
 Nummer  2 2006 33. årgang

Innsettelse av vår nye prest i Vassås kirke søndag 12. februar. Her ser dere lille Saila,  
prest Claes Blom Mørch, Geir Horsberg, Oddmund Øyen og prost Even Borch.

Vi ønsker alle ei riktig god påskefeiring!

Vår nye prest
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Det blir lysere og varmere 
for hver dag, og våren 

nærmer seg. For meg er dette 
ei spennende tid. Jeg har beg-
ynt i ny jobb med mange nye 
utfordringer, og den største 
er nok dette menighetsbladet. 
Menighetsbladet er godt in-
narbeidet hos bindalingene, 
så det skal man ikke tulle 
med. Bladet vil bli laget over 
samme lest som tidligere, men 
jeg har tenkt å tilføye referat 
fra fellesråds- og me-
nighetsrådsmøtene, 
slik at dere får et innb-
likk i dette arbeidet. I 
dette nummeret finner 
dere referat fra møtet 
rådene hadde 21. feb-
ruar. Vi tar gjerne imot 
bidrag fra dere til me-
nighetsbladet. Så hvis 
du har noe du gjerne 
vil dele med oss an-
dre, send ditt bidrag til 
kirkekontoret.
 I skrivende stund 
sitter jeg og kjenner 
vintersola varme i 
ansiktet. Den skinner 
inntrengende gjennom 

ikke altfor rene vinduer, men 
det føles helt feil å trekke for 
gardinene. Sola på denne tida 
gir energi og livsglede. Med 
påska i vente håper jeg at 
været holder seg og at alle får 
en fin og solfylt påskehelg.
 Med våren på trappene har 
jeg funnet fram et dikt av In-
ger Hagerup som jeg synes 
passer fint. Jeg ønsker alle ei 
riktig god påske!

May Helen

    
Bindal  
menighetsblad
Er utgitt av menighetsrådene 
og kommer ut 6 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
 Tlf 75 03 40 43
 Mob 977 24 280

Åpningstider Kirkekontoret:
 Mandag, tirsdag, onsdag 
 fredag          8.30 – 15.00
 Tlf. 75 03 25 81/ 75 03 25 24 
 epost: kirkevergen@bindal.
  kommune.no
Kirkeverge: 
 May Helen Lindsetmo
 7980 Terråk
 Tlf 75 03 43 63
Kontorsekretær. Aud H. Liasjø,  
 Vikestad, 7982 Bindalseidet
 Tlf.  75 03 14 30 
Organist: Roger Johansen,  
 7980 Terråk, Tlf. 75 03 41 77
Kirketjener: Olaf Martin Larsen, 
 Kjelleidet, 7982 Bindalseidet 
 Tlf.  75 03 17 15

Bindal Menighetsråd
 formann: Oddmund Øyen
 Tlf. 75 03 40 57

Kirkelig  Fellesråd i Bindal, 
 Leder: Geir Horsberg
 Tlf 75 03 23 49
Dersom noen ønsker å bidra med 
innlegg i menighetsbladet tar vi med 
takk imot stoff på kirkekontoret.
Bladet kan også leses under 
Båtsaumen på kommunens nett-
side: www.bindal.kommune.no

Vi ønsker å få litt mer lokalt stoff inn i me-
nighetsbladet. Derfor inviterer vi dere som har 
en tilknytning til Bindal om å skrive. Kanskje 
sitter akkurat du på ei artig historie fra Bindal, 
som du vil dele med andre. 
 Menighetsbladet er veldig etterspurt blant alle 

bindalinger, og det er spesielt populært med lo-
kalt stoff.
 Så hvis du har ei historie som kan være ar-
tig eller interessant for leserne, hadde det vært 
kjempekoselig om du kunne sette deg ned og 
skrive til oss.

Oppfordring til deg  
fra Bindal menighetsblad

FRØET 
Jeg ligger bare her og gror
og drikker vann og spiser jord.
Her er så varmt og mørkt og vått.
Her er så fredelig og godt.

