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Kristus ønsker at vi kristne, lutheranere og katolikker, skal være ett.
Dette slo Pater Piotr Ostafin fast i sin preken da vi feiret en tverrkirkelig gudstjeneste tirsdag 5. september i Vassås kirke. Dette var i anledning markeringen av at det er 500 år siden
reformasjonen i 1517. Pater Piotr Ostafin fra Den katolske kirke i Levanger forrettet gudstjenesten sammen med sogneprest Gjøa Kristine Aanderaa. Gudstjenesten var på forhånd
utformet slik at begge kirkesamfunn kunne kjenne seg igjen, for Den norske kirke har mye
til felles med Den katolske kirkes liturgi. Nattverd feiret vi ikke, da splittelsen mellom de
to kirkesamfunn viser seg blant annet i at vi ikke har nattverdfelleskap ennå. Vi var 35 personer til stede, både katolikker og lutheranere fra Bindal. Det var en stor glede for oss alle å
kunne feire gudstjeneste sammen for første gang her i Bindal.
Pater Piotr Ostafin holdt prekenen over teksten fra Johannes 15, 1-7. Her taler Jesus om at
han er det sanne vintre og hans Far er vinbonden, og at vi er alle grener på dette vintreet.
«Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare
hvis den blir på vintreet… Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i
ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre.» Denne teksten er et klart
bilde på at Jesus vil at alle kristne skal være ett, det som forener oss er troen på den treenige Gud og Jesus som Herre og frelser. Pater Piotr Ostafin tok utgangspunkt i dette i sin preken. Det at vi kristne i dag ikke lenger lever i enhet, er ikke villet av Gud. Splittelsen av
kristenheten har historiske årsaker, som fant sted lenge før vår tid. Den katolske og ortodokse kirke skilte lag på 1000 tallet, og som kjent går splittelsen mellom lutheranere og katolikker tilbake til reformasjonen på 1500-tallet. Det betyr at vi som kristne må arbeide for
en kristen enhet, arbeide for at vi anerkjenner hverandre fullt og helt, og på ny kan feire
nattverd sammen. Dette arbeide kalles økumenikk (fra gresk oikoumene, «den bebodde
verden»), og er et begrep som dekker både arbeid for økt forståelse og samarbeid mellom
forskjellige kristne kirker. Det å igjen være ett i Jesus, som grenene på et vintre, er et kall
til hver og en av oss kristne, og til den enkelte kirke vi tilhører.
Hvor langt er vi kommet i det økumeniske arbeidet i dag?
31. oktober 2016 var det en katolsk-luthersk minnemarkering for reformasjonen i Lund i
Sverige. Denne datoen var valgt da reformasjonen startet 31. oktober 1517 da Luther publiserte sine 95 teser. Da kom Pave Frans på vegne av Den katolske kirke og president, biskop
Munib Younan på vegne av Det lutherske verdensforbund (foreningen av lutherske kirkesamfunn i verden), med en felles uttalelse:
«Femti år med vedvarende og fruktbar økumenisk dialog mellom katolikker og lutheranere
har hjulpet oss til å overvinne mange forskjeller…vi har lært at det som forener oss er større enn det som skiller oss… Etter som vi forplikter oss på nytt til å bevege oss fra konflikt
til felleskap, gjør vi det som delaktige i det ene Kristi legeme som vi er innlemmet i ved dåpen…Ved å nærme oss Kristus i tro, be sammen, lytte til hverandre og leve ut Kristi
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kjærlighet i våre relasjoner, åpner vi oss – katolikker og lutheranere – for Den treenige
Guds makt (gjengir her bare noen utdrag fra uttalelsen)».
Dette var en historisk hendelse, både det at Pave
Frans deltok i felles bønn med representanter
for de lutherske kirker i Lund og denne felles
uttalelsen. Den har som mål at vi lutheranere og
katolikker igjen skal bli ett i Kristus, som grenene på det sanne vintre. Et konkret utrykk for full
enhet vil være å motta nattverden ved ett bord,
poengteres det i uttalelsen. I en splittet verden er
dette en inspirasjon for oss alle, sammen kan vi
arbeide for kirkens enhet, for at vi alle kan være
ett i Kristus. Kanskje kan vi her i Bindal starte
en tradisjon med en årlig felles gudstjeneste
med den katolske kirke? Eller felles bibelgruppe?
Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa og pater
Gjøa Kristine Aanderaa

