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May Helen

Har du noe du vil dele med menighetsbladets 
lesere? Send til kirkekontoret, 7980 Terråk, 
eller kirkevergen@bindal.kommune.no

    

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: Anne-Brit Bøkestad  
 Skillingsås
 Tlf. 915 77 129

Kirkelig  Fellesråd i Bindal:
Leder: Anne Brit Bøkestad  
 Skillingsås
 Tlf. 915 77 129

Foto forsiden: May Helen Lindsetmo

Begge kirkene i Bindal har manglet hvite 
messehagler. Sokneprest Gjøa har gjort 
en kjempeinnsats i så måte, og har nå fått 
tak i to hvite messehagler. De skal ha til-
hold i hver sin kirke.

Jeg ønsker alle leserne
ei riktig god påske  
og en fin vår!

May Helen
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Maria og Maria Magdalena  
– påskens trosvitner for oss 

I grålysningen på den første dag i uken 
kommer to kvinner for å se til graven 
til Jesus. Det er Maria Magdalena 

og Maria mor til Josef og Jakob. De op-
pdager at graven er under bevoktning 
og med et jordskjelv kommer en engel 
tilsyne. Et sterkt lys går ut fra ansiktet 
og klærne til engelen. Han kommer for 
å rulle vekk stenen og vise kvinnene 
at graven er tom. Vaktene besvimer av 
redsel når engelen kommer tilsyne. Kvin-
nene er redde også, men våger å høre på 
hva engelen har å si. De får beskjed om 
å skynde seg av sted og fortelle disiplene 
at Jesus har stått opp fra de døde og at 
de skal få se ham i Galilea. 

Kvinnene hadde utvist større mot og tro-
fasthet mot Jesus enn hans egne disipler. 
De ble også de første vitnene. De fikk 
en viktig rolle som budbærere. Jublende 
av glede løper de i vei for å fortelle den 
glade nyheten til disiplene. På veien 
kommer med ett den oppstandne Jesus 
dem i møte og sier ”Vær hilset!” slik han 
pleide å hilse dem da han var på jorden. 
Da kvinnene hører igjen den kjære stem-
men omfavner de føttene hans og kjente 
slik at han var levende. De tilba ham og 
de trodde at han virkelig var oppstått.
Slik det var for kvinnene og disiplene, 
slik er det for oss i dag også, det er et 
personlige møte med Jesus som skal til 
for å kunne å oppleve at Jesus er opp-
standen - at han er der for oss i våre 
liv. Han er vår Herre, som vi kan tilbe, 
og han er vår bror. Han er oss nær med 
støtte og oppmuntring, og en vi kan vise 
vår takknemlighet til for alt vi har fått. 

Påskens hendelse er dypest sett et myste-
rium, noe vi mottar i tro. Vår innvending 
kan være at det er vanskelig å tro. Det 
viktigste er å være åpne for å lære Gud 
og Jesus å kjenne. Jesus som selv har 
vært menneske, han forstår hvordan det 

er å leve. Troen åpner for at Gud handler 
i oss, slik han handlet for oss alle i Jesu 
død og oppstandelse. 

Livet er ikke alltid lett og troens vei kan 
by på prøvelser. Livet i Kristus er en 
kamp for å bevare troen, håpet og kjær-
ligheten. Jesus gir oss styrke i striden 
og mot i prøvelsen. Og dersom vi faller 
støter han oss ikke bort. Han tar i mot 
vår anger, reiser oss opp og gir oss nye 
krefter. La oss i påsken, legge av alt som 
tynger, forene oss i innbyrdes kjærlighet, 
og ta imot dette store mysterium med 
takk og tro. La oss ta i mot og bringe vi-
dere vitnesbyrdet fra de Maria og Maria 
Magdalena:  

Kristus, verdens lys, 
er sannelig oppstanden!

God påske!

