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Kristi himmelfart
Bilde fra pergament fra 586
som viser Kristi himmelfart.
Miniatyren er hentet fra
Rabbula-evangeliene, et
bysantinsk manuskript på
gammelsyrisk.
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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.
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Bindal kommune på tlf. 75 03 25 00 eller
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Vi kan nå ta imot gaver
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”Bindal Sokn”
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Prestens side
Bry dere om flokken min
«Ikke vær et ett-tall på jorden, bry deg om flokken din» minte Per Fugelli oss om mange
ganger i intervjuer på TV og i aviser. Han får oss til å tenke over at vi er en del av et større
felleskap, og ikke minst at vi derfor skal bry oss om hverandre.

Jesus så hva disiplene trengte, da han ba dem om å hvile seg litt, i fortellingen om brødunderet hos Markus. Han er den gode hyrde som ser hva hele flokken trenger. Han ser at
ingen er tjent med at noen er utslitt. Han leder dem til vann der de kan finne hvile.
Det å være hyrde eller gjeter er gitt oss som et forbilde. Fortellingen om brødunderet hos
Markus inspirer oss i vår tjeneste i kirken og i vår tjeneste for hverandre, en tjeneste vi
gjør hver på vår måte. I kjernen handler det om det samme: om fellesskapet, eller om
flokken vår. Fugelli sa det det slik «Mennesket er ikke et fremmedlegeme på jorden.
Mennesket blir fellesskapt.» Vi er alle skapt av Gud, men ved å si at vi er fellesskapt får
han frem nettopp dette at vi har ansvar for hverandre. Vi er skapt her sammen. Vi er vår
brors og søsters vokter.
Når vi ser nærmere på brødunderet så er det virkelig storslagent. Hvordan kan det skje at
fem brød og to fisk blir nok til en folkemengde på kanskje titusen, regnet med kvinner og
barn? Det er jo helt fantastisk! Og uforståelig. Likefullt er kanskje dette et av de viktigste
undrene Jesus gjør. Brødunderet
er gjenfortalt hele seks ganger i
evangeliene. Det viser oss Guds
store omsorg for livet vårt her
og nå. Det viser oss at det kan
bli nok mat når vi deler. Det er
både et under og en sannhet.
Forts.
Giovanni Lanfranco fra 1600 tallet
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Prestens side forts.
For vi vet at det er nok brød og fisk til alle, hvis vi deler rettferdig her i verden. Og
det er en måte å utøve tjenesten i felleskapet på – det å dele. Det er noe jeg som
medlem av flokken faktisk kan gjøre. Jesus sa til disiplene: «Dere skal gi dem mat!»
Det er et ord til oss. Det er noe vi kan si ja til.
I fortellingen hos Markus begynte alt med at da Jesus så folkemengden fikk han inderlig medfølelse med den. «De var som sauer uten gjeter.» sa han. Han ville gi

dem hjelp til å leve, vise dem at de hadde en barmhjertig far i himmelen som brydde seg om dem. Så han begynte å undervise dem. Og når det var sent på dag ga
ham dem alle mat. Han ga dem det de trengte for å søke Gud og for å være rustet
for livet.
Jesus ønsker seg disipler i dag også. Han ønsker at vi skal få inderlig medfølelse,
med de som er på flukt, med de som sulter, med de som sliter litt ekstra i livet. Han
ønsker at vi deler med flokken vår, og ikke holder noen utenfor. Han ønsker seg
disipler som vil høre hans ord og gjøre etter dem. Jeg tror Jesus vil si til oss i dag:
Dere er ikke et ett-tall på jorden. Bry dere om flokken min!

God sommer.

Gjøa Kristine Aanderaa

Ferieavvikling ved kirkekontoret i Bindal
sommeren 2019
Kirkekontoret i Bindal vil fysisk være stengt i uke 28 og 29.
Kirkevergen har telefonvakt disse ukene og vil være tilgjengelig på telefon 975 92 135
Prestetjenesten serves fra Brønnøy kirkekontor tlf. 750 09 550,
Åpningstid Brønnøy kirkekontor kl 09:00 – 14:00
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Vårvask av kirkene
Hvert år engasjerer vi skoleklasser som tar seg av vårvasken i kirkene.
I år var det 9. klasse fra Bindalseidet som vasket Solstad kirke og
8. klasse fra Terråk vasket Vassås kirke.
Vi sier takk til klassene og foreldre som stiller opp.

Her ser vi en fornøyd
gjeng som har vasket
Vassås kirke.
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Vårdugnad på kirkegårdene
Bindalseidet Pensjonistforening har i mange år stilt opp på vårdugnad
på Solstad kirkegård.
I år var det denne gjengen som gjorde jobben på Solstad.

Tusen takk til pensjonistforeningene som
hvert år stiller opp og tar dugnad på Solstad
og Vassås kirkegård.

