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Vassås kirke 2006

Kirka har dessverre vært offer for mange
år med trang økonomi. Det har spesielt vist
seg på vedlikeholdet av begge kirkene.
For å få budsjett til å gå opp har det bare
blitt avsatt symbolske summer til
vedlikehold, og følgene er selvsagt at
behovet for større og dyrere opprustning
øker for hvert år som går.

33. årgang
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å når høsten har satt inn for fullt, er det godt å kunne se
tilbake på de siste månedene og se at en har fått utrettet
noe. Nå har vi endelig fått til en større parkeringsplass i
tilknytning til kirkegården på Bindalseidet. Den ble riktig så bra.
Vi har også nå fått tilsagn om godkjenning av brannvarslingsanlegg i Solstad kirke. Så i disse tider blir også dette prosjektet gjennomført. Vi har leid inn YIT i Brønnøysund til å installere anlegget, og de lover en god og diskret installasjon. Bindal kirkelige
fellesråd har ikke fått noen bevilgninger for å gjennomføre disse
prosjektene, og har derfor sett seg nødt til å bruke av disposisjonsfondet, der tidligere års overskudd er satt inn.
Bindal kirkelige fellesråd er nå enige om at det er Vassås kirke
som må prioriteres. Vår vakre kirke fra året 1733 er ikke fullt så
vakker der den står ganske forfallen. Malinga flasser av, takrennene er ødelagt og flere bord er råtne. Det må nå settes i verk tiltak for å sette den i den stand den fortjener.
Arbeidet med menighetsbladet går over all forventning. (Jeg
hadde grua meg litt til det). Målet mitt er at det skal være mest lokalt stoff i menighetsbladet, slik at alle kan få et forhold til det. Vi
har framtidsplaner om å lage en ”Barnas side”, for å engasjere flere
aldersgrupper. Hvis det skulle være noen som har noen ideer, kan
de bare komme innom med dem.
May Helen

Oppfordring til alle barn!
Vi vil gjerne at dere
tegner ei fin tegning
med julebudskap, og
sender det til kirkekontoret innen 7. november. Skriv navn,
alder og adresse bak-

på. Vi vil trekke blant
alle tegningene og
trykker ei tegning
som forside på julenummeret. Vinneren
vil få tilsendt en liten
premie.

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
Preste-mob 977 24 280
Kontortlf. 75 03 25 80
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

3

Fantomsmerter
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Har du hatt det noen gang?
Eller har du det kanskje, akkurat nå: fantomsmerter. Et av
de rare, spennende, store ordene jeg lærte i barndommen
var nettopp dette ordet: fantomsmerter.
Han har fantomsmerter i foten, sa faren min til meg da vi
en dag skulle besøke Knut i
Bakken. Knut i Bakken hadde
fått satt foten sin i en eller annen maskin og kvestet foten
sin i stykker. De måtte skjære
av foten på undersiden av
kneet, sa faren til meg. Da vi
satt hos Knut i Bakken lurte
jeg fælt på hvordan det ville
være å ikke ha en fot, og ikke
minst, hvor fryktelig vondt det
måtte være å miste foten på
den måten. Fantomsmerter
måtte være fryktelige smerter,
tenkte jeg.
Det er ikke så lenge siden jeg
leste noe i en avis som vekket
minnene om dette ordet: fantom smerter. Jeg leste om en
ung forfatter som hadde skrevet en debutbok med tittelen
Fantomsmerter. Han fortalte
inngående om valget av dette
ordet tittel.
Denne forfatteren hadde tenkt
seg at fantomsmerter var et bilde på denne sterke følelsen etter å høre til, eller et spesielt
sug etter noe, som ikke var der.

Rent medisinsk hører ordet
fantomsmerter innunder ordet
fantomfølelser. Fantomfølelser
forsøker å beskrive opplevelsen av at man faktisk kan
kjenne følelser som synes å
stamme fra en amputert legemsdel. For det meste er disse fantomfølelsene smertefrie
og har tilstrekkelig lav intensitet til at det ikke er mer enn
en mild irritasjon. Men når
fantomfølelsene blir intense
nok, dvs smertefulle, da kalles
de fantomsmerter.
Det er interessant hvordan
noe som er borte fortsatt kan
forbindes med følelser. Grovt
fortalt: hvis fingeren ble amputert og et signal ble startet
ved press eller lignende et eller annet sted langs de gjenværende nervebanene, mellom fingerstumpen og et senter i hjernen, ville det resultere i en følelse som syntes å
komme fra fingertuppen. Dette skyldes at nervebanene
ikke endres særlig etter en
amputasjon, og hjernen kan
ikke vite at fingertuppen ikke
er der lenger.
Fantomsmerter handler ikke
så mye om det jeg trodde som
barn, at fantom betyr at smertene er enorme (selv om det
også kan forekomme). Fantomsmerter handler først og
fremst om følelser det er vanskelig å forklare at man har,