Piotr Ostafin i Vassås kirke 5. september

BINDAL
KIRKEKONTOR
Åpent alle hverdager 0830-1500
Ansvarlig redaktør:

Utforming og layout:

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

Jens Christian Berg/
Bindal kommune

Kirkeverge/daglig leder :
Lise Skarstad

Jens Christian Berg/
Lise Skarstad

Kontonr Bindal menighetsråd
4651.07.04754
Følg oss på Facebook
www.facebook.com/bindalmenighet

Tlf kontor
Mobil:

901 08 437
975 92 135

Kirketjener Olav Mar tin Lar sen
Heim
75 03 17 15
Mobil
995 49 283
Leder Bindal menighetsråd

Side 4

Bindal Menighetsblad

Forestilling i Nærøy Kulturhus
I forbindelse med Reformasjonsjubileet har blant annet kirkerådet ønsket å få
laget noe kulturelt som kommer mange til del. Det er av dette kommet en forestilling som blir vist i Nærøy kulturhus 14.november kl 1930

Jakob – veien hjem er lang
Om innholdet: «Han sloss med broren sin og rømte landet, og brukte et helt liv pa a komme seg hjem. Fortellingen om Jakob og broren Esau
er en klassiker fra Det gamle testamentet. Historien er dramatisk, spennende og gatefull. Jakobs kamp er et bilde pa vare liv - helt uten filter.»

Helga Samset, 20 års profesjonell
forteller gir i et enkelt og billedrikt
språk, tett på den bibelens fortelling
liv til Jakobs dramatiske reise.

Billetter selges ved inngangen, pris kr 150,-,.
Dørene åpnes kl 18.30. Arrangør er Trosopplæringen i Ytre Namdal.
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Gammel kirkeklokke funnet
ved Bindalseidet kirkegård
Olaf Martin Larsen har funnet en gammel kirkeklokke i skogen ved Bindalseidet kirkegård. Det er ukjent hvordan den er havnet der. Vi har heller ikke opplysninger om hvor
og når den har vært i bruk. Bindal kirkelige fellesråd ønsker å få den satt opp på Solstad
gamle kirkegård. Dersom det er noen som har opplysninger om denne kirkeklokka vil vi
gjerne at dere tar kontakt med kirkekontoret eller med Olaf Martin Larsen.

Kirketjener Olaf Martin Larsen med den gamle kirkeklokka.
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Høsttakkefest og 4-årsbok
I gudstjenesten i Vassås kirke søndag den 10. september var det
høsttakkefest. Da fikk også innbudte 4-åringer utdelt sin 4-årsbok. På bildet ser vi 7 glade fireåringer med hver sin bok.
Velkommen tilbake i kirken!

Sogneprest Gjøa Kristine Aanderaa sammen
med fireåringene i
Vassås kirke.
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Konfirmant i 2017/2018
Dersom du ønsker kirkelig konfirmasjon bes du ta
kontakt med kirkekontoret.
Presentasjon av årets konfirmanter skjer i
Vassås kirke den 1.oktober, ved gudstjeneste kl 1100.

Konfirmasjon i Vassås kirke er 20. mai 2018.
Konfirmasjon i Solstad kirke er 27. mai 2018.

Vassås Kirkes barnekor
Bindal menighet har eget barnekor som heter Vassås kirkes barnekor og som dirigeres av
Linda Rosting Heimstad og Rakel Emilie Helstad.
De deltok i gudstjeneste ved høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok.

Vassås kirkes barnekor er
for alle barn i Bindal, som
er mellom 5 - 10 år.
Øvelsene er i Vassås Kirke på tirsdager kl.16 17. Velkommen !
På bildet synger barnekoret ved åpningen av Bindalsdagen den 3. september i Åbygda.