I natt kom regnet lett på tå 
og banket ganske sakte på.
Det hvisket til meg: Lille bror
en vakker dag blir du så stor

at du kan løfte taket vekk.
Og i en bitteliten sprekk
vil hele verden åpne seg
og sola smile ned til deg.

Nå går vi ei fin tid i møte
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Hildegard von Bingen 
- EN GJEST FRA HISTORIEN
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e For drøye 900 år siden ble 
det født ei jente til noen 

velstående mennesker i Be-
mersheim i Mainz i Tyskland. 
Hun fikk navnet Hildegard. I 
dag kjennes hun under navnet 
Hildegard von Bingen (fra 
Bingen området). Hun er en 
av de få kvinnelige filosofene 
og teologene vi kjenner fra 
middelalderen. Men hun var 
mye mer enn det: naturforsker, 
beskriver av fiskearter, natur-
medisiner og kostholdsekspert 
for å nevne noen ting. 
 Hildegard var tiende barn i 
en adelsfamilie og ble plassert 
i et kloster hos en tante aller-
ede som åtteåring. Det var ikke 
uvanlig på den tiden. Både fat-
tige og rike familier kunne gi 
fra seg barn som verken skulle 
arve eller var bestemt til gifter-
mål. 
 Hildegard var liten og helses-
vak da hun kom til klosteret. 
Men hun frisknet til. Og hun 
ble tidlig interessert i alle hem-
melighetene i klosterhaven, 
dvs alle de planter og urter 
som ble dyrket av nonnene 
der. 
 Allerede som liten jente 
hadde hun visjoner og mys-
tiske opplevelser. Først da hun 
var 15 år tok hun mot til seg 
og bekjente i all fortrolighet 
til en prest om sine underlige 
åpenbaringer, som nok tynget 
henne. 
 Men hun skulle bli hele 
43 år før hun fortalte andre 
hva hun så. Det skjedde etter 
en kallsopplevelse der hun 
skjønte at hun skulle begynne 
å skrive ned drømmer og vis-
joner. I 1147 grunnla hun sitt 
eget kloster. Og i 1151 kom så 
den første boken hennes om 
skapelses-og frelseshistorien 

og visjonene og drømmene 
hun hadde hatt fra barnsben.  
Men i årene etterpå var hun alt 
annet enn mystisk: Hun skrev 
ni bind om urter og planter og 
helse og kosthold. “Hele na-
turen skal tjene mennesket slik 
at mennesket virker sammen 
med naturen, for uten naturen 
kan mennesket verken leve 
eller bestå”, skrev Hildegard. 
Og hun mente det konkret 
og bokstavelig: Menneske og 
natur lever i et ubrytelig felles-
kap. Hun stengte seg over-
hodet ikke inne. Hun var ute 
og forsket, plantet og høstet. 
Hun elsket og sanse de nære 
ting. Hennes beskrivelse av 
fiskearter på 1100-tallet er visst 
enestående, for de som har 
greie på den slags.
 Hildegard von Bingen var 
noe så sjelden som en teolo-
gisk og filosofisk mystiker med 
store kunnskaper i biologi, 
botanikk og medisin. Hun 
hadde både tankene i himmel-
en og hendene dypt begravd 
i jorda. Og attpåtil så var hun 
gira på mat og matoppskrifter! 
Og hennes sans for mat var 
slett ikke smakløse råkost-
kurer som skulle avmagre 
kroppen og lutre sjelen. Nei, 
hun kunne godt anbefale øl 
og vin og ørret og lammekjøtt 
og hjortekjøtt. Alt med måte 
riktignok. Enhver overdrivelse 
er av det onde, mente hun. 
Og hun hadde klare råd å gi: 
grønnsakene skal ikke være 
rå, fett er ille for den som har 
pusteproblemer, kål i store 
mengder gir forstoppelse. 
Hildegard anbefaler kjøtt fra 
høns, fasan og villgjess både 
til friske og syke. Lam kan 
også alle ha, men en bør være 
forsiktig med lammekjøtt om 

