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BINDAL 

KIRKEKONTOR 

Åpent alle hverdager 0900-1500 

Sokneprest : 

Gjøa Kristine Aanderaa  

Mobil          916 97 025 

Heim          75 03 13 31 

Kirkeverge/daglig leder:  

Lise Skarstad 

Mobil:                     975 92 135 

Kirketjener: Olav Martin Larsen  

Heim          75 03 17 15 

Mobil          995 49 283 

Organist: Michał Mędzkiewicz   

Mobil   463 76 140 

 

Leder Bindal menighetsråd: 

Jens Christian Berg   

mobil          958 31 160 

Vipps! 

Vi kan nå ta imot gaver 

på Vipps. 

Se etter  

”Bindal Sokn” 

Vipps nr. 503978  

 

Abonnere  

på Menighetsbladet? 

Menighetsbladet gis ut regelmessig i sam-

me blad som Båtsaumen fra Bindal kommu-

ne.  Mot  en sum på kr 220 årlig vil du få til-

sendt bladet i papirutgave. 

For å bestille abonnement  kan du ringe 

Bindal 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 

 

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 
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Forts. neste side 

Jula vil vi alltid ha  
Lukas-evangeliet 2.6.  

«Og mens de var der kom tiden da hun skulle føde, og 

hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la 

ham i en krybbe for det var ikke husrom for dem».  

«Jula i år må avlyses». Det er sykehusdirektøren ved Hôpital Privé d’Antony i utkanten av 

Paris som sier det i en uttalelse 10.11.20. Og med oppblomstringen av Covid 19 som vi 

ser i hele verden akkurat nå, er vi mange som tenker: Hvordan blir det med jula? Får stu-

dentene langt borte komme hjem til jul? Kan bestemor få den barnebarnklemmen hun 

lengter etter? Kan Kirkens Bymisjon ha åpent for de som fra før har en vanskelig situa-

sjon? Og de som er permittert fra jobben eller leder en bedrift med usikker fremtid, de 

bruker kanskje dagene til å fundere, tenke og engste seg. Ligger du på sykehuset eller er i 

isolasjon pga Covid 19, er dagene ekstra krevende. Og for de som bor i andre kanter av 

verden hvor ustabile forhold allerede før koronaen skapte frykt og sult og mørke, ja der 

kan vi nesten ikke tenke oss hvordan det er nå. Alle er vi på en eller annen måte preget 

av at fellesskapet med andre mennesker nå er så annerledes. I kirkene vil vi ikke kunne 

samles som vi pleier, og nettopp jula og kirken hører jo så sterkt sammen for mange av 

oss. Men må jula avlyses selv om det er slik?  

Jeg har lyst til å rope så høyt jeg kan: «Nei, jula i år må ikke avlyses, og jula kan ikke avly-

ses!»  

I år mer enn andre år trenger vi jula, trenger vi lysene og varmen og julesangene og kake-

baksten og det å høre sammen. Og jeg tror vi spesielt i år trenger å høre juleevangeliet 

om da Jesus ble født. For det var jo ingen idyll Jesus ble født inn i heller. Han ble født i et 

land som var okkupert av et annet, han ble flyktning få dager etter fødselen, han hadde 

en ung mor som var blitt kastet ut i en helt ny tilværelse, han hadde stormaktens herre 

Herodes som ville slå ham i hjel. Og hele livet hans var preget av det samme. Han prøvde 

fattigdom, han erfarte vold og spott, han mistet sine venner i forrådelse og fornektelse 

og han var i fare hele sitt liv. Og det er denne Jesus som gjerne vil feire jul med oss, og 

hviske oss et ord i øret om at når alt det ytre endrer seg er Guds sønn fortsatt nær. I en 

av julesangene synger vi «Verden var aldri helt forlatt, en stjerne skinner i natt». Julens 

kristne budskap er at Gud er i vår verden, og verden derfor aldri er uten håp og lys.  
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Forts. biskopens side 

Det er ikke alltid lett å tro eller oppdage det, ikke når de mørke dagene blir for mange. 

