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Abonnere
på Menighetsbladet?
Menighetsbladet gis ut regelmessig i
samme blad som Båtsaumen fra Bindal
kommune. Mot en sum på kr 220,- 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.

Jens Christian Berg
mobil
958 31 160

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

Bindal Menighetsblad

Side 3

Prestens side
Altertavla vi ser i
Vassås kirke er fra ca. 1912,
bildet er malt av E. Ulving.
Motivet er fra
Emmausvandrerne i
Lukas 24.

E

mmausvandrerne
Luk 24,13-35

Påskeferien er over, men vi
er fremdeles i påsketiden.
Den varer helt frem til pinse.
Det er flere beretninger fra
denne tiden i Det nye testamentet, hvor Jesus viser seg
for sine disipler. Lukas forteller hva som skjedde med to
av vennene til Jesus som er
ute og vandrer.

Foto: Jens Christian Berg

De går til fots den 11 kilometer lange strekningen mellom Jerusalem og landsbyen
Emmaus. Det er rett etter de dramatiske hendelsene i påskedagene, og en som het Kleopas
og vennen hans går og snakker om ryktene som verserer, om at Jesus har stått opp fra
graven. Da kommer Jesus og slår følge med dem, men de kjenner ham ikke igjen. Jesus
lurer på hva de snakker så ivrig om. De forteller ham bedrøvet det som hadde skjedd med
Jesus fra Nasareth for tre dager siden. Overprestene og rådsherrene fik han dømt til døden
og korsfestet ham. De var nå blitt forvirret fordi noen kvinner som hadde gått til graven
tidligere denne dagen fant ikke kroppen hans, men de hadde et syn av engler som fortalte
at han lever. Jesus spør dem da: «Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» og begynner å utlegge for dem alt som står om Jesus i skriftene i Bibelen. Da de
nærmer seg landsbyen Emmaus, later Jesus som han vil dra videre.
Forts. neste side
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Lukas forteller:
«Men de ba ham inntrengende: «Bli hos oss! Det lir mot kveld, og dagen heller.» Da gikk
han med inn og ble hos dem. Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba
takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen.
Men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til
oss på veien og åpnet skriftene for oss?» (Luk 24) De vendte så straks tilbake til Jerusalem og fortalte disiplene og vennene deres hvordan de hadde kjent Jesus igjen da han
brøt brødet.
Disiplene til Jesus fikk møte noen motbakker, da Jesus døde. Alt de hadde trodd på var
gått i grus. De var redde. Disse to på veien til Emmaus – hvordan var troen deres? Kanskje var de mest forvirret, forundret og spørrende?
Alle er vi på en livsvandring. Noen har kommet kort, andre langt. Vår vandring byr noen
ganger på litt tøffe strekninger. Pandemien vi er inne i er blitt beskrevet som en lang
maraton, med stadig nye motbakker.
Vi strever kanskje litt ekstra med livet. Det kan være vanskelig å finne ord for troen.
Derfor er det så fascinerende med Emmausvandrerne, som ikke vet helt hva de skal tro.
Nei, ikke kjente de igjen Jesus heller - da han kom og fulgte med dem på veien. De
snakket ærlig sammen og med Jesus (viste det seg) om det de tenkte og følte. Og gjennom den åpne samtalen og gjennom fellesskapet med Jesus, vokste deres tro fram. Vi
kan la oss inspirere av Emmausvandrerne. De viser oss at vi kan snakke ærlig med Gud.
Vi kan betro Jesus det vi kjenner på her og nå.
Emmausvandrerne fikk oppleve at Jesus var deres medvandrer. Men de skjønte først helt
til slutt at det var ham. De var helt nedslåtte og sørgmodige, han ga dem tro og håp. Det
brant i deres hjerter da han snakket til dem på veien. De fikk livsmotet tilbake. På samme måte er Gud, en Gud som vandrer med oss gjennom hele livet, også i vanskelige dager og tider, som mange opplever nå. Han er usynlig til stede. Som disse to vennene som
gikk sammen til Emmaus kan vi be til Gud akkurat som dem:
Bli hos oss! Bli hos meg og vær hos meg!

Gjøa Kristine Aanderaa
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Påskens gudstjenester ble dessverre avlyst på grunn av nye,
nasjonale retningslinjer om koronapandemien. Men vi ønsket
allikevel å markere høytiden, og det ble derfor lagt ut to videoer på
Bindal menighet sin Facebook-side. Takk til dere som bidro, og til
alle dere som har sett innslagene.

Fra sendingen Langfredag i Vassås kirke. Da bidro Kenneth Wermundsen
og Torgeir Liasjø med lesing fra Jesu lidelseshistorie.