Bindal Menighetsblad

På Vassås kirkegård har i mange år vært Terråk pensjonistforening
som har tatt ansvaret for vårdugnaden.

Dugnadsdagen var en heller regntung dag så det var godt å kunne
komme inn i sakristiet til dugnadskaffe.
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Veldig fin konfirmantleir på Sømliøya
Fra fredag 10. til søndag 12. mai var det tid for årets konfirmantleir på Sømliøya. Viktor
Granli stilte opp i år også. Han hadde dratt over og låst opp huset og tent opp i ovnen, så
det var koselig for oss å komme dit på ettermiddagen. Trond Audun Edvardsen Granli hadde ansvar for båtskyssen og Tommy Granli var også med som leder og nattevakt. Det er
veldig fint å ha med folk som kjenner stedet og leirens rutiner. Tom van Tuijl var med i år
også, og ledet mange morsomme leker inne. Konfirmantene var flinke til å delta på alt og
vi hadde det virkelig gøy. Ellers var det populært å spille volleyball på volleyballbanen ute.
Konfirmantene arbeidet bra på samtalegudstjenesten i løpet av leiren, som skulle være to
uker senere i Vassås kirke. Alle var med på å øve inn skuespillet om Den barmhjertige
samaritan i Lukas evangeliet. Lørdag kveld var det tradisjonen tro kostymeball hvor alle
skulle kle seg ut i 70- og 80-talls stil. Det ble mange fantasifulle kostymer og vi hadde
mange morsomme leker som Tom sto for.
Viktor tok ansvar for måltidene og oppvasken sammen med konfirmantene. Det gjorde at
hele leiren gikk veldig bra. Særlig populært var det å få servert kakao og varme boller
klokken lørdag kveld!
Det var fint når vi hadde morgen- og kveldsbønn i det vakre kapellet og ikke minst å ha
gudstjenesten der på søndag.
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Det var hyggelig at det kom noen trofaste gjester til gudstjenesten også! Vår båtskyss,
Trond Audun, hentet og brakte dem tilbake. Leiren ble avsluttet med en hyggelig
kirkekaffe til slutt i stuen oppe. Takk til dyktige konfirmanter og alle andre som var
med! Årets konfirmantleir ble kjempebra!
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Hyggestund med kveldsmat på Bindal sykeheim
Diakoniutvalget i Bindal menighet gjør en stor innsats i å arrangere hyggestunder for eldre
i kommunen.
De veksler mellom å holde arrangement på Bindalseidet og på Terråk.
Torsdag 6. juni holdt de hyggestund med kveldsmat på Bindal sykeheim.
Da var det både andakt, underholdning og kveldsmat til alle.

Olav Håkon Dybvik holdt kåseri om minner. Han snakket om gode minner fra barndom
og ungdom, som f. eks «mitt første kyss». Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa holdt en
kort andakt.
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Gruppa Grårussen underholdt med en liten konsert med kjente melodier.
Anita Vassli takker her medlemmene i gruppa; Jens Christian Berg, Trine Vikestad,
Eilin Hanne Storheil, Harald Nilssen og Steinar Skarstad.

Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa tok fram Diakoniutvalget til slutt, og takket dem for sin
aktive innsats disse fire årene. Til høsten er det kirkevalg, og et nytt diakoniutvalg skal oppnevnes. Fra venstre: Ragnhild Borkamo, Anita Vassli, Eilin Hanne Storheil, Arnt Brevik,
Erling Alsli og Camilla Brevik.
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Kirkevalget 2019
Valgdag 9. september
Kirkevalget er valg til menighetsråd og til bispedømmeråd/kirkemøte.
Det er forskjellige lister til menighetsråd og bispedømmeråd.
Stemmerett
Ved menighetsrådsvalg har følgende personer stemmerett::

Medlemmer av Den norske kirke som :


vil ha fylt 15 år innen utgangen av valgåret



Er folkeregistrert som bosatt i soknet

Kirkemanntall
Kirkemanntallet i Bindal sokn legges ut til offentlig ettersyn på Bindal rådhus i perioden
29. juli—1. september

Forhåndsstemming
1.

Du kan forhåndsstemme på Bindal kirkekontor
alle hverdager fra kl 09.00—14.00 i perioden 10. august - 6. september

2.

Forhåndsstemmegivning på Bindal sykehjem gjennomføres
onsdag 4. september kl 10.00—12.00

Hjemmestemming
De som ikke kan komme til valglokalet på grunn av sykdom eller uførhet, kan søke valgstyret
om å få stemme hjemme. Søknadsfrist 3. september.

