjen
nelse og identitet er Elias Blix sin
"Barndomsminner frå Nordland"!
Sangen gir en opplevelse av fellesskap
og tilhørighet. Jeg vet at bindalinger av enkelte - blir betraktet som "skap
trøndere", med alle de utalls fellesskap
og tilknytting kommunens mange or
ganisasjoner og innbyggere har til
Namdalen/Nord -Trøndelag. Imidlertid,
Bindal kommune ligger uomtvistet i
Nordland, og folket og kommunen
"eier" derfor en del i Nord-Norges
uoffisielle nasjonalsang! Alle vi som
har opplevd, og dere som er så heldig
å bo der fast - har en egen evne til å
forstå teksten som beskriver ALT det

vakre, og som kombinert med melodi
en får fram gåsehud hos mange!
Fra begynnelsen av 1950-tallet husk
er jeg det var ekstra høytidsstemt un
der 17.mai-feiringen, da Terråk
Mannskor fremførte "Å eg veit meg et
land"!
Videre, en bønn som har betydd mye
for meg, og som har sittet fast i min
hukommelse i over 60 år er som følger:
Ved Vassås skole hadde vi fra 1948
den særdeles gode læreren, Jengård Ja
kobsen. Hver eneste skoledags begyn
nelse, mens elevene stod ved pultene,
stod lærer Jakobsen ved kateteret og
leste følgende bønn:
Gud, la oss i din kunnskap frem
mes, så det vi lærer aldri glemmes,
men vokser med oss dag for dag! At
det kan modnes som du sådde, og vi
hos deg må finne nåde og du i oss
ditt velbehag.
Om det opprinnelig er en bønn eller
evt. et vers av en salme kjenner jeg
ikke til. Men jeg mener å huske at opp
havsmannen er Elias Blix?
Hilsen til Bindal
fra Asbjørn Skåren.

"Å eg veit meg et land"!
1. Å eg veit meg et land
lang der oppe mot nord,
med ei lysande strand
mellom høgfjell og fjord.
Der eg gjerne er gjest,
der mitt hjarta er fest
med dei finaste, finaste band.
Å eg minnest, eg minnest
so vel dette land!

2. Der et fjell stig mot sky
med si krona av snø,
og i lauvkledna ny
det seg speglar i sjø
og det smiler mot strand
med si branga i brand
i den solklare kveld.
Å eg minnest, eg minnest
so vel dette fjell!

Bindal Taxi
Står til tjeneste

3.Og eg lengtar so tidt
dette landet å sjå
og det dreg meg so blidt
når eg langt er ifrå.
Med den vaknande vår
vert min saknad so sår
so mest gråta,
mest gråta me kan.
Å eg minnest, eg minnest
so vel dette land!
TELFONER

Bindal Taxi:
75 03 40 11

Magnar Kveinå
75 03 11 00 – mob. 90 90 90 28
Alma Kveinå
75 03 13 29 – mob. 90 90 90 29
Erling Alsli		
– mob. 97 52 63 85

Bindal menighetsblad
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Konfirmanter Solstad:

Fra venstre: Mona Helen Lysfjord, Andreas N. Borkamo Heimstad, Natalie Heide Volden,
Maren Andrea Dolmen, Roald Aleksander Husby Hansen, Marte Vikan, Petter M. Holm,
Kine Langgård, Tom Christian Hansen Helgeland og
menighetsrådets leder Anne-Brit Bøkestad Skillingsås

SOMMERBLOMSTER

Vårvarer, jord, gjødsel, mm..

Vi bringer blomster i hele
kommunen, og gjennom
Euroflorist formidler vi til
hele landet.

• Buketter
• Sorgbinderi
• Dekorasjoner
• Brudebuketter

7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66 - Faks 75 03 40 10

Hilsen

fra Borghild & Wenche
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Kirkelige
handlinger

Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Juni

Døpte

14. juni 2. s.e.pinse
21. juni 3. s.e.pinse
28. juni 4. s.e.pinse
				

13.04. Elise Nilsen Alstad

Juli

Solstad

5. juli 5. s.e.pinse
				
12. juli Aposteldag
19. juli 7. s.e.pinse
26. juli 8. s.e.pinse

Døde

August

Vassås

22.03 Elias Pedersen Aune
		 (døpt i Leka kirke)
13.04 Pia Enora Øvergård

Gudstjeneste i Solstad kirke kl 14
Markering for 50-årskonfirmanter
Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste i Solstad kirke kl 11

Gudstjenester i august ikke planlagt ennå.

Solstad
08.03
		
25.05
		

Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
Gudstjeneste i Vassås kirke kl 11
Markering for 50-årskonfirmanter

Hjørdis Mauseth
f. 1923
Gerd Marie Teksum
f. 1943

MINNEKORT

Vassås

Bindal menighetsråd har vedtatt at prisen på
minnekort skal økes fra kr 50,- til kr 75,- pr kort.

19.05 Gjertrud Aune
		 f.1922

SALONGEN Anette Vikestad

Ønsker alle kunder hjertelig velkommen! Selger ORIFLAME både
Mandag 			
Tirsdag, torsdag og fredag
Onsdag 			

10.00-16.30
09.00-16.30
Stengt

i salong og ved bestilling
Lørdagsåpent annehver
Tlf 75
lørdag i partallsuker

03 42 80

6-pack Treningsstudio
Ring for gratis prøvetime på
tlf 413 45 894
Åpningstider:

Velkommen!

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

Bindal menighetsblad
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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

Landsdelens beste assorterte butikk

OLAV BARTNES
Bogen i Bindal

Tlf. 75 03 16 32

Sesongåpent
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.
www.plahteseiendommer.no
utmark@plahte.no

Stikk innom og ta en kaffeprat.

Bindalseidet

Tel: 750 34 028 • Fax: 750 34 356
Boks 3 – 7980 Terråk

• 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
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Helstad
Landbruksverksted
Tlf. 75 03 24 42,
faks 75 03 43 39

Utleie av Bobil

Motorsageksperten

Salg • Service
• Medisinutsalg
• Tipping
Velkommen!
Tlf. 75 03 40 00

Terråk
Tlf. 75 03 19 00
Fax 75 03 19 10
Feilmeld.: 75 03 19 19
E-post: post@bindalkraftlag.no

Bogen AS
Autorisert bilverksted
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

En verdig avskjed til en fornuftig pris
Bistår de etterlatte
med alle praktiske
gjøremål i forbindelse
med gravferd

Tlf 74 38 95 00 - 911 54 868

Gravminner, navntilføyelse og oppussing

Sigrun Bergslid
Sentrumsgata 9,
7970 Kolvereid
Ditt prisgunstige
alternativ med
tradisjon og kvalitet!

