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Dagen er din!
Er utgitt av menighetsrådet 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
Merk: Menighetsblad
Redaktør: May Helen Lindsetmo

Redaktørens Hjørne

Bindal Prestegjeld:
Prest: Gjøa Kristine Aanderaa
7980 Terråk
Mob: 916 97 025
Tlf: 75 03 13 31
Kontortelefon: 75 03 25 80

Dagen i dag er en merkelig dag, den er din.
Dagen i går slapp deg ut av hendene.
Den kan ikke få annet innhold
enn det du alt har gitt den.
Dagen i morgen har du ikke noe løfte på,
du vet ikke om du kan regne med å råde over den.
Men dagen i dag har du.
Det er det eneste du kan være sikker på.
Den kan du fylle med hva du vil.
Benytt deg av det.
I dag kan du glede et menneske.
I dag kan du hjelpe en annen.
I dag kan du leve slik at noen i kveld
er glad for at du er til.
Dagen i dag er en betydningsfull dag.
Det er DIN dag i dag!
I forrige nummer ble det lagt i giro for menighetsbladet.
Jeg vil bare oppfordre de som har glemt det, å gi en frivillig gave for å støtte menighetsbladet.
GI EN GAVE TIL MENIGHETSBLADET! Konto
4651,07,04754. Merk med menighetsbladet
God påske til dere alle!

May Helen

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

Åpningstider Kirkekontoret:
Man.–torsdag 8.30 – 15.00
Tlf. 75 03 25 81/ 75 03 25 82
epost: kirkevergen@bindal.
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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

Bindal menighetsblad

3

Den stille uke...
Prestens side

nattverdens brød og vin ville møte sine venner og gi tilgivelse for all synd. (Matt 26,
26-29).

E

tter at nattverdsmåltidet var slutt, tok Jesus med seg disiplene til Getsemanehagen. Der gikk han for seg selv og ba til Gud
hele natten. Mens han kjempet i dødsangst
ba han til sin far: “Far, om du vil så ta dette
begeret fra meg.” (Luk 22,42). I mellomtiden hadde Judas gått avgårde for å forråde
Jesus.

L

P

åsken rommer selve kjernen i kristen
tro. Uten Jesu død og oppstandelse ville
vi ikke hatt verken kirke eller kristendom.

D

agene mellom palmesøndag og påskedag kalles fra gammelt av den stille
uke. Det kom av at kirkeklokkene enten tiet
helt i denne tiden, eller at kolven ble pakket
inn i tøy, slik at klokkeklangen ble dempet.
Dette var et symbol på den sorg og tomhet
som fyller de dagene Jesus lider, dør og ligger i graven.

F

lere av dagene bærer navn etter de viktigste hendelsene i Jesu liv. Palmesøndag
er dagen da Jesus rir inn i Jerusalem på et
esel. Han blir hyllet som konge, og menneskemengden bredte ut kappene sine og
strødde palmegrener på veien til ære for
ham. Dette er profetert flere steder i Det
gamle testamentet. I boken til profeten Sakarja står det følgende: "Se din konge kommer til deg. Rettferdig er han, og seier er
gitt ham; ydmyk er han og rir på et esel"
(Sak 9, 9)

S

kjærtorsdag feires til minne om at Jesus
spiste påskemåltidet sammen med disiplene sine. Før de skulle spise, vasket Jesus
føttene til disiplene. Peter syntes ikke dette
var riktig, det var en oppgave for slaver og
tjenere. Men Jesus sier: “Jeg har gitt dere et
forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal
også dere gjøre” (Joh 13,15).

D

et jødiske påskemåltidet var en gledesfest til minne om da israelittenes ble fri
fra det egyptiske slaveriet. I dette måltidet
innstiftet Jesus nattverden. Han sa at han i

angfredag var Jesu lengste dag. Den er
ved siden av påskedagen den mest dramatiske dagen i Jesu liv. Jesus blir tatt til
fange, forhørt, hånet og pisket og til slutt
korsfestet.. Ved korsfestelsen oppfylte Jesus
blant annet profetien i Jes 53,3.5; ”Men han
ble såret for våre overtredelser og knust for
våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at
vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom”

P

åskeaften er en «tom» dag i kirkeåret. På
påskeaften ligger Jesus i graven, alt er
dødt og stille og venter på det som skal skje
påskedag. I senere kristen tradisjon har
man forestilt seg at det var nå Jesus var
nede i dødsriket, slik vi kjenner det fra trosbekjennelsen “…steg ned til dødsriket”.

