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GOD SOMMER! 

Vassås kirkegård er utvidet 



TID FOR FORANDRING… 

Det er en tid for alt. Og akkurat nå var min tid kommet til å  
gjøre noe annet. Ta spranget, hoppe høyt, gå inn i det uvisse…  
Og det kjennes, for det meste, veldig bra, men også litt vemo-
dig, og bittelite grann skummelt  
Etter nesten 11 år som kirkeverge var tiden inne for å gjøre noe 
annet. Vi som jobber i kirken her i Bindal har et fantastisk godt 
arbeidsmiljø. Det takket være de fine folkene som jobber her, 
med sin lange erfaring og sitt gode humør. Humør er viktig  
både i glede og sorg.  Og vi jobber med begge. 

Etter så mange år i en jobb er det ikke til å komme ifra at man 
tar med seg mange minner og ikke minst, erfaringer. Jeg tror  
ikke det finnes maken til allsidig jobb, det å være kirkeverge. 
Ingen dag er lik, og utfordringer på løpende bånd, hvor de aller 
fleste må takles uten betenkningstid. Når jeg tenker tilbake,  
finnes det nok situasjoner jeg gjerne skulle håndtert annerledes, 
og også noen situasjoner hvor det var godt å ha et fellesskap 
rundt seg. Slik som livet ofte er ellers også. Å være en del av et 
fellesskap er viktig! 

Nå vil kirkevergestillingen bli lyst ut, og jeg håper virkelig at 
noen tar utfordringen og ønsker å bli kirkeverge i Bindal. Den 
personen vil ikke gå tom for oppgaver med det første! Det å 
være redaktør for menighetsbladet er en av oppgavene.  Når 
sant skal sies, har det vært den oppgaven hvor jeg har følt meg 
mest på gyngende grunn. Det er noe med at det skrevne ord  
består. Uansett, tror jeg at jeg har vokst på den oppgaven også. 

Selv om jeg ikke skal jobbe i kirken her i Bindal mer, vil jeg  
likevel fortsatt føle meg som en del av den, og jeg håper at  
Bindalingene fortsatt aktivt vil verne om kirka vår. 

Med ønske om en flott og fargerik høst! 

 

        May Helen 
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Menighetsblad for Bindal 

Ansvarlig redaktør: May Helen  
    Lindsetmo 

Utforming og layout: Jens Christian Berg/ 
    Bindal kommune 

 

Kirken i Bindal 

Åpningstider på kirkekontoret fram til  
1. november:  
Mandag   Stengt 
Tirsdag- Fredag  08.30-15.00 

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

 

Kirkeverge May Helen Lindsetmo  
Telefon kontor 901 08 437 
Mobil  918 44 077 

 

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 

VÅRE TELEFONNUMRE: 

 

Kirkekontoret har, sammen med resten 
av rådhuset, fått nye telefonnumre: 

Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa  
tlf  900 46 198 

Kirkeverge May Helen Lindsetmo 
tlf  901 08 437 

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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Velsignelse i hverdagen 

 

På nord-nordisk prestemøte handlet det i år om samisk kultur og religion. 

Jeg var så heldig å få være med på de fire spennende dagene som var i  

Alta. Tilstede var de fire nord-nordiske biskopene, to fra Norge, en fra 

Sverige og en fra Finland, og noen prester fra hvert av de fire bispedøm-

mene. Vi fikk blant annet høre om at det å velsigne er en viktig del av den 

samiske tradisjonen. Vi er mest vant til at det er en prest eller leder på et 

religiøst møte som velsigner. I den samiske tradisjonen er dette annerle-

des. Der er det slik at den enkelte same kan bruke velsignelsen i hver-

dagen. Når man  velsigner, gir man også utrykk for takknemlighet og  re-

spekt, overfor andre mennesker, dyr, eller noe i naturen. Det er ikke det å 

kjempe for sin rett som er viktig i samisk tradisjon, men å komme overens 

med hverandre og respektere hverandre og hele skaperverket. Paulus er 

inne på noe av det samme, slik vi for eksempel ser det i hans brev til filip-

perne: 

«Når det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i  

Ånden, og så sant det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min 

glede fullkommen: Vis enighet, stå sammen i kjærlighet, vær ett i sjel og 

sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke 

og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, 

men på de andres. Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus!» (2,1-5). 

 

Følg oss på Facebook  www.facebook.com/bindalmenighet 

Side 4 Bindal Menighetsblad 



 
Bindal Menighetsblad 

Side 5 

 

Paulus appellerer til filipperne om å holde fast ved enheten mellom de  

troende. Han vet hvor vanskelig dette er. Han kjenner til stridighetene i de 

andre menighetene han har grunnlagt. Det har ikke oppstått stridigheter i 

filippermenigheten ennå og derfor går han nøye inn på hvordan denne  

menigheten skal unngå det. Paulus gir konkrete råd om hvordan man ikke 

bare skal tenke på seg selv, men også på andre. Dette er noe vi trenger å bli 

minnet på i dag også. Vi kjenner alle til hvordan enkeltsaker kan føre til 

stridigheter og splittelse. Hvordan skal vi få til å holde sammen på tross av 

uenighet? Det som gjør dette mulig er troen på den Den treenige Gud, sier 

Paulus. Dette kan vi bare få til ved å følge Jesu eksempel, ved Faderens 

kjærlighet og Den hellige Ånds inspirasjon. Vi kan be om Guds velsign-

else. 

