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GOD JUL 



Vår kirkeverge i mer enn elleve år, May Helen, varslet i sommer at 

hun ønsket å gå over i en annen jobb. Litt etter meldte kontorsekre-

tær Aud at hun nå planla å pensjonere seg ved årsskiftet.  De to stil-

lingene var på 60% og 40%. Fellesrådet vedtok å slå sammen de to 

stillingene, slik at vi kunne lyse ut en full stilling. Vi fikk inn 10 søk-

nader fra godt kvalifiserte søkere. Tre ble valgt ut til intervju. Vi 

valgte Lise Skarstad, som tiltrer stillingen på nyåret.  Vi får tilbake 

en person som har sittet i stillingen tidligere, og som i mellomtiden 

har skaffet seg omfattende ledererfaring fra større organisasjoner.   

Vi ser fram til å få Lise på plass på kirkekontoret. Kirken i Bindal 

har store oppgaver foran seg når det gjelder vedlikehold av kirke-

bygg, og vi trenger en sterk og tydelig stemme i samtaler med kom-

munen, som er en viktig partner for den lokale folkekirken. Meste-

parten av kirkens inntekter kommer gjennom kommunen. 

Kirken i Bindal er en liten, men effektiv organisasjon. Vår hoved-

målsetning er å stå til tjeneste for innbyggerne i Bindal, både prak-

tisk, åndelig og medmenneskelig.  

Jeg ønsker May Helen lykke til i sin nye hverdag, og Lise lykke til 

som kirkeverge! 

 

Jens Christian Berg 

Leder i Bindal menighetsråd/fellesråd 
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Kirken i Bindal 

Fram til jul er kirkekontoret åpent tirsdag 
og onsdag. I januar 2017 blir kontoret åpent 
tirsdager. Ny kirkeverge vil være på plass 
fra 1. februar. Deretter blir kontoret åpent 
hver dag. 
 

Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa  
Telefon kontor 900 46 198 
Mobil  916 97 025 
Heim  75 03 13 31 

 

Kirkeverge: for tiden vakant 

 

Sekretær Aud Hauger Liasjø 
Telefon kontor 900 42 199 
Mobil  996 21 048 

 

Kirketjener Olav Martin Larsen  
Heim  75 03 17 15 
Mobil  995 49 283 

 

Organist Roger Johansen   
Mobil  902 05 459 
 

Leder Bindal menighetsråd 

Jens Christian Berg   
mobil  958 31 160 

Kontonr Bindal menighetsråd  
4651.07.04754 

 
VÅRE TELEFONNUMRE: 

Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa  
tlf  900 46 198 

Kirkeverge : for tiden vakant 

Sekretær Aud Hauger Liasjø 
tlf  900 42 199 

Eller du kan ringe rådhusets ekspedisjon 

på tlf 75 03 25 00, og bli satt over.  
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Juleevangeliet slik Lukas forteller: 

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra 
keiser Augustus om at hele verden skulle innskri-
ves i manntall.  

2
 Denne første innskrivningen ble 

holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.  
3
  

Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til 
sin by. 

4
 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp 

til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av 
Davids hus og ætt,  

5
 for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort 

til ham, og som ventet barn.  
6
 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle fø-

de, 7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en 
krybbe, for det var ikke husrom for dem. 
     

8
 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt natte-

vakt over flokken sin.  
9
 Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens her-

lighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 
10

 Men engelen sa til dem: 
«Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 

11
 I dag 

er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 
12

 Og dette skal 
dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 
13

 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og 
sang: 
           
    

14
 «Ære være Gud i det høyeste,  

  og fred på jorden 
        blant mennesker Gud har glede i!» 
 
15

 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hver-
andre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren 
har kunngjort for oss.» 

16
 Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det 

lille barnet som lå i krybben. 
17

 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt 
dem om dette barnet. 

18
 Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 

19
 Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 

20
 Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var 

slik som det var sagt dem. 

Kan det være Gud? 
Historien om barnet lagt i en krybbe i en stall i Betlehem for over 2000 år siden, skal snart 

igjen lyde fra kirker og forsamlingshus. I julesanger og juletradisjoner møter vi det gamle 

budskap. Noen oppfatter historien som en rørende og vakker beretning det er fint og 

samles om, en god tradisjon som holder vår kultur sammen. Og det er en funksjon av 

denne gamle fortellingen. Men fortellingen om barnet i krybben er så mye mer, i den er 

så mange sider av menneskelivet gjemt. Maria og Josef var fattige småkårsfolk fra utkan-

ten Nasaret. Fortellingen rommer den fattige og den som er utenfor.  
 

