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BINDAL 

KIRKEKONTOR 

Åpent alle hverdager 0900-1500 

Sokneprest : 

Gjøa Kristine Aanderaa  

Telefon kontor         900 46 198 

Mobil          916 97 025 

Heim          75 03 13 31 

Kirkeverge/daglig leder:  

Lise Skarstad 

Tlf kontor               901 08 437  

Mobil:                     975 92 135 

Kirketjener: Olav Martin Larsen  

Heim          75 03 17 15 

Mobil          995 49 283 

Organist: Michał Mędzkiewicz  

Tlf kontor   

Mobil 

Leder Bindal menighetsråd: 

Jens Christian Berg   
 

Vipps! 
 

Vi kan nå ta imot gaver 

på Vipps. 

Se etter  

”Bindal Sokn” 

Vipps nr. 503978  

 

Ansvarlig redaktør:  

Jens Christian Berg/   

  Lise Skarstad 

 

Utforming og layout:  

Jens Christian Berg/   

  Bindal kommune 

 

Kontonr Bindal menighetsråd  

4651.07.04754 

 

Følg oss på Facebook 

www.facebook.com/bindalmenighet 

  

Abonnere på Menighetsbladet? 

Menighetsbladet gis ut regelmessig i samme 

blad som Båtsaumen fra Bindal kommune.  

Mot  en sum på kr 200 årlig vil du få tilsendt 

bladet i papirutgave. 

For å bestille abonnement  kan du ringe Bin-

dal kommune på tlf. 75 03 25 00 eller sende e

-post til postmottak@bindal.kommune.no. 

Oppgi full postadresse . Blad og faktura vil 

komme i posten 
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Prestens side 
Fastetid og fasteaksjon 

14. februar er Valentinsdagen og samme dag begynner fastetiden i år, på askeonsdag. 

Fastetiden varer i 40 dager frem til Palmesøndag og den stille uke. Jesus fastet selv 40 

dager i ørkenen og ble til slutt fristet av djevelen. Djevelen tilbød en snarvei til makt og 

herlighet, en vei som ville spare Jesus for motstand og døden på et kors. Men Jesus sto 

imot fristeren og forble tro mot den gjerning Gud hadde gitt ham å utføre. Hos evange-

listen Lukas er Jesu første opptreden rett etter fristelsen i ørkenen. I synagogen i hjem-

byen Nasaret leser Jesus fra Jesajaboken og kommer med sin programerklæring:  

«Å forkynne godt budskap for fattige, å rope ut at fanger skal få frihet og blinde synet 

igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren (Jes 61,1) – i dag er 

dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på». Det er de mennesker som er rammet 

av nød og urett Jesus henvender seg til, det er dem han er kommet for å sette fri. De 

fleste av tilhørerne i synagogen var selv fattige. Mange var gjeldsslaver fordi de ikke 

greide å innfri sine forpliktelser overfor den de forpaktet jorden av. Andre var løsarbei-

dere og fikk ikke arbeid hver dag. Jesus sier klart ifra at han vil forsvare mennesker mot 

urett og fordømmelse og gi dem plass i felleskapet som fullverdige medmennesker. 

Jesu programtale i Lukas er også et program for vår tjeneste i verden, som kristne. Vi 

skal kjempe fattige og undertryktes sak og bringe frihet til dem som er fanget i urett. Nå 

i fastetiden forkynner denne teksten Jesus Kristus valg om å frelse mennesker fra synd, 

nød og urett. Lukas-teksten bekrefter samtidig kirkens kall om å kjempe for menneske-

verd, rettferdighet og fred i verden. 

Fastetiden er nettopp en tid hvor vi retter vi blikket innover, mot Jesus og åndelig for-

nyelse, og utover mot rettferdighet og barmhjertighet i verden. 

Her er det årets fasteaksjon kommer inn som en anledning for oss til å holde tro og tje-

neste sammen.  