 

Gjøa Kristine Aanderaa  
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Konfirmantjubileum   
Søndag 26. juli ble det markert 50-årsjubileum for de som ble konfirmert i 
1966. Markeringen skjedde under gudstjenesten i Vassås kirke på regattasøn-
dagen, og mange møtte opp. «Konfirmantene» arrangerte også eget treff  
denne helgen, og det var hyggelig at så mange deltok under gudstjenesten. 

Bakerst, fra venstre: Magnar Bøkestad, Hans Helstad, Torgeir Liasjø, Per Einar Dypvik, Geir 

Horsberg, Odd Knoph, Steinar Skarstad, Bjarne Myrvang, Osvald Velde, Roald Olsen, Roar 

Nilsen og Arvid Lysfjord. 2. rekke fra venstre: Tone Helstad Vesterhus, Frøydis Aune, Britt 

Helstad, Elbjørg Strand, Ellinor Holand, Ella Kjølstad. 1. rekke, fra venstre: Tove Johansen,  

sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa, Sigrid Nygård, Johanne Skarstad, Inger Reppen Brevik. 
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Friluftsgudstjeneste ved Gundagammen 7. juli   
Torsdag under Bindalseid-dagan ble det arrangert gudstjeneste ved Gunda-
gammen i anledning den guidede turen til Heilhornet. Det er 16 år siden det 
sist ble arrangert gudstjeneste ved Gunda-gammen, så det var fint å få i 
stand. Rundt 25 personer deltok på gudstjenesten, og mange av disse kom 
seg også opp på Heilhornet etterpå.  
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Nå begynner det å bli tradisjon 
å ha friluftsgudstjeneste i løpet 
av sommeren, og også denne 
gangen var vi heldige med væ-
ret. Det er vakkert i den vesle lunden på Solstad når solen skinner og vinden 
rasler i trærne.  Vår egen sokneprest var i Alta på nordisk prestemøte, så vi 
var så heldige at prost Sigridur Gudmarsdottir kom til Bindal for å være 
prest under gudstjenesten. I tillegg deltok Even Borch, sokneprest i Sømna og 
tidligere prost her på Sør-Helgeland. Han holdte prekenen i gudstjenesten. 
Organist Roger Johansen spilte trekkspill. Rundt 20 personer deltok på guds-
tjenesten og på kirkekaffen etterpå. 

Friluftsgudstjeneste 
ved Solstad gamle 
kirkegård 21. august   
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Utvidelse Vassås 
Nå er gravplassutvidelsen på Vassås ferdig. Entreprenør Trond Harry Aune 
& Co har gjort bra arbeid her, med en fin finish. Som dere kanskje ser, inngår 
nå den gamle kulturstien som går fra Vassås til Gangstøen i gravplassen. Kul-
turstien er fortsatt like tilgjengelig da det er satt inn port i begge endene av 
gravplassen. Planen er at vi skal få satt opp en ny informasjonstavle ved inng-
angen for bruk til informasjon om både gravplassen og kulturminneløypa. 

Vigsling av den nye gravplassen vil prost Sigridur Gudmarsdottir foreta, 
og det vil skje søndag 18. september etter gudstjenesten. 
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Menighetens fadderbarn         
Oppdatering om deres fadderbarn, Meseret 
Jeg sender varme hilsninger fra SOS-barnebyen i Makalle, og håper dere vil like å 
lese om hva Meseret har gjort de siste månedene. Det å skrive til dere om Meseret 
minner meg stadig på hvordan deres støtte forandrer livet til så mange små. 

Stor jente nå 
Fine Meseret blir så alt for fort stor. Og i det siste er det å være stor jente alt hun 
snakker om. Dere kjenner henne jo som en snill og leken jente, og det er hun fort-
satt, men i stedet for å leke rundt på lekeplassen liker hun heller nå å sitte i et  
hjørne og snakke med venner. Når de yngre SOS-søskenene roper på dem for at de 
skal bli med på karusellen, svarer hun at hun ikke er noen unge lenger. Meseret 
sier: «Jeg er en stor jente nå, og liker ikke å leke slik lenger. Jeg vil heller henge 
med vennene mine og snakke om forskjellig og høre på musikk.» 

