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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:  

Marte Breisjøberg 

Mobil:                     917 05 461 

Kirketjener: Olav Martin Larsen          

Mobil          995 49 283 

Kirketjener: Frank J. Batz 

Mobil   481 42 102 

Fung. organist:    Geir Allan Reitan  

 

Leder Bindal menighetsråd: 

Jens Christian Berg   

mobil          958 31 160 

Ansvarlig redaktør:  

Marte Breisjøberg 

 

Utforming og layout:  

Jens Christian Berg/Bindal kommune 

 

Følg oss på Facebook 

www.facebook.com/bindalmenighet 

                                 Hvordan støtte oss: 

       Vi er takknemlige for alle bidrag! 

       

           VIPPS til 503978 

                              Bank: 4651.07.04754 
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Prestens side 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er mørkt på jorden  
 
Langfredag er den mørkeste  
dagen i kirken. I disse mørke 
tider kjenner vi oss mer igjen i 
langfredag, enn i påskemorgen. 
 
 
På langfredag leses hele lidelseshistorien til Jesus, som alle fire evangelier har gjenfortalt 
på sin måte. I år får vi høre lidelseshistorien fra Johannesevangeliet i kirken. Langfredag er 
dagen Jesus blir korsfestet og dør. Den liturgiske farge er lilla eller sort – dødens og sor-
gens farger. Kirkeklokkene lyder ikke denne dagen. Alteret er avkledd og nakent, orgelet 
spiller ikke preludium og postludium, og lysene er slukket. 
Natt til langfredag går Jesus ut til en hage for å be. Han blir forrådt av en av sine disipler, 
Judas, og tatt til fange og overgitt til jødenes høye råd. De ønsker å få Jesus henrettet, og 
dømmer ham for gudsbespottelse. Rådet sender ham til Pilatus, romernes landshøvding. 
Det er fordi bare Pilatus, siden han er representant for den romerske okkupasjonsmakten, 
har myndighet til å henrette Jesus. Disiplene har sviktet ham og flyktet. Peter har fulgt etter 
på avstand, men har fornektet ham.  
Jesus møter spott og tortur, smerte og ensomhet.  
 
På langfredag minnes vi dagen da sviket rådet, håpet sluknet og mørket tilsynelatende  
seiret. Dagen da det så ut som alt Jesus hadde bygget opp og forkynt, støtte på den største 
hindring av dem alle, døden. Dagen da tillitten ble borte. Åpenlyst og tydelig ved forræderi, 
fornektelse og overgivelse til korsets død. 
Hos Matteus og Markus, er Jesu siste ord på korset: «Min Gud, min Gud hvorfor har du 
forlatt meg?» Jesus tror seg sviktet og forlatt, selv av Gud. Hos Lukas er Jesu siste ord før 
han dør: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd», som er et sitat fra Salme 31. Med disse 
ordene viser Jesus en tillit til at Gud er hos ham, også her i dødens time.  
Hos Johannes sier Jesus «Det er fullbrakt.» På tross av all motstand har han fullført sitt  
vitnesbyrd, hans gjerning som Guds budbærer. Han vitner om sannheten, om veien til Gud, 
og i det dypeste mørke, på korset, der er det han blir opphøyet. 
 
Det er mange mennesker i dag som opplever terror og forfølgelse. Krigens redsler i  
Ukraina roper mot oss. Mange lider og møter døden fremdeles under pandemien. Mange 
ensomme føler seg sviktet av mennesker, føler seg forlatt av Gud.  
På langfredag våker vi og ber for alle i verdens natt. 
 

 

Giotto: Crucifixion (Jesu korsfestelse) 
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Bønn fra oldkirken 
 

Hellige Frelser, 
i dag blir du hånet for vår skyld, 

regnet blant ugjerningsmenn, 
kronet med tornekronen. 

 
Gode Hyrde, 

i dag gir du ditt liv for flokken din, 
korsfestet med røvere, 

med dine hellige hender gjennomboret. 
 

Milde Forsoner, 
i dag fullfører du din gjerning, 

og din kropp blir lagt i klippegraven. 
 

Herre, Jesus, 
i dag gjør du ende på vår troløshet, 

så vi på oppstandelsens morgen 
får del i den store nattverd i himmelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjøa Kristine Aanderaa  

 

Giotto: Lamentation (The mourning of Christ) 



 

 

Side 5 
Bindal Menighetsblad 

Salmekveld— 

I fellesskap og solidaritet med Ukraina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkemusikalsk ra d arrangerte salmekveld i Solstad kirke i mars. Pa  grunn 

av krigen i Ukraina kom det innspill om dette kunne være en støttemarke-

ring for Ukraina. Dermed ble publikum oppfordret til a  gi til  

Kirkens nødhjelp sitt arbeid der. 

Det ble en fin og rørende musikalsk 

kveld. KorTriveligiÅ a var spesielt  

invitert denne gangen. Ogsa   

Bindalseidet songlag stilte opp. I  

tillegg leste konfirmantene tekster 

og vi fikk ogsa  høre dikt. Publikum 

fikk være med pa  de salmene som 

var satt opp pa  programmet.  