Men nettopp i jula er det mange måter vi kan ane noe av dette på. Det kan være en gam-

mel sangstrofe som trenger gjennom og gir mot, eller en juletrepynt fra gamle gode da-

ger som minner oss på at det finnes mennesker å være glad i, eller en sms med «God jul» 

som viser at noen tenker på oss, eller en nydelig vinterdag som får oss til å huske at jule-

tid er tiden når sola begynner å stige igjen.  

Det går mot lysere tider. Mye vil være annerledes denne jula. Men budskapet om Guds 

sønn som kom til jord for å dele livet med oss mennesker, det er ikke endret. Den første 

jula jeg bodde i Lofoten var jeg 29 år og skulle feire jul alene for første gang. Nå var jo jeg 

heldig, for jeg jobbet på julaften og juledagen og hadde gudstjenester, men selve julaften 

var jeg mest alene, jeg kjente ingen på det nye stedet jeg nettopp hadde flyttet til. Den 

gang var det jo heller ikke så lett å være sammen digitalt, det var helt ukjent i 1984. Jeg 

husker at jeg seint på julekvelden tok frem salmeboka, og selv om jeg absolutt ikke er no-

en sanger sang jeg julesanger. Det ga trøst, og på en rar måte ga det også fellesskap.  

Denne jula vil det være mulig å delta i julegudstjenester og juleprogram både på TV, radio 

og på nett. Lokalt vil kirkene lage innslag som man kan høre og se, og kanskje oppleve seg 

som en del av et fellesskap med. Og kanskje er det nettopp denne jula vi skal være flinke-

re til å ta en telefon, invitere på en gåtur i nabolaget, gi bort noe av kakebaksten, tipse 

om et fint program på TV eller radio eller en god bok, se hverandre, tenne et bål ute og 

invitere til å være sammen. Det skal så lite til for å skape fellesskap. Alle slike ting vi gjør 

er i Jesubarnets ånd. Gjennom hele sitt liv møtte Jesus mennesker med inkludering og 

fellesskap, han så enkeltmennesket bak alle ytre fasader, han gjorde aldri forskjell på 

mennesker. Og alt vi gjør i Jesubarnets ånd fører til at det blir jul i år også, fører til at jula 

ikke må avlyses. For jula skapes først og fremst når vi gir hverandre det beste vi har:  

Menneskelig varme og fellesskap. Det står slik i julesalmen av Gustav Jensen (NOS nr. 60) 

«Gud sin egen Sønn oss gav, nå ved juletide. Derfor går et lovsangshav over verden vide. 

Derfor fra det høye kor, lyder det her nede: Give er din sak på jord, gi og gi med glede» 

Det er nok av mennesker i verden som trenger at noen gir, denne jula gir oss god anled-

ning til å tenke over hva det betyr.  

Velsignet julehøytid!  

 

Med vennlig hilsen  

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, biskop i Sør Hålogaland  
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Hvert nytt konfirmantår begynner med 

at vi har en overnattingstur til Hildringen 

på gården til Tom van Tuijl. Nå i  

disse koronatider var det ikke aktuelt 

med overnatting, men vi var glad for at 

vi fikk tatt en dagstur dit lørdag 14. no-

vember. Tom hentet oss på kaia på  

Terråk med båten sin og vi dro over til 

Hildringen i et nydelig høstvær. Først 

hadde vi undervisning inne, hvor Magn-

hild Myrvang, vår konfirmantleder ser-

verte kakao og hjemmelagde boller og 

kanelsnurrer. Bibelen var tema og  

konfirmantene ble litt kjent med den.  

Vi leste skapelsesberetningen i 1. Mose-

bok som ender med at Gud skapte men-

nesket i sitt bilde. Det var utgangspunkt 

for en samtale om vår verdi som men-

nesker. Konfirmantene lærte hvordan de 

skulle slå opp i Bibelen, og de fikk godt 

tak på det etter hvert. Etterpå hadde vi 

det gøy ute med pil og bue-skyting på 

blink, øksekast og frisbiegolf. Til slutt 

grillet vi pølser ute. Vi ble bedre kjent 

med hverandre og hadde en kjempefin 

dag sammen på Hildringen i det fine væ-

ret. 