D

et er mange måter å møte den stille uke
på. I Bindal menighet har vi gudstjeneste palmesøndag i Vassås kirke. Skjærtorsdag feirer vi på sykehjemmet med nattverd. Langfredag feirer vi i Solstad kirke. Da
leser vi opp hele lidelseshistorien i sammenheng og kler av alteret. Det er også gripende å lese Jesu lidelseshistorie på egen
hånd, du finner den i alle fire evangeliene
Matteus, Markus, Lukas og Johannes.

N

år vi leser om Jesu lidelse, død og oppstandelse, kan vi grunne mer på hvem
Jesus var og hva han betyr for oss. Kanskje
vi skal våge oss på et slikt møte med disse
tekstene i den stille uken i år?
God påske!
Gjøa Kristine Aanderaa
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Tårnagenter

(Foto: Jens Chr Berg)

Labyrint.

Søndag 16. mars fikk alle døpte
8- og 9-åringer en spesiell invitasjon til å komme i Solstad kirke
for tårnagentdag. Opplegget var
hemmeligstemplet og det var
mye hysj, hysj… Temaet for årets
tårnagentdag var omsorg.
17 jenter og gutter fra hele Bindal ankom kirken kl 10, og var
veldig spent. De var spent på om
det ble skattejakt og om de fikk
komme opp i tårnet.
Noen hadde deltatt i fjor og visste litt om hva som skulle skje,
men for de fleste var dette nytt.

Først fikk barna et agentbevis
og ble sendt i en labyrint i kirken hvor de fikk noen lette
oppgaver og gjorde seg fortjent
til et forstørrelsesglass. Etter litt
frukt og yoghurt øvde de litt på
Tårnagentsangen før Håvard Liasjø kom og fortalte litt om begrepet omsorg, og da spesielt
omsorg i «gamle dager». Så var
det på tide med litt mat og en
luftepause.
Med bortoversnø og kuldegrader ble luftepausen kort, men
de fikk mye frisk luft. Så ble det
satt i gang en symboljakt. Da

fikk barna hvert sitt ark, og
skulle finne ulike symboler og
steder rundt om i kirkerommet.
Det var ikke bare lett.
Det er ikke helt opplagt hvor våpenhuset er, og hva en lysglobe
er. Men alle barna kom i mål med
denne oppgaven også.
Konfirmantene var til god hjelp
som hjelpere denne dagen. Så kom
tiden for den etterlengtede skattejakten. Barna ble inndelt i grupper
og fikk forskjellige problemsstillinger og spørsmål, hvor alle svarene var omsorg og omtanke.

Din blomsterhilsen til den
spesielle anledning
får du hos oss
Buketter
Sorgbinderi
Dekorasjoner

7980 Terråk - Telefon 75 03 15 00

Gaveartikler

Bindal menighetsblad
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På tur opp i tårnet

Begravelse

Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Begravelse
Seremonirom for alle kulturer og religioner.
30 sitteplasser.

Ring rundt lysgloben med bønn.

De endte opp i kirketårnet og
løsningsordet sto i veldig liten
skrift på kirkeklokken. Skatten
fant de under prekestolen, og
den inneholdt
både godterier og
Gravminner
dagens bibeltekst.
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Konfirmanter i Bindal 2014
Solstad kirke 1. juni kl 11.00
Sandra Kristin Vikan Heide
Åsel Heide (Vega)
Gravminner
Vassås
kirke 8. juni kl 11.00
Inga Sofie Alsli
Oppussing av gravsteiner
Johan Kristoffer Kristiansen Alstad
Skrifttilførsel
Even Saltermark Brevik
Bistand medArnulf
praktiskeJohan
gjøremål
Bøkestad
i forbindelse medCicilie
dødsfallJohansen
Alexander Renè Nakling Skogseth
Tobias Vikan

30 sitteplasser.