vinteren. Okse-og kalvekjøtt 
er bare for de friske . Men de 
som har problemer med mave-
og tarmsystemet kan prøve 
suppe kokt på kalveføtter. 
Hildegard mente man burde 
unngå svinekjøtt, men svært 
syke mennesker kunne få litt 
flesk. Derimot geiter, hjort og 
rådyr er godt for alle. Det er 
også fisk i alle former. Og hun 
skriver om hvitløk og fennikel 
og bønner og frukter så ten-
nene løper i vann over 850 år 
senere. 
 Hildegard ble dypt respe-
ktert av mange i sin levetid 
for sin omfattende viten og 
klokskap; og til og med flere 
keisere og èn pave spurte seg 
til råds hos denne kvinnen når 
det kom til kroppens og sjel-
ens helse. 
 Fra sin dødsdag og helt til 
dagens Tyskland er hun blitt 
feiret som en folkehelgen. 
Hun har fått sin egen dag i 
det tyske folks bevissthet. I til-
legg er hun blitt gjenoppdaget, 
både som mystiker, kokebok-
forfatter, men også som kom-
ponist. I dag er hennes middel-
alderhymner og komposisjoner 
gitt ut på cd plate.   
 Mye taler for at hun snart vil 
bli offisielt helgenkåret av Den 
romersk katolske kirke for sin 
vide tjeneste for Gud og men-
nesker. 
 I sine siste levedager, for-
telles det, var hun så syk at de 
måtte bære henne rundt på en 
seng, mens hun lå og ba og 
prekte til folk om at de måtte 
vende om til Gud.  

For ei dame! 
Claes

Håper følgende 
historiske gjest kan 
vekke en eller annen 
inspirasjon til å leve 
livet som kristen. 
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Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja

Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80

Fastsatt av Kirke-, utdan-
nings- og forskningsde-
partementet 10. januar 
1997 med hjemmel i 
lov av 7. juni 1996 nr. 
32 om kirkegårder, 
kremasjon og gravferd 
(gravferdsloven) § 2, § 4, 
§ 25 og § 26. Endret 11 
des 2002 nr. 1672. 

§ 24. Sikring
Stående gravminne i 
stein skal festes til fun-
dament i stein med to 
15 cm lange og 12 mm 
tykke syrefaste bolter. 
 Fundament skal ha 
en form og en stør-
relse som forhindrer at 
gravminnet kan veltes 
og skal i bunnen ha 
en anleggsflate som er 
dobbelt så bred som 
gravminnets tykkelse. 
Gravminne som er mer 
enn 60 cm høyt skal 
ha en fundamentdybde 
som utgjør minst 20% av 
gravminnets høyde over 
bakken. Fundament skal 

ikke være synlig over 
bakken. 
 Når særlige grunner 
tilsier det, kan kirkelig 
fellesråd skjerpe eller 
lempe kravene etter 
denne paragrafen. 

§ 26. Ansvar 
Eieren er ansvarlig for 
at gravminne ikke er 
i forfall, til sjenanse 
eller til fare for dem 
som ferdes på kirkeg-
ården. Når fellesrådet 
finner det nødvendig, 
skal eieren varsles med 
pålegg om å bringe 
gravminnet i overens-
stemmelse med de krav 
som er stilt i forskrift 
og vedtekter. Dersom 
eieren unnlater å et-
terkomme slikt pålegg 
eller det er uvisst hvor 
eieren befinner seg, kan 
fellesrådet sette i verk 
tiltak som er nødvendig 
for å bringe gravminnet 
i orden, herunder fjerne 
gravminnet. 

SIKRING AV GRAVSTØTTER
Det har falt overende en del 
gravstøtter i stormen i januar, 
så det er igjen på tide å kom-
me med informasjon knyttet til 
dette.
 Menighetsrådet vedtok i 
møte 21.02.06 at alle nedfalne 
og usikrede støtter skal rettes 

opp og festes. Regning sendes 
pårørende der det finnes, de 
andre dekkes av Minnekortfon-
det.
 Hallbjørn Alsli har kommet 
med et tilbud på sikringsarbeid. 
Han tar kr 200,- pr støtte.
 Det som er viktig nå, er at 

man ikke reiser gravstøtter 
som har falt overende før de 
er sikret med bolter, slik at vi 
unngår ulykker. Kan vinden 
blåse støttene overende, kan 
barn også få det til!!

