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Stjernen og stallen
Å, makeløse stjerne
som skinner, klar og stor!
Å, skjul som har fått verne
den lille og hans mor!

Elendig og forfallen
av leire og av strå,
halvt uten tak står stallen
som stjernen lyser på.

Rundt krybben står en bue
av lysglans over land.
Det natten lot oss skue
er over all forstand!

                            Hjalmar Gullberg

Advent og jul er den tiden hvor kirken i Bindal blir 
mest brukt, og det er flere arrangement som jeg hå-

per at mange tar turen dit for. 
Jeg nevner:
- 1. søndag i advent. Lysmesse i Solstad kirke kl 19.00
- Søndag 6. desember har Bindalseidet Songlag 
 julekonsert i Solstad kirke
- Fredag 11. desember har KoriÅa og Foldereid Songlag 
 julekonsert i Vassås kirke
- 20. desember synger vi julen inn i Vassås kirke 
 kl 19.00

Benytt anledningen til å finne julestemningen i kirka!

Jeg vil ønske alle leserne av menighetsbladet ei 
riktig god jul og ett fredfullt nytt år!

May Helen 
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Å fortelle sannheten
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I. 
Juleevangeliet kjenner vi alle. Men alle hører 
det ikke på samme måten. Noen lytter til det 
som et vakkert eventyr, kanskje med en li-
ten kjerne av historisk sannhet.

La oss først gjøre det klart at evangelistene 
beretter alt dette fordi de er overbevist om at 
det har hendt. Evangelisten Lukas for ek-
sempel påberoper seg utrykkelig øyenvitner 
og sier at han har etterforsket alt helt fra be-
gynnelsen. 

Skriften beretter her historie, men den be-
retter som alltid på sin egen måte, som er i 
slekt med en kunstners måte å male et bilde. 
I noen anskuelige øyeblikksbilder antyder 
skriften det vesentlige. Bakgrunnen er stili-
sert. Det overflødige synker bort i halvmør-
ke eller glemsel. Budskapet skjæres inn til 
beinet. For Skriften gir oss ingen protokoll. 
Derfor blir det alltid plass for alle mulige 
spørsmål, om man vil vite det som Skriften 
ikke har ansett verd å fortelle. Men det som 
Skriften faktisk beretter er til gjengjeld me-
get knapt og konsentrert og sier mer enn 
lange referater.  

II.
Sannhetsbegrepet er noe vi alle forholder 
oss til på en eller annen måte. Og vi inn-
holdsbestemmer begrepet ”sannhet” på flere 
forskjellige måter.

Historisk sannhet er èn måte å nærme seg 
sannheten på. Et av kriteriene for at noe skal 
verifiseres som historisk sant er at mange 
nok kilder og ”troverdige” vitner beskriver 
og forklarer en hendelse noenlunde likt.

Og her oppstår det interessante: når det gjel-
der denne type ”historisk sannhet” baserer 99 
prosent av sannhetsformidlerne seg på kilder 
og vitnebeskrivelser som man overhodet ikke 
har sjekket kredibiliteten til (og om så: i  for-
hold til hva?), og heller ikke har muligheter til 
i forhold til faktorer som sted og tid.

Stort sett forholder vi oss til historiske på-
stander i bøker og andre medier på samme 

måte som vi forholder oss til en person vi 
respekterer og som forteller oss et eller an-
net som vi umiddelbart stoler på er noen-
lunde sant og riktig.  

Sett i lyset av slike sannhetskriterier og 
sannhetserfaringer er evangelienes beretnin-
ger mer troverdige enn mange andre histo-
riske beretninger fra den tiden som forteller 
om andre historiske hendelser, fordi evange-
lieberetningene ikke forsøker å skjule det 
faktum at det blander både hard, historisk 
fakta med øyenvitneopplevelser, og person-
lige tanker og følelser. Med andre ord: evan-
gelieberetningene sier det som det er: her 
har vi noe viktig og fortelle dere og vi gjør 
det med fornuft og følelser i en salig blan-
ding, fordi det som hendte har preget oss så 
dypt og vi klarer ikke å fortelle det på en 
mer troverdig måte. Denne naturlige innbyg-
de kontradiksjonen i evangelieberetningene 
– hvor fornuft og følelser blandes sammen 
som saft og vann – er fortsatt aktuell etter-
som vi ennå etterstreber denne stofflige 
blanding når vi forsøker å formidle noe til 
hverandre som vi anser som noe viktig, en-
ten det er underholdning, kunst vitenskape-
lige forklaringer, store naturopplevelser eller 
kjærligheten vi har for et menneske. Den 
som tror at man kan fortelle uten kropp, dvs 
fortelle utenfor fornuft og følelser, er rimelig 
kunnskapsløs om hva som styrer et mennes-
kes forestillinger og formidlinger. Et eller 
annet sted i våre tanker og følelser tar vi et 
personlig valg ut ifra kriterier som er dypt 
psykologiske, subjektive og kroppslige.