siden det man har følelser
knyttet til, ikke lenger finnes,
eller sees, eller kan tas på. Jeg
har smerter i fingrene mine,
men armen min er borte. Det
klør i stortåa, men foten er
borte. Det finnes fysiologiske
forklaringer på dette, som
sagt, men det høres så rart ut
og det kjennes sikkert enda
rarere ut for dem som faktisk
har fantomfølelser.
Men la oss tenke litt. La oss
tenke litt som denne unge forfatteren som tenker seg at det
er så mange ting vi savner utover det synlige og sånn sett
blir fantomsmerter en beskrivelse på noe mer enn bare en
kroppsdel som er borte.
Du verden så levende det
usynlige er i våre liv! Fantomfølelser og fantomsmerter har
vi jaggu alle sammen så det
holder, savn og sug etter noe
som ikke er der lenger, og
enda mer, noe som aldri har
vært der. Og da nærmer vi oss
bunnen i oss sjøl der alle livsviktige spørsmål skapes: hvordan kan noe som aldri er mistet, likevel føre til at vi alltid
føler nærværet av dette aldri.
Alt skapte Gud vakkert i sin
tid… Også evigheten har han
lagt ned i menneskenes hjerter. (Forkynneren i Det gamle
testamente)
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En sang / salme jeg liker godt
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En ny salme

Om noen få år kommer det en ny
salmebok i Den norske kirke. Arbeidet
med den nye salmeboken har pågått noen
år allerede og salmematerialet som i disse
dager ligger på bordet til arbeidsgruppen
er en variert meny av sanger fra hele den
verdensvide kirke. Vi kan være sikre på at
den nye salmeboken vil være i utstrakt
grad internasjonal sammenlignet med den
vi har nå. Men også nye, ukjente salmer fra
Skandinavia vil være representert i dette
mangfoldet. En til nå ukjent salme som
organisten og presten vår håper kommer
med i den nye salmeboken er en salme fra
Sverige, tekst og melodi av den svenske
presten Per Harling. Salmen heter

I Livets Navn.
I livets navn skal løgnen senke våpen.
I livets navn skal håpets frø slå rot.
I livets navn skal fredens vei stå åpen
for dem som tør å gå - i livets navn.
I livets navn skal åkrene gi grøde.
I livets navn skal frukter modnes fram.
I livets navn skal alle få sin føde
fra denne jord vi fikk - i livets navn.
I livets navn skal vanmakt bli til vrede.
I livets navn skal retten stå ved lag.
I livets navn skal kildevell av glede
gi kampen kraft og mot - i livets navn.
I livets navn ble Gud et barn, vår like.
I livets navn ga han sitt liv for oss.
I livets navn skal nå hans rettferds rike
bli synlig gjennom oss - i livets navn.
Refr.
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GIVERTJENESTEN
I denne utgaven har vi lagt ved en
giro som kan benyttes ved gaver
til givertjenesten. Midler gitt til givertjenesten kan brukes i begge
sokna i kommunen. Det kan f.eks
være som støtte til barne- og ungdomsarbeid eller også som lønn til
diakon eller andre som arbeider
mot barn og ungdom.

LUTTER SMIL
OG GLEDE
Fra barnemunn…
Like fæle
- Det er synd at kroppen må være
så perfekt i dag. I gamle dager var
det mer avslappet. Da var alle like
fæle
Trygve, 7 år
Dobbeltmoral
- I gamle dager var folk mye snillere enn i dag, de hadde til og med
dobbeltmoral.
Anne Carine, 7 år
Apostlenes hester
- I gamle dager red de på apostler
og spiste mannen fra Himmelen.
Frida Marie, 7 år
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Staten og Den norske kirke

Folkekirken

?

- hva er nå det?

