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BINDAL 
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Kirketjener: Olav Martin Larsen          
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Utforming og layout:  
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                                 Hvordan støtte oss: 
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           VIPPS til 503978 

                              Bank: 4651.07.04754 
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Prestens side 

6. februar markerte vi samefolkets dag, samenes nasjonaldag. i gudstjenesten i 
Solstad kirke. Dagen har vært feiret siden 1993 og feires i Norge, Sverige, Fin-
land og Russland. Sápmi, som er nord-samisk for Sameland, strekker seg fra  
Kolahalvøya i Øst til Femundsmarka i Sør. Her i landet er det offisiell flaggdag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det feires den 6. februar fordi det første landsdekkende møte for samer fant sted i  
Metodistkirken i Trondheim på denne datoen i 1917. Språkene nordsamisk, sørsamisk og 
lulesamisk er de tydeligste utrykk for samisk identitet. Bindal befinner seg i sørsamisk  
område og vi har liturgiske ledd på sørsamisk i gudstjenesten. 
 
Med statsdannelsen på 1800-tallet i Norge ble samene utsatt for en hardhendt  
fornorskningspolitikk fra både kirke og stat. Kirken og dens misjonærer hadde da i årevis 
kjempet for å fjerne den opprinnelige samiske religionen. Den samiske kristendommen 
som hadde utviklet seg, ble i liten grad anerkjent. I skolene måtte barna lære kristendom 
på norsk. Fra 1848 ble det lovbestemt at samisk språk skulle skiftes ut med norsk og fra 
1888 var samisk kun hjelpespråk i kristendomsundervisningen. I 1902 bestemte Stortinget 
at kun statsborgere som kunne snakke norsk og som brukte norsk til daglig, og som hadde 
et norsk navn, kunne få kjøpe jord, Det var ikke før 1970-årene at samene vant fram med 
sitt syn om at staten Norge måtte anerkjenne samenes likeverdige rettigheter som urfolk. 
Resultatet ble en endring av den norske stats langvarige fornorskningspolitikk. Grunnloven 
sier etter dette at staten skal legge forholdene til rette for at samene skal kunne utvikle sitt 
eget språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.  
 
Sametinget i Norge ble etablert for å sikre samisk selvrepresentasjon og selvbestemmelse 
og ble åpnet i 1989. Feiringen av samefolkets dag er en nasjonal og kirkelig begivenhet. 
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En av tekstene som leses på Samefolkets dag er fra Paulus brev til galaterne 3,26-29:  
 

«For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, 
har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri,  

her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til,  
er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.»  

 
Vi skal huske på at for Paulus er "forsoning" det ordet som beskriver hva Gud har gjort 
for verden i Kristus. Paulus er opptatt av at denne forsoningen handler også om at det 
bryter fram en ny forsonet virkelighet mellom mennesker med ulik nasjonalitet. I en  
rekke av Paulus' brev ser vi at det i de første kristne menighetene var stor mistillit og 
konflikt mellom jøder og ikke-jøder. For Paulus stod dette i dyp kontrast til den nye  
virkeligheten som Gud har brakt inn i verden ved Kristus. Et viktig poeng for Paulus er å 
bygge en ny identitet mellom jøder og ikke-jøder, der en felles tilhørighet i Gud, skaper 
en identitet som forener begge grupper. I Kristus blir de etniske grenser ikke lenger  
viktige. Den kulturelle tilhørigheten blir likevel ikke sett ned på. Det skapes et nytt  
mangfold. Dette kaller Paulus Guds folk.  
 
Mange konflikter i verden handler om forsøk på å beskytte egen identitet på bekostning 
av "de andre". Fornorskingspolitikken overfor samene i Norge var et eksempel på dette. 
Politikken ble begrunnet med at samisk språk og kultur var underlegen og mindre  
verdifull enn den norske. Staten Norge hadde bare plass for én etnisk og kulturell  
historie og identitet. Det er vanskelig å forestille seg at forsoning mellom samer og  
nordmenn ville være mulig uten at majoritetskulturens historiefortelling og  
selvforståelse ble utfordret. Dette var et møysommelig arbeid som det samiske folk  
langsomt fikk gjennomslag for først på 70-tallet. Matteus minner oss om et stort stykke 
arbeid hver enkelt av oss må gjøre. «Du skal elske Gud av hele ditt hjerte og av hele din 
sjel og av all din forstand - og din neste som deg selv.» (Matt 22,37,39.) Tar vi denne 
utfordringen på alvor vil det hjelpe oss å skape et bedre samfunn hvor også samiske 
rettigheter blir i varetatt. Det trengs fremdeles en innsats for samisk språk, kultur og  
næring. Det samiske beriker oss alle, ikke minst kulturen og dens nærhet til naturen. 
Også i dag er forsoningen mellom forskjellige folkeslag som Jesus brakte med seg like  
aktuell. Som kirke er vi kalt til å være ett legeme i Kristus. Vi består av mange ulike  
lemmer, men vi skal alle respekteres for vår egenart. Dette gjelder i enda større grad for 
minoriteter og urfolk. Bare sammen og i respekt for hverandre danner vi et helt og sunt 
kristent felleskap.  
 