Så derfor i den kommende søte juletid: Ta 
imot juleevangeliet – det som er fylt av fakta, 
stemningsbilder, personlige øyevitneskild-
ringer (fra Josef og Marias munn), fylt av 
tolkninger, stormende fantasi og ikke minst, 
fylt av den mystikken som gjør livet så kom-
plekst, vakkert, brutalt og himmelstormen-
de som det faktisk er. 

Og hva er så det som er sant? Det må du selv 
våge å tro, på samme måte som du må våge 
å tro at noen er glad i deg på ordentlig og 
ikke bare later som.

                                               Claes
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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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Hele 187 personer hadde møtt 
fram til høsttakkefesten. Denne 
dagen var det mye som skjedde 
i kirka. Konfirmantene ble pre-
sentert, 3 barn ble båret til då-
pen og mange 4-åringer fikk 
kirkebok. 
Barna bar markens grøde fram 
til alteret og ble ledet i allsang 
av Wenche Fjerdingøy. 

Etter gudstjenesten ble alle 
oppfordret til å komme på Byg-
demuseet, der det ble servert 
varm suppe. På en liten time 
med stort engasjement blant 
både barn og voksne, ble mar-
kens grøde auksjonert bort til 
inntekt for menighetens fadder-
barn.

Hva skjer i Menigheten
Høsttakkefest i Vassås kirke 
11. oktober

Arne Sander med 
kirkeboka
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Hva skjer i Menigheten Minnekort
Vil minne om at prisen på min-
nekort for både Vassås og Sol-
stad er økt til kr 75,-.

Tusen takk 
Tusen takk til alle dere som dri-
ver frivillig arbeid og dugnad 
for kirken. En spesiell takk til 
de to som installerte ny varm-
vannstank i Vassås på dugnad.

Konfirmant 1960?
Har du et bilde av konfirman-
tene fra 1960 liggende? Da vil 
gjerne menighetsbladet låne 
det for å bruke i bladet.

Etterlysning av fester
Kirkevergen etterlyser fester til 
Helovard Henrikseǹ s grav på 
Solstad. Det er nå gått 20 år, og 
det er på tide å vurdere forny-
else. Ta kontakt med kirkever-
gen på tlf 75 03 25 81.Konfirmanter til nattverd.

Sang ved 4-åringer og andre barn.
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”Barn av regnbuen”

Dette prosjektet fortsetter i 
hvert fall til 1. juli 2010. Etter 
det vet vi ikke om vi får stats-
midler til å opprettholde aktivi-
teten, men vi jobber for det. 
I år er det konfirmantene og 2. 
klassingene i kommunen som 
får tilbudet.

Vi har for en stund siden be-
gynt å henge bilder på offentli-
ge steder i Bindal. Disse skiftes 
ut nå og da slik at alle ungene 
får stilt ut bilder.
Vi arbeider også med å få utstil-
linger utenfor kommunen. Te-
maet for disse er som før; 

”Barn av regnbuen maler for 
fred – på tvers av religioner”.

Catrine

Dette bildet henger for tiden på Bindal Kraftlag, her representert ved Stein Lande og Kolbjørn Botnmark. Foto: Jens Chr. Berg
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Nordlyset imponerer og fasci-
nerer der det flerrer over en 
mørk vinterhimmel. Det skaper 
undring og ettertanke. Det vi-
ser oss skaperverkets skjønnhet 
og mangfold. På årets julekort 
fra Sør-Hålogaland bispedømme 
”skinner” et strålende nordlys 
over Andenes kirke. I juleevan-
geliet handler det om stjerner 
og en stall. Uansett stjerner 
eller nordlys dreier det seg om 
lys og om Gud, om universet 
og om jorda. Og kirkene er 
betlehemsstallens forlengelse i 
verden. For det som skjedde i 
stallen har skapt ny virkelighet: 
Guds nærvær blant menneskene. 