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe, og så kunne tårnagentene
tre av og hvile seg til neste års dyst.
Foto: Arnold Alsli
Gravminner
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GEN

Oppussing av gravsteiner
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Gamle påsketradisjoner
og skikker i Norge

Skjærtorsdag

Tidligere skulle ikke menn bruke
øks eller kniv på skjærtorsdag,
og kvinne skulle ikke strikke.
Dette fordi man mente Jesus kors
var skåret på denne dagen, og
strikkepinner minte om lansene
Jesus ble stukket med.

gammel norsk tradisjon skulle
alle slite og sørge. Man tok derfor på seg det tyngst mulige arbeid. Enkelte la småstein i skoene for å minnes Jesu lidelser.
Barna skulle være stille og fikk
ikke leke, og alle - både voksne
og barn skulle gå i gamle, slitte
klær denne dagen.

det være mat ingen syntes om.
Tidligere heiset man flagget på
halv stang langfredag, og til
topps på påskemorgen. Noen
gjør kanskje dette ennå? I kirkene står alteret upyntet fra langfredag til morgenen påskemorgenen (lørdag). Etter tradisjonen
skal alteret 1. påskedag være
pyntet med hvite blomster.
For lang tid tilbake brant man
også lys i 40 dager, helt frem
til Kristi Himmelfartsdag, for å
symbolisere at Jesus var
sammen med disiplene i 40
dager etter oppstandelsen.

En annen skikk, var at unge
menn gikk rundt på gårdene
og tagg langfredagstråd av
unge kvinner. Man festet tråddukker i ulike farger på hans
trøye/jakke. Det var om å gjøre å få flest dukker festet på
brystet.

Langfredag

I katolsk tid skulle det være helgedagsfred langfredag. Men etter

Det var altså en dag for pining og
plaging, både på seg selv og andre Og en skikk var at den som
våknet først, tok påskeriset og
brukte det på dem som ennå lå i
sengen. Her var det ingen rangordning, og tjenestepiken kunne
like godt slå bonden og omvendt.
Fasten gjaldt særlig denne dagen. Noen spiste ikke i det hele
tatt. Melkemat var strengt forbudt, også for barna, til langt
utpå ettermiddagen. Heller
ikke buskapen fikk sitt. Og
hvis man måtte spise, skulle

Påskeaften

Denne dagen arbeidet alle på
spreng. Påskeaften var også fastens siste dag, og på påskedagen
kunne man igjen spise normalt,
etter de forbudte 46 dagene. Om
kvelden tente man ild og skjøt
opp i luften som et farvel til fastetiden. Samtidig skremte det bort
alle onde makter.

Påskemorgen

Denne dagen gikk de unge opp
på nærmeste fjell for å se soloppgangen. Og alle så at solen gjorde
små frydefulle sprett før det kom

Bindal menighetsblad

opp på himmelen. Solen hadde
en egen makt på påskedagen.
Den ga dessuten ekstra god appetitt nå som man igjen kunne
spise mat. Egg var både gaver og
til å more seg med. Man gjemte
egg på kroppen under klærne og
vennene fikk prøve seg med
knyttnevene. Man gjemte også
egg rundt om i huset. De som
fant eggene fikk en premie.

Og satt de ikke ut en sopelim,
trodde man at heksa ville ta en
hest, ku eller geit i stedet.

Overtro;
Bønder tydet været på følgende
måte; Om det var frost natt til
påskedagen og påfølgende søndagsnatt, ville det bli frost i lang
tid fremover.
Om det regnet påskedagen, ville
det bli en dårlig sommer.

Skjærtorsdag

Mange satte en sopelim ute på
trappen skjærtorsdag. Dette gjorde de fordi de trodde heksene
fløy til Bloksberg denne kvelden.
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Sørlandet brukte man å ringe
med kirkeklokkene før soloppgang på denne dag, til langt ut i
det nittende århundre. Det fikk
heksene ned på bakken.
Det første levende man så om
morgenen ville virke inn på ens
person. Møtte man en hest ble
man sterk, en katt gjorde deg doven, mens småfuglene ville gi
deg et år med gleder. Om man la
en mynt i den venstre skoen
skjærtorsdagsnatten, ville man
drømme om sin tilkommende.