Geir Ållan Reitan framførte Ukrainas nasjonalsang pa  piano, og tilslutt var 

ba de publikum og aktører med pa  fellessangen «We shall overcome». 

KorTriveligiÅa med dirigent Øyvind Nordstrand.                 Foto: Marte Breisjøberg 
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Ta rnagenter 

Flott tårnagentdag i Solstad kirke 

 

Søndag 27. mars var det Tårnagentdag i Solstad kirke for 3., 4- og 5..-klassinger.  

16 agenter møtte opp fra hele Bindal til en spennende dag i kirken. Først måtte agentene 

gjennom en labyrint, hvor de blant annet fikk utdelt forstørrelsesglass og agentbevis.  

 

Vi hadde med oss konfirmantene 

som ledere og noen englevakter, de 

var foreldre til noen av agentene. 

Agentene var så med på en symbol-

jakt. De fikk mange navn på  

symboler og steder i kirken på et 

ark. Så var det om å gjøre å finne 

hvert enkelt, som for eksempel  

altertavle og prekestol. Her fikk vi 

god hjelp av konfirmantene som sto 

på hver stasjon. Greide de å finne 

det, fikk de et bilde av symbolet som 

de kunne lime inn på arket. Alle 16 

agenter klarte å finne de ti  

symbolene, så de var veldig flinke.  

 

 

 

Vi hadde også skattejakt. Agentene ble delt inn i fire lag og så måtte de igjennom fire 

stasjoner før de endte opp i klokketårnet. De klarte alle å løse en gåte i klokketårnet, 

som ga en ledetråd om hvor skatten var gjemt.  

 

På slutten av dagen lagde agentene hver sin bønn som de hang på sammen treet og som 

ble lest høyt i gudstjenesten. Under forbønnen fikk alle velge seg en remse silkepapir 

med en av regnbuens farger og henge det på treet. Rødt symboliserer kjærlighet,  

oransje forandring, gult rettferdighet, grønt håp, blått ettertanke, lilla tro og fiolett  

felleskap.  
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Vi brukte også mye av 

dagen på å øve på 

Tårnagentsangen, som 

agentene fremførte 

kjempebra i Tårnagent-

gudstjenesten. 

 

 

 

 

 

 

 

I skatten som agentene fant var det et tøystykke hvor det var skrevet en tekst med bitte-

små bokstaver. Da var det bra med hjelp fra en agent med forstørrelsesglass! Det var  

dagens bibeltekst om det ene lammet. som var gått seg bort. Agentene fortalte hvordan 

mannen som eide sauene viste omsorg for lammet når han forlot de nittini sauene i  

ødemarken for å finne det ene lammet, og hvordan vi kan vise omsorg for andre, og 

hvordan Jesus viser omsorg for oss når vi har gått oss litt vill, og føler oss alene og har 

det vanskelig.  

 

Til slutt fikk alle tårnagentene ringe med klokkene sammen med kirketjeneren. Det var 

tre år siden forrige tårnagentdag, på grunn av pandemien. Etter en deilig kirkekaffe var 

en flott dag med mange aktive barn i kirken over. 

 

 

 

Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa 

 

 

 

 

 Alle foto: Aud Renate Tollefsen 
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Tre i et tre—utdeling av 6-a rsboka, Solstad kirke 

Gudstjenesten begynte med at alle de syv seksåringene som hadde møtt opp og  

dåpsfølget gikk inn i prosesjon. Det var en flott gjeng med barn som kom inn under  

preludiet. Hver seksåring ble kalt frem av presten og fikk sin utgave av seksårsboken  

«Tre i et tre», en morsom fortelling om tre seksåringer, Tuva, Erlend og Stian, som har et 

hemmelig tre og en hemmelig klubb.  De begynner på skolen og besøker faren til Tuva i 

kirken for han jobber som organist. I kirken får de høre fortellinger fra Bibelen. Alt de 

opplever gir dem mye å tenke på og snakke om i den hemmelige klubben deres høyt  

oppe i det hemmelige treet!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammen med presten og konfirmantene sang seksåringene flere bevegelsessanger. Det 

var hyggelig med så mange barn i kirken og de deltok aktivt i prekenen sammen med 

presten som viste historien om sauen som hadde gått seg vill på flanellograf. 

 

Foto: Madian Djebbar 
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Frivillighetens år 2022 

Frivillighet Norge har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen 

rundt «Frivillighetens år 2022». Det skal markeres fra nord til sør, på  

digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer.  

Det finnes mer info om dette på 

www.frivillighetensar.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bindal menighet har mange frivillige som gjør en fantastisk innsats for  
menighetslivet, og dette er et godt og viktig arbeid! Kirken hadde ikke klart 
seg uten de frivillige.  