Gjøa Kristine
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Din blomsterhilsen til Den 
spesielle anleDning 

får Du hos oss
Buketter

Sorgbinderi

Dekorasjoner

Gaveartikler7980 Terråk  - Telefon 75 03 15 00

Jostein Andreassen er for-
fatter av boka ”Likkledet 
i Torino – Et tegn for vår 
tid”, utkommet på Luther 
forlag i 2011. I denne 
tankevekkende artikkelen 
deler han av sin 30-årige 
interesse for likkledet. 

Våren 2010 ble Likkledet i Tori-
no stilt ut i domkirken der i 
byen, lengst nordvest i Italia. I 
løpet av en drøy måned kom 
det to millioner mennesker fra 
hele verden for å se, deriblant 
undertegnede. Det ble en sterk 
opplevelse. Under framvisnin-
gen i 1978 kom det 100.000 
hver dag i 35 dager! 

Dette likkledet er i særklasse 
det objekt i verdenshistorien 
som vitenskapelig sett er grun-
digst undersøkt. Kledet er et 
vevd tøystykke av lin på drøye 
4 x 1 meter, og det bærer av-
trykket av en korsfestet og tor-
nekronet mann. Mange er over-
bevist om at dette er Jesu likk-
lede. Har de rett?

Blomsterstøvets hemme-
lighet
Den sveitsiske professoren Max 
Frei-Sulzer er en av mange som 
har deltatt i forsøket på å løse 
gåtene omkring Likkledet i 
Torino. Han hadde doktorgrad 
på blomsterstøv og visste ut-

merket godt at hver enkelt 
blomsterart har et svært egenar-
tet utseende på sitt pollen. I 
blomstringstiden fyker dette 
rundt overalt i vinden.
 I 1973 tok Frei-Sulzer pollen-
prøver fra kledet, og han brukte 
de neste to årene på å analysere 
dem. I mikroskop fant han ca 
50 forskjellige slags pollen, og 
disse blomsterartene kunne 
han etter hvert fastslå stammet 
fra Torino-området, fra Sør-
Frankrike, fra Istanbul-områ-
det, fra Urfa-området i Sør-Tyr-
kia og fra Jerusalem. Dette er 
helt i tråd med Likkledets tradi-
sjonelle og skrevne historie. De 
siste 40 årene har en mengde 
vitenskapsmenn og -kvinner fra 
femti ulike forskningsgrener 
forsket på kledet.
 I 1988 ble det tatt en C-14-
datering av kledet, og konklu-
sjonen ble at Likkledet var laget 
en gang mellom år 1260 og 
1390. Senere viste det seg 
imidlertid at denne prøven ble 
tatt på et hjørne av kledet som 
var blitt reparert etter en brann-
skade i 1532. Det var med andre 
ord den innvevde lappen som 
ble tidfestet.

Svindel eller sannhet?
Men la oss tenke oss at en 
svindler laget kledet rundt år 
1300. Da må denne svindleren 
ha vært utrolig dyktig: 
• Han må ha oppfunnet foto-

graferingskunsten 530 år før 

oppdagelsen egentlig ble 
gjort. Personen på kledet er 
nemlig gjengitt som et foto-
grafisk negativ, uten spor av 
maling eller andre stoffer.

• Svindleren må ha oppdaget 
blodomløpet 330 år før Willi-
am Harvey. Rester av vene- 
og arterieblod befinner seg 
på helt riktige steder på kle-
det.

• Svindleren må ha utstyrt kle-
det med ulike typer pollen 
fra flere steder rundt Middel-
havet. Dette var 300 år før 
mikroskopet ble oppfunnet. 
Hvordan kunne en person 
på 1300-tallet vite at hver 
enkelt plantearts pollen har 
sitt spesielle utseende? Man 
må nemlig mikroskopere 
dette 100-1000 ganger for å 
kunne se det. 

• Han framskaffet romerske 
mynter, ”leptoner”, fra år 29 
og 30 og la dem over øynene 
på den døde personen. 
Myntavtrykkene på kledet 
har innskriften TIBERIOU 
KAISAROS (”tilhørende kei-
ser Tiberius”, som var keiser 
på Jesu tid).

• Svindleren må på en genial 
måte ha greid å plassere ca 
120 slagmerker av en ro-
mersk pisk på kledet. Det er 
så nøyaktig utført at en kan 
se av mønsteret at den ene 
som slo, har vært litt høyere 
av vekst enn den andre. 