Læhkoeh biejjine! Gratulerer med dagen! 
 

 Gjøa Kristine Aanderaa 
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Markering av 6. februar 

Bindal menighet markerte samenes nasjonaldag 

med gudstjeneste i Solstad kirke søndag 6. februar. 

Denne gudstjenesten ble sendt digitalt, og det var 

mulig å se opptaket i noen dager etterpå.  

Takk til alle som bidro til markeringen.  

 

 

 

Otto Bøkestad og Petter Bjørnli var forsangere. 

Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa Geir Allan Reitan spilte orgel 

Petter Bjørnli var tekstleser. 

Nå er det igjen mulig med nattverd under gudstjenesten. 
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Lysmesse  

I slutten av november 2021 ble det holdt lysmesse i Solstad kirke. Det ble 

en stemningsfull kveldsstund med konfirmanter, vikarprest Stein  

Unneberg og Bindalseidet songlag. Konfirmantene hadde i forkant av  

lysmessen hatt undervisning med trosopplærer Kathrine Haugen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle foto: Jens Christian Berg 

T.h., øverst:  

trosopplærer  

Kathrine Haugen 

 

T.h., nederst:  

vikarprest  

Stein Unneberg 

 

T.v.:  

Et lyssatt alter i 

Solstad kirke. 
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Dette skjer framover: 

Lyst til å lese om blekkspruter og orgelpiper? 

Vi i Bindal menighet ønsker å invitere deg som er 

døpt og fyller 6 år i år til gudstjeneste!  

Søndag 27. februar deler vi nemlig ut 6-årsboka i 

Vassås kirke, og i den kan du finne ut mer om  

blekkspruter og orgelpiper. Ta med deg foreldre/

foresatte, søsken, besteforeldre, faddere og kom! 

 

Salmesangkveld 

Det blir salmesangkveld i Solstad kirke tirsdag 15.mars kl. 19:00.  

Kirkemusikalsk råd arrangerer.  

     

Psst - hei alle 3., 4. og 5.klassinger! 

Bli med på tårnagenthelg søndag 27.mars i Solstad! 

Det er en unik mulighet til å få utforske din kirke.  

Sammen skal vi løse spennende oppdrag og  

mysterier.  

Mer info kommer!  

 

 

Håp i en dråpe vann 

Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon blir  

arrangert 3.-5.april, og fokuset i år er 

spesielt rettet mot Malawi. 

 

Ill:Eldbjørg Ribe 
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Frivillighetens år 2022 

Frivillighet Norge har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen 

rundt «Frivillighetens år 2022». Det skal markeres fra nord til sør, på  

digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer.  

Det finnes mer info om dette på 

www.frivillighetensar.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bindal menighet har mange frivillige som gjør en fantastisk innsats for  
menighetslivet, og dette er et godt og viktig arbeid! Kirken hadde ikke klart 
seg uten de frivillige.  

I hvert menighetsblad dette året vil vi derfor intervjue en frivillig i  
kirken i Bindal: 
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Frivillighetsrosen 1/22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Gjøa Kristine Aanderaa 
Foto: Jens Christian Berg 

 

Først ut er Otto Bøkestad, 73 år. Han er født og oppvokst i det huset han bor i nå på  
Bøkestad, på Bindalseidet. Han har jobbet 35 år i hotellbransjen og bodde da i Geiranger 
og Åndalsnes. I 2006 kom han tilbake til Bindal og fikk jobb i Åsenveien og Åsentoppen 
der han jobbet med psykisk utviklingshemmede på Bindalseidet, og fremdeles tar han 
vakter der. 

Sørpå bor begge barna med barnebarn. Han besøker dem flere ganger i året og da  
synger han gjerne for barnebarna. 

I koronatiden begynte Bindal menighet med å sende gudstjenester direkte på Bindal  
menighets Facebook-side. Da trengte vi forsangere og Otto stilte opp så sant han kunne.  
Senest var han med som forsanger på gudstjenesten i Solstad 6. februar på Samenes  
nasjonaldag. Denne gudstjenesten ble også var direkte overført. 

Hvorfor sier du ja til denne oppgaven? 

Jeg er glad i å synge. Jeg synger hvor jeg enn er, om det så er i butikken eller i naturen, 
enten jeg er alene eller sammen med andre. Da jeg var 16 år ble jeg med i Bindalseidet 
songlag. Der var jeg med til jeg reiste bort fra Bindal. Da jeg kom tilbake, ble jeg med i 
der igjen og i og Ytre Bindal mannssangforening. Ellers har jeg sunget en del duett og 
solo i begravelser. 

