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Dette nummeret av menighetsbladet vil dreie seg mye om bispevisitasen vi 

nettopp har hatt her i Bindal. Dere vil også få gjengitt prekenen biskopen holdt 

under visitasgudstjenesten. Visitasforedraget som ble holdt etter  

gudstjenesten vil bli gjengitt i to deler, og dere får her del 1. I tillegg har vi lagt 

med tekst og bilder fra noen av arrangementene vi hadde under visitasuka.  

God lesning! 

 

Bispevisitas i Bindal 27. september til 3. oktober 2021 

En biskop i nåde, nærvær og nordavind…. Slik beskriver biskop Ann-Helen Fjeldstad 

Jusnes sin egen gjerning som biskop. Selv om hun fysisk fikk merke nordavinden som stor-

met på hennes hjemplass i Lofoten rett i forkant for visitasen, var hun sporty nok til å kom-

me hit til oss. Det satte vi stor pris på!  Med seg hadde hun rådgiver Omar P. Aardal fra  

bispedømmekontoret. 

 

 

 

 

 

 

 

Årets konfirmanter fikk anledning til å møte biskopen. De hadde forberedt seg 

godt med spørsmål og tema de ønsket å ta opp. Samtalen mellom biskop og 

konfirmanter ble avsluttet med en andakt i Vassås kirke. 
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Prestens side 
 

 Visitasgudstjeneste Bindal 3.10.21.  Preken v/biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes 

Prekenteksten i dag står skrevet i 5. Mosebok 30.11-15.  

Denne uka har vi hatt noen fine dager her i Bindal, Det har slått meg at i mange av de 

samtalene vi har hatt har kirkene stått i fokus. Folk er glad i kirkene sine, og kirkehusene 

betyr mye for troen og tilhørigheten. Som en av konfirmantene sa: Det er jo der vi alltid 

har vært, det er der vi hører til.  

Kirka her på Vassås er i seg selv et smykke, en skatt det er viktig å ta vare på. Den er  

vakker. Men den er mer enn det. Kirka her har et språk i arkitektur og kunst som vil  

fortelle oss noe. Det er ikke likegyldig hvordan en kirke er bygd eller hvilke utsmykninger 

den har.  

I en luthersk kirke er ordets forkynnelse viktig. Prekestolen er synlig plassert for å  

understreke det. Og Bibelen på alteret er et uttrykk for det samme. Ordet om Gud slik vi 

finner det i Bibelen er sentrum i kirka. Slik står det jo også i den teksten som er  

prekentekst i dag: Der understrekes det at Ordet om Gud må læres og forkynnes slik at 

det kan bli ett med hvert menneske,» ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte, så du 

kan leve etter det». Kirkas oppgave er å forkynne ordet om Gud slik at det blir en del av 

vårt liv og slik at det bærer oss gjennom livet.  

Dette kan gjøres gjennom ord. Men det kan også gjøres gjennom symboler. I dag vil jeg 

ta frem to symbolske uttrykk her i Vassås kirke. To symbolske uttrykk som viser oss noe 

av hva tro på Gud er og hvordan troen kan integreres i våre liv.  

For det første: Kirka her er en åttekantet kirke, det kalles i kirkehistorien en oktogon.  

Noen av de aller første kristne kirkene var åttekantet. Tallet åtte hadde en spesiell  

betydning. Vi sier ofte at Jesus stod opp på den første dag i ukene, søndagen. Men  

søndagen kunne også sees på som den åttende dagen. Skapelsen hadde skjedd på syv 

dager, på den åttende dagen skjedde den nye skapelse dom kom gjennom Jesus.  

Åttetallet ble et tegn på oppstandelsen. De første kristne var svært opptatt av at for å 

komme inn i kirkens fellesskap måtte de døpes. Det er vi jo også i dag også, Vi tenker at 

dåpen er inngangen i kirken, og gjennom dåpen får vi del i Gudslivet på en helt spesiell 

måte. I dag har vi vært med på dette igjen: Et barn er blitt døpt og tatt inn i fellesskapet 

med den oppstandne Kristus. Den åttekantede kirken ble derfor tidlig et symbol på  

dåpen. I Vassås kirke understrekes dette enda mer av det vakre bildet av Håkon Gullvåg  
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som henger på en av de åtte veggene. Det forestiller Jesu dåp. Både den åttekantede  

formen og dette maleriet er symbolske ord som skal fortelle oss at dåpen og hva dåpen 

gir. Jeg er blitt mer og mer opptatt av hvor viktig dåpen er. Den gir oss del i et fellesskap 

med Gud som ikke er avhengig av hvor dyktige vi er eller hvor mye vi tror. Når vi døpes 