Er det Jesu likklede?  
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• Han skapte et bilde ved en 
metode som også i vår tid er 
helt ukjent: Bildet er ret-
ningsløst og oppfattes best 
på fem meters avstand. Det 
har tredimensjonale propor-
sjoner når det betraktes 
gjennom moderne apparater. 
Hvem kunne skape et slikt 
bilde for 700 år siden? 

• Det vrimler av store og små 
blodflekker på kledet, både 
fra piskeslagene og fra tor-
nekronen. Disse har størknet 
og klistret seg til hud og hår 
på mannen. Men alle flekke-
ne viser seg ved omhyggelig 
mikroskopering å være 
”urørte”. Det finnes ingen 
tegn til at kledet er blitt ”re-
vet av” for å befri ham fra 
det. Den korsfestede mann-
en har simpelthen ”forsvun-
net” ut av kledet og etterlatt 
et fotografisk avtrykk på 
stoffet.

• Vi kjenner bare én eneste 
person gjennom historien 
som både er korsfestet på 
romersk vis og som ble tor-
nekronet: Jesus fra Nasaret. 

Vi kunne ha forlenget listen 
med en lang rekke detaljer som 
viser at kledet etter all sannsyn-
lighet er Jesu eget likklede. Sta-
dig flere personer interesserer 
seg for kledet, og det finnes 
masse stoff om det på internett. 
Et godt sted å starte er 
www.shroud.com.

Fordi vitenskapelige undersø-
kelser blir sannhetsvitner om 
Jesu oppstandelse, er Likkledet 
i Torino blitt et tegn for vår tid. 
Vitenskap og tro ser faktisk ut 

til å gi samme svar. Det pirrer i 
hvert fall min nysgjerrighet! 

Jostein Andreassen 
jostandr@broadpark.no

Begravelse

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
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i forbindelse med dødsfall

Åsvn. 6, 7970 Kolvereid - Tlf. 74 39 51 60 
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Konfirmanter  
i Solstad 12. mai 2013 
Leif Erik Dahl
Amalie Vollan Aakvik
Håkon Bogen
Marcus Sætervik Fredriksen
Jon Vegard Hanssen
Jørgen Kvarsvik
Charlotte Langgård
Martin Johan Larsen
Victoria Alvilde Lian
Kris Kabin Sevaldsen
Ruben Alexander Dahl Øvergård

Konfirmanter  
i Vassås 19.mai 2013 
Lone Hagen Okstad
Vilde Raaum Okstad
Michelle Cathrin Tronhus Nilsen
Lillian Mari Myrvang
Simen Lande
Ivar-André Johansen
Isabel Merete Knoph Fuglstad
Andrea Nilsen Bergerud

Nesten sytti personer var 13. febru-
ar samlet på salmekveld i Solstad 
kirke som var dyktig ledet av Sol-
bjørg Sagmo. Bindalseidet Songlag 
var et viktig bidrag i salmesangen, 
og under ledelse av dirigent Guna 
Indriksone Frica fremførte de også 
noen egne nummer. Roger Johan-
sen på orgel og Maria Slyngstad på 
fiolin urfremførte en vakker vals 
komponert av Aleksander Rybak. 
Det vakte stor begeistring!
 I tillegg til noen godt kjente sal-
mer sang vi mesteparten av kvelden 
kjente og mindre kjente salmer av 
Svein Ellingsen. Han hadde sendt 
oss i Bindal menighet en personlig 
hilsen og skrevet til oss om hvor-

dan de forskjellige salmene var blitt 
til. Dette ble fremført av sokneprest 
Gjøa Kristine. Her er hva han skrev 
var det viktigste for forståelsen av 
hans salmer: 
 ”...det er de bibelske bilder som 
salmetekstene inneholder. Salme-
boken er den erfarte bibel. Den 
viktigste bakgrunn for mine salmer 
er nok det faktum at bibelen alle-
rede i tidlig alder ble en del av mitt 
liv, og at jeg i alle faser av livet har 
kunnet gjenfinne mitt liv i de bibel-
ske fortellinger og den bibelske po-
esi.” 
Det var veldig hyggelig at så mange 
kom på salmekvelden - en inspire-
rende kveld for Bindal menighet.

