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God sommer

GOD SOMMER!
Solstad gamle kirkegård
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Nåden alene
Nåden alene var et viktig slagord for Luther. Det var et resultat av den trosoverbevisning
han hadde kjempet seg frem til gjennom årelangt slit og fortvilelse. Nåden alene er også
tema for den første av fire temagudstjenester vi skal ha i kirken i år i anledning av 500årsjubileet for starten av reformasjonen. I Bindal skal vi feire denne temagudstjenesten
ute på Solstad kirkes gamle kirkegård 27. august kl.11. Hjertelig velkommen til dette vakre stedet og til en spennende gudstjeneste om Luthers arv, Nåden alene, og hva det har å si
oss i dag. Til slutt vil jeg gjengi her Bispemøtets uttalelse ved 500-årsmarkeringen av reformasjonen: Guds nåde setter fri. Og med det ønsker jeg dere alle en god og velsignet
sommer!
Gjøa Kristine Aanderaa

Guds nåde setter fri
I 2017 er det 500 år siden Martin Luther skrev sine 95 teser mot avlatshandelen. Hendelsen utløste den rekken av begivenheter som vi
kaller reformasjonen. Under overskriften «Frigjort ved Guds nåde»,
vil Den norske kirke og den lutherske kirkefamilie løfte fram den
gode kjernen i arven etter Luther: Hans forståelse og formidling av
evangeliet om Guds betingelsesløse nåde og barmhjertighet.
Dette er et godt budskap også for mennesker i vår tid. Mange, ikke
minst ungdom, lever under store krav. Vi kjenner presset fra egne og andres idealer om
kropp, utseende og sosial status. Tilværelsen blir et strev for å lykkes på alle arenaer. Fokuset rettes mot egen innsats og enhver er sin egen lykkes smed. Dette svarer på mange
måter til Luthers utgangspunkt i kampen for å komme i et rett forhold til Gud. For mennesker som opplever livet slik, er evangeliet om nåden et budskap som gir frihet.
Luther hadde sin bakgrunn i en teologisk tenkning der menneskets frelse ikke bare var avhengig av Guds nåde, men også av egen innsats i form av gode gjerninger, bønner og
fromhetsøvelser. Langs denne veien fant han ingen fred, selv ikke da han som munk i
klosteret kunne vie seg helt og fullt til det åndelige livet. Uansett hvor hardt han prøvde,
tvilte han på om hans tro og fromhetspraksis holdt mål for Gud.
Luther fant først fred med Gud da han forstod at han ikke ble rettferdig for Gud gjennom
gode gjerninger, men bare ved å ta imot gaven som Gud gir gjennom Jesus Kristus og det
han gjorde for oss. Da Jesus døde og stod opp av graven, overvant han synden, døden og
djevelen og satte oss fri.
Vi kjenner ødeleggende krefter både i våre egne selvsentrerte liv og i verden rundt oss.
Mange holdes stadig nede i fattigdom og urettferdighet. Vi krenker våre medmennesker
og skaperverket, og dermed Gud, i tanker, ord og gjerninger. Men Kristus har ved sin død
og oppstandelse forsonet oss med Gud. Guds nåde er den kjærlighet som tilgir og som
kan gjenopprette det vår ondskap og unnfallenhet har ødelagt.
Denne nåden er uten betingelser. Den er en gave som vi får ta imot i tro og tillit. Paulus
skriver i Romerbrevet: «Den rettferdige skal leve ved tro» (Rom 1,17), og Luther beskriver det sentrale i sin teologi slik: «....at vi ikke ved gjerninger, men gjennom troen på
Kristus blir rettferdige og salige».
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Martin Luther levde i en annen tid og kjempet med spørsmål som er forskjellige fra
våre. Ikke desto mindre bærer mennesker i dag også på en lengsel etter å være sett og
elsket, etter et håp som gir mening og livsmot. Denne lengselen får sitt sanneste og dypeste svar i evangeliet om Guds nåde. Det viktigste i livet er ikke det vi får til, men det
vi får.
Som biskoper i Den norske kirke erkjenner vi at kirken som institusjon og i møte med
enkeltmennesker ikke alltid har representert trygghet, respekt og kjærlighet for alle. Reformasjonsåret 2017 gir oss mulighet til å fornye formidlingen av Guds nåde og barmhjertighet både i ord og handling. Gud vil fellesskap med oss som sårbare, syndige og
ansvarlige mennesker. Gud vil helbrede oss, forsone oss med seg selv og med hverandre, og reise oss opp til et liv i tro og tjeneste. For oss som kirke betyr det å holde frem:
at hvert menneske er skapt, sett og elsket av Gud; menneskets verdi er ukrenkelig,
at vi ved dåpen og troen på Kristus får tilgivelse for våre synder, forenes med vår himmelske Far og blir hans barn. Frelsens grunnlag er Guds nåde alene,
at Guds barmhjertighet overfor oss innebærer et kall til å leve ut den samme barmhjertighet i møte med medmennesker og i ansvar for skaperverket.
Den norske kirkes fremste oppgave er å forkynne evangeliet om Guds nåde i Jesus
Kristus. Dette evangeliet har vi felles med kristne i andre kirkesamfunn, også i den katolske kirke. Vi ser derfor frem til en markering av reformasjonsåret i den kristne enhetens tegn. Vår bønn er at denne markeringen vil bidra til å gi nåden og barmhjertigheten
større rom både i kirken og i samfunnet.
Bispemøtet, januar 2017