Side 4 Bindal Menighetsblad 

javascript:showBibleRef(%22ref1_4_2link%22,%20%22ref1_4_2%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_4link%22,%20%22ref1_4_4%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_5link%22,%20%22ref1_4_5%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_11link%22,%20%22ref1_4_11%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_14link%22,%20%22ref1_4_14%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_19link%22,%20%22ref1_4_19%22);


Bindal Menighetsblad Side 5 

Maria og Josef omsluttet barnet med kjærlighet, med en mors ømhet og en fars trygg-

het. Fortellingen rommer kjærlighet. Gjeterne som kom inn fra markene omkranser 

barnet og familien i stallen. Senere kommer vismenn langveis fra også dit. Fortellingen 

rommer det grenseløse menneskelige fellesskap. Stallen var ikke et godt sted å være. 

Antagelig mye mer kummerlig enn mange av de bilder som er malt av den. Dette var 

det eneste sted som var åpent for den lille familien. Fortellingen rommer utestengelse 

og isolasjon. Kort tid etter fødselen måtte Maria og Josef ta barnet med og flykte til 

Egypt. Herodes ville drepe barnet. Historien rommer flukt og terror, redsel og hjemløs-

het. Englene sang om en stor glede, en glede for hele folket. Her var det ingen for-

skjell, dette barnet skulle betyr noe for alle, gi noe til alle. Fortellingen rommer alle ty-

per mennesker.  

Jesusbarnet i krybben var et under, slik alle barn som blir født er et under. Men engle-

nes forkynnelse sa at han også var Guds sønn. Det gjør underet, mysteriet, det 

uuttømmelige i tilværelsen enda større. Fortellingen rommer undringen over underet. 

Fortellingen kommer til oss med ord til våre menneskelige fellesskap, ord om at det 

ikke skal være grenser mellom oss, men at alle mennesker har verdi slik de er. Dette 

perspektivet på julefortellingen utfordrer vår politikk, vår livsførsel, våre prioriteringer. 

Fortellingen kommer til oss med ord om å være gjestfri, ta imot den hjemløse og den 

som er på flukt fra terror og fare, slik Jesus og familien var. Midt i vår velstandsfulle ju-

lefeiring er denne historien en dyp, dyp utfordring til oss. I den hjemløse ser vi en av-

bildning av Jesus. Fortellingen kommer til oss med bud om kjærlighet, vist oss i Maria 

og Josefs kjærlighet til barnet, vist oss i Guds kjærlighet som kom som et lite barn inn i 

vår verden, slik englene sang om.  

Fortellingen kommer til oss med underet.  

Da er det kanskje mer enn en gammel fortel-

ling vi ser og hører? Er det ikke Gud vi ser? 

En Gud som kommer dit vi er, midt i vår ver-

den og deler alt med sin skapning. En Gud 

som rommer alt det menneskelige. En Gud 

for alle tider. En Gud for alt folket.      

Er det ikke Gud vi ser? 

 

Velsignet jul!  

 

Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes 
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  Ny kirkeverge i Bindal 

 

Lise Skarstad er tilsatt som kirke-

verge. Hun tiltrer 1. februar 2017.   

Lise (59) er ikke ny på kirkekontoret i Bindal. I åre-

ne 2004 og 2005 satt hun i stillingen som kirkever-

ge. Den gangen var stillingen 60%, og Lise søkte 

seg videre til Brønnøysundregistrene for å få full 

stilling. Nå er hun tilbake, og  ser fram til å komme 

tilbake til en liten, men sammensveiset stab.  Kon-

torsekretær Aud Hauger Liasjø arbeider ut desem-

ber, og vil betjene kirkekontoret en periode i januar 2017 fram til Lise tiltrer.  

May Helen Lindsetmo sluttet i jobben 31. oktober. Hun gikk inn i en ny administrativ stil-

ling i bedriften NorseAqua. I tillegg har hun regnskapsoppdrag for to andre lokale firma; 

Bindal elektro og Plahtes eiendommer. 

