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BINDAL
KIRKEKONTOR
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

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
Mobil:

901 08 437
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:

Vipps!
Vi kan nå ta imot gaver
på Vipps.
Se etter
”Bindal Sokn”
Vipps nr. 503978

Jens Christian Berg
mobil
958 31 160

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 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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Kjærligheten som setter oss i bevegelse
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Prestens side

Vi befinner oss nå i påsketiden, vi er midt i mellom påskedag og pinsedag. En av søndagens tekster i
denne tiden er fra Johannes evangeliet (13: 30-35). Jesus og disiplene er samlet til deres siste måltid
sammen. Jesus har nettopp fortalt dem at en av de tolv skal forråde ham. Han viser til og med hvem
det er ved å si at det er han som han gir et stykke brød. Da Judas mottar dette brødstykket går han
straks ut. ”Det var natt.” står det, og det gjør inntrykk. Nå går Judas ut i natten for å angi Jesus. Denne
handlingen setter i gang hele Jesu lidelses drama.
I Johannes evangeliet får dette en særegen tolkning. Ved dette forræderiet av Judas ble allerede nå
Jesus herliggjort. Og Gud blir herliggjort gjennom Jesus. Ved at han går ydmykhetens vei, ved å frivillig lide og dø. Døden på korset er ikke et nederlag, men en herliggjørelse. Hva betyr det? Det er Guds
egen herlighet og glans som bryter frem i Jesu død på korset. Gjennom Jesu offer åpenbares Guds
vesen. Guds herlighet er Guds kjærlighet, den alt overskridende, hengivende kjærlighet som Jesus
representerer.
«Mine barn!...Dit jeg går kan dere ikke komme.» sier Jesus. Det er hans død han snakker om og han
og disiplene skal snart skilles. Til avskjed gir han dem et nytt bud: «Dere skal elske hverandre.» Og så
forklarer han hvordan de skal elske hverandre. «Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.»
Det er her trykket ligger: «på samme måte som jeg har elsket dere». Det er den tjenende og uselviske
kjærlighet det er snakk om. Jesus snakker om den kjærlighet som skal være disiplenes bud, deres lov
dem imellom. Samtidig kjenner denne kjærligheten ingen grenser. Og det er i dette at budet er nytt.
Budet om å elske sin neste er gammelt, det er fra Det gamle testamentet. Jesus hadde til og med utvidet dette til også å gjelde ens fiender. Han hadde også lært at nestekjærlighet og kjærlighet til Gud
er ett og samme bud. Men i dette øyeblikk, i Jesu ord til disiplene denne natten, dreier det seg om
Jesu vilje for det samfunn han skaper, for kirken. Det skal ha kjærligheten til grunnvoll.
Denne kjærligheten vi skal ha til hverandre er helt og fult knyttet til Jesu person. I fellesskapet med
Jesus gis denne kjærlighet uavbrutt til oss mennesker. Dette budet skal vi kristne kjennes på: vår
kjærlighet til hverandre i menigheten, blant de troende. Det er det nettopp denne Guds kjærlighet
som skal vises i oss. Kjærligheten er ikke i første rekke tenkt som en følelse, men som en holdning til
hverandre og en handling i felleskap. Men hvordan skal vi få dette til? Vår erfaring sier oss at dette
ikke alltid er enkelt. Det er et frigjørende budskap i
dette budet. Denne evne til å tjene hverandre i kjærlighet, den har vi ikke fra oss selv alene. Det er i vårt
felleskap med Jesus at vi lærer den kjærligheten å
kjenne. Den setter oss i bevegelse. Den bærer felleskapet. Jesu bud inneholder en erfaring av Jesu kjærlighet. For det er i vårt forhold til Jesus vi erkjenner Guds
vesen. Slik det står i 1 Joh brev: «Mine kjære, la oss
elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud...ja Gud
er kjærlighet.”
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50-årskonfirmanter Bindal sokn 2018
Tradisjon tro inviteres alle 50-årskonfirmanter til gudstjeneste i Vassås kirke
første helga i juli, dvs. 1.juli kl 1100.
Konfirmanter Vassås kirke 30.06.1968