Fra sendingen første påskedag i Vassås kirke.
Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaaa.
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Fasteaksjonen for 2021 er nå gjennomført og avsluttet. På grunn av koronarestriksjoner ble bøssebæringen endret midt i aksjonen, og det er derfor ikke alle i Bindal som fikk
besøk på døra denne gangen. Men konfirmantene og de frivillige som deltok puttet lapper i
postkassene med informasjon om hvordan det var mulig å bidra via vipps.
Bindal menighet avholdt også et lotteri hvor det var mulig å kjøpe lodd via menighetens
vippskonto. Det var mange flotte premier og god oppslutning! Premiene ble trukket den
25.mars, og vinnerlista ser slik ut:

1) Lappeteppe: Aud Nakling
2) Genser og bukse: Jessyl Diaz Kjærstad
3) Blått barnesett: Romund Bangstad
4) Skjørt: Hans Otto Helstad
5) Hoodie rød: Inger Anna Reppen
6) Hoodie blå: Rønnaug Helstad
7) Grå sokker med mønster: Grim Frode Skogseth
8) Lue og votter refleks: Gudrun Fossem
9) Selbuvotter: Hans Otto Helstad
10) Sitteunderlag: Jessyl Diaz Kjærstad
11) Strikkepinneetui: Jessyl Diaz Kjærstad
12) Kjortel: Magnhild Myrvang
13) Kokkekniv: Tina Aunvik
14) Tovede votter: Sofia Valan
15) Sokker stripete: Romund Bangstad
16) Serviettholder: Einar Nakling
17) Grå håndklær: Ann Helen Øvergård
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Veldig godt resultat for årets Fasteaksjon i Bindal
Gjennom utlodning og digital innsamling har innbyggere i Bindal i 2021 gitt
18.424 kroner til årets Fasteaksjon. Det betyr at hver innbygger i kommunen har bidratt
med kr 24 i gjennomsnitt. Dette betyr igjen at Bindal kommune har gitt rent vann til 74
personer.
Sammenliknet med andre kommuner er Bindal kommune på plass nr. 1 i fylket og nr. 2
blant alle Norges kommuner, når vi regner ut ifra hva vi har gitt i gjennomsnitt per innbygger. Dette er et veldig godt resultat som vi virkelig kan være stolte av.

Takk for alle de fine gevinstene vi fikk lodde ut!
Takk til konfirmantene som bidro ekstra med å selge lodd til utlodningen og å gå med
infolapper i postkassene!
Takk til alle i menigheten som delte ut infolapper om Fasteaksjonen og var med å samle inn penger til Fasteaksjonen!

Takk for at du deltok!

Mer enn penger
Fasteaksjonen handler om mer enn å samle inn penger. Hvert år setter vi også søkelyset
på noen av de grunnleggende årsakene til fattigdom og konflikt, og hvordan
beslutningstakere i Norge kan gjøre verden mer rettferdig. Vi vet at fattigdom og
urettferdighet er menneskeskapt. Det betyr at vi kan bekjempe fattigdom og skape en
rettferdig verden om vi engasjerer oss og jobber politisk.
(www.fasteaksjonen.no)
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Avbrekk i en ellers så rolig hverdag
Vi føler oss beæret og meget heldige som har fått lov til å komme til Bindal sykehjem som
representanter fra Bindal menighet, på tross av Covid-19. Vi har fått bidratt med musikk,
både sang og instrumentale innslag, lesing av dikt, historier og lignelser fra Bibelen.
I romjula ble det Alf Prøysen sine kjente julesanger i tillegg til de tradisjonelle fremført,
«Teskjekjerringa og trettendedag jul» ble lest i tillegg til «Juleevangeliet». Det var spesielt å
få markere morsdagen sammen med damer som har vært mødre i til sammen ca. 350 år.
Den søndagen var det mødre som var i fokus i sangvalget og det ble lest ulike sitater, dikt
og lignelser, der en bøyer seg i støvet for hvor viktig foreldre er for sine barn og deres oppvekst. Sist gang vi var der hadde påskehistorien en spesiell plass i programmet med sang og
musikk som passet til.
Vi har hatt et utrolig flott publikum, det har vært god stemning med både latter og tårer.
De viser oss ekte glede som varmer våre hjerter.
Vi syns det har vært en ære å få lov til å komme, og vi ser frem til flere treffpunkt.

Linda Rosting Heimstad og Rakel Emelie Helstad

www.pixabay.com
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Nye porter i bårehuset ved Solstad
kirke
Det er nå montert nye dører i
bårehuset på Solstad. Bernt
Skarstad har stått for arbeidet,
og det er utført på en dyktig
måte. Vi takker for arbeidet!