I hvert menighetsblad dette året vil vi derfor intervjue en frivillig i  
kirken i Bindal: 
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Frivillighetsrosen 2/22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst/foto: Gjøa Kristine Aanderaa 
 

Erling Alsli er 69 år og er født i Alslia i Bindal og har bodd der det meste av livet. Real-
skolen tok han på Rørvik og gymnaset i Sandnessjøen. Etter det kom han hjem og tok del 
i båtbyggingen av bindalsfæringer sammen med sin far og bror. I tillegg drev han med 
snekring, reparasjoner og oppsetting av hus. I 2003 begynte han som drosjesjåfør og i tre 
år var han egen driver av drosjeselskapet, som hadde Terråk som stasjoneringssted. I 
2010 ble han bussjåfør i Bindal, noe han arbeider som fremdeles. 

Når var du engasjerte deg som frivillig i Bindal menighet? 

Det var i 2012-2013 og i 2015 ble jeg valgt som vara til menighetsrådet, og gjenvalgt fire 

år etter. 

Hvorfor hadde du lyst til å engasjere deg som frivillig i Bindal menighet? 

Det var jo først og fremst fordi jeg ble spurt. Jeg så en del ting som burde vært gjort i  

kirkene for å gjøre det enklere der. Jeg lagde kaffebord til både Vassås kirke og til Solstad 

kirke. De er på hjul slik at de kan trilles frem. På den måten blir det flere folk igjen på  

kirkekaffen, fordi nå kan man trille bordet ferdig dekt inn i midtgangen. Før måtte man 

rydde vekk salmebøkene og så dekke bordet og da var mange folk dratt hjem. I sakristiet 

har jeg lagd skap, slik at man har mer plass til å sette bort ting. På galleriet har jeg lagd 

hyller til bøkene til organisten og jeg har også lagd hyller der presten sitter i kirken, slik 

at presten har plass til det som trengs til kirkelige handlinger. Ellers har jeg bidratt med 

kirkekaffe, da er det alltid litt spennende om jeg har beregnet for mye eller for lite. 

Hva er det som motiverer deg til å bidra som frivillig? 

Noen må stille opp hvis det skal skje noe.  

 

Vil du bli en frivillig du også? Sjekk ut frivillig.no og søk opp Bindal sokn! 
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Bindal kirkelige fellesråds og menighetsråds årsmelding 2021 

 

Årsmeldingen ble godkjent i Bindal kirkelige fellesråd i møte av 22.02.2022, 
og menighetens årsmøte ble satt opp etter gudstjeneste i Vassås kirke søndag 
13.03.2022. 

Vi gjengir her et utdrag fra årsmeldingen. 

 

HOVEDMÅLSETTING FOR BINDAL MENIGHETSRÅD/FELLESRÅD 

     Ta vare på, forvalte og drive kirkene/kirkegårdene i kommunen etter gjeldende  
lover, og på en tjenlig måte for kirkene og lokalsamfunnet. 

Stå til tjeneste for innbyggerne i kommunen praktisk, åndelig og medmenneskelig. 

 

Menighetsrådets sammensetning: 

 

Medlemmer:   Vararepresentanter: 

Jens Chr. Berg  Eva Johanne Pedersen 

Katrine Berg-Hansen  Erling Alsli 

Rakel Emelie Helstad  Maria Julie Thomassen 

Gudrun Marie Fossem  Silje Helstad Nilsen 

Petter Bjørnli 

Trond Vikan 

Bindal kommunes representant: Tor Arne Aune, vara: Elin Lian 

Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa 

 

Covid 19-pandemien 

Også for 2021 påvirket viruset aktiviteten for både menigheten og samfunnet rundt oss.  

Gudstjenestene som var satt opp i januar ble begge avlyst. Påskens gudstjenester ble  
avlyst, men erstattet med to filmer med preken og musikk på menighetens facebook-
side. Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa og organist Geir Allan Reitan deltok, og Jens 
Christian Berg sto for det tekniske. I desember ble to gudstjenester avlyst, og vi fant det 
ikke forsvarlig å gjennomføre årets «Vi synger julen inn».  

Av trosopplæringstiltak ble det ikke mulig å avholde Tårnagentsamling. Konfirmantene 
hadde en sove-hjemme-leir med samling på dagtid i Vassås kirke som erstatning for 
Sømliøya.  
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Nasjonale retningslinjer har også medført perioder med hjemmekontor og begrenset 
reisevirksomhet for ansatte. I kirkene har det vært «faste, tilviste plasser» på lik linje 
med andre arrangementer, og med varierende antallsbegrensninger. 

Smittevernreglene har blitt endret flere ganger gjennom året, og menigheten har til  
enhver tid forholdt seg til nasjonale og lokale myndigheters råd og veiledning. 

Pandemien til tross, menigheten har allikevel fått avholdt en del av de planlagte  
aktivitetene. Bøker til 4- og 6-åringer er delt ut, 50-årskonfirmantene møttes til  
gudstjeneste i Solstad, konfirmasjonsgudstjenestene ble gjennomført i oktober, og  
konfirmantene for 2022 sto for årets lysmesse. Som en erstatning for andakter ved  
bofellesskap og sykehjem pga smittevernrestriksjoner, stilte Rakel Emelie Helstad og  
Linda Rosting Heimstad opp med sang og musikk på nyåret/tidlig vår -21. 