Jesus ble født i Betlehem, men 
foreldrene hans kom nordfra 
og han vokste opp i Nord, ikke 
på Andenes, men i Galilea. 
Budskapet om han har nådd ut 
i alle himmelretninger også 
langt mot det virkelige nord. 
Her på vinterstid har vi det pri-
vilegium at vi av og til kan se 
det vakre lyset som skaper en 
underlig lengsel. Det peker som 
stjernen på en større og dypere 
virkelighet. Salme dikteren 
Svein Ellingsen har skrevet et 
vakkert vers om lys og lengsel. 
Det er ikke et typisk julevers 
og det handler ikke om nord-
lyset, men det handler om oss 

mennesker og om vår vei, om 
Gud og om Jesus, og da er vi 
midt i julens, livets og kjærlig-
hetens mysterium:

Med lengsel venter vi på lys
i vår gåtes mørke.
Vi venter, Gud, på lysets vår
med legedom for sjelesår,
vi setter all vår lit til deg,
i mørke skal vi finne vei.
Og ingen ting kan skille
oss fra din kjærlighet.

Biskopens juleandakt 2009

LYS FRA NORD

Gledelig jul
Biskop Tor B Jørgensen

God 
 Jul!
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Vi har stort utvalg av 
blomsterdekorasjoner, 
kranser, lys og pynt til  
advent og jul

• Buketter 
• Sorgbinderi 
• Dekorasjoner 
• Brudebuketter

Førjulshilsen 
fra Borghild & 
Wenche

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

Noen synes 
kirkespiret 

ligner på en 
spiss nål. Og en nål eller 
kanyle er vel kanskje ikke 
det mest motiverende og 
tenke på. Faktisk alt som er 
spisst og skarpt er egentlig 
ikke noe hyggelig å tenke 
på, hvis man da ikke tren-
ger noe spisst og skarpt til 
et eller annet praktisk for-
mål. Man trenger en spiss 
syl for eksempel får å lage 
hull i et skinnklede og man 
trenger en skarp kniv for å 
skjære godt gjennom et tau-
verk eller et stykke kjøtt 
med mange trevler i. Men å 
tenke seg noe spisst og 
skarpt i forhold til Vår Her-
re skaper fort ubehagelige 
tanker. Og livsrelasjonen 
kan være ubehagelig nok 
fra før om man så ikke skal 
bli belemret i tillegg med 

en dårlig, ekkel og skum-
mel gudsrelasjon også. 

Derfor tok soknepresten 
seg en dag bryet med å set-
te seg ned på en benk på 
Vassås kirke for å meditere 
litt over dette kirkespiret og 
hva det nå kan symbolisere 
utover noe spisst og skarpt 
og sykehusaktig.  

Etter å ha sittet der en stund 
og betraktet kirkespiret fra 
forskjellige vinkler innså 
jeg at kirkespiret ledet meg 
i retning av noe skjørt og 
usynlig. Istedenfor å repre-
sentere noe voldsomt ble 
kirkespiret til det motsatte: 
kirkespiret forteller om noe 
som er skjult og usynlig. 
Det kan skje massive ting i 
en kirke, mange uttrykk, 
mye lyd, men til sjuende og 
sist handler gudsrelasjonen 
om det som skjer på toppen 

av et kirkespir, eller mer 
presist, der kirkespiret opp-
hører å være til. På et eller 
annet tidspunkt, og ganske 
raskt faktisk, bare 15-16 
meter over bakken, begyn-
ner den usynlige gudsrela-
sjonen. Og det tolker jeg i 
et sårbart lys. Vi er utlevert 
til en gudsrelasjon som 
først og fremst skjer i det 
skjulte. Det er på den ene 
siden noe vanskelig å for-
holde seg til, men på den 
annen side også noe frigjø-
rende. Vi kan godt strekke 
oss opp til Gud, ca 15-16 
meter over jorden, men 
ikke noe mer forteller kir-
kespiret oss. Det er først og 
fremst Gud som har struk-
ket seg ned til oss og knyt-
ter seg til våre menneske-
hjerter på en usynlig, dyp 
og hemmelig måte. Ganske 
fint å tenke på, faktisk.  
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Kirkespiret

SALONGEN Anette Vikestad
Ønsker alle kunder hjertelig velkommen!
Mandag    10.00-16.30
Tirsdag, torsdag og fredag  09.00-16.30
Onsdag    Stengt Tlf 75 03 42 80

Selger ORIFLAME både 
i salong og ved bestilling

Lørdagsåpent annehver 
lørdag i partallsuker

God 
 Jul!