Lise bor i Åbygda, har fem barn, som etter hvert er voksne, og er bestemor til fem.   

Hun arbeidet seks år ved Brønnøysundregistrene i ulike lederstillinger, før hun kom hjem 

og ble NAV-leder i Bindal, der hun har vært siden 2012. Til sammen har Lise solid med  

ledererfaring og kompetanse. Lise skal arbeide sammen med Olaf Martin Larsen, som er 

kirketjener i 50%, og Roger Johansen, som er organist i 50% stilling. 

Lise Skarstad begynner i jobben som  

kirkeverge i 100% den 1. februar 2017. 

Avtroppende kirkeverge May Helen 

Lindsetmo sammen med sine nær-

meste kollegaer på kirkekontoret, 

sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa og 

kontorsekretær  Aud Hauger Liasjø. 

Siste arbeidsdag 31. oktober fikk May 

Helen blomster og lykkeønskninger 

med seg til sin nye jobb. 
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Vigsling av Vassås kirkegård 

Allehelgens-søndag 

 

Søndag 6. november var det 

Allehelgensgudstjeneste i 

begge kirkene våre. Det ble 

tent lys for alle som har gått 

bort siden forrige Alle-

helgensgudstjeneste i fjor. 

 

Sofie Gutvik leste tekster og Vigdis Gutvik spilte 
piano både i Solstad og i Vassås kirke. 

Roy Magnus Langås spilte orgel i Solstad, mens 
Kjell Arve Borgan spilte trekkspill i Vassås. Eivind 
Sommerseth deltok med trompet i begge kirker. 
Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa ledet guds-
tjenestene.  

Eivind Sommerseth spilte 
trompet og Kjell Arve Bor-
gan spilte trekkspill. 

Sofie Gutvik leste tekster 
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Barnet båret av Maria 
Kristus ble i krybben lagt, 
som av englebud var sagt. 
Gå med hyrdene, gi akt 
på barnet som er båret av Maria! 
 
Halm og strå er leiet hans. 
Men den klare guddomsglans 
blender jordisk sinn og sans 
Se barnet som er båret av Maria! 
(Salme 29, vers 2 og 3) 
 
Da Jesus ble født, var Maria sannsynligvis en 
ganske ung jente, omkring 15 år. Hun var tro-
lovet med Josef, da engelen Gabriel kom med 
budskapet om at hun skulle føde et barn som 
skulle være Hellig og kalles Guds Sønn. Maria 
skjønte ikke hvordan det kunne skje, da hun 
ikke hadde vært sammen med noen mann. 
Da hun får vite at det skal skje ved Den hellige ånd, gir hun sitt samtykke og går villig inn i 
oppdraget om å bli mor til dette barnet. Hele livet forandres for Maria, og hun står nå ale-
ne med et oppdrag som overgår all forstand. Da hun forteller Josef at hun er med barn, 
blir han forskrekket og vil skille seg fra henne. Men i en drøm forklarer en engel Josef at 
det er ved Den hellige ånd hun venter barn. Da vil han ta barnet til seg som sitt eget og 
være en far for barnet som han skal gi navnet Jesus. Det betyr Gud frelser. 
Maria viste en åpenhet for Guds kall.  Hun sa ja til å ta i mot dette gåtefulle barnet. Maria 
blir den som fører Jesus inn i menneskeslekten.  Hun blir den som gir oss vår frelser.  
Her på Marias fang ser vi barnet og ser samtidig Gud.  Når vi bøyer oss ned mot barnet, 
sammen med Maria, i undring og takk, hører vi Guds hjerteslag på jord. 
Vi innbys til å åpne våre hjerter og ta imot dette barnet. Han som vi kan gi våre drømmer. 
Han som vi kan sette vårt håp til.  
 