FÅR vi troen som gave, den øses over oss i vannet og den gis oss i ordene som leses: «Jeg 

døper deg i faderens, og Sønnenes og Den hellige ånds navn». I en tid hvor vi så ofte  

dømmes etter hva vi kan prestere står dåpen der som en handling som gis oss av nåde, 

ufortjent og for alltid. Å være kristen slik vi blir i dåpen er aldri prestasjon, det er gave. Og 

vi blir alle døpt med den samme dåp. PÅ en måte er dåpen et stort likestillingsprosjekt, 

når vi blir døpt spørre det aldri etter hvem vi er. I dåpen dreier det seg om at alle er  

likeverdige og blir en del av kirken- Og i dåpen blir vi del av den verdensvide kirke. Når vi 

døpes settes vi inn i en sammenheng med andre mennesker over hele verden.. Dåpen er 

en utfordring til ikke å bare leve et liv med mål om individuell lykke, dåpen er en  

utfordring til solidaritet og ansvar.  

Dette er tre perspektiver ved dåpen som jeg tror vår tids mennesker trenger å bli minnet 

på. Den kristne tro gir oss et fellesskap som ikke er tuftet på hva vi presterer, hvor det ikke 

er noen krav til oss, og den kristne tro gir oss et fellesskap hvor vi er likeverdige. De  

menneskelige skillene som vi ofte setter opp: rase, seksualitet, kjønn. alder,  

funksjonsdyktigheta være rik eller fattig, de skillene viskes ut i dåpen. Derfor er det å være 

bevisst på sin dåp et korrektiv til ikke å gjøre forskjell på folk. Og dåpen gir oss en  

livsoppgave: å leve i solidaritet med alle. Gud er alles Gud, ja teksten i dag sier at Guds lov 

er skrevet i alles hjerter. Den åttekantede Vassås kirke er i sin arkitektur et vitnesbyrd om 

det.  

For det andre: Når vi kommer inn i en kirke går vi alltid mot alteret. Slik også her i Vassås. 

Det har vært mange altertavler her, men den vi nå har er et maleri av E Ulving fra 1912, 

Motivet er Emmausvandrerne. Alterbildet er på en måte ord gitt oss i et maleri.  

Alterbildet henger der ikke bare fordi det er pent, men fordi det skal fortelle oss noe  

viktig. Motivet med Emmausvandrerne er hentete fra fortellingen om da Jesus var blitt 

korsfestet. Disiplene hans var fortvilet. Det de hadde trodd på var på en måte blitt  

tilintetgjort. Jesus var død og begravet. Alt var over. To av disiplene begir seg rett og slett 

på hjemvei. Bort fra Jerusalem der katastrofen hadde skjedd. De er på vei hjem til  

Emmaus. Da kommer det en mann og går sammen med dem. De kjenner ham ikke der de 

går og snakker sammen. Men de er gjestfrie og ber han inn i huset sitt når de kommer 

frem. Når de spiser sammen bryter den fremmede brødet. Da kjenner de ham igjen: Det 

er Jesus. Han er ikke død, han lever.  
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Det var fellesskapet og nærværet med Jesus som gjorde at de forstod hvem han var.  

Kirka her skal hjelpe oss til å ha fellesskap med den oppstandne Jesus Kristus. Men kirka 

skal også hjelpe oss til å ha fellesskap med hverandre.  

Nå i koronatiden har vi erfart hvor viktig fellesskap er. For kirka var det veldig vanskelig at 

vi måtte ha begrensninger på hvor mange som kunne komme hit. For kirkas vesen er at 

den skal være for alle, og at fellesskapet her aldri skal stenge noen ute.  

Alterbildet her i Vassås kirke forteller om fellesskap, fellesskapet med Jesus som vi får 

gjennom dåpen, og det likeverdige fellesskapet med hverandre. De to  

Emmausvandrerne som de kalles samtaler med Jesus. Det er et godt forbilde for oss. Vi 

trenger fora der vi kan snakke sammen om tro og liv, om hvordan livet vårt er og hva 

som er viktig. Vi trenger å møtes ansikt til ansikt. Det kristne budskap, ordene fra Gud 

som vi skal forkynne, handler om å skape nærhet som gjør at vi våger å møte hverandre.  