Temaet for Kirkens nødhjelps Fasteaksjon i år er «Ja vi elsker dette vannet.» Det er 

fordi rent vann er livsviktig og helt avgjørende for all utvikling. Mona Dahlberg (leder 

av trosopplæringsutvalget) og jeg fikk selv se resultatet av Kirkens Nødhjelps arbeid i 

Tanzania. Vi besøkte Agnes (fra TV-aksjonen 2014) sin landsby, hvor nå 2000 mennes-

ker har tilgang på rent vann. Vannpumpen i landsbyen er bygd av pengene konfirmante-

ne i Norge samlet inn.  Dette har skapt en god utvikling i landsbyen. Nå er det mye 

mindre sykdom. Mange fler går regelmessig på skole. Nye skoler og helsesentre er byg-

get og de dyrker grønnsaker selv.  

Det vi gir til Fasteaksjonen redder liv og forand-

rer liv over hele verden. I Bindal går konfirman-

tene med bøsser i tidsrommet 13. til 19. mars.  

Ta godt imot dem!  

Gjøa Kristine Aanderaa 
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Juletrefester i Bindal menighet 

Først i januar hvert år arrangerer Bindal menighetsråd juletrefester. Det er menighetsrå-

dets medlemmer som er i arrangementskomiteen. 

I år var det juletrefest på Bindalseidet eldresenter onsdag 3.januar og på Senteret på  

Terråk  torsdag 4.januar.  På Bindalseidet stilte i tillegg Bindalseidet pensjonistforening 

opp i arrangementskomiteen.  På Senteret på Terråk deltok Vassås kirkes barnekor, og 

som alltid leverte de flott sang. 

Det er underholdning, servering og utlodning på juletrefestene, og selvsagt også gang 

rundt juletreet. Som musikere stilte Roger Johansen på Terråk, og Emil Vikestad og Sofie  

Gutvik på  Bindalseidet. 

 

 

 

 

Sofie Gutvik 

og  

Emil Vikestad 

 

Juletregang på  

Bindalseidet 
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Vassås kirkes barnekor underholdt med sang på juletrefesten på Senteret. 

Her med sine dirigenter Linda Heimstad og Rakel Emelie Helstad 

Det var godt oppmøte på jule-

trefesten på Senteret på Terråk. 

Gjøa leste tekster om Jesus ved 

begge juletrefestene 
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Vi synger julen inn 
Hvert år arrangerer Kirkemusikalsk råd i Bindal menighet ”Vi synger julen inn” 
I 2017 var det konsert i Vassås kirke søndag 17. desember, med var det fullt 
trøkk med flotte deltakere.  Vassa s kirkes barnekor, Ungdomskoret, Terra k 
skolemusikk, Bindalseidet skolemusikk, Kviin, Kor Trivelig i Å a og Bin-
dalseidet songlag deltok alle med egne innslag. I tillegg var det felleskor 
og allsang med publikum. 

 

Øverst: 

Felleskoret 

 

 

 

 

Nederst: 

Bindalseidet  

skolemusikk 
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Utdeling av 6-årsbok 

Tårnagenthelg 
Som en del av trosopplæringa i Bindal menighet tilbys 

barn i  3.– og 4.klasser å delta i Solstad kirke som  

Tårnagent, søndag 4.mars. Da får de ved gjennom bibel-

fortellinger, og utforsking av kirkehus og klokketårn, sam-

men være med på å løse oppdrag og mysterier.  Barna får 

være med på lek, oppdrag, lesing, drama, verksted og 

måltid. Det hele avsluttes med gudstjeneste i Solstad kirke 

kl 1500. Konfirmantene vil også delta på Tårnagentsam-

linga. Invitasjon kommer i posten. 

Hvert år inviteres årets 6-åringer til kirken for å motta 6-årsboka.  Årets 

begivenhet var ved familiegudstjeneste på Solstad søndag 11. februar. 

Vassås kirkes barnekor deltok også ved gudstjenesten. 
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Prostesituasjonen i prostiet 

Sigridur Gudmarsdottir har permisjon fra sin jobb som prost i Sør-Helgeland Prosti, i 

første omgang fram til sommeren 2018.  Som fungerende prost i hennes fravær er  Olav 

Rune Ertzeid. Han er prost i Nord-Helgeland prosti og bor i Sandnessjøen. Han skal nå en 

periode fungere både i Nord– og Sør-Helgeland prostier. 