Når vi snakker om stat og kirke
så tenker vi også på folkekirken. Det er mange som har sett
på statskirken som selve garantisten for folkekirken. Men så er
det slik med tanker og oppfatninger at vi tolker så forskjellig
og fargelegger ting på vår egen
måte. Folkekirken er et begrep
som kanskje i utgangspunktet
er et mer positivt ladet ord enn
statskirken selv om det legitimerer det samme, en kirke for
hele Norges befolkning. Men
hvis vi nå spør: hva mener vi nå
egentlig når vi snakker om folkekirken, hva slags kirke er dette snakk om?
Noen vil unektelig tenke på at
dette er det kirkesamfunn som
er mest utbredt i Norge. Andre
igjen vil sikkert tenke på folkekirken som den kirke som er
der hvor folk er, det være seg i
by eller i svært grissgrendte
strøk på Finnskogen eller på
Røst eller ute langs en øde fjord
blant noen kvener og sjøsamer i
Finnmark.
Men ikke alle tenker sånn. Noen
tenker at folkekirken handler
mer om hvor høyt under taket
det er for å bli godtatt med det
liv du fører, det være væremåten du har, samt de meninger
du har om mangt og meget. I
folkekirken skal alle få være
med i kraft av sin dåp, er det
mange som tenker.
Men noen vil mene at denne
type folkekirketeologi gjør kirken altfor svak i forhold til det
vi så populært kaller tidsånden.
Er det virkelig sånn at kirken

først er troverdig og sann i sitt
budskap når flest mulig uten
friksjon og utfordring synes at
kirken er Okay! Er evangeliet til
Jesus virkelig blitt så snilt, tamt
og uten radikalitet?
Det kan være greit å spørre
noen opplagte spørsmål: Hva er
ditt inntrykk av folkekirken eller statskirken på hjemstedet?
Hva slags ansikt viser den utad?
Kan du stå innenfor den forkynnelse som formidles der? Er
det noen utfordringer du møter
knyttet til dette budskap som
formidles? Kjenner du menneskene i din folkekirke? Hva slags
mennesker er dette? Ligner de
på deg? Er de forskjellige fra
deg?
Spørsmålene hagler: hva slags
kirke trenger jeg? Og hva slags
kirke trenger jeg ikke? Står alt
og faller på menneskene som
arbeider i kirken eller er det
også noen faktorer uavhengig
av menneskene som jobber der
som er med på å avgjøre hvordan kirken formidler sitt budskap og virke inn i nåtiden? Det
siste handler om organiseringen
av Den evangeliske lutherske
kirke. Skal kirken i spann med
sine medlemmer organisere seg
selv eller skal kirken fortsatt i
samspill med politikere, kristne
så vel som ikke kristne, stake ut
kursen også i fremtiden.
Noen har ment at folkekirken
som statskirke er en antikvitet
sett i forhold til resten av Europa og verden. At Staten ved lov
er knyttet til et bestemt kristent

trossamfunn er mildt sagt enestående. Ja, vi er nesten enestående i internasjonal sammenheng. Men gjør det Statskirken
automatisk til en dårlig egnet
kristen kirke for folket den skal
tjene?
Det rare synes å være at statskirken i navnet høres ut som en
forhistorisk ting, mens den i
praksis er en høyst levende kirke som når mange forkjellige
samfunnslag og er geografisk
sterkt representert over hele
landet og yter tjenester i sammenhenger som betyr veldig
mye for folk flest. Kirken selv
klager over at de har for få prester, diakoner og kateketer til å
drifte det arbeidet de skal gjøre
og det arbeidet de drømmer om
å gjøre.
Statskirken er en underlig skapning i et moderne demokrati,
det er det ingen tvil om.
Man skulle forvente at folket
reiste seg opp og sa sin salige
mening, protesterte i flokk i et
sekularisert samfunn mot en
antikvarisk ordning der Staten
favoriserer et bestemt kristent
trossamfunn og lar politikere
velge dets ledere. Men det er
påfallende stille.
Hva tyder det på? Er allting
greit? Er dette den kirken de vil
ha? Eller er det likegyldighet?
Eller er det noe annet som rører
seg i folk flest, usagt?
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50-årskonfirmant jubileum 2006