BEMANNING 

Kirkevergen gikk av med pensjon 1.april, og det ble derfor tilsatt ny kirkeverge fra mars 
2021. 

Organiststillingen har i 2021 stått vakant. Fellesrådet vedtok i november 2021 å  
omdisponere trosopplæringsmidlene til lønnsmidler, for slik å kunne øke stillingen.  
Organiststillingen lyses derfor ut på nytt i 2022, som totalt 75% stilling. Det er et stort 
ønske at trosopplærerdelen av stillingen skal brukes til barnekorvirksomhet. Så lenge 
stillingen har stått vakant, har menigheten vært heldige og hatt fast vikar fra  
Brønnøysund, samt hatt lokal vikar som medvirker ved andaktene på helsetunet. 

Soknet har fra 2020 hatt en person i arbeidspraksis som kirketjener. 

Trosopplærerstillingen, som administreres fra bispedømmerådet, ble avsluttet juni 2021 
da vedkommende som var i stillingen begynte i annen jobb. Menigheten var uten  
trosopplærer fram til november, til vi fikk et samarbeid med Sømna. Vedkommende var 
her i 20% fram til årsskiftet. 

Soknepresten har hatt permisjon fra sin stilling i perioden august-november. I denne  
perioden har menigheten har flere vikarprester innom. Disse har tjenestegjort ved  
gudstjenester, andakter og begravelser, samt deltatt på stabsmøter. Oppstart av nytt 
konfirmantkull ble gjennomført av prost for Sør-Helgeland prosti. 

 

Forholdet til Bindal kommune 

Vi har avtale om kontorlokaler, regnskapsføring og revisjon. Kommunen og menighetsrå-
det deler på en gravemaskin, og kommunen frakter denne rundt etter vårt behov. 
Vi har også en felles utgivelse av menighetsbladet og Båtsaumen. Siden 2016 har Menig-
hetsbladet og Båtsaumen vært et nettbasert blad, med mulighet for abonnement på pa-
pirutgave. Kirkevergen er ansvarlig for innholdet i menighetsbladet og kommunen har 
ansvar for trykking, annonser og abonnement på begge blad. 
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KIRKER 

Vassås kirke  

Taket på Vassås kirke ble helrenovert i 2018. Det er ikke foretatt nevneverdige arbeider 
ved Vassås kirke i 2021.  

Utfordringer fremover:   Inngangspartiet med handicapadkomst er i dårlig forfatning. 

                                 Hele kirka trenger å males utvendig. 

 

Solstad kirke 

Selve hovedtaket på kirka ble renovert i 2020, og sakristitakene ble renovert i 2021. Ny 
port og dør i bårehuset ble ferdigstilt i 2021, og vinduene ble også skiftet ut dette året.  

Utfordringer fremover:   Tårnet bør renoveres utvendiig. Hele kirka trenger å males ut-
vendig. Avstiving av kirka bør gjøres. Utstikket over hovedinngang 
bør renoveres. Det er nødvendig å skifte ut vinduer i kirka/evt. de 
tas ut og kittes opp. Bårehus trenger utvendig maling, samt skifte 
av platt rundt bygget. Bindal kommune startet i 2017 arbeidet med 
reguleringsplan ved kirken, som er en forutsetning for å fortsette 
arbeidet med ny parkeringsplass. 

 

GRAVPLASSER 

Vassås gravplass 

Arbeidet med utvidelsen ble avsluttet i august 2016. Det er derfor godt med plass på 
denne gravplassen. 

 

Solstad gravplass 

Det er ennå noe plass igjen på denne gravplassen.  

I 2019 ble det vedtatt å renovere hele gjerdet rundt Solstad gravplass. Gjerdet ble revet i 
2019 og montert opp i 2020-21. Pga værforholdene på Holm har det krevd noe ekstraar-
beid for å sikre/støtte opp gjerdet. Det gjenstår å male gjerdet. 

Det jobbes for ny parkeringsplass for kirken/kirkegården. Tillatelser er innhentet, men 
det kreves reguleringsplan for området, og ellers bevilgning av midler til jobben.  

 

Bindalseidet gravplass 

Gravplassen er fin. Det er nødvendig med oppgradering av gjerde, selv om noen mindre 
reparasjoner er blitt utført i 2021. Gravplassen kan kun benyttes til urner og prosedyren 
med urnenedsettelser fungerer godt. 
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Åbygda gravplass 

Gravplassen er fin, men det er få plasser igjen på gravplassen. Gjerdet og inngangspar-
tiet må stelles/males. 

 

Skotnes gravplass 

Her er det greit med plass, og gravplassen er fin. Soknet har en avtale med Magnus Skot-
nes om sommervedlikehold mot en årlig godtgjørelse. 

 

Aunstranda gravplass 
Aunstranda gravplass har fortsatt mange plasser tilgjengelig. Gjerdet ble malt sommeren 
2021. 