Langfredag

Noen la stål i sengen og ved
døra, i fjøs og stall. Til og med
ble hjulet tatt av plogen så heksene ikke skulle komme til. På

Brød og kaker som ble bakt på
langfredag trodde man aldri
mugnet, og egg som ble lagt
kunne ikke råtne. Man skulle
ikke vaske klær, fordi de ikke ble
helt rene.
Kilde: http://www.sidene.no/
paaske/tradisjoner.htm

Konfirmanter 1964
VASSÅS		
Bergerud, Håvard
Brevik, Anton
Finvik, Johnny Mikal
Holand, Bjørn Arne
Holand, Karl Ove
Klimpen, Øystein
Kolsvik, Kjell Olav
Reppen, Ole Johan
Skarstad, Bjarne
Sylten, Håvard Egil
Welde, Asbjørn Oluf
Aarsand, Knut
Aune, Viki
Bangstad, Jorun Regine
Brevik, Agnes Eline
Dybvik, Helga Margrete
Eriksen, Solveig Alise
Fuglstad, Aud Ellinor
Helstad, Frøydis
Hildring, Eli Marie
Ingebrigtsen, Julianne Hennie
Jacobsen, Gunn
Mardal, Wenche
Olsen, Vigdis Helene
Paulsen, Inger Helga
Stene, Marit
Sæter, Borghild

Konfirmasjon i Vassås kirke 28. juni 1964

SOLSTAD
Berg, Bjørnar Jarle
Bøkestad, Otto Evald
Bøkestad, Torbjørn
Ediassen, Harry Erling
Eldorsen, Einar Helge
Hald, Per Magne
Hollup, Åge Ronald Årseth
Lysfjord, Ivar Herman
Lysfjord, Terje
Lundseng, Oddvar
Moen, Arvid Jens Ingar
Valan, Jon Ivar
Vikestad, Arvid Martin
Sørheim, Jann Harald
Vikestad, Ragnar Magnus
Åkvik, Allan Kåre
Bergh, Ellen Odveig
Brønmo, Anne Karin
Bjørnli, Laila Synnøve
Båtnes, Reidun
Eide, Berit Johanne
Granli, Pauluda Oliva
Harang, Aud Elise
Johansen, Guri
Kveinå, Toril
Larsen, Mary Amalie
Mauseth, Ellinor Irene
Melå, Randi Johanne
Moen, Torill Kristine
Rønning, Lillian
Vikestad, Randi
Vollan, Rose Marie
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Utdeling av 6-årsbok i Solstad kirke

Glade seksåringer. (Foto: Arnold Alsli)

2. mars delte menigheten ut
6-årsbok til alle seksåringene
som møtte opp til gudstjenesten.
Barna gikk i prosesjon inn i kirken. Alle fikk overrakt boken
”Tre i et tre” og høre litt om hva
den handlet om. Det er en mor-

som fortelling om tre seksåringer som har et hemmelig tre og
en hemmelig klubb. De begynner på skolen og i kirken får de
høre fortellinger fra Bibelen.
Det gir dem mye å tenke på og
snakke om i den hemmelige

klubben deres høyt oppe i det
hemmelige treet!
Sammen med presten sang barna
bevegelsessanger om Jesus foran
menigheten, og de var veldig
flinke til å synge!
Fordi det var fastelavn hadde vi
en annerledes forbønn. Vi hadde
tatt inn et nakent bjørketre i kirken og hadde silkepapirremser i
alle regnbuens farger og papirblader som man kunne skrive en
bønn på og feste i treet.
Alle i gudstjenesten skrev en
bønn eller valgte seg en farge til
en stille bønn og hengte det på
treet. Det ble et fint tre med
mange farger og bønner på. Og
barna var de ivrigste til å delta!
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe med fastelavensboller.
Seksåringer og søsken synger
bevegelsesanger. (Foto: Arnold Alsli)

Bindal menighetsblad
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Dag 00. måned 2010

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

atering fra A til Å
Planlegger dere et selskap?

* Julebord
* Minnesamvær
* Bryllup
* Overtidsmat
* Bursdag
* Firmamat
* Jubileum
* Skolefest

* Barnedåp
* Konfirmasjon

Bordbestilling
Pristilbud
Pakkeløsninger
Kim Arnø
tlf. 917 64 626
arnosmat@online.no

Vi er behjelpelig med å skaffe lokaler.
Vi leverer til hele Ytre Namdal og Bindal.