1.rekke (foran) fra venstre: Kirsten Horsberg Fladaas, Harriet (Flatmo) Olsen-Jæger,
Elin Solstad Patey, Astrid Gangstø, Bodil (Brevik) Gangstø, Solbjørg (Aune) Fossum,
Mona Lisa Lande Stene, Elfrid Aar Nilssen.
2. rekke: Lisbeth (Johansen) Grefstad, Åse Bruvoll, Jon Ove Aspnes, Halvar Flått, Gaute
Myrvang, Børre Pedersen, Bjørn Kolsvik, Erling Aspnes, Arne Strand, Solbjørg
(Bangstad) Sponås, Ruth Helstad, Prest Arnvid Lie.
3. Rekke: Johnny Busch, Frank-Robert Pettersen, Kjell Moen, Hallstein Skarstad, Geir
Wagnild, Kjell– Erik Olsen, Bjørn Steinar Iversen.
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Årets 50-årskonfirmanter hadde i sin tid felles konfirmantundervisning på
Bindalseidet.
Konfirmantene på Vassås ble konfirmert i Vassås kirke 30.06.1968 og konfirmantene på Bindalseidet ble konfirmert i Solstad kirke 7.juli 1968.
Konfirmanter i Solstad kirke 7.juli 1968

1.rekke (foran) fra venstre: Bodil Synøve (Vikestad) Knoph, Bodil Irene Gutvik Nerberg,
Frøydis Mauseth, Astrid Jonna Lian, Britt Edel Solstad, Irene Elisabet (Otervik) Bøkestad,
Heidi Helene Kveinå, Prest Arnvid Lie.
2.rekke: Åshild Holm, Karl Magnus Myhre, Bjørn Arve Solstad, Tor Erik Skauvik, Terje Solstad, Lillian (Lundseng) Kildal.
3.rekke: Finn Solstad Johansen, Harald Olav Lysfjord, Hermann Kåre Kjeldsand, Viktor
Magne Vikestad, Oddvin Arne Holm.
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Eldrefesten ved Bindalseidet
eldresenter søndag 4. mars.
28 påmeldte fra hele Bindal.
Leder i diakonutvalget, Anita Vassli,
ledet festen.
Middag: Kjøttkaker med tilbehør samt
dessert og kaker ble servert.
Loddsalg med mange fine premier, gitt
av diakonatets medlemmer og premier
sponset fra bedrifter i regionen.
Prest Gjøa fortalte fra reisen i Tanzania.
Tre medlemmer fra B-gjengen hadde
musikkinnslag, med allsang.
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Tårnagenthelg i Solstad kirke 4.mars

Bindal menighet inviterte alle 3.- og 4. klassinger i Bindal menighet til å være Tårnagenter i Solstad kirke søndag 4. mars.
Barna fikk være med på å utforske kirken, bibelen, tårnet og klokkene. Agentene fikk gå
på symboljakt i kirken, lete etter mysterier i bibelen og spise agentmat.
Dette er et arrangement som arrangeres over hele landet til samme tid.
Agentene fikk være med på å planlegge og delta i gudstjenesten, og får vite hva agentene har funnet ut.

I tillegg til barna, stilte også foreldre og andre frivillige opp som englevakter. De fulgte
barna opp i tårnet, hjalp til med maten og gikk sammen med barna på symboljakt.
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Årsmelding Bindal menighetsråd
Etter gudstjenesten i Vassås kirke søndag 11. mars, ble det avholdt årsmøte i menigheten for Bindal sokn. Da ble fullstendig årsmelding framlagt. Her er et kort sammendrag.
HOVEDMÅLSETTING FOR BINDAL MENIGHETSRÅD
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 2017
Jens Chr. Berg, leder, Kirsten Kveinå Brønmo, nestleder, Anita Vassli, Wenche Myhre,
Gudrun Fossem, Steinar Vikestad, sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa og kommunens representant Tor-Arne Aune.
Vararepresentanter: Rakel Emelie Helstad, Ann-Kristin Halsen, Erling Alsli, Sonja Annie
Raaum, Ruth Heidi Vollan, Vara Bindal kommunes repr.: Petter Bjørnli.
Stab
I 2017 begynte ny kirkeverge i 100% stilling. Det er i 2017 ansatt ny organist i 50% stilling. I tillegg har vi en kirketjener ansatt i 50% stilling.
Møtevirksomhet