Hyggelig salmekveld i Solstad kirke

Foto: Jens Chr Berg.
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Hyggelig salmekveld i Solstad kirke
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.. ORGEL  
SOLSTAD KIRKE
Menighetsrådet har 
vedtatt å få restaurert 
det gamle orgelet i 
Solstad kirke. Det er 
innhentet tilbud på 
jobben, og nå jobbes 
det for å få finansiert 
prosjektet. Menighets-
rådet bestemte at alle 
offer som skal gå til 
menighetens eget ar-
beid går i dette pro-
sjektet. Det gamle or-
gelet er også så gam-
melt at det er mulig å 
søke riksantikvaren 
om støtte, og det vil 
bli gjort. I tillegg hå-
per vi at alle som ser 
verdien i dette pro-
sjektet gir et bidrag. 
Vil DU støtte restau-
reringen av det gamle 
orgelet i Solstad kir-
ke, bruk konto
4651.07.04754. 
Merk Orgel.

MINNEKORT
Minnekortene fra Sol-
stad og Vassås brukes 
mye som kondolanse-
kort her i Bindal. Dis-
se midlene er det be-
stemt at skal gå til 
forskjønnelse av kirke 
og kirkegårder. I 2012 
ble det brukt av min-
nekortfond til blant 
annet innkjøp av lyk-
ter til kirkene, kjøle-
anlegg bårehus Sol-
stad, Bindalseidet kir-
kegård, innkjøp av 
gresstrimmer, Skotnes 
kirkegård og planting 
ved kirkene. Jeg vil 
sende en stor takk til 
de frivillige som sel-
ger minnekort her i 
Bindal!

Helgen 20-21 april samler tårn-
agentene seg i menigheter over 
hele Norge.
Alle åtte- og ni-åringer i Bin-
dal menighet inviteres til å 
være tårnagenter i Solstad 
kirke søndag 21 april! 
Det blir en spennende dag hvor 
vi: 
– utforsker bibelfortellinger, lø-

ser mysterier og drar på 
skattejakt!

– utforsker kirken, kirketårnet 
og klokkene!

Gjennom bibelfortellinger og 
ulike oppdrag får tårnagentene 
også i oppgave å forberede en 
gudstjeneste med tårnagent-
preg, hvor tårnagentene viser 
sine oppdrag og løsninger og 
fremfører tårnagentsangen.
 Hele Bindal menighet er vel-
kommen til gudstjenesten og 

særlig søsken, foreldre/foresat-
te, besteforeldre, venner og fad-
dere til tårnagentene!
 Det er viktig at vi alle slutter 
opp om gudstjenesten som 
tårnagentene forbereder og 
fremfører sammen med pre-
sten! 
 Alle er velkommen til tårna-
gentgudstjeneste kl.15 søndag 
21. april i Solstad kirke som av-
sluttes med kirkekaffe! 
 Invitasjon til åtte- og ni-årin-
gene vil komme i posten. 
Hilsen Arnold Alsli, Ann He-
len Øvergård og sokneprest 
Gjøa Kristine, ledere

TÅRNAGENTENE KOMMER  
TIL SOLSTAD KIRKE!

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
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«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!

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 12.00 - 16.00

Lørdag Etter behov.