Symbolikken her i Vassås kirke forteller oss viktige ting om livet og troen: Det  

åttekantede rommet minner oss på dåpen, minner oss på at vi tilhører et fellesskap av 

døpte over hele jorden, minner oss på takknemligheten over det prestasjonsløse  

fellesskap med Gud, og minner oss på ansvaret for hverandre, Dåpen understreker at vi 

mennesker hører sammen, og det aspektet kaller oss til solidaritet og ansvar. Altertavla 

minner oss på at vi skal få gå sammen med den oppstandne Jesus Kristus gjennom livet, 

ha troen med som en kilde til fred og trøst og livsmening. Og den minner oss på  

fellesskapet med hverandre, hvor viktig det er.  

Til daglig er vel ikke så mange av oss opptatt av å tenke på hva dåpen vår betyr eller  

kirkens fellesskap. Vi lever våre liv i hverdagens rytme og oppgaver, noen ganger er det 

gode dager andre ganger er det mere krevende. Midt i dette hverdagslivet står kirken 

der, Vassås kirke er et tegn i tiden vår og i landskapet vårt. Her finnes et rom for  

refleksjon over livet, her finnes et rom for forankring, her finnes et rom for fellesskap 

med Gud og med hverandre, Her finnes et rom som setter hverdagene våre inn i en  

større sammenheng, Sammenhengen med den oppstandne Jesus Kristus.  

Kirken er et ord fra Gud. Her er det plass til alt vi er.  

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd som var, er og blir  

en sann Gud fra evighet og til evighet. 

Amen. 
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Bindalseidet songlag deltok med flott 

sang under dyktig ledelse av Øyvind  

Nordstrand. Eivind Sommerseth  

medvirket på trompet, og Geir Allan  

Reitan på orgel og piano. 

Sokneprest Gjøa Kristine  

Aanderaa, prost Kristoffer  

Lønning Tørressen og biskop  

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes holdt 

visitasgudstjenesten.  

Det var dåp og nattverdbordet 

var også dekket.  

Visitasgudstjeneste 3. oktober  

 i Vassås kirke
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Vi gjengir her første del av foredraget som biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes 

holdt etter visitasgudstjenesten den 3. oktober i Vassås kirke. 

 

Innledning 

Det er 10 år siden forrige bispevisitas i Bindal, den gang ved daværende biskop Tor B. 

Jørgensen. Det har vært spennende om vi kunne ha en vanlig vistas i Bindal nå p.g.a.  

coronasituasjonen, men vi var så heldige at smittevernreglene ble opphevet uka før  

visitasen. Vi har derfor kunne møtte trygt uten de strengeste begrensningene. Det har 

preget fellesskapet under visitasen. 

Visitasinstituttet som det heter er en gammel ordning i Den norske kirke og andre  

lutherske kirker, og for vår kirkes vedkommende er dette rettslig forankret i Den norske 

kirkes lovverk gjennom Visitasreglementet og biskopens tjenesteordning. Biskopen skal 

gjennom visitasen både se på menighetens virksomhet, de ansattes tjenester,  

gudstjenesteliv, trosopplæring, diakoni, kirkemusikk og ikke minst forholdet til  

lokalmiljø og skal gjennom dette være med å oppfordre og inspirere til de oppgaver  

menigheten har. På denne måten fører biskopen tilsyn med ansatte og råd. 

Forut for denne visitasen har fellesrådet ved kirkevergen lagt frem en visitasinnberetning 

som forteller om arbeidet som drives i soknet. Soknepresten (som egentlig er i  

permisjon) har gitt en kortere oversikt over det hun ser på som viktig i Bindal  

menighets arbeid.  Sammen med prosten har sokneprest og fellesråd laget et program 

for visitasen som har gitt oss innblikk i mye av menighetens virksomhet. 

Gjennom intense visitasdager har vi fått høre om og se mye av det som er Bindal  

kommune og Bindal menighet. 

I dette visitasforedraget vil vi trekke frem noe av det vi har erfart og observert, og  

foredraget avsluttes med oppfølgingspunkter til sokneprest og fellesråd/menighetsråd. 

Om 6 måneder er det en ettervisitas hvor prosten og rådgiver fra bispedømmekontoret 

følger opp visitasens utfordringer og andre forhold i menigheten sammen med ansatte 

og råd her. 