Det fins fortsatt foru-
roligende stort antall 
gravminner på norske 
kirkegårder som ikke er 
forankret til underlaget 
med bolt(er).
 Det gjelder både fo-
rankring til fundament 
og forankring av deler 
til underliggende deler 
på store, sammensatte 
gravminner.
 Det som tidligere er 
sikret med en bolt må 
ansees som forsvarlig 
sikret, men det som skal 
gjøres heretter, bør sikres 
med to bolter.
Med bakgrunn i 
gravferdsloven § 17 som 
omhandler forebyg-
ging av skader og for-
skriftenes § 26 om ansvar 
for gravminne, kan det 
kreves at alle eiere av 
gravminner(gravfestere) 
besørger sikring. I mot-
satt fall kan gravminnene 
tas bort.

Eierforhold og ansvar
Når det tas i bruk en fri-
grav, oppnevnes en ans-
varlig. Den som besørger 
begravelsen bestemmer 

om det skal være ham 
selv eller noen andre. Jfr. 
gravferdsloven § 19.
 Når et gravsted festes, 
blir det oppnevnt en fes-
ter. Og i dette tilfellet be-
stemmes det av den som 
sørger for gravferden. Jfr. 
gravferdsloven § 14.
 Den ansvarlige for fri-
graven eller gravfesteren 
regnes som eier av 
gravminnet og evt. an-
net utstyr til graven, jfr. 
gravferdslovens forskrift-
er § 20.
 Eieren har tilsynsplikt 
overfor gravminnet, og 
det innebærer at han 
med jevne mellomrom 
må se til at det ikke står 
skjevt eller på annen 
måte er uregelmessig. Jfr. 
gravferdsloven § 15.
 Dersom gravminnet 
er til sjenanse eller fare 
for dem som ferdes på 
kirkegården, plikter ei-
eren uoppfordret å rette 
opp uregelmessighetene. 
Jfr. gravferdsloven § 26.

(kilde: Den nye kirkeg-
årdsboka, H. Klingberg 

2005)

Sikring av gamle gravminner Forskrift til lov om kirke-
gårder, kremasjon og 
gravferd (gravferdsloven).
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Denne gangen har vi spurt lederen i Bindal 
menighetsråd, 
Oddmund Øyen 
om hvilken sang/salme han liker godt.

”Når jeg blir oppfordret om å beskrive min 
favorittsang, er dette vanskelig for en kor-
sanger, da det er så uendelig mange fine 
sanger å velge mellom.
En sang jeg har et ekstra forhold til, er en 
dansk korsang som heter ”Solnedgang” av 
J.G. Conradi. Denne sangen var den første 
sangen jeg lærte som 16-årig 2.tenor i Ter-
råk Mannskor. Sangen ble mye brukt, og 
passet både i sorg og glede.”
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Fellesrådsmøte 21.02.06
1. Godkjenning av Årsregnskap og års-

melding for 2005
 - Kirkevergens forslag ble enstemmig 

vedtatt
2. Innkjøp av dataprogram til kirke-

administrasjonen
 - Det ble vedtatt at kirkevergen kan 

kjøpe inn et dataprogram som letter 
gudstjenesteplanleggingen for prest 
og organist, og som kan hjelpe ad-
ministrasjonen.

Menighetsrådsmøte 21.02.06
1. Tildeling av kirkeoffer
Det ble vedtatt at kirkeoffer skal gå til:
 • Misjonsavtale Malinkè (1. påske-

dag)
 • Redd Barna  (17. mai)
 • Rådet for psykisk helse
 • Kirkens Nødhjelp
 • Maritastiftelsen
 • Kirkens Bymisjon
 Kirkekontoret fastsetter datoene for 

de andre ofringene.
2. Fastsettelse av datoer for menighet-

ens årsmøte
 Det ble fastsatt årsmøte i Vassås  

12. mars, og i Solstad 19.mars
3. Dato for kirkekaffe
4. Festsamvær for konfirmantene og 

foreldre
 Det ble vedtatt å støtte konfirmant-

festen med kr 1000,- fra både Vassås 
og Solstad. Sted for denne festen går 
på rundgang, Terråk, Bindalseidet 
og Kjella. I år er det Kjella sin tur.