Gjøa Kristine Aanderaa 

Dagen endte med at vi grillet pølser 
ute. Fra venstre mot høyre: konfir-
mantleder Magnhild Myrvang, Sofia, 
Sander, Rikke, Elise, Tom van Tuijl og 
Kristian.   

Kick-off for konfirmantene på Hildringen 

Her ser vi Elise og Kristian som prøver seg 
på øksekast.  
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Vedlikeholdsarbeider ved Vassås kirkegård  

Denne høsten har vi ordnet en god del ved og rundt gjerdene på  Vassås  

kirkegård. Vi har grøftet og steinsatt  grøfta mot innjorda utenfor gjerdet for å 

hindre overvann å komme inn på den nye kirkegården. Vi har også malt gjer-

det på nykirkegården. 

 

Videre har vi fått fjernet trær, busker og kratt som hadde grodd ned hele gjerdet og grav-

steiner på den gamle kirkegården. Krattet hadde grodd inn i gjerdet på begge sider og inn 

over kirkegården, slik at 2 steinrekker var dekket. Nå gjenstår det oppgradering og maling 

av dette gjerdet. 
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Bispevisitas høsten 2021 

Biskopen har annonsert at det blir visitas i Bindal i 2021.    

Biskopen og hennes følge kommer til Bindal 21.-26. september.  

En biskop er den øverste kirkelige lederen i et bispedømme.  

Blant biskopenes viktigste oppgaver i Den norske kirke er å føre tilsyn med 
prestenes liv og lære, blant annet ved å foreta bispevisitas i 
hvert sokn minst hvert åttende år. Ann-Helen Fjeldstad Jusnes er biskop i 
Sør-Hålogaland bispedømme. Hun ble innsatt i 2015 og dette er hennes 
første visitas i vår menighet. 

Forrige bispevisitas i Bindal menighet var ved biskop Tor Berger Jørgensen i 
februar 2011. 

Det vil bli informert mer om bispevisitaset i senere menighetsblad. 

 

Smittevernregler i kirkene  - oppdatert 6. november 

• Maks 50 deltakere fordi kirkene ikke har fastmonterte stoler. 

Ref. regjeringens definisjon. 

• Nattverd, lystenning ol. frarådes for å redusere bevegelse i 

rommet. Ofring bør skje med Vipps eller lignende.  

• Oversikt over deltakere skal oppbevares i 14 dager. 

 

Koronapandemien medfører at vi i år endrer på noen tradisjonelle 

gudstjenester.  Vi synger julen inn blir ikke som tidligere. Vi vil i år     

arrangere en musikkgudstjeneste med noen få utøvende musikere. 

 

https://snl.no/bisped%C3%B8mme
https://snl.no/bispevisitas
https://snl.no/sokn
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Gruer seg til iskald vinter  
  

For å holde på varmen, bor småbarnsfamilien i et lite rom i teltet. Det var ikke fremtiden de 
så for seg da de flyktet fra Syria for åtte år siden.   
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Ny ansikter ved kirkekontoret 
Høsten 2020 har vi midlertidig to nye medarbeidere på kirkekontoret. 

Magnhild Myrvang er ansatt i 40 % som trosopplærer frem til medio januar.  Hun vil for-

trinnsvis hjelpe til med konfirmantundervisningen. 

Madian Djebbar er på arbeidspraksis ved kontoret og skal blant annet bistå kirketjener, 

men også hjelpe til med å digitalisere kirkegårdene i soknet. 

Ny kirkeverge er ansatt 
Kirkevergestillinga har vært utlyst og vi fikk fire kvalifiserte søkere. Bindal kirkelige fellesråd 

hadde ansettelsesmøte 19. november og ga tilbudet til  Marte Breisjøberg. Hun har takket 

ja til stillingen og tiltrer 1. mars 2021.  Marte bor sammen med mann og 2 barn i Brønnøy-

sund. 

Hun vil bli presentert for menigheten i årsmøtet for menigheten som avholdes etter en 
gudstjeneste i mars 2021. 

Nåværende kirkeverge Lise Skarstad blir pensjonist våren 2021. 