Med i biskopens følge er rådgiver for menighet og kirkeforvaltning Omar Aardal fra  

bispedømmekontoret og prost i Sør-Helgeland Kristoffer Lønning Tørressen. Sokneprest 

Gjøa Kristine Aanderaa har fulgt hele visitasen tross permisjon. Kirkeverge Marte  

Breisjøberg og fellesrådsleder Jens Christian Berg har både vært gode tilretteleggere og 

meget aktivt med i visitasen. Flere andre ansatte og medlemmer av menighetsråd har 

deltatt på mange 
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arrangmenter. Særlig vil vi nevne at ordfører Brit Helstad tok seg tid til å være med på 

besøk til barnehage, skole og næringsliv. 

Biskopen har i løpet av visitasdagene fått møte menigheten gjennom åpne arrangement 

i form av kveldsbønn mandag og morgenbønn de øvrige dagene. For en biskop med 

mottoet «Nåde, nærvær og nordavind» passet det godt med utendørs morgenbønn i 

kraftig vind på Solstad gamle kirkegård onsdag. 

Tirsdag kveld deltok biskopen på en samling i Vassås kirke med årets konfirmanter. Her 

ble det gode samtaler og en fin avslutning med lystenning og bønn. Biskopen ønsker  

lykke til med konfirmasjonsgudstjenestene! 

Menigheten består av folk i alle aldre. Det har vært gledelig å få møte så mange av disse, 

bl.a. ved: 

- onsdagskaffe på Frivilligsentralen 

- andakt på Bindal helsetun 

- skolebesøk på Bindalseidet skole 

- barnehagebesøk i Kjella barnehage 

Et variert næringsliv og kultur er viktig for et lokalsamfunn. Biskopen har fått innblikk i 

noe av dette gjennom besøk og omvisninger: 

- Vollen gård v/ Mona og Espen Hald 

- Sinkaberg Hansens nyetablering Svaberget Smolt v/ Elling Bøkestad 

- Brukstomta næringspark v/ ordfører Britt Helstad  

- Besøk hos billedkunstner Monika Helgesen 

- Orientering om Peacepainting og planer om etablering på Guldvikhaugen v/ Jens  

Christian Berg 

- Mormors Stuer på Bindalseidet v/ Nina og Eddie Jørgensen-Øberg 

I møte med Bindal kommune deltok fra kommunens side ordfører Britt Helstad,  

kommunedirektør Knut Toresen og oppvekst- og kultursjef Siv Anita Myhre.  

Programmet har for øvrig også gitt rom for møter med menighetsråd/fellesråd og stab. I 

tillegg har det også vært samtaler enkeltvis med kirkens ansatte. 

1. Kirker og gravplasser 

Solstad kirke: 

Denne kirka er ikke listeført eller omfattet av annet kulturminnefaglig vern. Som  

kirkevergen har påpekt i visitasinnberetningen er det behov for noe vedlikehold og  

oppgraderinger i nær framtid. Kirken framstår likevel å være godt ivaretatt med bl.a.  

 



 

 

Side 10 
Bindal Menighetsblad 

nyrenovert tak. Interiøret er preget av en helhet med vakkert avstemte farger. Bak  

kirkebenkene er det lagt til rette med bord og stoler som kan brukes ved møter og  

kirkekaffe. Dette virker som en hensiktsmessig måte å tilpasse et gammelt kirkebygg til 

dagens bruk på. Ettersom menigheten ikke har menighetshus eller andre forsamlingshus 

er dette spesielt viktig. 

Universelt utformet atkomst til inngangen ser ut til å være ivaretatt her. 

Bårehuset ved siden av kirka rommer også toaletter. 

Vassås kirke. 

Denne vakre kirken fra 1733 er listeført som særlig bevaringsverdig. 

Også her synes vedlikeholdet i hovedsak å være godt ivaretatt. Med sin åttekant-fasong er 

kirkerommet åpent og luftig. Interiøret virker lunt og behagelig. 

Håkon Gullvågs store maleri med tittel «Dåpen» framstår som et strålende eksempel på 

hvordan en gammel kirke kan tilføres nye elementer på en god måte. Det var redaksjonen 

i bladet «Jul i Bindal» som ga bildet som en gave til Vassås kirke i forbindelse med  

markeringen av 200-årsjubileet for Bindal som eget sokneprest-embete i 2015.  

Den gamle altertavla fra 1756 ble erstattet av en ny i 1914 men befinner seg fortsatt i  

kirken. Den er delvis demontert og i for dårlig stand til å kunne stilles ut. Fra biskopens 

side ønsker vi å invitere til dialog om hva som kan gjøres med denne altertavla.  

Riksantikvaren vil også være en aktuell samarbeidspartner rundt dette. 