Stor eksamen i vente 
Jeg kan med glede informere dere om at Meseret har gjort det, og fortsatt gjør det 
bra på skolen, og har toppkarakter i orden og oppførsel. Det siste året har vært  
travelt for Meseret. Hun skal nå gå opp til den nasjonale opptaksprøven for High 
School. Hvis hun står på eksamenen kan hun begynne på High School, men hvis 
hun stryker må hun gå opp igjen året, for så å ta en ny opptaksprøve. Dere vet 
kanskje hvor stressende det er å vite at du skal opp til eksamen. Men Meseret  
legger så mye vekt på skolearbeidet at hun sannsynligvis klarer opptaksprøven 
lett, og kan starte på High School som planlagt. Meseret sier: «Det å lese til eksa-
men er utfordrende, men jeg har lagt mye innsats i det, og håper jeg gjør det bra. 
Jeg har jobbet mye sammen med mine SOS-søstre, og vi hjelper hverandre. Jeg har 
bestandig hatt mye utbytte av denne metoden og tenker å fortsette slik.» 

 

Vårt fadderbarn bor i Mekelle i det 

nordlige Etiopia, der SOS barnebyer har 

drevet en landsby siden 1976. Lands-

byen ligger nær nabolandet Eritrea. 

Språket i området er tigrinja, det sam-

me som de eritreiske flyktningene som 

nå nylig har kommet til Bindal, har som 

morsmål. I regionen finnes mange 

kristne.  

 

Dette bildet er to år gammelt, og  

Meseret Tefay er nå en ung kvinne. 
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Besøke Universitet 
Det mest spennende som har skjedd Meseret i det siste er turen hun har vært på 
sammen med klassekameratene. Da besøkte de Makalle-universitetet. «Vi besøkte 
først campus for teknologi ikke så langt fra byen. Det var fantastisk å se det store 
laboratoriet og server-rommet. Vi hadde en instruktør som viste oss alle fasilitete-
ne. Du kan ikke tro alle de sikkerhetssystemene som fantes, og alle dørene måtte 
åpnes med et elektronisk kort. Jeg har aldri sett noe lignende før, og jeg var så  
fascinert av alt sammen», sa hun. Meseret besøkte også veterinærcampus som lå litt 
utenfor byen. Meseret var så interessert, og hun spurte instruktørene åpent om  
forskjellige behandlinger for dyr. «Instruktøren, som jeg ikke husker navnet på, 
fortalte hvordan vi må behandle dyr spesielt. Han sa også at vi skulle ta vare på 
dyr, og ikke være slemme mot dem,» sa Meseret. 

 

Jeg håper dette har vært informerende nytt om Meseret, deres fadderbarn. Hun har 
det virkelig bra i barnebyen, og jeg mener at det er gjort mulig på grunn av deres 
støtte. Ord kan ikke beskrive hvor takknemlige vi er for det dere gjør. Tusen takk! 
 

Med hilsen 

Wosene Kifle 
National Sponsorship Manager 

Diakoniutvalgets hyggetreff for pensjonister 

arrangeres på Bindalseidet eldresenter søndag 4. september. Andakt 

ved sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa. Middag, kaffe og kaker.  

Loddsalg og underholdning. Se oppslag. 



Døde 
Vassås 
08.07 Elsa Johanne Breistrand f. 1929 (gravlagt på Otterøy 

kirkegård) 
Solstad 
30.06  Aksel Mosling  f. 1933 
04.07  Arne Herman Vollan f. 1936 
12.07  Kurt Halle Holten  f. 1958 
19.07  Klara Bjørnli   f. 1924 
Vigsel 
Solstad  
16.07  Karina Margrethe Sevaldsen og Arnstein Bekkavik 
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SEPTEMBER 
04.09   Bindalseidet eldresenter kl 1100  
11.09   Ingen gudstjeneste 
18.09   Vassås kl 1100. Høsttakkefest, 4-årsbok, vigsling av ny gravplass 
25.09   Solstad kl 1100 
  
OKTOBER   
02.10 Vassås kirke kl 11 
09.10 Ingen gudstjeneste 
16.10 Solstad kirke kl 11 
23.10 Vassås kirke kl 11 
30.10  Ingen gudstjeneste 
 
NOVEMBER 
06.11 Allehelgen Solstad kl 1100 Minnegudstjeneste 
 Vassås kl 1500  Minnegudstjeneste 
13.11 Solstad kl 1100 
20.11 Domssøndag Ingen gudstjeneste 
27.11 1. s. advent Lysmesse i Solstad kl 1900 
 
DESEMBER 
04.12 2.s. i advent Vassås kl 12 
11.12 3.s. i advent Ingen gudstjeneste 
18.12 4.s. i advent Solstad ”Vi Synger Julen Inn” kl 1600 
24.12  Julaften  Bindal sykeheim kl 11,  Solstad kl 13.30 og  Vassås kl 16 
25.12 1. juledag Solstad kl 11 
26.12 2. juledag Ingen gudstjeneste 
31.12 Nyttårsaften Vassås kl 15 

Med forbehold om endringer 

Døpte 
Vassås 
10.07 Ylva Helgesen Lian      
13.07 Peder Hegge Mathiesen 
(Døpt i Harangsfjord grendehus) 

Solstad 
03.07 Johannes Kveinen-Nilsen 

VIGSLING AV GRAVPLASS VASSÅS 
Søndag 18. september kommer prost 
Sigridur Gudmarsdottir og vigsler det 
nye gravfeltet på Vassås. Vigslingen vil 
skje etter gudstjenesten kl 11.00 



 

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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