...til erindring og ettertanke...
Frøken Stuhaug
Jeg husker så godt hennes hornbriller, den stramme munnen,
det oppsatte håret, hennes
strenge disiplin, og de grønne
klærne hennes. Hun gikk nesten alltid i grønt.
Og jeg husker frøken Stuhaugs
lidenskap i å formidle fortellinger fra Bibelen. Hun lærte meg
så jeg for alltid vil huske det,
historier om mennesker, kjærlighet, hat, svik og Gud. Jeg
husker dem uten å huske; jeg
husker fortellingene som et
merkelig kjent stoff i ryggmargen.
Hun var sikkert ingen god skuespiller Frøken Stuhaug, snarere
tvert imot, men hun hadde en
troverdighet og en lidenskap
som vi førsteklassinger så og
trodde på.
Min mor og far hjalp meg aldri
med leksene, av forskjellige
grunner. Men Frøken Stuhaug
lærte meg å skrive, lese og regne og alle i min klasse gjorde
det så støtt som noen. Og de
som hadde vanskeligheter fikk
ekstraundervisning med nettopp Frøken Stuhaug. Foreldrene
fikk beskjed om å kjøre barnet
hjem til henne på kveldstid, for
lese det skulle barnet, åkke
som. Og hun gav seg ikke. Hun
kalte seg selv for fødselshjelper.

Det sier litt om motivasjonen,
og hvor lista lå.
Det vi lærer som barn har uvurderlig betydning. Det vi lærer
senere vil alltid blekne i forhold, både i betydning og verdi.
Når jeg en gang i mellom er på
barndomstraktene spør jeg alltid om frøken Stuhaug fortsatt
lever. Er jeg heldig ser jeg henne trå på sin gamle DBS med
rett rygg som om hun hadde en
lang linjal fra nakken og ned til
bukselinningen - “for lese det
skal dem, åkke som”.
Jeg husker henne ikke som snill
i det hele tatt, jeg tror ikke hun
hadde så enormt barnetekke,
men jeg husker henne som en
lærer som lærte meg det viktigste jeg kan: Hun lærte meg å
lese og lærte meg gleden over å
lytte til en fortelling.
Det er så fryktelig mye som fort
blir altfor viktig, sant og godt,
spesielt når kunnskap og informasjon blir lett tilgjengelig og
den flommer over oss. Og det
er så fryktelig mye viktig, sant
og godt som er bortkasta greier.
Å forlate seg på det enkle og
åpenbare er en lekse som er
god å repetere noen ganger.

Å gi hverandre fortellinger vi
kan speile våre liv i, fortellinger
vi kan lese og høre kommer aldri til å gå på akkord med noe
barne- og ungdoms sinn.
Desto mer jeg tenker etter, desto mer blir jeg klar over at jeg
bør nok begynne lese og fortelle mer, kanskje begynne å gjenfortelle Ibsen for barna, kanskje
lese Koranen høyt for de små,
lese ennå en gang om den bortkomne sønnen i Bibelen, lese
om Den lille prinsen, lese enda
mer av Asbjørnsen og Moe, lese
piken med svovelstikkene for
femtiende gang, fortell om hvorfor jeg tror Hamlet er lei seg,
fortelle om brødrene løvehjerte,
fortelle om den gangen jeg ble
så fryktelig redd og trodde jeg
skulle dø, fortelle ungdom om
den gangen jeg gråt eller ble
ufattelig glad, helt plutselig, eller hadde angst i flere uker.
Jeg tror sannelig at jeg skal begynne å lese og fortelle mer, i
takknemlighet for lese- og tale
gaven, og for å ikke glemme til
ære for Frøken Stuhaug, min
første og siste professor i lesing
og fortelling.

Vassås kirke 2. juli 2006

Fra venstre (nåværende etternavn i parentes):
Edmun Skjelsvik, Inger Johanne Bøkestad (Slåttøy), Irene
Horsfjord, Frøydis Lysfjord, Mary Aarseth (Olsen), Solveig
Sevaldsen (Lande), Arvid Solstad, Herdis Storheil (Vollan),
Villy Nordbakk, Solfrid Storheil (Vollan) og Torstein Holst.
Helt bak: Vikarierende sokneprest Alexander Lücke (fra
Velfjord).

BINDAL TAXI
Står til tjeneste

Bjarne Holmberg
Magnar Kveinå
Alma Kveinå

TELFONER

Bindal Taxi:
75 03 40 11
75 03 43 53 – mob. 959 50 030
75 03 11 00 – mob. 959 50 028
75 03 13 29 – mob. 959 50 029

Claes

Vi ønsker våre kunder velkommen!
Hilsen Anette og Sonja
Salongen FIX – Terråk
Tlf. 75 03 42 80

Solstad kirke 9. juli 2006

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

Høsthilsen fra Borghild
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Kirkebok & kirkebarn
Vi brøt noen formelle gudstjenesteregler under høsttakkegudstjenestene søndag 1. oktober, henholdsvis i Solstad kirke
og Vassås kirke. Barna var høyt
og lavt. 4 åringene som fikk
kirkebok myldret i kirka

sammen med de andre barna
og de voksne. Vi lette og fant,
luktet og smakte på ting, tok
imot Jesus legeme og blod, lekte Bro, bro, brille, og kirkens
velsignelse ble gitt på pannen
med korstegn og innviet vann.