Kirkevergene i prostiet har besøkt Bindal 

Kirkevergene i  Sør-Helgeland prosti  har et nettverk der vi  tar opp faglige spørsmål 

og felles utfordringer. Vi har noen felles møter over året . Torsdag 8. februar var det 

Bindal som var vert for møtet. 

Sør-Helgeland prosti 

Sør-Helgeland prosti består av menighetene i Bindal, Sømna, 

Brønnøysund, Vega og Vevelstad. 

Fra venstre: kirkevergen på Vega,  Marit Lian Andersen, kirkevergen i Bindal, Lise Skar-

stad, kirkevergen på Sømna, Tone Sund og kirkevergen i Brønnøysund og Vevelstad, Jan 

Kristiansen. 
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Fasteaksjon 2018 

Hva er fasteaksjonen? 

For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlings-

aksjon til Kirkens Nødhjelp sitt internasjonale arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest 

største innsamlingsaksjonen i Norge, - etter TV-aksjonen.  Aksjonen er lagt til en tid av  

kirkeåret som heter fasten. Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve Faste-

aksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag. 

Hva går pengene til? 

Tema for Fasteaksjonen 2018 er Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitær i utsatte 

områder omkring i verden. Aksjonspengene som ble samlet inn i fjor har blant annet gått 

til å gi kongolesiske flytninger vann og latriner i flyktningeleirene i Angola. 

Hvordan kan jeg bidra? 

 Årets konfirmanter er bøssebærere i Bindal. Gi et bidrag i bøssene når 

bøssebærerne kommer på døren. 

 Gi en gave ved å Vippse et valgfritt beløp til 503978  Bindal Sokn , det 

blir videresendt. 

 Eller send en SMS  med kodeordet GAVE  til 2426 (200 kr) 

Aksjonsdagene er i år 18.-20.mars  

I forbindelse med  Fasteaksjon 2017—som hadde samme tema—deltok 

Bindal menighet i etterkant med Gjøa Kristine Aanderaa og Mona Dahlberg 

på en reise som Kirken Nødhjelp arrangerte i Tanzania. 

De vil presentere bilder og fortelle fra denne turen  i et arrangement på 

Bindal museum 6.mars kl 1900. 

Alle er velkommen. 

http://fasteaksjonen.no/
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Døde  
Vassås: 
22.10.17  Aslaug Båtnes   f.17.04.1926 
02.12.17  Rolf Bjørnar Sponås    f.20.03.1949 
04.12.17  Pauline Pedersen    f.09.02.1928 
09.01.18  Snefrid Helstad    f.18.06.1919 
 
Solstad: 
21.11.17  Henning Benjamin Bangstad-Valan    
                                                f.26.07.2015 
23.11.17  Daniel Kveinsjø    f.21.03.1928 
28.01.18  Rolf Erling Nygård  f.23.05.42 
30.01.18  Kirsten Marie Moen  f.28.01.28 
 

Døpte 
Vassås: 
10.12.17.  Edvin Velde Wermundsen 
 
Solstad: 
21.01.18.  Mathilde Lund Gutvik 
 

Ny organist  i Bindal menighet 
Michał Mędzkiewicz  er ansatt som ny organist i Bindal 

menighet i 50% stilling.  I tillegg til å være organist skal 

Michał  jobbe som lærer i kulturskolen i Bindal. 

Han kommer opprinnelig fra Polen, men har jobbet i 

Stavanger før han flyttet til Bindal.  

Michal har kontorplass ved kirkekontoret på rådhuset.  

Han har sin første spilling ved gudstjeneste i 

Vassås 18. februar kl 1100. 

 



Med forbehold om endringer 
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FEBRUAR     