 
Elektroinstallasjoner og varmepumper

 

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

Alsli, Hallbjørn Gunnar
Alsli, Jan Arild
Aune, Kjell Torbjørn
Aune, Sveinung
Bangstad, Ole Brigt
Busch, Kjell Erik
Gangstø, Per Johan
Hansen, Jann Arne
Liasjø, Kåre Helge

Liasjø, Odvin Arve
Pettersen, Villy Torstein
Sylten, Erling Marius

Alsli, Torild Marie
Aspnes, Torill
Busch, Kari Marie
Dybvik, Hilma Pauline
Heimstad, Unni

Helstad, Sissel
Lande, Ester Nikoline
Myrvang, Mary Bjørghild
Pettersen, Inger
Strand, Åshild
Sylten, Anlaug
Steen, Aina
Aar, Liv Marie
Aarsand, Gunn Karin

Konfirmanter Solstad 30. juni 1963
Brønmo, Hans Dagfinn
Bøkestad, Sverre Henning
Gutvik, Magnar Arnold
Johansen, Gunnar Randulf
Laugen, Erling Johannes
Lysfjord, Svein Petter
Moen, Jarl Oddvar
Paulsen, Reidar Asbjørn

Pedersen, Sverre Harald

Busch, Vigdis
Bøkestad, Anne Brit
Bøkestad, Odveig Gunvor
Ediassen, Inger Lise
Granli, Irene Annie
Haugen, Liv Aud

Holten, Karin Antora
Horsfjord, Solbjørg Hennie
Johansen, Randi
Lilleheil, Solrun
Myhre, Maggy Johanne 
Pedersen, Kari Helene
Sevaldsen, Evy

Konfirmanter Vassås 7. juli 1963
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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.

Fra konfir
masjons

dagen  
i Vassås kirke 
7. juli 1963.
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Kirkelige  
handlinger

Kirke kalender

Velkommen til kirken!

Døde
Vassås
01.02. Olaf Petter Skarstad 
 f. 1943
24.02. Bjørg Aune 
 f. 1919

Solstad
19.02. Sverre Leinhart Vollan 
 f. 1940

Menighetens årsmøte
avholdes i Solstad kirke  
palmesøndag etter gudstjenesten

GUDSTJENESTER I BINDAL
Med forbehold om endringer 

MARS
17.mars Ingen gudstjeneste
24.mars Palmesøndag Solstad kl. 11 
    Menighetens årsmøte
28.mars Skjærtorsdag Sykeheimen kl. 11
29.mars Langfredag Solstad kl. 11
31.mars 1. påskedag Vassås kl. 11 og  
    Solstad kl. 15

ApRIL
01.april 2. påskedag Ingen gudstjeneste
07.april   Ingen gudstjeneste
14.april   Sømliøya kl. 11
21.april   Solstad kl. 15. Tårnagentene
28.april   Ingen gudstjeneste

MAI
05.mai   Samtalegudstjeneste  
   Vassås kl. 19
09.mai Kr.himmelfart Sykeheimen kl. 11
12.mai   Konfirmasjon Solstad kl. 11
17.mai  Grunnlovsdag Vassås kl. 11
19.mai  1. pinsedag Konfirmasjon Vassås kl. 11
20.mai 2. pinsedag Ingen gudstjeneste i Bindal.  
   Friluftsgudstjeneste.  
   Tilrem, Brønnøy
26.mai   Ingen gudstjeneste 

JuNI
02.juni   Sykeheimen kl. 11 (?)
09.juni   Solstad kl. 11 Utdeling av 
   6-årsbok
16.juni   Ingen gudstjeneste
23.juni St.hansaften Friluftsgudstjeneste i  
   Møllebogen kl. 15
30.juni  Vassås kl. 11.  
   50-årskonfirmantmarkering

JuLI
07. juli  Solstad kl. 11
14. juli  Ingen gudstjeneste

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
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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

Matkroken Bartnes Eftf. AS
Ass. landhandel- Bogen i Bindal

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 og fredag 09.30 - 17.00
Onsdag  Stengt
Lørdag  10.00 - 14.00 Mob 958 26 527
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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
Autorisert bilverksted

Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

terråk

Bistår de etterlatte  
med alle praktiske  

gjøremål i forbindelse  
med gravferd

Gravminner, navntil-
føyelse og oppussingTlf 74 38 95 00 - 911 54 868 

Sigrun Bergslid
Sentrumsgata 9,  
7970 Kolvereid
Ditt prisgunstige  
alternativ med 

tradisjon og kvalitet!

En verdig avskjed til en fornuftig pris

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

tlf.  
75 03 40 00

Begravelsesbyrået
	 			Bergslid	AS