5. Valg av råd og utvalg. Se side 8
6. Uttalelse om ny tjenesteordning for 

prestene. Fra prosten i Sør-Helge-
land er det kommet forslag til ny 
tjenesteordning for prestene. Me-
nighetsrådet er bedt om å sende sin 
kommentar. Forslaget fra prosten ble 
tatt til etterretning.

7. Betaling ved leie av kirkene til 
konsert

8. Sikring av gravstøtter
9. Befaring av alle kirkegårdene til 

våren. Menighetsråd, kirketjener og 
kirkeverge drar på befaring på alle 
kirkegårder i kommunen for å bli 
bedre kjent med forholdene. Dette 
skal skje til våren, dato fastsettes 
senere.

Saker i fellesrådet  
og menighetsrådet

Solnedgang
Det spredes mer og mer det dunkle Grå
mildt Aftensolen ser på grønne Strande
Havflaten samler opp det smukke Blå
som svømmet Himlen på de stille Vande.

Hvor dejlig skinner Vesten over Muld 
det er som Himlen hist i Aften stille op
Samled i sit skjød alt Jordens Guld at
ej det skulde Brødres Hjertr skille.

Fred mellem Menneskers Guds Fred på Jord
hans Dug paa hver uskyldig Blomst her nede
Du gyldne sol som daler mild og stor og dal
ej over nogen Broders Vrede.

SUDOKU

Løsningen sendes kirkekontoret i Bindal, 7980 Terråk. 
Vi trekker en vinner av hver oppgave. 
Vinnerne får tilsendt en liten premie.

For barn                                   For de litt større…
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I Forskrift om økonomifor-
valtning for kirkelige fellesråd 
og menighetsråd i Den norske 
kirke, § 3 økonomiplan heter 
det bl.a.:
- Kirkelige fellesråd skal en 

gang i året vedta en rul-
lende økonomiplan

- Økonomiplanene skal om-
fatte minst fire budsjettår

- Økonomiplanen skal om-
fatte hele rådets virksom-
het og gi en realistisk 
oversikt over sannsynlige 
inntekter, forventede ut-
gifter og prioriterte op-
pgaver i planperioden. 
Planen skal være satt opp 
på en oversiktlig måte.

- I økonomiplanen skal det 
for hvert år i planperioden 
vises hvordan de oppførte 
utgifter og tiltak skal fi-
nansieres.

Bindal kirkelige fellesråd ved-
tok i møte 15.12.05, en øko-
nomiplan for perioden 2006-
2009. De tiltakene som ble 
ønsket gjennomført i 2006 
var: (i prioritert rekkefølge)
1. Brannvarslingsanlegg Sols-

tad Kirke ca kr 65.000,-
2. Oppussing av Prestesakris-

tiet Solstad ca kr 40.000,-
3. Parkeringsplass Bindalse-

idet hjelpekirkegård. 
ca kr 25.000,-

4. Plenklipper Skotnes 
ca kr 20.000,-

5. Ny oppvarming Vassås 

Kirke venter på tilbud
6. Sikringsutstyr ved graver- 

arbeid på kirkegårdene
Det ble imidlertid ikke bevil-
get penger til noen av disse 
tiltakene over budsjettet for 
2006. 
 I budsjettbehandlingen for 
2006 ble det søkt kommunen 
om tilleggsbevilgninger på 
kr 258.000,-, men det fikk vi 
ikke. Vi har mange kostbare 
prosjekt framfor oss, og håper 
på økte bevilgninger i årene 
framover.