04.02. Kyndelsmesse Vassås kl. 11 

11.02. Fastelavnssøndag Solstad kl. 11- utdeling av 6-årsbok 

18.02. 1.søndag i fastetiden Vassås kl. 11 

25.02. 2.søndag i fastetiden Ingen gudstjeneste 

MARS     

04.03. 3.søndag i fastetiden Solstad kl. 15  , Tårnagenter 

11.03.   4.søndag i fastetiden  Vassås kl. 11,  

Vassås kirkes barnekor deltar 

18.03. Maria budskapsdag Ingen gudstjeneste 

25.03. Palmesøndag Solstad kl. 11 

29.03. Skjærtorsdag Sykeheimen kl. 11 

30.03. Langfredag Solstad kl. 11 

APRIL     

01.04. 1. påskedag Solstad kl. 11 /Vassås kl. 15 

02.04. 2. påskedag Ingen gudstjeneste 

08.04. 2.søndag i påsketiden Ingen gudstjeneste  

15.04. 3.søndag i påsketiden Ingen gudstjeneste  

22.04 4.søndag i påsketiden Solstad kl 1100 

29.04. Søndag Gudstjeneste på Sømliøya kl 1200 

MAI     

01.05. Tirsdag,Off.høytidsdag Ingen gudstjeneste 

06.05. 6.søndag i påsketiden Ingen gudstjeneste 

10.05. Kr.himmelfart Sykeheimen 11 

13.05. Søndag før pinse Vassås: Samtalegudstjeneste kl. 19 

17.05. Torsdag, Grunnlovsdag Vassås kl. 11 

20.05. 1. pinsedag Vassås  kl. 11 KONFIRMASJON 

21.05. 2. pinsedag Ingen gudstjeneste 

27.05. Treenighetssøndag Solstad kl. 11 KONFIRMASJON 

JUNI     

03.06. 2.søndag i treenighetstiden Ingen gudstjeneste 

10.06. 3.søndag i treenighetstiden Vassås kl. 11 

17.06. 4.søndag i treenighetstiden Ingen gudstjeneste 

24.06. Sankthansdagen/Jonsok Ingen gudstjeneste 

JULI Aposteldagen/6.søndag i tre-
enighetstiden 

Vassås kl 11, 50-årskonfirmanter 
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Nytt tak på Vassås kirke 

Vassås kirke er bygd i 1733. I 1912 skal kirken ha blitt demontert og det ble bygd ny 

grunnmur før kirken igjen ble gjenreist. Kirken fikk skifertak ved denne gjenreisingen. 

Det er over tid registrert at det er nødvendig med et større renoveringsarbeid av hele  

taket på Vassås kirke. Det er viktig at taket er i orden for å kunne bevare kirkebygget.   

Det største problemet er at skifer takstein løsner og faller ned fra store høyde, noe som 

også er stor sikkerhetsrisiko. Foruten utskifting av takrenner og taknedløp, er det mye 

som tyder på  at taket ikke er renovert siden 1912, dvs. for 105 år siden, men dette er 

noe usikkert.  

Renovering av skifertaket er en omfattende prosess og jobb. Vassås kirke er listeført som 

verneverdig. Dette betyr at endringer og større reparasjonsinngrep skal godkjennes av 

biskopen etter anbefaling av Riksantikvaren. 

Vi har fått utarbeidet arbeidsbeskrivelse og kostnadsoverslag  av BYGG Tech AS i Brønnøy-

sund. Samlet kostnad er antatt til kr 2.275.000, men det ligger en viss usikkerhet med 

slikt renoveringsarbeid, da man kan avdekke ukjente råteskader.   

Arbeidsbeskrivelsen og kostnadsoverslaget har vært grunnlaget for søknad til biskopen 

og Riksantikvaren om godkjenning av arbeidene samt søknad til Bindal kommune om  

finansiering. 

Biskopen og Riksantikvaren har med visse forbehold gitt tillatelse til bygningsarbeidene. 

Bindal kommune har over budsjett 2017 og 2018 bevilget nødvendig sum til arbeidet.  

Det skal nå jobbes med  å sende ut arbeidet på anbud slik at vi kan inngå kontrakt med 

utførende entreprenør tidlig på våren 2018. 

Takrenoveringen er et omfattende arbeide som bør utføres i løpet av sommerhalvåret for 

å få det beste resultat. Takarbeidene vil ikke innvirke nevneverdig på de vanlige tjenester 

i kirken, da det kan avtales kortvarig stans i støyende arbeider under spesielle kirkelige 

handlinger som begravelser og bryllup. Stillaset rundt kirkebygget og materialer som  

skifer og trelast kan ordnes slik at byggets ordinære drift ikke hindres. 

 



 

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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E-post: post@bindalrenservice.no 

http://bindalrenservice.no/ 
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