 

MENIGHETSOPPGAVER  

Bindal Menighet har følgende råd og utvalg: 

Diakoniutvalg 
Solidaritets- og gudstjenesteutvalg, 
Trosopplæringsutvalg 
Kirkemusikalsk råd 

 

 

Årsstatistikk: 

 

 

 

 

 

  2019 2020 2021 

Døpte: 9 5 11 

Konfirmerte: 10 18 7 

Kirkelige vielser: 1 0 1 

Gravferder/Bisettelser: 18 25 14 

Antall møtt ved grav-
ferder 

    819 
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Gudstjenester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offer 

Fasteaksjonen 2021 

Konfirmantene og representanter fra menighetsrådet gikk med bøssene i forbindelse 
med Kirkens nødhjelp sin fasteaksjon. Pga pandemien ble bøsseaksjonen avsluttet 
rett etter oppstart, og det ble i stedet levert ut ark med betalingsinformasjon til hus-
standene. I tillegg avholdt solidaritets- og gudstjenesteutvalget loddsalg med flotte 
gevinster, til inntekt for Kirkens nødhjelp sin fasteaksjon. Totalt resultat for Bindal 
2021 kr 19 398. 

Av kirkeoffer kom det inn kr 11 590 til egen virksomhet, herunder eget barne- og ung-
domsarbeid, kirkemusikalsk aktivitet og innsamling til automatisk klokkeringing i kir-
kene. Av offer til andre kom det inn kr 10 165 som ble sendt til organisasjoner uten-
om menigheten, som menighetens fadderbarn/SOS barnebyer, Kirkens bymisjon, Ste-
fanusalliansen og Kirkens nødhjelp (fasteaksjonen er ikke medregnet her). 

I tillegg fungerte prestevikar og kunstmaler Preben Colstrup som vikar for soknepres-
ten i en periode høsten -21. Han avholdt kunstutstillinger både på Bindalseidet og på 
Terråk, og ønsket å gi en andel av et eventuelt salg til menigheten. Totalt ble det over-
rakt kr 6 060 til menighetens barne- og ungdomsarbeid etter utstillingene.  

  

Trosopplæring  

Trosopplæringsmidler på kr 119 000,- ble bevilget oss fra Bispedømmerådet. I  
tillegg fikk vi etter søknad videreført ekstrastøtte på kr 60 000 til trosopplærings- 

Gudstjenester: 2019 2020 2021 

Solstad kirke 16 12 12 

Bindalseidet misjonshus 2 1 0 

Vassås kirke 19 17 17 

Sømliøya 1 0 0 

Bindal sykeheim 3 1 2 

Tilrem fellesgudstjeneste 1 0 0 

utegudstjenester   2 2 

Sum gudstjenester 41(+Tilrem) 33 33 

Møtte til gudstjenester 1510 

personer 

1003 perso-
ner 

1036 perso-
ner 

Digitale sendinger   16 6 

Andre kulturarr. i menighetens 
regi 

    1 

Konserter i regi av andre     1 
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tiltak, først fra 2020 til 2021 og deretter 2021 til 2022. Det er pandemien som har 
ført til at menigheten ikke har fått benyttet disse midlene. 

Det ble i 2021 delt ut 4-årsbok til 3 barn og 6-årsbok til 10 barn.  

Tårnagenter ble planlagt arrangert 30.mai i Solstad kirke for 3.-4.-klassinger, men 
dette ble avlyst i rett i forkant pga koronarestriksjoner.  

Lys Våken ble planlagt gjennomført 14.november i Vassås, men ble avlyst pga for 
få påmeldte. 

 

Årsmelding trosopplæringsutvalget for 2021: 

Medlemmer: 

Mona Dahlberg, Katrine Berg-Hansen, Trond Vikan, Erling Alsli, sokneprest, trosopplærer 

 

I år har vært et spesielt år pga pandemien. Så det har ikke vert så mange fysiske møter. 
Det har vært 2 fysiske møter 4 feb og 8 juni 2021 resten har blitt avlyst eller avholdt per 
e-post / tlf for de aktuelle arrangementet. På møtet 8 juni gikk Katrine Berg-Hansen ut i 
svangerskapspermisjon og Mona Dahlberg gikk inn som leder i trosopplæringa i permi-
sjons tida. 6 års boka ble utsatt fra 18 april til 13 juni og ble utdelt i Vassås kirke. 4 års 
boka ble utdelt i Solstad 19 september. Konfirmasjonene i Solstad og Vassås ble avholdt 
etter planen 16 og 23 oktober. Tårnagentene 30 mai ble bestemt utsatt til 2022 pga co-
vid. Lys våken var planlagt helga 14 november da det var mistanke om ett større utbrudd 
lokalt som dessverre resulterte i avlysing. Vi hadde bispevisitas månedsskiftet septem-
ber/ oktober da fikk konfirmantene treffe biskopen en kveld i Vassås der de fikk snakka 
og stilt spørsmål.  

14.02.2022 Mona Dahlberg, leder 

 

Kirkemusikalske aktiviteter  

Årsmelding fra Kirkemusikalsk råd for 2021: 

Rådet har bestått av:      
Vigdis Aardal Gutvik - leder, Jens Christian Berg - sekretær, Gjøa Kristine Aanderaa og 
Rakel Helstad 

 

Rådet har kun hatt digitale møter, til sammen fem. 