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 0830-1500
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
901 08 437
Mobil:
975 92 135
Kirketjener Olav Mar tin Lar sen
Heim
75 03 17 15
Mobil
995 49 283
Leder Bindal menighetsråd
Jens Christian Berg
mobil
958 31 160

Side 4

Bindal Menighetsblad

Vasking i kirkene og vårrydding på
kirkegårdene .
9.klasse med foreldre på Bindalseidet skole har vårvasket Solstad kirke.
Vassås kirke ble vasket av Terråk skoles 7. klassetrinn med foreldre .
Tradisjon tro tok Terråk pensjonistforening på seg ansvaret for vårdugnad
på Vassås kirkegård og Bindalseidet pensjonistforening holdt dugnad på
Solstad kirkegård.

I Åbygda tok Ungdomslaget initiativ og gjorde vårdugnad på Åbygda kirkegård.

Vasking i Solstad kirke
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Vasking i Vassås kirke

Dugnad på Solstad kirkegård
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Dugnad på Åbygda hjelpekirkegård,
- her med en velfortjent pust i bakken.

Dugnad på Vassås kirkegård
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Ny jordpåkaster-spade Vassås kirke

Trond Sæternes
har laget, og gitt i gave, en
ny jordpåkaster-spade til
Vassås kirke. Den er laget
av bjørk med brente inskripsjoner.
Den er allerede tatt i bruk.
Bindal menighetsrådet
takker for den fine gaven.

Ten Sing i Bindal
Vi skal starte Ten Sing i Bindal, med trosopplærer Roy Magnus Langås som dirigent.
Øvelsene vil finne sted i Vassås kirke. Alle
ungdommer er hjertelig velkommen til å bli
med! Ta kontakt med Gjøa Kristine Aanderaa
(91697025) eller kirkekontoret hvis du er interessert!
Oppstart umiddelbart!

Vigsling av Vassås
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Utdeling av 6-årsbok i Solstad kirke
I gudstjenesten i Solstad kirke søndag 30.april var alle 6-åringer i menigheten
invitert til å få udelt 6-årsbok. Her ser vi tre som er glade for sin bok.