Jeg stiller gjerne opp som forsanger i gudstjenesten, da det er mange fine salmer som 
synges. Respekten min for kirken er stor og jeg har beholdt en ganske sterk barnetro. 

Når du er frivillig, er det viktig å ha glede av det du gjør. Jeg er som sagt veldig glad i å 
synge og gjør det gjerne i kirken. 

 

Vil du bli en frivillig du også? Sjekk ut frivillig.no og søk opp Bindal sokn! 
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Nytt siden sist… 

 

 

 

 

Bårehuset på Solstad har fått nye vin-
duer, noe som var sårt tiltrengt. Vi 
takker Bernt Skarstad for jobben! 

 

 

 

 

Gjerdet rundt kirke og kirkegård på Solstad ble ferdigstilt i løpet av 2021. Men som  
kanskje flere har sett, så har vinden allerede fått herje med det, så deler av gjerdet ligger 
dessverre nede. Dette blir tatt tak i og forsterket nå på vårparten, slik at det  
forhåpentligvis kan stå imot vær og vind i lang tid framover. 

 

 

 

 

 

Med stadig endringer i smitteverntiltak har vi også 
vært nødt til å nummerere benkene i kirkene.  
Gjeldende smittevernsregler i skrivende stund gjør at 
vi ikke lenger trenger å registrere alle som  
kommer til kirken, men vi må fortsatt ha «faste,  
tilviste plasser». Vi håper allikevel at mange vil  
komme på gudstjenester, salmekvelder og andre  
arrangementer i kirken, og at vi nå snart vil være  
tilbake i «normaltilstand».  
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Fra arkivet 

 

Menigheten var velsignet med frivillighet for 20 år siden også, noe som ble dokumentert 
i Bindal menighetsblad 3/2002.  
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Døpte: 
 
Vassås: 
Ingen døpte i perioden 
 
Solstad: 
Ingen døpte i perioden 
 
 
 
 
 

Døde: 
 
Vassås: 
Astrid Ranveig Øyen Skjelsvik, f. 11.12.1938 
Inge Egil Sørhegge, f. 08.04.1936 
Hulda Pernille Lona Velde, f. 02.08.1931 
Hilmar Erling Otervik, f. 21.09.1928 
Roald Ivar Aune, f. 04.06.1932 
 
Solstad: 
Gerd Marie Berg, f. 13.05.1933 
Unni Nikoline Valan, f. 07.06.1946 
Emil Sigvart Vikestad, f. 04.09.1933 
 
 
 

Livets gang  
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Minnekort og konfirmasjonskort: 

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

konfirmasjonskort til salgs. Minnekortene koster kr 100 pr stk, og  

konfirmasjonskortene 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 300,- 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. 

 

 

 

 

 

En stor takk til Oddbjørg Sivertsen og Synnøve Aune 

som har solgt kort for oss i flere år. Nå har imidlertid 

begge avsluttet dette salget. Tusen takk for innsatsen! 
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 Kirkekalender 2022 

FEBRUAR     

13.02 Søndag  Ingen gudstjeneste 

20.02 Søndag Vassås kl. 11:00 

27.02 Søndag Solstad kl. 11:00 

Utdeling av 6-årsbok. 

MARS   

06.03 Søndag Ingen gudstjeneste 

13.03 Søndag Vassås kl. 11:00, dåp 

20.03 Søndag Ingen gudstjeneste 

27.03 Søndag Solstad kl. 15:00 

Tårnagenthelg. 

APRIL   

03.04 Søndag Ingen gudstjeneste 

10.04 Palmesøndag Vassås kl. 11:00 

14.04 Skjærtorsdag Bindal helsetun kl. 11:00 

15.04 Langfredag Solstad kl. 11:00 

17.04 1.påskedag Vassås kl. 11:00 
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APRIL forts.  

08.04 2.påskedag Ingen gudstjeneste 

24.04 Søndag Ingen gudstjeneste 

Med forbehold om endringer 

Konfirmasjoner 2022:    

Søndag 29. mai - Solstad kirke kl. 11:00 

Søndag 5. juni - Vassås kirke kl. 11:00 

 

 

 

 

 

 

50-årskonfirmanter 2022: 

Dagen markeres under gudstjeneste søndag 26. juni i Vassås kirke  

kl. 11:00. Om du ble konfirmert i Solstad eller Vassås kirke i 1972 

og har et bilde av konfirmantene og prest, vil vi gjerne at du  

kontakter kirkekontoret. 

Foto: kirken.no 
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E-post: terjemoebin@gmail.com 