Vi takker Gud for at barna har
kroppen full av tillitt, hellighet,
lek og glede. Her er noen bilder fra det som foregikk.

Konfirmasjonsundervisningen
har startet. Konfirmantene
hadde sin første samling i Vassås
kirke 10. september, og vil
møtes igjen i Solstad kirke 8.
oktober. Opplegget er nå slik at
alle konfirmantene i Bindal
møtes 8 ganger i løpet av
konfirmasjonstiden. Kirkene er
sådan et naturlig møtested, og
samlingene er lagt til søndager
med gudstjenester.

I august fikk konfirmantene
tilbud om å være med på konfirmantleir
på Sømliøya sammen med ungdommer fra
ytre Namdal. Det meldte seg på 7 stk, som
fikk ei trivelig helg krydret med sosial
aktivitet, allsang, bibelverksted og et herlig
sommervær.
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Kirkelige
handlinger

Kirkekalender
Gudstjenester i Bindal prestegjeld

Med forbehold om endringer har vi følgende oppsett av kirkekalender.

Oktober

Døde
Vassås
4.9.
6.10

Bjørn Solheim f. 1933
Dagny Heimstad f. 1916

Solstad
24.8.
29.9

Haldis Julie Røtveld
f. 1920
Fritz Holten f. 1934

15.10. 19.s.e pinse
Ingen gudstjeneste i Bindal
22.10. 20.s.e.pinse
Høymesse i Vassås kirke kl 11
29.10. Bots- og beded. Høymesse i Bindalseidet Misjonshus kl 11

November

05.11. Allehelgensdag Minnegudstjeneste i Vassås kirke kl 11
Minnegudstjeneste i Solstad kirke kl 15
12.11. 23.s.e.pinse
Ingen gudstjeneste i Bindal
19.11. 24.s.e.pinse
Høymesse i Vassås kirke kl 11. Konfirmantsamling 10-15
26.11. Siste s. i kirk.året Høymesse i Bindalseidet Misjonshus kl 11

Desember

03.12. 1.s. i advent
10.12. 2.s. i advent
17.12. 3.s. i advent
24.12. Julaften

25.12. Juledag
26.12. 2.juledag
31.12. Nyttårsaften

Lysmesse i Vassås kirke kl 19
Lysmesse i Solstad kirke kl 19. Konfirmantsamling 16-21
Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste Sykeheimen Terråk kl 11
Gudstjeneste i Solsatd kirke kl 13.30
Gudstjeneste i Vassås kirke kl 16
Høytidsgudstjeneste i Vassås kirke kl 11
Høytidsgudstjeneste i Solstad kirke kl 15
Ingen gudstjeneste i Bindal
Gudstjeneste iVassås kirke kl 15
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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
Tlf. 75 03 16 32

Bogen i Bindal

7985 Foldereid - Telefon: 74 39 61 88
– der hagefolk møtes

Familieferie, Jakt, fiske og naturopplevelser.
Fra det enkle og rimelige til det eksklusive.

Eldrefest på Bindalseidet Eldresenter
søndag 29. oktober kl 16.00
- andakt
- servering av mat og kaffe
- underholdning
- loddsalg
Påmelding innen tirsdag 24. oktober til Kirkekontoret
tlf 75 03 25 81 eller Eldresenteret v/Kirsten tlf 75 03 14 58.
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www.plahteseiendommer.no
utmark@plahte.no

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

• POST I BUTIKK
• MEDISINUTSALG
Stikk innom og
ta en kaffeprat.

Bindalseidet

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

Motorsageksperten

Utleie av Bobil

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: bindalkraftlag@c2i.net

Bogen AS

AUTORISERT BILVERKSTED
Bogen, 7982 Bindalseidet

Tlf. 75 03 16 33

Begravelsesbyrået Bergslid as
Ordner alt ved begravelser og kremasjoner • Gravmonumenter
Navnetilføyelser og skriftoppussing

Tlf. 74 38 95 00