2007:
• Maling av Solstad kirke
• Utvendig vedlikehold og 

maling av Vassås kirke
• Luftfukter Vassås kirke
• Gulvteppe våpenhuset Sols-

tad kirke
• Parkeringsplass Solstad

2008:
• Forarbeid og grunnerverv 

for utvidelse av kirkeg-
årdene ved Vassås og 
Åbygda

2009:
• Utvidelse av kirkegård 

Vassås
• Utvidelse av kirkegård 

Åbygda
• Ny minigraver til kirkeg-

årdene
• Traktorklipper på fastlandet

Økonomiplan

BINDAL TAXI
Står til tjeneste Bjarne Holmberg 75 03 43 53 – mob. 959 50 030

Magnar Kveinå 75 03 11 00 – mob. 959 50 028

Alma Kveinå 75 03 13 29 – mob. 959 50 029

TELFONER

Bindal Taxi: 
75 03 40 11

ELDREFEST
Diakoniutvalget arrangerer 
sin årlige eldrefest
på senteret på Terråk 
25.mai kl 16.00
På programmet står andakt, 
servering, loddsalg og sang.
Vi håper mange finner veien 
til senteret for en hyggelig et-
termiddag.
Påmelding til kirkekontoret,  
tlf 75 03 25 81 innen 22. mai.

50-års jubileet markeres i 
Vassås kirke 2. juli, og i Sols-
tad kirke 9. juli. Alle som har 
anledning er velkomne.

 Det er i Bindal ikke tradisjon 
for utsending av invitasjon til 
hver enkelt. Når det gjelder et 
evt arrangement i forbindelse 
med 50-års konfirmanttreffet, 
er det opp til hvert enkelt kull 
om de ønsker å planlegge noe.

50-års  
konfirmanter
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Buketter - Sorgbinderi -  
Dekorasjoner - Brudebinderi
Vi bringer blomster i hele 
kommunen, og gjennom 
Euroflorist formidler vi til  
hele landet.

Stort utvalg av avskårne  
og potteplanter til påske!

Påskehilsen fra Borghild.
7980 Terråk - Telefon: 75 03 40 66

Konfirmanter 1956
SOLSTAD KIRKE
Villy Kornelius Bruvold
Roald Busch
Torstein Holst
Villy Peder Nordbakk
Eugen Røtting
Edmun Agnar Skjelsvik
Magnar Skogseth
Randulf Sletten
Arvid Johan Solstad
Inger Johanne Bøkestad
Irene Julie Ada Horsfjord
Frøydis Synnøve Lysfjord
Harryet Johanne Lysfjord
Solveig Marie Sevaldsen
Herdis Storheil
Solfrid Elise Storheil
Anne Lise Vasshaug
Mary Alvilde Årseth

Finn Arvid Bjørnli
Olav Håkon Dybvik
Kåre Petter Hagen
Kjell Helstad
Villy Arnold Nilsen
Ørnulf Nilsen
Alf Nikolai Ulriksen
Otto Vollan
Åse Bangstad
Solveig Hansine 

Danielsen
Liv Marie Fuglstad
Liv Karin Hallar-

aune
Unni Marie Jacob-

sen
Rigmor Karly 

Edvarda Kalvik

Randi Johanne 
Kvarsvik

Odvei Helene Olsen
Olgen Berit Skaiaa
Henny Skarstad
Herdis Petrine 

Sletten
Hedda Smith-Hald
Karin Otta Strand
Alma Marie 

Vikestad
Ranveig Asta Øyen
Karin Aarsand

Konfirmantene  
i Vassås 1956.  

Prest er Bjørn Tvete

VASSÅS KIRKE

Konfirmantene i Solstad 1956. 
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Diakoniutvalget 
Vigdis Gutvik
Gudveig Vollan
Sissel Larsen
Annlaug Helstad
Aslaug Helstad
Hallfrid Øyen
Randi-Anne Skåren-Strand

Varamedlemmer:
Alfred Winje
Hans T. Kveinå
Julie L. Tveråmo
Kari Lillemark
Egil Helstad

Kirkemusikalsk råd
Organist Roger Johansen
Hans T. Kveinå
Anita Vassli
Oddmund Øyen
Wenche Fjerdingøy

Dåpsopplæringsutvalget
er valgt for perioden 2004-2008, og var derfor 
ikke på valg nå.