Rådet har hatt 7 møter i løpet av 2017, og behandlet 33 saker, derav 29 administrative
saker og 4 menighetssaker.
Økonomi
Bindal kommune bevilger årlig midler til drift og vedlikehold av kirkene og kirkegårdene
samt til lønnsutgifter til ansatte. For 2017 fikk Bindal kirkelige fellesråd kr 1 970 000 i tilskudd fra Bindal kommune. Årets regnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk
(overskudd) på kr 168 558. Mesteparten kan forklares med lavere pensjonskostnader
enn budsjettert.
Vassås kirke
Det er satt inn ny brannalarmsentral og orgelet ble stemt i 2017.
Solstad kirke
Bindal kommune har i 2017 startet arbeidet med reguleringsplan ved kirken, som er en
forutsetning for å fortsette arbeidet med ny parkeringsplass.
Gravplasser
Det ble i 2017 innkjøpt ny traktorklipper til bruk på kirkegårdene.
Det er ledige plasser på alle 6 kirkegårdene i kommunen. Bindalseidet kirkegård har
bare urnenedsettelser.
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Årsmelding fortsetter:

Årsstatistikk 2017
Døpte: 16, Konfirmerte: 14, Kirkelige vielser: 2, Gravferder/Bisettelser: 24.
Gudstjenester/Kirkebesøk
Det ble i 2017 avholdt 20 gudstjenester i Vassås- og 18 gudstjenester i Solstad kirke. Det
ble arrangert 1 økumenisk gudstjeneste i Vassås kirke sammen med Den katolske kirke og
pater Piotr Ostafin fra Levanger. Det er holdt 3 gudstjenester ved Bindal sykeheim, og 1
gudstjeneste på konfirmantleir på Sømliøya.
Det var 1978 personer til stede ved gudstjenestene i 2017.
Trosopplæring
Trosopplæringsmidler på kr 107 000 blir bevilget oss fra Bispedømmerådet.
Tårnagenter ble arrangert 26.mars i Solstad kirke for 3.-4.-klassinger og 22 barn deltok.
Lys Våken ble arrangert 9.-10. desember i Vassås kirke, der deltok 6 barn på 11 og 12 år
og 11 konfirmanter var med som miniledere. Flere foreldre stilte som nattevakter. Det er
delt ut 4-årsbok til 9 barn og 6-årsbok til 3 barn. Det er gjennomført minilederkurs med 3
deltakere.
Vassås kirkes barnekor
Ledes av Linda Rosting Heimstad og Rakel Emilie Helstad og er et gratis kortilbud for barn
mellom 5 og 10 år. Koret består i dag av 8 barn. Koret følger skoleruta til Terråk skole, og
har øvelsene sine i Vassås kirke på tirsdager.
Koret har totalt hatt 14 opptredener. 9 av disse var i tilknytning til kirka, og to var på
sykeheimen. Ellers syns de det stor stas å bli spurt om å synge.
Bindal Menighet har følgende råd og utvalg
Diakoniutvalget, Solidaritets- og gudstjenesteutvalget, Trosopplæringsutvalget og
Kirkemusikalsk råd. Rådene deltar i planlegging og gjennomføring av forskjellige arrangementer i menigheten og trosopplæring. Over året blir det en god del tilstelninger:
- Høsttakkefest i Vassås kirke
- Salmekveld i Vassås kirke

- Konfirmasjonsgudstjenestene
- Allehelgensmesse i både Solstad og Vassås kirke
- Lysmesse i Solstad kirke
- ”Vi synger julen inn” i Vassås kirke
- Kveldsmat ved sykehjemmet på Terråk, 24. jan.
- Fest for de eldre i kommunen ved Bindalseidet eldresenter, 12.mars
- Kveldstund med mat og underholdning ved Bindalseidet eldresenter, tirsdag 19. sept.
- Fest for de eldre i kommunen ved Senteret, Terråk, 29.oktober.
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Årsmelding forts.

- Juletrefester, Bindalseidet eldresenter 6.januar og Senteret Terråk 8. januar 2017.
På Bindalseidet er det samarbeid med Bindalseidet pensjonistforening.
Vaskedugnad i kirkene / våropprydding på kirkegårdene
Pensjonistforeningene tok vårrydding på kirkegårdene og en skoleklasse fra Terråk og en
fra Bindalseidet skole tok seg av vaskedugnad i kirkene.
Minnekortfondene for Vassås og Solstad kirker
Minnekortene selges ved kirkekontoret og av frivillige som gjør det uten vederlag. Disse
selger kort:
Bindalseidet: Coop Marked Bindalseidet og Oddbjørg Sivertsen

Bogen:

Matkroken Bartnes eftf.

Åbygda:

Synnøve Aune

Terråk:

Coop Marked Terråk og Kirkekontoret

Det ble i 2017 solgt kort for kr 25 800 for Vassås og kr 15 250 for Solstad. Ved årsskiftet
2017/18 viser beholdningen på Minnekortfondet Solstad kr. 71 238 og Minnekortfondet
Vassås kr 67 313.
Menighetsrådets medlemmer stiller opp med kirkekaffe i gudstjenestene.