God
 Jul!



Bindal Taxi
Står til tjeneste 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

TELFONER

Bindal Taxi: 
75 03 40 11

Hymne til Josef
Den unge Maria vandret 
engang til Betlehems by
forteller den gamle legende
som alltid er like ny.

Det var ikke rom i herberget.
Men stallen var lun og varm.
Så fødte hun der sin første sønn
støttet av Josefs arm.

Stjernesoler og vismenn.
Hyrder og englekor.
Hva tenkte den mørke Josef
som aldri mælte et ord?

Gjennomstrålet av himmelsk glans
lyste de hellige to.
Hva tenkte den mørke Josef
som bare var trofast og god?

Kan hende han svøpte sin kappe
litt bedre om barnet og moren.
Slik vernet han ordløs menneskets drøm
den hellige Josef av jorden.

Inger Hagerup

God
 Jul!

God
 Jul!



6-pack Treningsstudio
Ring for gratis prøvetime på 
tlf 413 45 894
Åpningstider:
Man -Tor 10.00-21.30
Fre  10.00-19.00
Annen hver lør 10.00-14.00 (partallsuker)

Kirkelige  
handlinger

Døpte
Vassås
27.9 Marcus Skjevelnes
11.10 Aksel Gangstø Busch
 Rebekka Bangstad
 Erik Marinus Gangstø 
 Van Tuijl

Solstad
4.10 Johan Gabriel Myhre

 Wilma Tomine Myhre

 Henrik Andre Busch

Døde
Vassås
25.9 Sigrid Kristine Lindrupsen 
 f. 1917

8.10 Edmun Agnar Skjelsvik 
 f. 1941

Solstad
13.10 Tore Jæger Knoph 
 f. 1948
 (Begravet i Brønnøysund)

29.10 Julianne Hennie 
 Ingebrigtsen 
 f. 1949

Vigde
Solstad
4.10 Siv Elisabeth Olsen og 
 Knut Arne Busch

Kirke kalender
10 Bindal menighetsBlad

Velkommen!
Hilsen Tom

GUDSTJENESTER I BINDAL PRESTEGJELD

Desember
29. nov. 1.s.i advent Lysmesse i Solstad kirke kl. 19
06. des. 2.s.i advent Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 11
13. des. 3.s.i advent Ingen gudstjeneste i Bindal
20. des. 4.s.i advent Vi synger julen inn i Vassås kirke 
24. des. Julaften  Sykeheimen, Terråk kl. 11
  Solstad kirke kl. 13.30
  Vassås kirke kl. 16
25. des. 1. juledag   Ingen gudstjeneste i Bindal
26. des. 2.juledag Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 11
  Gudstjeneste i Solstad kirke kl. 15
27. des. Søndag etter jul Ingen gudstjeneste i Bindal
31. des. Nyttårsaften  Gudstjeneste i Vassås kirke kl. 15

Januar 
Se oppslag

Februar
Se oppslag

Juletrefester
Menigheten pleier å arrangere juletrefester på nyåret. 
Vi setter opp oppslag for tidspunkt

 
Vi synger julen inn
I Vassås kirke søndag 20. desember kl 19.00
Musikk-krefter fra hele Bindal deltar.
Offer

God 
    Jul!



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.

 

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

– der hagefolk møtes •  www.bogront.no –

7985 Foldereid - Telefon: 74 39 61 88
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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

God Jul!

God Jul!
God Jul!

God 
 Jul! God 

 Jul!



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

Velkommen!
Tlf. 75 03 40 00

 

Bogen AS
Autorisert bilverksted

Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

Terråk

12  Bindal menighetsBlad

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

God 
 Jul!

God Jul!

God Jul!

God 
    Jul!

God Jul!