Sakene har i hovedsak vært knyttet til de ulike aktivitetene med idé-dugnad og planleg-
ging i forkant, samt evaluering i etterkant. Mellom møtene holder rådet kontakt via en 
egen Facebook-gruppe.   

På FB-gruppa har vi også knyttet til oss Geir Allan Reitan/organist og Marte Breisjøberg/
kirkekontoret. 
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Året ble preget av pandemien med utsettelser og avlysning, men følgende har blitt gjen-
nomført:    

Salmekveld. Vassås kirke, gjennomført tirsdag 8.juni.  Opprinnelig tenkt i februar. Tema 
fellesskap og glede. Organist Geir Allan Reitan ga oss tonefølge på orgel og piano. Rakel 
og Linda bidro på hhv fløyte og keyboard med musikkinnslag og akkompagnerte også på 
noen salmer.  Gjøa leste bibeltekster. Jens Ch ledet, samt var ansvarlig for lys og lyd. Kon-
firmantene var også tilstede. 

En fin og trivelig stund. Rådet sier i sin evaluering: «Det nytter å øve; blir bedre sang når 
disse salmene brukes i påfølgende gudstjenester». 

Visitasgudstjeneste september. Vassås. 

Musikalsk sett en flott gudstjeneste med trompet, orgel, kor og salmesang. 

Eivind Sommerseth trompet og organist Geir Allan bidro med flott musikk. Bindalseidet 
Songlag deltok med tre sanger. Vi prøvde danne et felleskor, men tiden ble for knapp da 
pandemien begrenset øving hele vårparten og visitasen kom tidlig på høsten. 

Konfirmasjoner i oktober 

Eivind Sommerseth spilte sammen med organisten både i Vassås og Solstad. 

Allehelgensmesser i november 

Sofie Gutvik leste dikt i begge kirker. Rakel Helstad og Linda R Heimstad hadde musikals-
ke innslag på hhv fløyte og keyboard og Geir Allan var organist. 

Lysmesse i desember. Solstad kirke. Bindalseidet Songlag deltok. 

Vi synger julen inn i Vassås var planlagt med felleskor, kor og solister, men arrangemen-
tet ble avlyst en uke i forkant. Å strømme digitalt ble også umulig. 

Julaften i Solstad: Charlotte Larsen sang. Geir Allan var organist. 

Julaften i Vassås: Arlen Plahte sang og spilte gitar, og Mathilde Vea Iversen deltok med 
sang. Roger Johansen spilte trekkspill.  

Nordkjærstad 27.januar 2022        Vigdis Aardal Gutvik, leder 

 

Diakonalt arbeid 

Årsmelding fra Diakoniutvalget for 2021: 

På grunn av den pågående Corona epidemien har ikke utvalget hatt noen aktivitet i siste 
året. 

Diakoniutvalget har består av Petter Bjørnli, Maria Thomassen og Eva Pedersen. 

28.01.2022 Eva Pedersen, leder 
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Solidaritets– og gudstjenesteutvalg 

Årsmelding fra Solidaritets- og gudstjenesteutvalget 2021: 

Medlemmer: Silje H Nilsen, Gjøa K Aanderaa og Gudrun Fossem. 

Året har vært preget av alle restriksjonene i forbindelse med pandemien. Deler av høs-
ten har Gjøa hatt permisjon for å ivareta rollen som leder av fagforeningen TeoLOgene 
på nasjonalt nivå. 

Solidaritets- og gudstjenesteutvalget, SGU, har ansvaret for fasteaksjonen. Innsamlingen 
ble i 2021 gjennomført digitalt. Det var også loddsalg. Gevinstene var gitt til formålet. 
Menighetens Facebook ble brukt for å nå ut med informasjon.  Det kom inn til sammen 
nesten 20 000,- kroner. Det var dobbelt så mye som året før. 

SGU arbeidet med justering av liturgi- og gudstjenesteordningen i 2020 og de siste end-
ringen ble vedtatt i 2021. 

SGU har svart på en høring om å innføre tredagershøytiden i påsken.  

SGU har hatt en gjennomgang av hvilke misjonsprosjekt vi skal støtte i årene fremover. Vi 
foreslo å avslutte støtten til fadderbarnet via SOS barnebyer, da hun er blitt voksen. 
Vi ønsker å videreføre samarbeidet med Stefanusstiftelesen om misjon, menneskerettig-
heter og arbeidet med forfulgte kristne, spesielt et prosjekt i Egypt. 

Gjøa og Mona var i Tanzania for noen år siden, Der fikk de kontakt med en menighet 
som vi ønsker å samarbeide med. Dette vi vi arbeide videre med. 

07.02.2022 Gudrun Fossem, leder 

 

Juletrefester  

På grunn av pandemien ble det ikke avholdt juletrefester i 2021. Menigheten må også 
vurdere andre lokaler til disse arrangementene da de lokalene som er benyttet tidligere 
er ombygget/revet. 