Takk til alle bidragsytere til Bindal menighet.
Ungdommens Kirketing 2018 i Narvik
Ungdommens Kirketing gikk i år av stabelen helgen 6.—8. april i Narvik. Ungdommer fra
hele vårt bispedømme (Sør-Hålogaland bispedømme) var representert. Der tar ungdommen opp saker til diskusjon, og vedtar det de synes det er viktig at kirken skal være opptatt
av. Fra Bindal menighet var Anders Aune delegat. Det er tredje året han er med på Ungdommens Kirketing. Minileder Kristine Lian var også delegat og minileder Helene Gutvik
Grande var observatør. I tillegg hadde minileder Oda Myrvang stemmerett, da hun nå går
inn i sitt andre år i Ungdomsrådet. Kristine Lian ble valgt inn i rådet for ett år. Det er tredje
år på rad at ungdommen fra Bindal stiller opp, og at de i tillegg engasjerer seg i Ungdomsrådet er kjempebra og viktig. Vi er stolte av ungdommene våre.

Konfirmasjoner i Bindal menighet 2018
Konfirmasjon i Vassås kirke 20. mai kl 1100
Konfirmasjon i Solstad kirke 27. mai kl 1100
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Døpte

Døde

Vassås:
11.03.2018 Abel Helstad Vollan
01.04.2018 Johan Jacobus Gangstø
Van Tuijl

Vassås:
19.02.18 Åse Synnøve Kvarsvik , f.25.03.1944

Vigsel
Vassås:
07.04.2018 Gunn Kirsti Strand og
Arne Eldor sund

Solstad:
18.02.18 Astrid Reppen, f. 03.07.1917
12.03.18 Finn Evald Olsen, f. 26.02.1950
27.03.18 Magnus Vollan, f. 05.03.1930

Med forbehold om endringer
APRIL

22.04.
29.04.

4.søndag i påsketiden
Søndag

Solstad kl 1100
Gudstjeneste på Sømliøya kl 1200

01.05.

Tirsdag,Off.høytidsdag

Ingen gudstjeneste

06.05.

6.søndag i påsketiden

Ingen gudstjeneste

10.05.
13.05.

Kr.himmelfart
Søndag før pinse

Sykeheimen 11
Vassås: Samtalegudstjeneste kl. 19

17.05.
20.05.

Torsdag, Grunnlovsdag
1. pinsedag

Vassås kl. 11
Vassås kl. 11 KONFIRMASJON

21.05.

2. pinsedag

Ingen gudstjeneste

27.05.

Treenighetssøndag

Solstad kl. 11 KONFIRMASJON

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

Aposteldagen/6.søndag i treenighetstiden

Vassås kl 11, 50-årskonfirmanter

MAI

JUNI

JULI

01.07.
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2018, resultat i Bindal
Konfirmantenes innsamling med Fastebøsser

kr 12 183

Loddsalg i forbindelse med afrikansk aften mm

kr 20 000

Spleis

kr

Totalt innsamlet i Bindal

kr 32 644

461

(Alle innbetalinger via Vipps er medregnet)
Bindal er med i ti på topp av resultat gitt pr innbygger.

Afrikansk kveld på museet startet utlodning til inntekt for årets fasteaksjon. Gevinster
var håndlagede varer som Gjøa og Mona kjøpe i Tanzania høsten 2017. I tillegg fikk vi
gevinster fra lokalt næringsliv. Takk til giverne. Det er slått opp resultat av trekningen på
Rådhuset, Coop Terråk, Coop Bindalseidet og på Matkroken Bogen.

Påskebesøk i barnehagen på Terråk

Jeg var så heldig å bli invitert til
påskeavslutning i barnehagen på
Terråk. Alle barna var samlet, de
sang så fint og tok godt imot meg.
Jeg hadde med flanellografen og
fortalte om hva som skjedde med
Jesus i påsken. Da Jesus red inn i
Jerusalem på et esel på Palmesøndag, siste gangen han spiser sammen med disiplene på skjærtorsdag og om natten blir han tatt til
fange og dømt til døden, da han
dør på korset på langfredag og
1.påskedag da han blir reist opp
igjen av Gud. Barna fulgte ivrig med
og var flinke til å stille spørsmål. De
kom også med gode svar på det jeg
spurte om. Etterpå var det deilig
påskelunsj med kakao. Det var
kjempekoselig å komme på besøk i
Terråk barnehage.
Gjøa Kristine Aanderaa
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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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