Vår byrde vil du bære og ta vår tyngste vakt. 
Du skal beseire mørket med kjærlighetens makt.  
Vi åpner oss for gledens ord! 
Vi ser deg barn, og hører Guds hjerteslag på jord.  
(Svein Ellingsen  Salme 65, vers 2) 

 
Gjøa Kristine Aanderaa  

Leonardo Da Vinci: Jomfruen og barnet 
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Sømliøya  
Sømliøya er et leirsted i Årsetfjorden i Nærøy kommune som eies og drives av 
Trøndelag KFUK/KFUM. Det var en husmannsplass som ble innkjøpt av Namdal 
krets som i 1946. Leirstedet har ca. 50 sengeplasser og sanitæranlegg. Det er 4-
mannsrom i andre etasje, noen rom i kapellet, stor peisestue i kjelleren og liten 
stue i sammenheng med spisesalen. Utleie av kanoer og båter. Volleyballbane, 
fotballbane, fine skjær for fine bålkvelder. Leirstedet er sjølhushold og leietaker-
ne står for renhold av stedet. Ødelagt inventar skal erstattes.  
 
Avstander:  
Fra Trondheim 320 km  
Fra Namsos 131 km  
Fra Holm ferjeleie ca 35 minutter kjøring  
Fra Bogen 8 km  
Fra fastlandet er det en liten tur i båt. 
 
Priser:  
Døgnpris: 75 kr pr natt  
Rabatter gis for medlemmer.  
 
Dersom du ønsker å leie stedet ta kontakt  
med Mildrid Haugdal,Grong  
e-post:mild-h@frisurf.no eller tlf. 993 87 359.  

Minner om kontonummer 4516 27 59594 for dere 

som vil gi en gave. Man også bruke mCash. 

Skann denne koden med appen mCASH (Handle):  

Foto: Odd Erik Stendahl  
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Diakoniutvalget inviterte til  arrangement ved Bindalseidet eldresenter, lørdag 

22. oktober 2016.  10 personer møtte opp, både fra bygda og fra senteret.  Fire 

musikere hadde vi sammen med oss.  Det ble servert gode kaker, og vi fikk un-

derholdning med Gunn og gutta. Det var også loddsalg.  Gode tilbakemeldinger 

fra «salen». De syntes de hadde hatt en trivelig ettermiddag, og satte stor pris 

på sang og musikk. Alle sang med.  

Videre aktiviteter fra diakoniutvalget. 

 Vi planlegger en kaffestund ved Bindal sykeheim på Terråk, tirsdag 24. januar kl 

1800. Det blir fest på Bindalseidet eldresenter, en søndag i mars. Andakt , un-

derholdning m.m  Kaffestund på Bindalseidet eldresenter i august.  

 Fest ved Bindal sykeheim en søndag i oktober. Andakt, underholdning m.m. 

Diakoniutvalget på Bindalseidet eldresenter 

Musikken ble besørget av : Gunn og gutta. Dvs Gunn Aakvik, Emil Vikestad, Per Dypvik og 

Steinar Vennevik. 
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Fine gevinster ved loddsalget. 

Som vanlig var kakebordet 

innholdsrikt og fristende.  
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NOVEMBER 
27.11 1. s. advent  Lysmesse i Solstad kl 1900   KorTriveligiÅa synger 
 
DESEMBER 
04.12 2.s. i advent  Vassås  kirke kl 1200 ”Lys Våken” 
11.12 3.s. i advent  Ingen gudstjeneste 
18.12 4.s. i advent  Solstad kirke ”Vi Synger Julen Inn” kl 1600 
24.12  Julaften         Bindal sykeheim kl 1100,  Solstad kirke kl 1330  

           og  Vassås kirke kl 1600 
25.12 1. juledag  Solstad kirke kl 1100 
26.12 2. juledag        Ingen gudstjeneste 
31.12 Nyttårsaften        Vassås kirke kl 1100 
 
JANUAR 
22.01         Vassås kirke kl 1100 
29.01         Solstad kirke kl 1100 
 
FEBRUAR 
12.02        Vassås kirke kl 1100 
19.02        Solstad kirke kl 1100 
26.02        Vassås kirke kl 1100 
 

Med forbehold om endringer 

Døpte 
Vassås 
06.11.      Paul Emil Hass Bekkevold  

 
 
Døde 
Vassås 
14.10.      Synnøve Mary Båtnes  f. 1936 
17.11       Svanhild Kolsvik f. 1924 



 

Ønsker du å annonsere i Menighetsbladet/Båtsaumen?  

Ta kontakt med Bindal kommune, ved Jens Christian Berg, 

tlf 469 17 259, e-post: jens.chr.berg@bindal.kommune.no 
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