Foto: Olaf Martin Larsen

50-årskonfirmanter 2021
I år vil ikke dette arrangementet bli lagt til juni slik som foregående år, men vi
tar heller sikte på en markering 22. august, med gudstjeneste i Solstad
kirke kl. 11:00.
Det vil bli sendt ut personlig invitasjon til den enkelte når vi ser at vi kan gjennomføre arrangementet med tanke på koronasituasjonen vi er inne i.
Se bilder av årets 50-årskonfirmanter på de to påfølgende sider!
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Konfirmanter Solstad kirke 4. juli 1971
Bak f.v.:
Frank Hansen, Robert Norum, Magne Norum, Magne Skauvik, Terje Sevaldsen.
Midterste rekke:
Egil Bogen, Steinar Bogen, Knut Helge Sevaldsen, Frank Vikestad.

Foran f.v.:
Gerd Eide, Eli Karin Lilleheil, Åse Strøm, Turid Bjørnli, Elin Eriksen,
prest Arnvid Lie.
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Konfirmanter Vassås kirke 27. juli 1971
Bak f.v.:
Prest Arnvid Lie, Roy Arnfinn Johansen, Kurt Lande, Jarle Ronald Aakvik, Svenn
Arne Bruvoll, Torstein Skarstad, Ståle Bergerud.
Midterste rekke:
Fritz Inge Aakvik, Dag Hoel, Roger Mathisen, Alvar Helge Sommerseth, Roy
Helstad, Jonny Rikard Iversen.
Foran f.v.:
Hilbjørg Johanne Hagen, Sølvi Irene Lande (f. Busch), Magnhild Johanne Aune,
Evy Oddveig Skauvik (f. Fuglstad), Kitt Anne Fuglstad, Ellen Mathilde Welde (f.
Dybvik).

Side 12

Bindal Menighetsblad

Døde
Vassås:
Ingen døde i perioden
Solstad
Ingen døde i perioden

Fred over minnet
Døpte:
Vassås:
Ingen døpte i perioden
Solstad:
Ingen døpte i perioden
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Smittevernregler i kirkene pr. april 2021
•
•

Tillatt med inntil 100 personer ved faste, tilviste plasser
Nattverd, lystenning o.l. frarådes for å redusere bevegelse i
rommet. Ofring bør skje med vipps e.l.

•

Oversikt over deltakere skal oppbevares i 14 dager.

•

Se www.kirken.no/korona for oppdatert informasjon

Koronapandemien medfører at vi endrer noe på gudstjenesteplan
og har noen gudstjenester åpne for noen få samtidig som de
streames og sendes på Bindal menighet sin Facebookside.

Menighetens årlige møte
Dette møtet ble først satt opp den 18. april, men må
utsettes på grunn av koronaen. Forutsatt at vi kan
møtes, vil menighetens årsmøte avvikles etter
gudstjeneste i Solstad kirke 25. april 2021.
Årsrapport, regnskap og budsjett legges fram til
orientering.

Alle er hjertelig velkommen
Dersom vi av smittevernhensyn ikke kan møtes i kirken, vil vi komme
tilbake med andre måter å presentere årsmelding og regnskap på,
eller ny dato.
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Ny rapport om kirkelig organisering
Hovedutvalget for ny kirkelig organisering har levert sin rapport til Kirkerådet. Utvalget foreslår at det opprettes et folkevalgt organ, et prostifellesråd, der medlemmene velges indirekte fra menighetsrådene, slik
man i dag velger kirkelig fellesråd i kommunene. Prostifellesrådet skal
fungere som arbeidsgiver for alle som arbeider lokalt i kirken.
Hovedutvalget har jobbet på oppdrag fra Kirkerådet for å utrede en ny organisering
av Den norske kirke. Rapporten Samhandling i en selvstendig folkekirke gir et
grunnlag for videre arbeid med ny kirkelig organisering.
– Jeg vil rette en takk til hovedutvalget for rapporten. De har gått grundig inn i de
spørsmålene Kirkerådet ga dem i mandat å utrede. Nå skal Kirkerådet og Kirkemøtet behandle dette videre. Vi har fått et godt grunnlag for den beslutningsprosessen
vi skal inn i, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. – Den nye trossamfunnsloven utgjør en ny ramme for arbeidet med å finne frem til en organisering
som støtter opp om vårt oppdrag som kirke. Ingen beslutninger er tatt enda. Vi skal
lytte nøye til høringen og bruke den tiden vi trenger på
denne prosessen.