Magnhild Eide Myrvang Madian Djebbar 
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Døde  
Vassås: 
10.11.20  Odd Johannes Alsli,  F.12.01.1944 
 

 

Fred over minnet 

 

Kirkekontoret har flyttet til nye lokaler 

Vi har ikke flyttet langt, men nå finner du oss innerst i 

korridoren i 1.etasje på rådhuset på Terråk, der NAV  

tidligere holdt til.  

Innsettelse av ny prost i Sør-
Helgeland 
Det er ansatt ny prost i Sør-Helgeland prosti. Han 
heter Kristoffer Lønning Tørresen og han begyn-
te som prost den 16. november 2020. Det er  
biskopen som skal innsette ham i tjenesten som 
prost, det skjer i gudstjeneste søndag den  
13. desember i Brønnøysund kirke.   
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Allehelgengudstjenester i Bindal 

 1. november feiret vi  

Allehelgensdag og minneguds-

tjeneste for de som er gått bort i 

Bindal siden forrige Allehelgens-

dag.  

 

I Solstad kirke minnet vi og tente 

lys for de tre personer, mens vi i 

Vassås kirke minnet 22 personer.  

 

Sofie Gutvik hadde diktopples-

ning i begge kirkene. Hun leste 

godt og gripende, dikt som be-

rørte oss om tap og tunge dager. 

Aslaug Hestø var organist for da-

gen og rammet fint inn diktene 

til Sofie. 

 

I Vassås opptrådte også Rakel 

Helstad på sølvfløyte og Linda 

Rosting Heimstad på keyboard. 

De fremførte et vakkert musikk-

stykke som vi kunne hvile i, etter 

at vi hadde lest opp alle navne-

ne på de avdøde.  

Sofie Gutvik lesete dikt 

Aslaug Hestø var organist 

Linda Rosting Heimstad og Rakel Helstad med musikkinnslag 
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2020 Med forbehold om endringer 

Dato Dag Kirke/Sted 

NOVEMBER      

29.11. 1.s.i advent 

Lysmesse 

Eivind Sommerseth og Char-

lotte Larsen deltar 

Solstad kl 1900 

Digitalt 

 

DESEMBER      

 
6.12. 

 

2.s. i advent, dåp 

Linda Heimstad og Rakel 

Helstad deltar 

 

Vassås kl 1100 

 
13.12. 

 

3.s. i advent 
 

Ingen gudstjeneste 

 
20.12. 

 

4.s.i advent 
Vi synger julen inn—

Koronatilpasset  

 

Solstad kl 1600  

Gudstjenesten planlegges sendt 

også digitalt, følg med på oppslag 

 
24.12. 

 

Julaften 

Husk påmelding til  

tlf 97592135 

 

Solstad kl 1330 

Gudstjenesten fra Solstad  

sendes også digitalt 
Vassås kl 1600 

 
25.12. 

 

1. juledag 
 

Solstad kl 1200 

 
26.12. 

 

2. juledag 
 

Ingen gudstjeneste 

 
27.12. 

 

Romjulssøndag 
 

Ingen gudstjeneste 

 
31.12. 

 

Nyttårsaften 
 
Ingen gudstjeneste 
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Gudstjenester Julaften 

Påmelding  

Vi forventer at det videreføres  begrensninger på 50 personer i kirka under 

julegudstjenestene. Det medfører at vi må ha påmelding til gudstjenestene 

på julaften, både til Solstad kl 1330 og Vassås kl 1400 

Først til mølla-prinsippet gjelder. 

Påmelding til kirkeverge Lise Skarstad Tlf. 97592135. 

Når vi har fått 50 påmeldte vil vi sette opp ventelister. Det er derfor viktig at 

påmeldte som vet at de ikke kommer — sier ifra så snart mulig.  

Så kan noen andre  få plassen. 

Disse gudstjenestene er både åpne for publikum og  

sendes digitalt : 

• Lysmesse 29. november, Solstad kirke kl 1900 

• Vi synger julen inn—koronatilpasset, 20.des.  

 Vassås kirke kl 1600 

• Julaften sendes digitalt fra Solstad kirke kl 1330 
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Mandag, tirsdag, onsdag, fredag kl 0930—1700 

Torsdag kl 0930—1900. Lørdag etter behov.  