 

Vaskedugnad i kirkene / våropprydding på kirkegårdene  

Hvert år jobbes det aktivt på vårdugnad rundt omkring på kirkegårdene våre.  Dette er 
en innsats og hjelp som vi setter veldig stor pris på. 

I 2021 ble det avholdt kirkegårdsdugnad ute på Vassås, Solstad og Åbygda v/
pensjonistforeningene og andre frivillige. 
På grunn av pandemien ble ikke den årlige vårvasken inne i Vassås kirke lagt ut til skole-
klasser som tidligere. I 2021 ble dette utført av en innleid privatperson. 
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Minnekortfondene for Vassås og Solstad kirker 

Minnekortfondenes formål er å gjøre kirken og kirkegårdene i soknet vakrere. Benyttes 
bla til planting ved kirken, jord på kirkegårdene, ryddekontainer ved kirken sommertid 
og godtgjøring til de skoleklassene som vårvasker kirkene. Menighetsrådet sitter som 
styrer av fondene. Minnekortene selges ved kirkekontoret og av frivillige som gjør det 
uten vederlag. Det ble i 2021 solgt kort for kr 15 700 for Vassås og kr 8 710 for Solstad. 
Ved årsskiftet 2021/22 viser beholdningen på minnekortfond Vassås kr 151 006 og min-
nekortfond Solstad kr 88 315. 

Salg av konfirmasjonskort 

Konfirmasjonskortene selges ved COOP marked Bindalseidet, Joker Bogen, COOP marked 
Terråk og kirkekontoret. Konfirmasjonskortene er illustrert av Monica Helgesen og koster 
kr 50 pr stk. I 2021 ble det solgt kort for kr 1 250. 

 

Bispevisitas 

Biskopen i Sør-Hålogaland, Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, gjennomførte sin bispevisitas i 
Bindal menighet 27.september – 3.oktober. Det ble en flott uke hvor biskopen fikk møte 
stab, menighets-/fellesråd, næringsliv og Bindal kommune. Det hele ble avsluttet med 
en visitasgudstjeneste i Vassås kirke, med biskopens visitasforedrag etterpå. Menighets- 
og fellesrådet har, med bakgrunn i visitasen, mottatt noen utfordringer/oppgaver fra bis-
kopen som det skal jobbes med framover. 

 

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING 

Bindal kirkelige fellesråd har pr. i dag ingen skrevne mål for likestillingen.  

Tidligere ble likestilling hovedsakelig definert som likestilling mellom kvinner og menn. I 
dag snakker vi blant annet om likestilling mellom ulike etniske grupper, grupper med ulik 
alder og funksjonsevne og grupper med ulik seksuell legning. Bindal kirkelige fellesråd 
har 2,1 årsverk fordelt på 1 årsverk kirkeverge/daglig leder og 1,1 årsverk fordelt med 
60% stilling som organist og 50% stilling som kirketjener. Av fellesrådets ansatte er det 1 
kvinne i 100% stilling og 1 mann i 50% stilling. Kirketjeneren fylte 69 år i 2021, og kirke-
vergen er i 40-årene. Av menighets- og fellesrådets medlemmer (både faste og vara), er 
det 4 menn og 6 kvinner. I tillegg kommer kommunens representant hvor fast medlem er 
mann, vara er kvinne, samt sokneprest som er kvinne. 

 

ØKONOMI 

Bindal menighets-/fellesråd får som kjent all sin inntekt til ordinær drift fra Bindal kom-
mune. Økonomien har vært stram i mange år. Koronapandemien, stillingsvakanse og 
mindre behov for innleid vikar ved ferie og sykdom, har imidlertid ført til at soknet i 
2021 hatt flere inntekter og færre utgifter i driftsbudsjettet enn ved et «normalår». 
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Tilskudd til drift i 2021 fra kommunen, ble kr 1 988 000,- pluss interne overføringer på kr 
125 000. I interne overføringer inngår husleie, regnskapsføring og revisjon av regnska-
pet. I tillegg får vi årlig et trosopplæringstilskudd fra Bispedømmeområdet. I 2021 utgjor-
de dette tilskuddet kr 119 000. 

 

Årets resultat drift: 

Årets regnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 197 677,33.  

Årets resultat investering:  

Det ble innvilget et tilskudd fra Bindal kommune i 2021 for restaurering av sakristitakene 
på Solstad kirke. Dette ble en kostnad på kr 670 901, hvor tilskuddet fra kommunen dek-
ket kr 599 000. Resterende er dekket av fellesrådets egne fondsmidler. 

KLP – egenkapitalinnskudd er dekket med overføring fra driftsregnskapet. 

Investeringsregnskapet går i balanse. 

 

Måloppnåelse i forhold til lokale prioriteringer 

Bindal menighetsråd har etter vår vurdering gjennom sin virksomhet i 2021 klart å opp-
fylle de krav som lovverket stiller til organisasjonen. Likeså har rådet klart å oppnå de 
mål som ble lagt i budsjettet for 2021. 

Årsmelding slutt. 