Vigsling av Vassås kirkegård
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Konfirmanter Vassås kirke 28. mai 2017

Konfirmanter:
Anders Tronhus Nilsen, Isak Støvik, Helene Gutvik Grande , Oda Martine
Myrvang, Kari Lovise Reppen, Andrine Lande, Frida Viktoria Gangstø, Maria
Strand. Sogneprest er Gjøa Kristine Aanderaa.
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Konfirmanter Solstad kirke 4. juni

Konfirmanter:
Kristoffer Busch Bøkestad, Cora Sætervik Fredriksen, Nora Nikoline Kalvik,
Rolf Sverre Larsen og Kristine Lian.
Sogneprest er Gjøa Kristine Aanderaa.

Side 10

Bindal Menighetsblad

Kommunesammenslåing
påvirker også kirken
Stortinget fattet den 8. juni 2017 vedtak om sammenslåing av kommunene Bindal, Leka, Vikna og Nærøy.
Dette medfører at også de kirkelige fellesråd i de aktuelle kommunene
må slå seg sammen til ett felles kirkelig fellesråd for den nye kommunen
(jfr. Kirkelovens § 5), siden èn kommune kan ha bare ett kirkelig fellesråd.
I likhet med at det skal nedsettes en kommunal fellesnemnd må det også
nedsettes en kirkelig fellesnemnd. Denne er ansvarlig for å forberede og
gjennomføre sammenslåingsprosessen for den kirkelige sektor. Det er de
eksisterende fellesrådene i hver kommune som oppnevner nemnda og gir
den mandat, myndighet og eventuelle fullmakter. Fellesnemnda velger
selv leder og nestleder.
Den kirkelige fellesnemndas sammensetning vil være 2 representanter
fra hvert kirkelig fellesråd, en representant valgt inn av den nye kommunale fellesnemnda og en geistlig representant/ prosten.
Fellesnemndas funksjonstid vil være fram til nytt fellesråd trår i kraft etter valget høsten 2019, dvs. 01.12.2019.
De kirkelige fellesrådene i Bindal, Leka, Vikna og Nærøy har nå valgt
sine representanter til Kirkelig fellesnemnd, og de har fattet likelydende
vedtak om mandat til Kirkelig fellesnemd.
Fellesnemndas funksjonstid vil være fram til nytt fellesråd trår i kraft etter valget høsten 2019, dvs. 01.12.2019.
Kirkelig fellesnemnd hadde sitt første møte torsdag 7.september på kirkekontoret på Kolvereid.
Som leder i Kirkelig fellesnemnd for Ytre Namdal og Bindal ble valgt
Einar Eidshaug fra Nærøy, med Gudrun Fossem fra Bindal som nestleder.
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50-års konfirmanter i Vassås kirke 2.juli 2017

Bak fra venstre: Arnstein Wagnild, Oddvin Skarstad, Geir Skarstad, Torleif Otervik.
Andre rekke fra venstre: Solveig S Pedersen, Vigdis H. Aasaunet, Gunvor Moen,
Åge Bekkavik, Erling Alsli.
Fremste rekke fra venstre: Gunn Skarstad Slåttøy, Irene Busch, Leikny Welde
Strand, Marie Vollan, Eva A Pedersen.
Foran: Sogneprest Gjøa Kristine Aanderaa.
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Døpte

Døde

Solstad:
25.06.17 Frida Irene Pedersen Aune

Vassås:
31.07.17 Tore Stene f. 1952

Vigsel:

Solstad:
28.05.17
23.06.17
05.07.17
04.08.17

Vassås:
15.07.17 Maria Sandnes/Åsmund Myrvang

Halle Herman Heide f. 1944
Solveig Synnøve Røtting f. 1946
Helen Aakvik f. 1928
Turid Angel Aune f. 1916

Solstad:
05.08.17 Hanne Storheil/Per Otto Stangvik

Med forbehold om endringer

17.sept. Søndag
24.sept. Søndag

Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste

01.okt.
08.okt
15.okt.
22.okt
29.okt

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

Vassås kl 1100 , Presentasjon av konfirmanter
Ingen gudstjeneste
Solstad kl 1100
Vassås kl 1100
Ingen gudstjeneste

5.nov.

Søndag, Allehelgen

12.nov
19.nov
26.nov

Søndag
Søndag
Søndag

Vassås kl 1100 , Minnegudstjeneste
Solstad kl 1500, Minnegudstjeneste
Solstad kl 1100
Vassås kl 1100
Ingen gudstjeneste
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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

E-post: post@bindalrenservice.no
http://bindalrenservice.no/
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