Fra Kirken.no
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Felles utøvelse av arbeidsgiveransvar
I dagens organisering er menighetsprestene ansatt nasjonalt, mens andre ansatte,
for eksempel kirkemusikere og kirketjenere, er ansatt lokalt. En ordning som gir felles utøvelse av arbeidsgiveransvar, har vært et mål for Kirkemøtet siden 2005. I utvalgets mandat er det presisert at man skal undersøke løsninger knyttet til prostinivået, mellom det lokale soknet og bispedømmet. Utvalget leverer nå sine anbefalinger ut fra dette.
Hovedutvalget står sammen om at prostifellesråd vil være en god løsning for kirkens fremtidige organisering. Utvalget har ulikt syn på hvilke modeller for arbeidsgiverorganisering og daglig ledelse som vil fungere best i en slik ordning. Rapporten
gir derfor en beskrivelse av tre mulige modeller for arbeidsgiverorganisering og
daglig ledelse.
– Organisering av kirken er ikke et mål, men et virkemiddel
Hovedutvalgsleder Morten Müller-Nilssen understreker at rapporten gir retning og
redskaper for å komme videre i spørsmålet om kirkens organisering.
– Organisering av kirken er ikke et mål, men et virkemiddel for å skape best mulig
rammer for de mange som trenger kirkens liv og arbeid i lokalkirken, sier MüllerNilssen.
Utvalgslederen forteller at det er ulike syn innad i utvalget på sentrale problemstillinger, slik det også er ellers i kirken. – Det er en styrke ved vår rapport at ulike løsninger blir grundig vurdert. Da får høringsinstansene så mye informasjon som mulig, og Kirkemøtet får det beste mulige utgangspunkt for å fatte en beslutning.
Hovedutvalget har vært opptatt av å finne løsninger som kan fungere ulike steder
av landet. – Organiseringen må være fleksibel og gi mulighet for lokale tilpasninger.
Organisering og ledelse må passe både i områder med store geografiske avstander, og i mer tettbygde områder, sier Müller-Nilssen. – Samtidig er vi én kirke, og vi
kommer med flere forslag som kan sikre tilstrekkelig likhet og sammenheng i hele
det nasjonale trossamfunnet.
Ser frem til gode diskusjoner
– Hovedutvalget gir med sin rapport et godt utgangspunkt for gode og konstruktive
diskusjoner i kirken når saken skal ut på høring, sier kirkerådsleder Raaum. – Det
viktigste er ikke strukturen i seg selv, men at den understøtter vårt felles oppdrag
som kirke, til beste for folkevalgte, ansatte, frivillige og medlemmer.
Bindal fellesråd vil få
Rapporten skal behandles på Kirkerådets møte i mai, før sa- mulighet til å uttale
ken etter planen skal ut på høring. Målet er at Kirkemøtet i
seg om den framtidi2022 skal fatte et prinsippvedtak om Den norske kirkes frem- ge organisering når
tidige organisering.
saken snart sendes
ut på høring.
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Kirkekalender 2021
APRIL
18.04.

Søndag

Vassås kl 11:00

25.04

Søndag

Solstad kl 11:00 - streames.
Menighetsmøte etter gudstjenesten.

MAI
01.05

Off.høytidsdag Ingen gudstjeneste

02.05

Søndag

Ingen gudstjeneste

09.05

Søndag

Solstad kl. 11:00

13.05

Kristi himmelfartsdag

Bindal sykeheim kl. 11:00

16.05

Søndag

Ingen gudstjeneste

17.05

Grunnlovsdag

Vassås kl. 11:00

23.05

1.pinsedag

Vassås kl. 11:00, dåp

24.05

2.pinsedag

Gudstjeneste på Tilrem kl. 17:00

30.05

Søndag

Solstad kl. 15:00, Tårnagenter

Bindal Menighetsblad
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JUNI
06.06.
13.06.

Søndag
Søndag

20.06.
27.06.

Søndag
Søndag

JULI
04.07

Søndag

Solstad gamle kirkegård
kl. 11:00

11.07

Søndag

Vassås kl 1100
Mulig utegudstjeneste

18.07

Søndag

Ingen gudstjeneste

25.07

Søndag

Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste
Vassås kl. 11:00, 6-årsbok.
Konfirmantene deltar.
Solstad kl. 11:00
Vassås kl. 11:00

Konfirmasjonsdager Bindal menighet 2021
Konfirmasjon i Vassås kirke lørdag 16.oktober kl. 11:00
Konfirmasjon i Solstad kirke lørdag 23.oktober kl. 11:00

Med forbehold om endringer
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