 

 

 

 

Fra bispevisitasen sist høst da biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes  

besøkte Kjella barnehage. 
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50-a rskonfirmanter 2022 

 

Solstad kirke 2. juli 1972 

 

Første rekke fra venstre: 

Jørun Iren Vikestad, Hanne Lovise Lund Kalvik, Heidi Othelie Skjevelnes (f. Lian), Vigdis 
Anita Hanssen, Marianne Holm, Ester Josefine Heide (f. Moen), Bente Doris Aune,  
Wenke Bogen Thun, Ellin Johanne Storheil, Anita Janne Aakvik 

Andre rekke fra venstre: 

Leif Røtting, Frank Robert Thomassen, Jon Rune Bøkestad, Edvard Granli, Ivar Peder  
Solstad, Ståle Harald Busch, Rolf Steinar Gutvik, Per Sivert Bartnes, Odd Arve  
Thomassen, Inge Rune Lysfjord, Svein Gunnar Ediassen, prest Arnvid Lie, Terje Fredriksen 
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50-årskonfirmanter 2022 

 

Vassås kirke 9. juli 1972 

 

Første rekke fra venstre: 

Astrid Helene Lyng (f. Eriksen), Marion Kvarsvik, Kristin Bugge Moe, prest Arnvid Lie, 
Wanja Jørgensen, Ranveig Petrine Brevik, Kirsten Pauline Heimstad 

Andre rekke fra venstre: 

Sigve Skjelsvik, Skule Storheil, Sten Inge Horsberg, Øivind Brevik, Torstein Myrvang 

Tredje rekke fra venstre: 

Roger Skjelsvik, Kåre Jorleif Bekkavik, Geir Lande, Ronald Gangstø 
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Døpte: 
 
Vassås: 
13.03.     Tiril Galaaen Buvik 
 
Solstad: 
Ingen døpte i perioden 
 
 
 
 
 

Døde: 
 
Vassås: 
Inger Fossaa Danielsen, f. 28.02.1955 
Jorun Rebekka Aakvik, f. 28.12.1928 
Einar Helge Eldorsen, f. 30.12.1949 
 
Solstad: 
Ingen døde i perioden 
 
 
 
 
 

Livets gang  
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Nytt siden sist... 

 

Endringer i stab: 

Madian Djebbar har vært i arbeidspraksis hos oss som kirketjener. Denne praksisen ble  
avsluttet nå i mars, og vi takker Madian for arbeidet han har gjort under praksisperioden. 

Fra april er det tilsatt en ny kirketjener/gravplassarbeider i Bindal kirkelige fellesråd. Han 
heter Frank Jürgen Batz. Både Frank og Olav Martin vil fungere som kirketjenere/
gravplassarbeidere fram til Olav Martin går av med pensjon. Frank er tysk, men har de siste 
årene bodd på Terråk sammen med kona, og de trives godt her i Bindal. 

 

 

Oppslagstavla 

 

Minnekort og konfirmasjonskort: 

Bindal menighet har både minnekort for hhv Solstad og Vassås, samt  

konfirmasjonskort til salgs. Minnekortene koster kr 100 pr stk, og  

konfirmasjonskortene kr 50 pr stk. Du finner de på COOP marked  

Bindalseidet, Joker Bogen, COOP marked Terråk, samt kirkekontoret. 

 

 

Abonnere på Menighetsbladet? 

Menighetsbladet gis ut regelmessig i samme blad som Båtsaumen fra Bindal 

kommune.  Mot en sum på kr 300 årlig vil du få tilsendt 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. 
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 Kirkekalender 2022 

APRIL   

03.04 Søndag Ingen gudstjeneste 

10.04 Palmesøndag Vassås kl. 11:00 

14.04 Skjærtorsdag Bindal helsetun kl. 11:00 

15.04 Langfredag Solstad kl. 11:00 

17.04 1.påskedag Vassås kl. 11:00 

Solstad kl. 15:00 

18.04 2.påskedag Ingen gudstjeneste 

24.04. Søndag Ingen gudstjeneste 

MAI   

01.05 Søndag Ingen gudstjeneste 

08.05 Søndag Ingen gudstjeneste 

15.05 Søndag Sømliøya kl. 12:00 

17.05 Grunnlovsdag Vassås kl. 11:00 

22.05 Søndag Vassås kl. 19:00. 

Samtalegudstjeneste. 

26.05 Kristi himmelfartsdag Bindal helsetun kl. 11:00 
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MAI forts.  

29.05 Søndag Solstad kl. 11:00. 

Konfirmasjonsgudstjeneste. 

JUNI   

05.06 1.pinsedag Vassås kl. 11:00. 

Konfirmasjonsgudstjeneste. 

06.06 2.pinsedag Felles gudstjeneste for prostiet 

på Tilrem. 

Med forbehold om endringer 

 

 

 

 

 

Konfirmasjoner 2022:    

Søndag 29. mai - Solstad kirke kl. 11:00 

Søndag 5. juni    - Vassås kirke kl. 11:00 

50-årskonfirmanter 2022: 

Dagen markeres under gudstjeneste søndag 26. juni i  

Vassås kirke kl. 11:00.  

Foto: kirken.no 
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E-post: terjemoebin@gmail.com 