Universelt utformet atkomst til inngangen er ikke godt ivaretatt på Vassås kirke.  

Felles for begge kirkene: 

Universell utforming og tilrettelegging er generelt krevende i gamle bygg. Det er ikke  

desto mindre viktig at kirkene gjøres tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsnivå.  

Biskopen ønsker å utfordre menigheten til å se på hvilke forbedringer som kan gjøres på 

dette området: 

- innvendige tilpasninger slik at rullestolbrukere ikke må sitte i midtgangen 

- universelt utformet toalettrom  

Gravplasser/kirkegårder: 

Drift og vedlikehold av hele 6 gravplasser er klart arbeids- og tidkrevende, spesielt med 

tanke på at menigheten bare har 50% stilling som kirketjener og kirkegårdsarbeider. Olav 

Martin Larsen som har hatt denne stillingen i hele 37 år har gjort et beundringsverdig  

arbeid med et stort engasjement. Det er grunn til å tro at han har gjort mye mer enn det 

50% stilling skulle tilsi. Foruten de kirkegårdene som befinner seg ved de to kirkene har 

biskopen i løpet av visitasen også besøkt Aunstranda kirkegård. Alle disse framstår med  
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verdighet og virker godt vedlikeholdt. 

2. Gudstjenesteliv 

Bindal menighet har to kirker og en gudstjenesteforordning som sier at det skal være 41 

gudstjenester i året. Menigheten er en meget typisk folkekirkemenighet, med  

bispedømmets høyeste antall medlemmer 88,3 prosent. Folk møter opp i kirka til  

høytidene, til dåp og konfirmasjon og til trosopplæringstiltak. På mange måter er Bindal 

menighet en livsløpskirke, der folk bruker kirka til de viktige situasjoner i livet.  

Menigheten har tenkt strategisk og lagt trosopplæringstiltakene til gudstjenester. Da er 

det ofte lettere å samle både barn og voksne, og ikke minst blir barna som deltar i  

trosopplæring kjent med sin kirke. Folket her er også svært stedbundne til sin kirke, og 

menigheten har derfor lagt vekt på at det skal være tilbud i både Solstad og Vassås kirke. 

Menigheten har arbeidet med sin revidering av gudstjenesteliturgien, og valgt å beholde 

eldre utgave av Fader Vår. På sikt bør en tenke gjennom om dette er ønskelig, når man 

andre steder hører Fader Vår i ny utgave er det viktig med gjenkjennelighet for de som 

nå vokser opp. 

Menigheten har ikke fast organist. Selv om en god vikarløsning er på plass vil det styrke 

gudstjenestelivet at en har en fast organist, både i forhold til å kunne arbeide  

langsiktig med involvering av flere, med kirkemusikalske innslag og med liturgi. Heldigvis 

har menigheten en fast ansatt prest som etter 9 år i tjenesten her kjenner menigheten 

godt og er flink til å involvere frivillige også i gudstjenestene. Dette er svært viktig.  

Gudstjenesten er kjernen i menighetens arbeid, og den må aldri bare bli de ansattes sak. 

Menighetsrådet oppfordres til å årlig ikke bare gjennomgå gudstjenesteplanen, men 

også aktivt tenke over hvordan gudstjenestene kan nå flere, og hvordan flere kan være 

med i utformingen av dem.  Dette gjelder både tidspunkt for gudstjenestene og sted. 

Biskopen har åpnet for at noen av de forordnede gudstjenestene kan være på andre  

dager enn søndag der det er gode grunner for det, og at en lokalt kan avgjøre at noen 

gudstjenester kan holdes andre steder enn i kirkene. Heri Bindal er det allerede gode  

rutiner for friluftsgudstjenester, og koronatiden har gitt oss flere gode innspill til å utvide 

dette. Det kan også være aktuelt å flytte gudstjenester til andre lokaler, kanskje i  

samarbeid med organisasjoner i lokalmiljøet. Her har menighetsråd og sokneprest  

mulighet til å tenke kreativt for å at flest mulig av menighetenes medlemmer skal 

 involveres. 

Samfunnet og hvordan vi mennesker bruker tiden vår endrer seg. Søndagen har mistet 

mye av sin hellighet, og folk er opptatt med mange andre ting på søndagen. Som kirke 

må vi fortsatt holde fast på at søndagen er en spesiell dag, det er Jesu oppstandelsesdag,  
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den definerer vår livsrytme, vår kultur og historie. Søndag vil alltid være den viktigste  

dagen for gudstjeneste. Samtidig må en luthersk kirke alltid være åpen for å møte  

samtiden, og arbeide med å møte den livsfølelse som er i ethvert lokalmiljø og i enhver 

tid. Kirken skal aldri være stillstand, men  i forankret endring slik at evangeliet kan nå vår 

tids mennesker. 