Ytre Namdal Catering
www.ytrenamdalcatering.no

Per Hushagen
tlf. 916 17 857

Ranveig Kvalø

tlf. 918 08 566
E-post: ytrenc@online.no

Elektroinstallasjoner og varmepumper

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

6-pack Treningsstudio
Ønsker alle velkommen til å trene!
Det er aldri for sent å begynne!
Åpningstider:

Man -Tor
Fre
Annen hver lør

09.00-21.30
09.00-19.00
10.00-14.00 (partallsuker)

Vi har Mrl, Zumba, Bhc, boksing
og privattimer! Ta kontakt med
meg på tlf. 413 45 894 for
informasjon.

Velkommen!
Hilsen Tom
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Eldrefest Terråk
29. mai (Kr. Himmelfartsdag)
arrangerer diakoniutvalget i
Bindal menighet eldrefest på
Senteret på Terråk. De byr på
middag, kaffe, loddsalg og
god underholdning.
Påmelding til kirkekontoret
innen mandag 26. mai.

Kirkelige
handlinger

Døpte

Vassås

16.02.14 Even Nilsen
16.02.14 Anna Eide Myrvang

Solstad

16.03.14 Casper Andre Kveinsjø-Fuglstad
16.03.14 Amadeus Brønmo

Døde

Vassås

22.01.14 Olav Kolbjørn Horsberg f. 1962

Solstad

18.01.14 Gunhild Marie Johansen f. 1920
18.01.14 Johanne Nilsskog
f. 1917
04.02.14 Ingebjørg Nanny
Konstanse Heide
f. 1922
05.03.14 Sigmund Vollan
f. 1929
11.03.14 Henry Eilif Sevaldsen f. 1931

Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal
Med forbehold om endringer

April
13. april (Palmesøndag)
Vassås kl. 11
17. april (Skjærtorsdag)
Sykeheimen
18. april (Langfredag)
Solstad kl. 11
20. april (1. påskedag)
Solstad kl. 11		
		
Vassås kl. 15
21. april (2. påskedag)
Ingen gudstjeneste
27. april 		
Ingen gudstjeneste
Mai
4. mai		
Ingen gudstjeneste
11. mai
Konfirmantleir/gudstjeneste på Sømliøy
17. mai (Grunnlovsdag)
Vassås
18. mai		
Ingen gudstjeneste
25. mai
Vassås - Samtalegudstjeneste
29. mai (Kr.himmelfart)
Sykeheimen kl. 11
juni
1. juni
Konfirmasjon Solstad kl. 11
8. juni (1. pinsedag)
Konfirmasjon Vassås kl. 11
9. juni (2. pinsedag)
Ingen gudstjeneste i Bindal. 		
Friluftsgudstjeneste, Tilrem, Brønnøy
15. juni		
Ingen gudstjeneste
22. juni/23. juni Friluftsgudstjeneste i Møllebogen?
29. juni
Vassås – 50-årskonfirmanter kl. 11

Velkommen til kirken!

Lisa`s Frisør

Ønsker store og små velkommen!
Ring 971 43 710 eller stikk innom for timebestilling!
VELKOMMEN!
Hilsen Lisa

Åpningstider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

stengt
09.30 – 17.00
09.30 – 17.00
09.30 – 17.00
09.30 – 17.00
Etter behov

Bindal menighetsblad

11

SALONGEN Anette Vikestad
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!
Mandag, onsdag og fredag
Lørdag

09.30 – 17.00
Etter behov

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

Mob 958 26 527
Åpningstider:
Man-tors
Fre
Lør

09.00-16.30
09.00-18.00
10.00-14.00

Tlf. 75 03 16 32

«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!

Familieferie, Jakt, fiske og naturopplevelser.
Fra det enkle og rimelige til det eksklusive.
www.plahteseiendommer.no
utmark@plahte.no

www.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
• Post I Butikk
Velkommen!
Åpningstider:
Man-Fre 9.00-18.00
Lør 10.00-15.00

Terråk

Tlf.
75 03 40 00

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

Begravelsesbyrået
Bergslid AS
Tlf 74 38 95 00 - 911 54 868

Bistår de etterlatte
med alle praktiske
gjøremål i forbindelse
med gravferd
Gravminner, navntilføyelse og oppussing

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