Valgdagen—sted og tid
Stemmegivning foregår 9. september 2019 kl 10.00—19.00 på følgende steder:


Kjella skole, Sørhorsfjord



Bindalseidet skole, Bindalseidet



Bindal rådhus, Terråk
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Menighetsrådsvalg i BINDAL SOKN
Nominasjonskomiteens liste:
Prioritert

Navn

Alder Bosted

1

Jens Christian Berg

59

Gullveien 8, Terråk

2

Gudrun Fossem

67

Åbygdveien 1165, Terråk

3

Petter Arnfinn Bjørnli

54

Kalvikveien 138, Bindalseidet

4

Katrine Berg-Hansen

35

Otervikveien 166, Bindalseidet

5

Erling Alsli

66

Alslilandet, Terråk

6

Rakel Emelie Helstad

36

Syveien 11, Terråk

7

Trond Vikan

48

Holmsveien 1967, Bindalseidet

8

Maria Julie Thomassen

27

Sørmoveien 40, Bindalseidet

9

Terje Moe

60

Øksningøy 153, Terråk

10

Rita Irene Vikestad

61

Lysfjordveien 61, Bindalseidet

11

Mona Kristin Dahlberg

45

Rosdalsveien 86, Terråk

12

Eva Pedersen

67

Hornelvveien 70,Bindalseidet

13

Silje Ellinor Helstad Nilsen

42

Helstad, Terråk

Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Det er flertallsvalg.
Det er mulig å gjøre endringer på stemmeseddelen på valgdagen slik:
Du kan gi inntil 3 kandidater på stemmeseddelen ei personstemme. Det gjøres ved å
sette et merke ved siden av navnet til kandidaten.
Du kan også føre til navnet på inntil 3 valgbare personer på lista. Ett navn kan bare føres
opp en gang på stemmeseddelen.
Valgbare personer : Medlemmer av Den norske kirke og over 18 år.
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Konfirmanter Vassås kirke 2. juni 2019

Foran fra venstre: Tiril Sofie Raaum Okstad, sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa,
Isak Aleksander Brevik
Midtre rekke fra venstre: Odin Vikestad Alstad, Cornelia Nilsen Bergerud,
Jens Markus Myrvang
Bak fra venstre: Ole Martin Stavran, Magnus Aune Rødøy
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Konfirmanter Solstad kirke 9. juni 2019

Fra venstre: Kaja Vikan, Aron Sætervik Fredriksen, Thale Christensen
Foran : Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa
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Døpte:
Vassås:
T14.04.2019 Teodor Velde Wermundsen
Solstad:
09.06.2019 Leona Sætervik Fredriksen

Døde
Vassås:
22.05.2019

Lita Øyen f.27.02.1931

Fred over minnet
Kveldsbønn
Ha takk, o Gud for dagen
Som skinner lys og klar
Ha takk fordi Du ga oss
Så snill en mor og far.
Ha takk fordi vi alle
Får være dine barn.
Så legger du om dine små
Din sterke Fader arm

Bindal Menighetsblad

2019
Med forbehold om endringer
Dato
23.06
30.06.
07.07.

Dag
Søndag
Søndag, 50-års konfirmanter
Søndag

14.07.
21.07.
28.07.
04.08.
11.08.
18.08.

Søndag
Søndag
Søndag/Olsok
Søndag
Søndag
Friluftsgudstjeneste,

Kirke/Sted
Solstad—avlyst
Vassås kl 1100
Solstad kl 1100,
Vassås kl 1500
Ingen gudstjeneste
Vassås kl 1100
Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Solstad gamle kirkegård kl 1100

25.08.
01.09

Søndag
Høsttakkefest/4-årsbok

Ingen gudstjeneste
Vassås kl 1100 ,

08.09.

Søndag

15.09.
22.09.
29.09
06.10.

Søndag
Søndag
Søndag
Konfirmantpresentasjon

(Solstad kl 1100 ) /Bindalseidet
Misjonshus 1100
Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Vassås kl 1100
Solstad kl 1100

13.10.
20.10.
27.10.
03.11.

Søndag
Søndag
Søndag
Allehelgen, Minnegudstjenester,
Søndag
Søndag
Søndag
1.s i advent, Lysmesse

Ingen gudstjeneste
Vassås kl 1100
Ingen gudstjeneste
Vassås kl 1100
Solstad kl 1500
Solstad kl 1100
Vassås kl 1100
Ingen gudstjeneste
Solstad kl 1900

08.12.
15.12.
22.12.
24.12.

2.s. i advent, Lys Våken
3.s. i advent
4.s.i advent
(Tirsdag)
Julaften

25.12.
26.12.
29.12.
31.12.

1.juledag
2.juledag
Romjulssøndag
Nyttårsaften

Vassås kl 1200
Vassås: Vi synger julen inn
Ingen gudstjeneste
Sykeheimen kl 1100
Solstad k 1330
Vassås kl 1600
Solstad kl 1100
Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste

10.11.
17.11.
24.11.
01.12.
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E-post: post@bindalrenservice.no
http://bindalrenservice.no/