(resten av visitasforedraget kommer i neste nummer av menighetsbladet) 

 

 

 

Morgenandakter ble et fast punkt i  

programmet. En av dagene var det andakt 

ute på Solstad gamle kirkegård. Selv med 

en del vind ble det en nydelig  

morgenstund ute!  

Roger Johansen bidro på trekkspill ved flere  

anledninger gjennom visitasen. 

Flere glimt fra visitasuka: 
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Etter lengre tid med  

koronarestriksjoner var 

det svært hyggelig å 

igjen kunne dekke  

langbordet! Felles lunsj 

for menighets– og  

fellesråd, stab og biskop. 

 

Omvisning på Helgeland 

museum ved avdelingsleder  

Odd Walter Bakksjø før  

møtet mellom biskop og 

Bindal kommune. 

Andakt på Bindal  

helsetun. Heidi Pedersen 

orienterte, og biskopen 

hadde en hilsen til alle 

beboere på helsetunet.  
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Å få komme til hyggelig 

lag og nystekte vafler på 

Frivilligsentralen var kjekt. 

Aktiviteter og arrange-

menter ble presentert av 

Merethe Berg-Hansen og  

styreleder Johan Arnt  

Alstad. 

Bedriftsbesøk: 

Biskopen ble tatt godt  

imot på Vollen gård hos  

Espen og Mona Hald. 

Videre gikk ferden via  

Guldvikhaugen til  

Bindalseidet skole.  
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Med et variert næringsliv fikk biskopen 

en prat med kitschmaler Monika Helge-

sen, informasjon om smoltan-

legg ved Elling Bøkestad og  

omvisning på Brukstomta  

næringspark ved ordfører  

Britt Helstad.  

Biskopen fikk også besøke  

gravplassen på Aunstranda. 

Barna i Kjella barnehage fikk fortelle om alle fargene de så i den 

vakre bispekåpa, og så fikk de vite at den blir kalt «Nordlyskåpa».  
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Døde  
Vassås: 
 
12.09.21   Ole Hilmar Myren, f. 24.06.1958 
 
Solstad 
 
Ingen døde i perioden 

Fred over minnet 

Døpte: 
Vassås: 
03.10.21   Alva Emine Kveinå-Gangstø 
 
Solstad: 
19.09.21   Sigmund Holm 

Kirkelige handlinger 



 

 

Side 17 Bindal Menighetsblad 

Infotavla 

 

Presentasjon av konfirmanter 2022 

Påmeldingsfrist for kirkelig konfirmasjon 2022 er 1. november.  

Konfirmasjonsundervisninga for neste års konfirmanter sparkes i gang 13. no-
vember med kick off på Hildringen. Ved gudstjeneste samme helg,  
søndag 14. november kl. 12:00 i Vassås, er det konfirmantpresentasjon. 

 

Lys våken 

Lys våken arrangeres for 11-12-åringer og er i år 13.-14. november, med  

deltakelse på gudstjeneste 14. november kl. 12 i Vassås kirke. 

 

Minnekort og konfirmasjonskort: 

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

sjonskort til salgs. Minnekortene koster kr 100,- pr stk, og konfirmasjonskorte-

ne kr 50,- pr stk. Du finner dem 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 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. 



 

 

Med forbehold om endringer 
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 Kirkekalender 2021 

NOVEMBER     

07.11 Søndag 

allehelgensdag 

Solstad kl. 11:00 

Vassås kl. 15:00 

14.11 Søndag Vassås kl. 12:00. Lys våken. 

Presentasjon av  

konfirmantene. 

21.11 Søndag Ingen gudstjeneste 

28.11 Søndag Solstad kl. 19:00. Lysmesse. 

DESEMBER   

05.12 Søndag Ingen gudstjeneste 

12.12 Søndag Vassås kl. 11:00 

19.12 Søndag Vassås kl. 16:00. 

Vi synger julen inn. 

24.12 Fredag, julaften Bindal helsetun kl. 10:30 

Solstad kl. 13:30 

Vassås kl. 16:00 

25.12 Lørdag, 

1.juledag 

Solstad kl. 12:00 

26.12 Søndag, 

2.juledag 

Ingen gudstjeneste 
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