Geir Horsberg
Kari Winje
Paula Lindrupsen
Catrine Gangstø
Varamedlemmer: Sofie Gutvik og Ida Skåren.

Bindal menighetsråd ønsker ikke å ha like mange 
utvalg som før og har i denne omgang valgt bort 
SGU (solidaritets- og gudstjenesteutvalget.)

Nye utvalg
for 2006-2008
valgt av Bindal menighetsråd

VASSÅS  4. JUNI
Appfjell, Per Magnus
Aunvik, Tina Cisilie
Brevik, Christer Skogseth
Fuglstad, Chris Ruben Lande
Hagen, Sigrid Helovise Sæternes
Haldorsen, Signar
Ness, Vegard Andreas Gaupen
Nordhagen, Andreas Aune
Otervik, Håkon Nygård
Skarstad, Oda Benedikte Fossem
Solum, Odd-Karstein Borgen

SOLSTAD  28. MAI
Alsli, Morten Ekremsæter
Hanssen, Bård Even
Heide, Robin Andre Vikan
Holm, Maria Isabel
Holmvik, Lars Erik
Jørgensen, Adrian
Larsen, Ida Cisilie
Strand, Emilie Therese Vikestad
Strand, Jaran Sander
Valan, Arne Christian

Årets 
Konfirmanter 
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En eldre predikant talte alltid uten 
manuskript. Det pleide å gå godt og han var 
stolt av det. Men en søndag da han besteg 
taler stolen fikk han fullstendig jernteppe. 
Ikke ett ord kunne han huske av det han 
hadde forberedt seg på å si. Oppgitt så han på 
 menigheten og sa: ”Det er rart å tenke på at 
da jeg var på veg hit til møtet i kveld så var det 
bare Den hellige ånd og jeg som visste hva jeg 
skulle si. Nå er det bare Den hellige Ånd som 
vet det.”

Presten hadde fått besøk av en mann som 
skulle melde et barn til dåpen. Det var nr 11 i 
rekken, og presten spurte: ”Dere skal vel stoppe 
nå?” Mannen svarte: ”Det står jo i Bibelen: Bli 
mange og underlegg dere jorden!” ”Ja, det står 
så, ” svarte presten, ”men det står ikke noe om 
at du og kona skal være alene om det!”

Menighetsrådet har i sitt møte 
21.02.06, vedtatt at man ved 
lån av kirkene til inntektsbrin-
gende arrangement skal betale 
en symbolsk sum på kr 500,- 
Denne summen skal dekke 
eventuelle utgifter. Menighet-
srådet ser seg dessverre nødt 
til dette tiltaket da midlene til 
vedlikehold er veldig knappe. 
For hver av kirkene i Bindal er 
det avsatt en sum på kr 8000,- 
til kjøp av tjenester til vedlike-
hold.

Vedtak om leie 
ved lån av 
kirkene til 
inntektsgivende
arrangement

Palmesøndag kom Jesus ridende på en eselfole inn ad Jerusalems porter,
folket ham hyller, og palmegrener for hans føtter faller.
En kongevogn burde stått ferdig,
for det ville absolutt vært ham verdig.

Med dette han viser oss at det er ikke verdens konge han ønsker å bli,
men at det er i våre hjerter, og det har alt for oss å si.
Han kommer med sine disipler på den siste ferden,
for å innstifte den hellige nattverden.

Et avskjedsmåltid han holdt for sine venner,
og det vil også bli oss til del, hvis vi ham mottar og erkjenner.
På korset han siden for våre synder led og døde,
men påskemorgen kan vi atter igjen ham levende få møte.
       Gerd Brevik

Påske
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Kirkelige  

handlinger
Døde
Vassås
07.02. Eva Aune   
  f. 1920
13.02. Svein Sletten  
  f. 1920
14.02. Alvar Helge Sommer- 
  seth  f. 1956
20.02. Harald Solvang 
  f. 1919