Kirkens ungdomsting
Ungdommens kirketing for Sør-Hålogaland valgte nytt råd på møtet i
Bodø 21. til 23. april.
Oda Martine Myrvang (til
høyre) fra Bindal er med
i det nye Sør-Hålogaland
Ungdomsråd. Her står
rådet sammen sammen
med biskop Ann-Helen
Fjeldstad Jusnes.
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Bindal menighet deltar på Kirkens Nødhjelps
tur til Tanzania
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon for både 2017 og 2018
har Tanzania som fokusland. I tilknytning til fasteaksjonen, arrangerer Kirkens Nødhjelp en reise til Tanzania
der Kirkens Nødhjelp-kontakter og landets menigheter
er invitert til å søke om å bli med. Kirkens Nødhjelps mål
med turen er at deltakerne skal få en økt forståelse for de grunnleggende årsakene til urettferdighet og hva vi kan gjøre med det.
Nord-Norge har tilbud om fire plasser på høstens tur til Tanzania. Bindal
menighet søkte om å få delta, og vi er så heldige at to personer får være
med. Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa, og leder for Trosopplæringsutvalget for Bindal, Mona Dahlberg, deltar på reisen.
I søknaden vår ble det lagt fram en plan for hvordan vi i etterkant av reisen skal bruke kunnskapen til å styrke fasteaksjonen i Bindal.
Turen finner sted 16. – 27. september 2017, og vi vil komme med en
reportasje i etterkant.

Vassås kirkes barnekor gledet oss
med flott sang under gudstjenesten i Vassås kirke på 17.mai.

Foran: Ole Johan Rist, prest. , Per Pedersen, klokker 1. rekke fra
venstre: Turid Elise Granli, Else Grete Bøkestad, Vigdis Alvilde Lian,
Helga Karin Lorentzen, Irene Helen Busch, Marie Vollan, Kjell Arne Storheil,
Bjørg Tove Hongslo, Vigdis Irene Holten, Else Marie Brønmo, Aud Karin Aakvik, Gunnar Martin Otervik, Aud Wenche Hansen. 2. rekke fra venstre: SteinJarl Hærum, Sigurd Bøkestad, Ole Kristian Busch, Olav Martin Larsen, Henning Mauseth, Ståle Langfjord, Torleif Bøkestad, Rora Inge Aakvik
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50-årskonfirmanter
Konfirmanter på Solstad

Foran; Ole Johan Rist, prest, Per Pedersen, klokker 1. rekke fra venstre:
Ragnhild Rist, Ninni Tove Aakvik, Eva Johanne Alsli, Rønnaug Sylten, Leikny
Anita Velde, Gunvor Moen, 2. rekke fra venstre: Solveig Sylten, Olav Kolbjørn
Horsberg, Gunn Skarstad, Oddvin Petter Skarstad, Inge Knoph, Petter Eivin
Dypvik, Åge Erling Bekkavik, Liv Helen Alsli, Aslaug Dybvik, 3. rekke fra venstre: Erling Gunnar Alsli, Geir Skarstad, Tore Stene, Arnstein Erik Wagnild,
Geir Harry Aakvik, Willy Jacobsen, Tore Hoel.
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Konfirmanter i Vassås og Solstad kirker, konfirmert i 1967 inviteres til
felles 50-årsmarkering i Vassås kirke 2. juli kl 1100.

Konfirmanter på Vassås

200 år gammel jordpåkaster-spade fra
Håvard Liasjø har reparert en gammel jordpåkaster-spade fra Vassås kirke.
Han har også tydet inskripsjoner på den. Den har inskripsjoner som tilsier at den er
laget i 1820, sannsynligvis til presten Nies Mathias Sparres begravelse. Sparre var
den første sognepresten i Bindal prestegjeld. Videre er det inskripsjoner som tydes til
at det er Torber Isaksen Wassås (1770-1852) som har laget den. Spaden tas vare på i
Vassås kirke.