April
02.04. 5.s. i faste Ingen gudstjeneste i Bindal
09.04. Palmesøndag Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 11 
   Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 15
13.04. Skjærtorsdag Høymesse på Senteret Terråk  kl. 16
14.04. Langfredag Pasjonsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11 
16.04. 1. Påskedag Høytidsgudstjeneste i Solstad kirke kl.11
   Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 15
17.04. 2. påskedag Ingen gudstjeneste i Bindal
23.04. 1.s.e. påske Ingen gudstjeneste i Bindal 
30.04. 2. s.e. påske Høymesse i Harangsfjorden oppvekst- 
   senter kl. 11

Mai
07.05. 3.s.e.påske Høymesse i Bindalseidet misjonshus kl. 11
14.05. 4.s.e.påske Høymesse i Solstad kirke kl. 11
17.mai  Grunnl.d. Familiegudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.
21.05. 5.s.e.påske Ingen gudstjeneste i Bindal 
25.05 Kristi H.farts dag Høymesse i Vassås kirke kl. 11.     
28.05. 6.s.e.påske Konfirmasjonsgudstjeneste i Solstad  
   kirke kl. 11.

Juni
04.06. Pinsedag Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl. 11.  
   Konfirmasjon.
05.06. 2. Pinsedag Høytidsgudstjeneste i Solstad kirke kl. 11.
11.06. Treenighetssønd. Høymesse i Solstad kirke kl. 11
18.06. 2.s.e.pinse Ingen gudstjeneste i Bindal 
25.06. 3.s.e.pinse Høymesse i Vassås kirke kl.11      

Juli
02.07. 4. s.e.pinse Høymesse i Vassås kirke kl.11.  
   Markering av 50-års konfirmanter
09.07. 5.s.e.pinse Høymesse i Solstad kirke kl. 11. 
   Markering av 50-års konfirmanter
16.07. Aposteldagen Høymesse i Vassås kirke kl. 11.
23.07. 7.s.e.pinse Ingen gudstjeneste i Bindal
30.07. 8.s.e.pinse Høymesse i Solstad kirke kl. 11

August
06.08. 9.s.e.pinse Høymesse i Vassås kl. 11.
13.08. 10.s.e.pinse Høymesse i Bindalseidet misjonshus kl. 11.
20.08. 11.s.e.pinse Høymesse i Solstad kirke kl. 11.
27.08. 12.s.e.pinse Ingen gudstjeneste i Bindal 

Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Med forbehold om endringer har vi følgende oppsett av kirkekalender.

C
Plantedager 

Vassås og Solstad 
menigheter 2006

Også i år vil Åbogen gartneri 
komme rundt med blomster 
for salg på kirkegårdene våre.
Følgende dager er oppsatte:

23. mai. (tirsdag)
 Solstad kirkegård  
 kl 18.00

31. mai (onsdag)
 Aune kirkegård  
 kl 17.00

31. mai (onsdag)
 Bindalseidet kirkegård 
 kl 19.30

1. juni (torsdag)
 Vassås kirkegård  
 kl 17.00

1. juni (torsdag)
 Åbygda kirkegård  
 kl 19.30

Som tidligere år prøver  
vi å få til kaffesalg.
VEL MØTT!
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• POST I BUTIKK
• MEDISINUTSALG   

Stikk innom og  
ta en kaffeprat.

Tlf. 75 03 13 22 
Fax 75 03 14 50

Bindalseidet

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.

 

 

– der hagefolk møtes

7985 Foldereid - Telefon: 74 39 61 88

«Velkommen  
til VÅREN!»

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

Tlf. 75 03 16 32

OLAV BARTNES
Bogen i Bindal
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Begravelsesbyrået Bergslid as
Ordner alt ved begravelser og kremasjoner • Gravmonumenter

Navnetilføyelser og skriftoppussing

Tlf. 74 38 95 00

Tlf. 75 03 19 00

Fax 75 03 19 10

Feilmeld.: 75 03 19 19

E-post: bindalkraftlag@c2i.net

HELSTAD
Landbruksverksted
Tlf. 75 03 24 42,
faks 75 03 43 39

Motorsageksperten

Salg • Service
Utleie av Bobil

• MEDISINUTSALG 
• TIPPING

Velkommen!
Tlf. 75 03 40 00

Terråk

 

Bogen AS
AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet
Tlf. 75 03 16 33