Flott konfirmantleir på Sømliøya
Fra fredag 5. til søndag 7. mai var det tid for årets konfirmantleir på Sømliøya. Alle fjorten konfirmanter var med sammen med fem ledere. Trond Audun Granli Edvardsen stilte opp i år også med ansvar for båtskyssen. Han hadde dratt over og låst opp huset og
tent opp i ovnen, så det var koselig for oss å komme dit på ettermiddagen. Lars Erik
Dahl var med som leder i år også, veldig fint å ha med folk som kjenner stedet og leirens rutiner. Vi hadde også to foreldre som var nattevakter, Victor Granli og Stein Lande
– takk skal dere ha! Madian Djebbar var med som leder for første gang, gjorde en god
innsats. Han bidro med en fransk ball-lek som var populær, i tillegg til smuglerleken og
kanotur. Han ledet også mange morsomme leker inne og var med som leder på alt det
andre programmet, og satt oppe rundt bålet ute om kvelden med konfirmantene. Takk
for fin innsats alle hjelpere! Og ikke minst må vi takke konfirmantene, som var flinke til
å delta på alt og vi hadde det virkelig gøy.
Lørdag kveld var det kostymeball hvor alle skulle kle seg ut i 70- og 80-talls stil. Det
ble mange fantasifulle kostymer og vi danset og hadde mange morsomme leker.
Inni mellom alle ute- og innelekene arbeidet konfirmantene på samtalegudstjenesten
som skulle være to uker senere. Noen tok for seg prekenen, andre forbønnen, og alle var
med på å øve inn skuespillet om Jesus som vekket opp Lasarus fra de døde.
forts.

Konfirmanleir forts.

Mona Dahlberg, Kjersti Krane og Else Mari Busch var med som ledere på hele leiren og
gjorde en kjempejobb. De tok blant annet 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 tolv om natten!
Det var fint når vi hadde morgen- og kveldsbønn i det vakre kapellet og ikke minst å ha
gudstjenesten der på søndag. Vi fikk også gleden av å høre Oda, Andrine, Frida og Helene
synge Lean on me på gudstjenesten, med Mona Dahlberg som komp på gitar. Det var
skikkelig bra!
Det var hyggelig at det kom noen trofaste gjester til gudstjenesten også! Vår båtskyss,
Trond Audun, hentet og brakte dem tilbake. Han gjorde en enestående innsats som båtskyss på hele leiren.
Leiren ble avsluttet med en hyggelig kirkekaffe til slutt ute, i sol, med bål og pølsegrilling.
Takk til dyktige konfirmanter og alle andre som var med! Årets konfirmantleir ble
en kjempefin opplevelse!

Fra lørdagskvelden da alle var utkledt i 70-80-talls mote.
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Døde:
Vassås:
06.05.17 Egil Walvik, f.1920
Solstad:
16.04.17 Frøydis Synnøve Lysfjord, f.1941

Døpte:
Vassås:
09.04.17
09.04.17
09.04.17
Solstad:
16.04.17

Aksel Myrvang
Selja Otervik Slyngstad
Vegard Aakvik
Sara Sevaldsen

Med forbehold om endring04.juni
05.juni
11.juni
18.juni
25.juni

1.pinsedag
2.pinsedag
Søndag
Søndag
Søndag

Solstad kl 1100,
Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Vassås kl 1100
Solstad kl 1100

02.juli
09.juli
16.juli
23.juli
30.juli

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

Vassås kl 1100, 50-årskonfirmanter
Ingen gudstjeneste
Solstad kl 1100
Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste

06.aug. Søndag
13.aug. Søndag
20.aug. Søndag
27.aug. Søndag
03.sept. Søndag
10.sept. Søndag

Konfirmasjon

Vassås kl 1100
Ingen gudstjeneste
Solstad Gamle kirkegård kl 1100,
Friluftsgudstjeneste
Ingen gudstjeneste

17.sept. Søndag
24.sept. Søndag

Solstad kl 1100
Vassås kl 1100, Høsttakkefest,
Utdeling av 4-årsbok
Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste

01.okt.

Vassås kl 1100 , Presentasjon av konfirmanter

Søndag
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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
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